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intertravado de concreto'

pavimentação com paralelepípedos graníticos, bloco
e areia de asfalto a frio (/\AUF) - diversas ruas da sede,

distritos e povoados no Município de São João dos Patos - MAii
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Atividade Econômica Principal: !

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

AVENIDA SAO LUIS^OS!- VILA APARECIDA - Paraibano / Maranhão

Observações:

FOLH.As

Kubrícd

Ministério da Economia
I

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

I

Sistema de Gadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
I I

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

CNPJ: 12.026:916/0001-08
Razão Social: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI '
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ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFOIÜVtAÇÃO DE EMPRES
EIRELI DA EMPRESA SEBASTUO ALVES DOS REIS

12.026.916/0001-08

Rubrica

O EM

CNPJ:

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário
para EIRELI, SÉBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, solteiro^ natural de São João
dos Patos - ma nascido em-28., de Abril de 1985, empresáno, portador da RG;
031880152006-3 - SESP ~ MA e CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na
Avenida São Luis, 08/A;p Vilá Aparecida, CEP 65670-000 na èidade de Paraibano -
MA, naqualidade deiempresário dafirma SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME, com
sede na Avenida São' Luis, 08 - Vila Aparecida na mesma cidade ide Paraibano Estado
do Maranhão, CEP - 65670-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta
Comercial do Estadodo Maranhão- JUCEMA em 05-de Maio de2.010 sob o NIRE N.®
21101721631, devid^eite inscrita no CNPJ: 12.026.916/0001-08, .ora transforma seu
registro de empresário |em EMPRESA .INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LMTADA - EIRELI, a qual se regerá , doravante pelo ato Constitutivo, consoante a
faculdade prevista nó parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A'da Lei n® 10406/02,
resolve:

,ii

CLAUSULA PRIMÍEII^ - Fica transformada este empresário em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA— EIRELI, sob a denominação
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI com sub-rogaçâo de todos os direitos e
obrigações pertinentés. i

• j

CLAUSULA SEGUNDA - As atuais atividades que sâo: '' i

42.11-1/01 -CONSTRUjÇÂO DE RODOVIAS EFERROVIAS •'!
41.20-4/00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ^ [
42.13-8/00 -OBRAS Dtí URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS ECALÇADAS
42.22-7/01 -CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DEÁGUA,
COLETA DE ESGOTOIe CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE
IRRIGAÇÃO ] ,i
42.99-5/01 - CONSTRLIÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM ' ''
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ' i
43.99-1/05 -PERFURAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE POÇOS DEIÀGUA
46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DEPRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
GERAL Ij
47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIÁ DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINDIiERCADOS,
MERCEARIAS E ARhiAZÉNS I•
47.44-0/99 - COMÉRC'
GERAL

47.53-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO

ELETRODOMÉSTICOjs EEQUIPAMENTOS DE ÁUDIO EVÍDÈO
47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS i
47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS '

O VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM

DEt

V
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FOIHA

Rubricã

ATO coNSTrruTiyjo de transformação de empresário em
EDRELI da EMPtósA SEBASTIÃO ALVES DOS RÈIS ME CNPJ:
12.026.916/0001-08 ; '!

49.23-0/02 -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS'J LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS COM lllOTORISTA ,j' '
77.11-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM condutor! '
77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
ESPECIFICADOS ' ANTERIORMENTE, SEM CONDÜTbR(CAMINHOES,
MOTOCICLETAS, REBOQUES ESEMIREBOQUES) jÜ •'
77.32-2/01 - ALUOpEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES i! I
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO,',! ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DERUAE LOGRADOUROS)

Ficam neste ato álteradas para: !• 1
. I

42.11-1/01-CONSTRUÇÃODERODOVIASEFERROVIAS '! '
41.20-4/00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS jji;
42.13-8/00 -OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS EÇALÇADAS
42.22-7/01 -CONSTRUÇÃO DEREDES DEABASTECIMENTO DE ÁGUA,
COLETA DE ESGÓTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGAÇÃO lii'
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVÁS ERECREATIVAS
43.13-4/00 -OBRAS DE TERRAPLENAGEM jj h"
43.21-5/00-INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO ELÉTRICA ,1
43.99-1/05 -PERFURAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE POÇOS DEÁGUA
46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
GERAL ' i| :'! •
47.12-1/00 -C0MÉRCÍ,0 VAREJISTA DE MERCADORIAS ERÍ GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINUlÍERCADOS,
MERCEARIAS EARMAZÉNS ;; i.
47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
GERAL ' I
47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMÉSTICOS EEQUIPAMENTOS DE ÁUDIO EVÍDEO
47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS !'' •
47:89-0/05 - CÒMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUÍOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS , . i' i •
49.23-0/02 -serviço!DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS j- LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA i! , ,
77.11-O/OO -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR! '
77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES,
MOTOCICLETAS, REBOQUES ESEMIREBOQUES) j, ,
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES !i,'

í !i' V
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Rubcká

ATO CONSTITUTIVO BE TKANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM
EIRELl DA EMPlksA SEBASHAO ALVES DOS ' REIS ME CNPJ:
12.026.916/0001-08' ll 1

81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO;ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTÈ(CAPINA,. CAPINACAO DERUA E LOGRADOUROS)
81.22-2/00 -MUNIZaIçÃO ECONTROLE DE PRAGAS URBANAS
49.24-8/00-TRANSPqRTE ESCOLAR 'l
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS ':
68.21-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE
MÓVEIS ' , '•['
68.10-2/01 - COMPRAÍE VENDADE IMÓVEIS PRÓPRIOS '
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE'ENGENHARIA. j•
42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS •
42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DEDISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA elétrica] !'j " '
42.21 -9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃÓ DEENERGIA

ELÉTRICA ; i|
42.92-8/01 -MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS íj '
7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUTNASE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM
OPERADOR

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social da empresa que é R$- 400.000,00
(quatrocentos mil reais]
ato alterado para RS- '

acervo desta Empresa^

Nome da Empresa I
12.026.916/0001-08 Í

lii
, totalmente íntegralizado em moeda corrente do pais fica neste
600.000,00 (seiscentos mil reais) conil o aproveitamento do
no valor de R$- 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) também

íntegralizado neste atojem moeda corrente do pais, passando a .constituir o capital da
EIRELI.

CLAUSULA QUART^. - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo
da referida EIRELI,icom o teor seguinte:

- SEBASTIÃO ALVES DOS REIS. BIRBLI CNPJ:

CLAUSULA PRIMEI^ - Apresente empresa girara sob a iJenominação social de
SEBASHAO ALVES DOS REIS EIRELI, com sede na Avenicla São Luis, 08 - Vila

:i ' i-1 , '
Aparecida, CEP- 65670-000 na cidade, de Paraibano estado do Maranhão, podendo, a

Página 3 de 6

qualquer tempo, aicritério de seu titular, abrir ou fechar filiaisterritório nacional. |
CLAUSULA SEGUNDA - O objeto social é:

42.11-1/01 -CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS BFERROVIAS |i
41.20-4/00 -CONSTRUÇÃO DEEDIFÍCIOS ;
42.13-8/00 -OBRAS d'

em qualquer parte do '

%

URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS B CALÇADAS

V



FOLKAaP GJI

ATO CONSTITÜTiyO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRiq^M"'"
EIRELI DA EMPRESA SEBASTIÃO ALVES DOS REIS ME CNPJl
12.026.916/0001-08

42.22-7/01 -CONSTRÜÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTÓ DE ÁGUA,
COLETA DEESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE
IRRIGAÇÃO ' I I
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVÁS E RECREATIVAS
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM : i '
43.21-5/00-INSTALÁÇÃOE MANUTENÇÃO ELÉTRICA J
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DÉ ÁGUA
46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BM
GERAL ; ,| H•
47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS ÉM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINIMERCADOS,
MERCEARIAS EAR^ZÉNS || | '
47.44-0/99 -COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
geral I i|:
47.53-9/00 - ; .COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DL
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
47.54-7/01 - COMÉRCIO V/UIEJISTA DEMÓVEIS i! •
47.89-0/05 - COrlteRCIO VAREESTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS| i|i :
49.23.-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS - LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ,!'
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DEAUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
77.19-5/99 - LOCÁÇÃO DE OUTROS MEIOS DE |ÜRANSPORTE NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR }! '
77.32-2/01 - ALDÓUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO SP4 OPERADOR, EXCETO ANDAIMES li
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃÓESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE(éAPINA, CAPINACAO DE RUA ELOGRADOUROS)
81.22-2/00 - HvíUNIZÁÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
49.24-8/00 -TRANSPORTE ESCOLAR |l | í. '
38.11-4/00 -COLÉTA|dE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS íj .
68.21-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE
IMÓVEIS , • . •!' '
68.10-2/01-COMPRÁ E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO DÉcIbRAS DE ARTE ESPECIAIS ü
42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES EREDES DE DIIbJRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRÍCA iO''
42.21-9/03 - MANUIENÇÃO DEREDES DEDISTRIBUIÇÃO DÈ ENERGIA

ELÉTRICA ;| A '
42.92-8/01 -MONTAGEM DEESTRUTURAS METÁLICAS ijl,
7731-4/00 - alugue:'
OPERADOR

DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;AGRÍCOLAS SEM

,'i
I \

J I'
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ATO CONSTÍTUTWO DE TRANSFORMAÇÃO DE || ÈMPRESARI^ EM '"
EIRELI DA EMPjRESA SEBASTIÃO ALVES DOS; REIS ME /CNPJ:
12.026.916/0001-o|8 !

I j ^

CALUSULA TERCEIRA - Oprazo de duração épor tempo indéterminado. Égarantida
a continuidade da ijessoa jurídica diante do impedimento; | por força maior ou
impedimento temporáiio ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para
atender uma nova situação. |

CLAUSULA QUÂRTjA -OCapital social éde R$- 600.000,00 '(Seiscentos Mil Reais),
oqual esta totalmenteiintegralizado em moeda corrente nacional dç Pais.

CLAUSULA QUINtÍ -Aempresa será Administrada pelo seu titular, SEBASTIÃO
ALVES DOS REÍS, áquem caberá dentre outras atribuições,'| arepresentação ativa e
passiva, judicial é extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular
limitadaao capitaljintegralizado.

CLAUSULA SEXTA- O Término de cada exercício social será énceuado em 31 de
dezembro do anò civil, com a apresentação do balanço imtrimoníal e resultado
econômico do ancfíscal. i; ,

1 ' I'
CLAUSULA SÉTIMA Declara o titular da EIRELI, para- os ;devidos fins de direito,
que o mesmo não !participa de nenhuma outra empresa,} pessoa jurídica dessa
modalidade. ' i j|,

li ,

CLAUSULA OITAVA - A responsabilidade do titular ||e' limitada ao capital
integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídicoj |da empresa Limitada e
supletivamente pela léida Sociedade Anônima. ,i

' j i;
CLAUSULA NONA ^ O titulardeclara sob as penasda lei, que não está impedido, por
lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o
proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como|não impedido, ou em
virtude de condenação criminal, ou por seencontrar sob os feitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos oiu .crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra osistema financeiro nacional, contra as normas de defesa! de concorrência, contra

'I ' í
as relações deconsumo, fé pública oua propriedade. (Art 1.01 !,'§ 1°, CC/2002).

Página 5 de

^A - Fica eleito o foro da Comarca de.|Paraibano - MA, para
pos oriundos do presente Ato Constitutivo dpJEIRELI.

ir
Paraibano - MA, 08 de Janeiro de 2021'.

CLÁUSULA DECW.

resolver quaisquer lití



"MINISTÉRIG da' ÈCpNOMIA '|
Secretaria Especial àe Desburocratização, Gestão e Governo Digjtai
Secretaria de Govenjio Digital •j
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração j

• I '

ASSINATURA ELETRÔNICÀ
11

^I

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI icònsía assinado digitalmente por:

Página 6 de 6
folha n/
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Certificamos que o ato da empresa

CPF

03836815370

JUCEMA

A validade d'5a':e do'.-'jn8r.t7

identificação D0(S)ASS1NANTE(S):
Nome

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

'II

' I

CERTIFICO O BE6ISTR0 EM 20/01/202X 15:29 SOB N®, 2160017S531.
PROTOCOLOS 201223252 DE 20/01/2021.
C&>IGO DE VERIFICAÇ&O: 12100363545. CRPJ DA SSOE: Í202691600010S.
NIRE; 21600176531. CCM EFEITOS DO REGISTRO EM:';07/01/2021.
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI ! j

LÍLIAM TEERESA RODRIGUES MENDCO^ÇA
SECRETi^RIA-GERAL

www. ong?gesafaoil.ma. gov.br !!'
Sí inprMsc, fica .sujeito à o5r.prvjva7ao ds juí aiít-inticldado Mr, rságòstivwj psrtaia,

InforBand? z-rsz Kstvotivví sidiji.vs de vorifica^ã-r. |
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FOÜ-JA T^^ ÍS5.0

N° do CPF: 038.368.153-70

Nome: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

Data de Nascimento: 28/04/1985

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 05/10/2006

Digito Verificador: 00

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federai do Brasii

' I
I

Comprovante de Situação Cadastral nó CPF

' I

Rubrica

Comprovante! emitido às: 17:09:56 do dia 24/06/2021 (hcira edata de Brasília)
Código de contro e do comprovante: 6C4B.EOCA.CA03.53B8

Este documento não substitui o üGomprnvante dé Inscrição no CPP'.
ji '

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.)
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ACves i j
--Construções ,j i

Sebastião Alves dos Reis-MÉ
II '

I j

TOMADA DE PREÇOS N" 08/20211 i
ANEXO III

FOLHA í>7

jr Rubrica

DECLARAÇÃO DE ÈNQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

I ' 1

A empresa SEBASTIÃO ÀLVES DOS REIS EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o n/
*112.026.916/0001-08, sediada na Av. São Luís, n°08, Vila Aparecida, por intermédio de/seu

representante legal, o Sr. Sebastião Alves dos Reis, brasileiro, empresmo, ÇPF n° 038.368.153-7

n® 031880152006-3 SSP'- ívlA, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Comple
I .| i!i i' '

123/2006, sob as sanções'adniinistrativas cabíveis e sob as penas da lei; que se enquadra como:

(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUEIS

14/12/2006.

O PORTE, conforme inciso II do art. 3° da!Lei Complementar n® 123, de

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das,hipóteses de exclusão no § 4
' í| ji!' 'do art. 3® da mencionada lei,Restando apta, portanto, aexercer odireitoj dé preferência como critério de

desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇO|S'em epígrafe, realizado pela

Prefeitura Municipal de São João dos Patos.

Paraibmo-7 MA, 29 de junho de 2021.

,!

SEBASTIÃO ALVESDOS REIS EIRELI
CNPJN° 12.026.916/0001-081 \

• I

Sebastião Alves dos Reis

CPFfi° 038.368.153-70

Empresário

AÚV08
ConstmçOs

SEBAStiÃÓ ALVES DOS REIS-ME CNPJ: 12.026.916/q00;i-08 f ::
AV. SÃO LUISJ N° 08 VILA APARECIDA / PAÍ^IBANO-MA 6567Ò 000 |

sebastlaoalvescQnstrucoes@hotmall.CQm / Fone: (99) 98177-9410 ou (99) 98465-4154

\

h

.!i , ,1

íò



rOLHA^-

Govômo dó Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADÀI
; il! :

Sistema Nacional ds Registro de Empresas Mercantis' - SINREM

CcttidcaLosíiiKBs[iifcrniifjõcsC0!iãfa[ii<J'i5dciciifnérilMafíjulvados l|
r.4sía JurilaCof"-?i<íal 6 sSo na dsta da sua jj

No<iieEn>pr«s3rl3l:SEBASTIÃO ALVES DOSRBSSRELJ

NaiurczaJuiítfica:&i»p">»3 Irniívito^I ds PA3Í«<»5iMa*lo UmítAdà íbf-if&sa En.pr-siíjía)

NIRE (Sede)
2150017G531

CNPJ
1^D2&d18/0001-08

Endereço Completo |
AvenidaSAOLUIS, N® OB. VILA APARECIDA- Paralbano/MA • CEP 65870-000

Arquivamento do Ato
Constitutivo'

05/05/2010 (

•h

Flubrica

I^CIÜMARAHHAOj

Prolocdo: MAC2l012ei4SS

tnfclo de Atividade
05/05/2010

Objeto i| ii"
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DEEDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS. PRAÇAS E CALCADAS CONSTRUÇÃO DE
REDES DEABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DEESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DEIRRIQACAO CONSTRUÇÃO DE
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRASDETERRAPLENAGEM INSTAIACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
POÇOS DEAGUA COMERCIO ATACADISTA DEPRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DEMERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS EARMAZÉNS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DEELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DEÁUDIO EVÍDEO COMERCIO VAREJISTA DEMOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DEPRODUTOS SANEANTES DOMISSANUARIOS SERVIÇO DETRANSPORTE DEPASSAGEIROS - LOCACAO DEAUTOMÓVEIS COM
MOTORISTA LOCACAO DEAUTOMÓVEIS SEMCONDUTOR LOCACAO DE OLITROS MEIOS DETRANSPORTE NAO ESPECIRCADOS ANTERIORMENTE, SEM
CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCEtôANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO
ESPECÍHCADAS ANTERIORMENTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DEPRAGAS URBANAS TRANSPORTE ESCOLAR COLETA DERESÍDUOS NAO PERIGOS
CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVAUACAO DEIMÓVEIS COMPRA E VENDA DE(MOVEIS PROPRÍOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUC
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDE&DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENÇÃO DE REDESjDE
DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA ELETRICA MONTAGEM DEESTRUTURAS MEBUlCAe ALUGUEL DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC01j\S T
OPERADOR I

Capite!
RS 600.000.00 (seiscentos mil reais)
Capital Inlegrallzado

Titular
Nome

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

, l!' Porte

1 1

ME(MIcroempresa)

íi •'
r

CPF
038.365;ffi3-7S

AtJmTnlstcadoi;'
-a-

In/olo do Mandato
11/03/2019

Prazo d'
lr\del

Término do Mandato

Dados do Administrador
Nome
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

CPF
03B.368,153=W

•Inidozio Mandato
Qsíassao

Término do Mandato

Último Arquivamento
Data
20/01/2021

MAC210

Número
21600176531

AtoTevantos i '
002 / 046- TRANSFORRWGKO':

Esta cèftidao fot-amitidaautOTfíôIlcarriWite em-Qa/tFaí2021riWl'7rtftZ7 {fisiátódâ BrasHIa).
Seimpressa, vefincarsua.3Blômictaadâ'iTô:httpa//wwwieMpre5isfatíKinaB,inat|rJ'ártia código APQBTPUK.

2fi14S8

UfianTharesa Rodrigues Mendonça
Secrei&rio Gerei

SItuaçSo
ATIVA
Status

SEM STATUS



FÀClCoeÂhCiíc-^3 Governo do Eslâído do Maranhão
Secrelflria dé Eaíado de Indústria e comérdo- 5EING
Junta ComerciarãoEstadodo Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA i||
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis rSINREM
Cçrtjficawps tjuõ 85iníofnajõos at>aí>:o cofislam dosdocumôo'<« arquivado»

I neãta Jünlfl Ccmsfcisl e sãovía«»i>tas nadata dasua•»vpyd't3Õ.

FOLHA^íí6^3

Rubrica

a-; ftí-TAiOwVERNODO
FÁCnJlWAHK^O

Certincamos que SEBASTIÃO ALVES DQS REIS EIRELI
enconira-eo registrada nesta Junta;Comercial, como segue:

iProtocolo: MAC21012814S7

NIRE 21600176531

CNPJ 12.D26.S16/0001-08

Endereço Completo SAO LUÍS, 08, VILAAPARECIDA • Paralbano/MA - CEP 65670-000

Ato

002
002
223
223
002

223
223
002

223
002

315
080

•••••
MAC2101281457

NOmaro ,

21600176531
21600176531
20200321242
20160325810;
201S0231920

20180330446

20170203956
20151243433

I í
20151231397|
20130551405

20100261892
21101721631,

Arquivamentos Posteriores

Data

20/01/2021
20/01/2021
12/05/2020
03/05/2019
11/03/2019

11/05/2018
14/02/2017
01/10/2015

18/08/2016 •
18/08/2013 ;

05/05/20® •
0S/0S/2B« . .

Descrição

ALTERACAÓIdE dados Ede nome EMPRESARIAL
TRANSFORMAÇÃO
BALANÇO II .1 ;
BALANÇO II'
ALTERACAOiOE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) •
BALANÇO III ;
BALANÇO III ..
ALTERACAO DEDADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
B/OANCO II1 <1
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
inscrição; j ,f

Esta certidão foi emitida automallcámentaamde/OS/Maivàa 17:19:51 (hoi;ârio;de Brasília).
Seimpressa, varilíoarsua aulenütídade no ftflpstf/wwwíBmpassfcdl.magov.br, obm ocWigo QHANTKT1

ÜijflnTlíôresa^Rod/lguesWendonsa .
.5e«etártoia)'Ge(â]''

I !l

ti

Situação
ATIVA
Statua

SEM STATUS

11-

1 de 1



<ia cor.sultaMG/06/202í 15 51:13

Idenuífcação da Contribufnte CNPJ Matn2

l^ííuaçso Atual

Sítua^bnotSÍÉEk^MÂO enquadrácfo no.SIlVIEI

^afafai^8loàos;os^abelGusfnentó'dá:Kii^ésa'̂
íifí'

ífT! in!?

WLHA^

Qubricâ
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Nossas apólices são registradas e validadas cômi a tecnologia BIóckchain,
podendo ser acessadas diretamente ;por um QR Cede! Tudo isso para propiciar a
leitura dos principais dados do seguro contratado em formato^universal. Aleitura
dp QR Code não dispensa a consulta da apólícè na página da Internet da
Superintendência de Seguros Prlvados'(vvww.susép:gòv.br)/oú da Junto Seguros
Quntoseguros.com). J ;r 1

:;!A iFRONTISPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTlÂj 1 ;

DADOS DA SÈGUÍV^ORA: JUNTO SEGUROS SA

CNPJ: 84.948.157/0001-33i registro SUSÉP 05436, com sede na Rua Viscondelde Nácar, Í^Ò*\Centro
Curitiba -PR í •' • '• '

Data de Emissão; 29/08/2021 |
N° Apólice Seguro Garantia: 01;-077W336747
Proposta: 3020436 j |
Controle Interno (Código Controle): 446915174 •i: i
N" de Registro SUSÉP: 05^.202100010775.0336747.000000 j; Í

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
CNPJ: 06.089.668/0001-33 AV'
PATOS-MA

DADOS DO TOMADOR: S

ENIDA GETULIO VARGAS 135,CENTRO - CEP:'65.665-000 • SAO JOAO D
'A' j • A '

EBASTiAO ALVES DOS REIS ME

CNPJ: 12.026.916/0001-08 - AV SAO LUIS 8 - PARAIBANO - MA

DADOS DA CORRETORA;
000002.0.2013354 PORTO D E CIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA '

j*:

Documento eletrônico dígítalmente assinado por.

•ê^^i-Aiáfiído i. .
t V^'Gusti^HsnHch^ w H. Melo

i! [k)CumentoeldMnIcoesslnado(lIgIta!nientecon(ormeMPn°2.200:2/2001(}ã24/08/2001,quei
MnsGtuIü a Infta - estrutura deChaves Públicas Brasileira • ICP - Brasil por SIgnatários(a$): Gustavo'
I' Heri^ de oirle dftGgrtlflcado: 373nOd9C4287073 Roque de ^^l^da Melò N° deSérie dò

Certificado:SC9BBC02A51AÚ9A4. !

ArL1* • Rca Institulds a infra• Estrutura de Chaves PCirOcas Brasileira•!
epDcações desuporte edas apDcaçÒes hablíitodas que utlízem certificados
Apéssete dias útèls da emissão deste documentò'jpodérá ser verificado se áápóllc» òu éhdòsso foi cotretamente registrado no slte.wwwiúsep.dov.brdaSllSEP>Superíntendãnclá de
Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatlzaçáo econtrole dos mercados de seguro, pteiridénda complementar aberta; capitarização, resseguro ecorretagem An
de seguro. As condlçdes contratuais/regularhento deste prodino protocolizadas pela sociedade/entidade Jiinto aSusep^erão ser consultadas no site www.susep.gov.br. de acordo com o I 7
número deprocesso raríslante daapólice I prop(»táAcertidão deregularidade dasodedade seguradora perante aSUSEP pode serconsultada no site wwwau5ep.gov,br.Esta produto está)processo constante oaapólice I pròpr^A certidão de regularlO
protocolado através doN*de Processo SUSEP 15414.90019512014-17 e n"15414.900196/2014-53,

Atendimento SUSEP: 0800021e4e4.Central de Ateridimento Junto:0800704.0301,0uv1doriaJunto:08006430301,

! íM •
itir a autenticidade, a Integridade e a valldáde juddlca de documentos emforma eletrânica, das

arealização de transagfies eletrÁnlcas s^uras. I
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Proposta; 3020^

G^C

:\
.M

;n.;i. i
S E G U R o S

i; li

:!

1
i:

í ; i : i
• • ; ..'i i'. '• „• ,

3 • » '

Garantia contratadà i/1 |
. . ;í:í! I- • , /.

( •i"!!! J í . '

Modalidade

*

Limjtê Mâximp de GaranÍiê^M;G). .
!'l -!•' i • •' ^;.Í • ' • •
llí li,; •.viRamp.'-.
iHll; 'ri • .'v ^

^ j

Licitante ' 1
3

R$ 11.529,94: Ô'775 -CARÃNTIASEGüIfeiE)^ - ^
ii/;!' ;l ::SÈTOR PÚBLICO 4 •

• r •
i

. . i li " ã

Modalidade e Cobertura Adicional importância Segurada
Vigência

Licitahte R$ 11.529.94 ii^30 072021

Demonstrativo de Prâm o:

Prêmio Líquido LIcitântei.. .1. J- .....: •i i ;l ; R$í;|
AdiGiònaldêFracionamênto.. ........i.. RSil

I.O^F

Prêmio Total

Vericirnéhtp
02/07/2021 190^00

Em atendimento àLei 12.741/12infòcmamos que Incidem asalíquotas de 0,65% da PIS/Pasep ede4% deCORNS sobre os prêmios desegútos, deduzidos do estabelecido em legislação
específic8.0(s) valor(es) adma descnto(s), á(são) c|evido(s) nocenário desta contratação decobertura(s].Pode(m) sofrer 8lteração(ões) quando contratada(s) ^adamente ouemoutra composição,

Pâginaitdè16
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t N°.Ápólicè^S^jiro-Gara1^^
Proposta: 3020^ ...
Controle lntemoj(Cóàlgo Controle): 446915174

Objeto da Garantia

•• í

SEGUROS

POLK

Rubrica

Está apólice, de riscos declarados, garante Indènizãção, até o váòrfixado; na apólice, se o
Tomador adjudicatário se recusar a assinar p Gontratp Principaijilnás çpndiçpes: propostas,

I '

Ésta apólice é emitida de ácòrdo com as condições da Circular da Susefj ri.° 477/13

'i': 1! :l

\

Página 2ile16



i N°Apólicèí.Següro'Garantí
Proposta: 3020436''> . "^

•©

l.iif í'
;

Controle Interno (Código Controje): 446915174 _: i
N" de RegiârotuSEP: 05436Í021.0001.0775.0338M7.000000 Í|

1 1 CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 -
i

CAPITULO I- CONDIÇÕES

PLANO PADRONIZADO

GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrata de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações àssumídas pelotorriádor
perante o segurado, conforrhe os termos da apólice e até ovalor dã ga'rantíá^fixado:'nesta, e d^
acordo com á(s) modálidáde(s) e/ou cobertura(s) adicional(ls) expréssàmerité éohtratadats)',
razão^de participação erh licitação, em contrato principal pertinente aiobras, serviços-inclu
de publicidade, corripras; concessões e permissões rio âmbito doslPodéres da União, Estrdo Distrito Federai edosjMunicíplòs, ou, ainda as obrigações assunnidás em função^de:
I- processos administrativos;

II - procéssòs judiciais, inclusiveexecuções fiscais;
!. í]

III -^parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não; em dfvida

iV - regulamentos administrativos. | P; i

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao pegurado, tais
como multas é indenizações, oriundos do inadimpiemento 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: dócurtiènto! assinado peia seguradora, que representa formalmente ocontrato de
Seguro Garantia. jl |r! j! í 1 ' > i •

l| jj i ;[ : ... .' ' '
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as módaiidadès^e/ou cobe,fturasde um plano de seguro, ^uejestabelecem as obrigações eos direitojs^^^tós contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas riejáti^gpcada medalidade
e^u cobertura de um planojde seguro, que alteram as disposições ésfeibeleciclas nas>Gòndições
Gerais. ' ^

=!• f.

j : t ;;

I n !;
} ::jÍ i
1 ;j| :
1 ; I

Rubrica

ativa;

2.4. Condições Particulares:^ conjunto de cláusulas que alteram, deiàIgLÍma forma, as Condições
Gerais e/ou Condições Especiàis/dé acordo com cada segurado. í|;::íí ij .

2.5. Contrato Principal: ^todo e qualquer ajuste entre órgãos ou enticiádes!da Administração
Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que najá umjácórdò dá v^tades para â
formação de víncuio^>-à-e^ipu!açao de obrigações fecíprocas, seja ;quá( fpXp denòrninação
utilizada.

Paginajoe 16



Proposta: 3020436 .
Controle lntémoj[(CóâigoContròje): 446915174
N®.de ÍRegistro^USEP: 05436.^21.0001.Ò775:03^747.GOOÔ Í1

®'n° Âpóíi3;s'egufo'Garafái:|Í-07^^

; ;i !

Pca.E^íu HOâ2.<5
//

Rubrica

2.6. Endosso: íristrumentò formal, ássifiàdò pèlã seguradora, quéiihtróduz modificações ná
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das pártès.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes|do inadimplemento das
obrigaçõescobértas pelo seguro. jl! li í i

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora setrésponsabilizará perante o
segurado ém função do págamento de indenização. 11 :j j

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomadorà seguradora, em fun^ó da cobertura do seguro,
e que deverá constar da apólice ou endosso. i i ;] ;;- .1 ,

i' {| ' I "! i t •,
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procédimerito pelo qual à segur;addra constatará õu
nãoi a procedência da: reclamação de sinistro, bem como a apuração! dòsi prejuízos cobertos pelaapólice. I I" Llj 1 ' J
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apóllcê de seguro
firmado nóstermos dalegislação em vigor. U$'\- /

2.12. Relatório Finalide Regulação: documento emitido pela seguradora no:;qLÍalfSe:.trans
posicionamento acerca dá càrácterização ou; não do sinistro recramàdÒ,1bém còn^o os pos^ívef^d
válores a serem Indenizadosl' .

• -Ml
2.13. Segurado; a Administração Pública pu p Poder Gpncedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos |dá apólice, dò cumprimento
das obrigações assumidas pelo tomador. | | ^ -j
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidaí
tomador perante o segurado] conforme os termos da apólice. : |

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações dó tomador cobertas pelo seguro

2.17. Tomador: devedor das |obrigações por ele assumidas perante òsegurado,

3, Aceitação:

3i1. Acontratação/alterado do contrato de seguro somente poderálsen feita rtiediante proposta
assinada pelo proponente, seu rêpresientantè ou ppr CPrrètòr de seguros habilitado, A prõpóstâ
escrita deverá conter os èlemehtos essenciais ao exame e aceitação dò! risco.; i .

'11 i i i / . " I
3.2. A seguradora fornécerá, obrigatoriamente, ao proponente, ipròtocolojque identifique a
proposta por ela recépcíónadi com a indicação da data e da hora deiseuireoêbimento. ^

3.3. A seguradora terá o prazo de 15. (quinze), dias para se manlfestfflsob^êm aceitação ou não
dá,proposta, cóntadòs da data de seu .recebimehto, seja para seg||^^^©sidLffenovaçõès,
bem como para alterações qué impliqüem niodificação do risco. pi íí; ,

3.3.1. Caso o proponente do seguro seia pessPa física, a sòíiCitãçãoj dè documentós
cómplementarês, para análise e aceitação do risço, óu da aiteraçãòiproposta, poderá ser feita
apenas uma vez, auranté o prazo previsto no item 3.3.. ' ;

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentosiçompiementaresi

Página4 da 16
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i j°Mpólicè^Seguro'Ga^^^
Proposta: 302p^"'\.,,
Controle lrtern'o{Có'ãigo:Gontro[e); 44691^
N" deRegârotsUSEP; b5436Í021.0001.0775;0338747.000000:: i f

i' !

S E G/U R O S

i •• 1 f»ub?'ícâ

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3J3j, desde ique a seguradora
indique os fundamentos do pedido de novos elémentòs, para àvaiiáçãò da proposta óu tãxáçãò
do risco. 1

3.3.3. No caso de solicitação de documentos compiementares, párá^ análise e aceitação do
risco, ou da alteração proposta^ o prazo de 15 (quinze) dias previsto nò Item 3.3. ficarásuspenso, voltando acorrerija partir da data em que se dèr àentrega dáidocurnentação.
3.4. Nó caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicárá ó fato, por escrito, ao
proponente, especificando ó's motivos da recusa. í! i ^

3:5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora; nó prazo-iaclma aludido,
caracterizará a aceitação tácita dp seguro. j ! ]

3.6. Caso a aceitação; da^ proposta dependa de contratação ,òu> álteraçãó de resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que pjressegtjrador se'manifeste
formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao propohénte, •talí^ieventualidáde,
ressaltando a conseqüente Inexistência de cobertura enquanto perqüfáfiá suspensão^^^^^:,

íi:

3.7. A emissão dá apólice ou do endosso será feita em até 15 (quíhzè) dias,ia partirda data
aceitação da proposta. í '

4. Vàlòf dá Garantia: i

4.1. O valorda garantia 'des a apólice é o valor máximo nominal porleiáigarantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas nò contrato principal ou no
documento quê serviu de base pára a áceítãçãò do risco pélá seguradora, ò va|or^da'garantia
deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitinoirespectivo endosso. -

de
a

mbdlficá^ões,
a emissão de

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal oüTnò docurhentq que,serviu <
base para a aceltaçao|do!'rísco pela seguradora, em virtude dasiquèis seifaça necessária
modificação do valor contratual, o váior da garantia poderá acòmpánhariitais
desde que solicitado é haja o respectivo aceite pela seguradora,; por meio c
endosso. I : • - ; /

5. Prêmio do Seguro: p

5.1. Õtomador é responsável pelo pagamento do prêmio à següfádóra pòr todo o prap dè
vigência da apólice. [ '

• í I •• f •

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo^quç
houver pagado o prêmio nas datasiwnvehçionadas.

tomador não
- i ~

' V ~ I

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parceiáido^prêmio;:devldo?^oderá a
seguradora recorrer à eXécuÇãó do còntratòde contrágárantia. p

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de :nenhum valor
ádiciohài, à título de cüsto||adiTninistrativo de ffáciõhaniento, devendo Ser garantido ao tòmádòr,
quando houver parcelamentodom juros^ a possibilidade de antecipar p pagámento de qualquer
uma das parcelas, còmj;a conseqüente redução proporciónâl dòs juros jpactuàdõs.

1 . ' , ' ; t

5i4. Se a data limite p^a o pagamento do iprêmio a vista pu de qualquer uma de suas

PágloaSÒdlS
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parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário- ò pagamento poderá ser
efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. jjM

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

6. Vigêricia:

lij ;!'
lii! ?!

6.1; Para as modálidades dO: Seguro Garantia.nas quais haja a vihcúlàçãò da apólice a lurri
contrato principal, a; vigência da apólice será igual ao prazo estabèlècidO noJcdntratO principal,
respeitadas as paUicuiàrldades previstas nas Condições Espéciais década modalidadé
contratada.. ! ^ :• r M / '

'6.2. Para as demais moda idades,: a vigência da apólice, será igüãi lao prazo informado!n
mesma, estabélecido dè acordo com as disposições previstas nàs Gondíções-Especlaii '
respectiva modalidade. í ^ ^ ^ ^

i! .1

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato princ|p
no docümerito que serviu de basejDara a aceitação dò; risco pela ségiiradòrá.pávVigêne
apólice acompanhará tais rnbdificaçoes, devendo aseguradora emitir prespectivoandossi^
6.4. Pará alterações posteriores efetuadas no contrato principal Ou rio dòcumèntOí que serviu de
base para a aceitaçao do fisco pela seguradora, em virtude das quais séífaçá necessária a
modificação dã vigência dá apólice, ésta poderá acompanhar táisjmodífícàçoèsldèsde quesolicitado ehaja orespectivo aceite pela Seguradora, por meio da émissão déiendpssp^Ç'

7. Expectativa, Reciamaçâd e Caracterização do Sinistro:

7;1. A Expectativa, Reciarhação e Caracterização do Sinistro
modaiídade nas CondiçõesjEspeciais, quando couberem.
7.2. Aseguradora'descreverá nas Condições Especiais oe documentos quelâev^ib.ser
apresentados páraiá efetivação!dà; Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, acseguradora pódèráVsolicitar^
e/ou infòrmação corfiplementar. ' . • |i| i ' ;í:

ij • ' j!:!-!'- ' -It - íjwjjj :•
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pélá presente apólice pòdefá ser realizada durante o
prazo prescricionál, noslternips da Cláusula 17 destas Condições Gérais; / ft j

l| ^ ' I i !• :i /• V7
7.4.: Caso a seguradoralcoiiclua pela não caracterização do sinistro, Gomunjcará formalmente ao
segurado, por escrito, sua|negativa de indenização, apresentando|c^Tj®amente,.asyrazões
que embâsaram suâ conclusão, de forma detalhada. " '

8. Indenização:

serap especificadasipaça cada

jocumen açao

8.1. Caracterizado õ siriisti;o, a següradorã cumprirá a obrigação descrita na apólice, àté o limite
máximo de garantia da^meáma, segundo uma das formas abaíxoiicòriformeifpr acprdadp entre
as partes: ! | • i' M; :
I TT- realizando, por mèio;de:terceÍros, o objeto do,contrato priricipaj, de forma a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/óu '

-Pâgtnaí iíe> 16.
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II - indenizando, medianté pagamento em dinheiro, os prejuízos é/óü multas causados pela
ínadimpilência dip tomador,licpbertos pela apólice. '1'i - •

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1Í. O pagamentoida indenização ou o início da realização do òbjètbldõ còritrató principál
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta)dias, contados|;da datáídé recebimeritô dó
últímò documento solicitado duranté ò processo de regülaçãò dõ sinistrõ. :;:: . i;

8.2:2. Na hipótese de soilcitação de documentos de que trata o item 7.2.1.,:0:práz6ae 30 (trinta)
dias- será suspenso,: reiniciando sua contagem a partir do dia útil sübséquehtèfàqüéle^m que
forem completamente atendidas as exigências. ,i |i \ ' '

I ! ^ / l'' ' ^ \
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda Ôs efeitos de reclamação
dá.:ap01i"" ^ xr_
primeiro
da. apólice, o prazo de 30 (trinta).dias será suspenso, reiniciandojisüâícohtagemwa partiil d

dia útil sübsequehteia revogação da decisão. T /'i

8.3. Nos casos em que hájà||VincuIáção da apólice a um contrato pfincipàt, todos os-sáldos
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização dojprejuízo e/ou
multa objeto da: reciamaçãò[!do sinistro, sem prejuízo do pagamentoida indehizaçãò.no^pra
devido. ^ ^ ^ ^'

8.3.1. Caso o páòamèhto daiindénizáçãojá tiverocorrido quando dajcònclusãò da apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o seguradpiíòbrigaTse
seguradora qualquer excéssò que lhe teriha sidP pago. ' "

a devolver à í

9. Atualização de Valores:
-

9.1. O não pagániento das obrigações pecuniárias dá seguradora, irícluéivè dá indenização nos
termos da üláusula. 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo parafpágaménto-dáírespéctiva
óbrigáção, acarretaráam: i| ' •••

a) atualização monetária^ á partir da data de exigibilidade da obrigação, :sènc
indenização, á data dé cãracterizáção dP siniistrõ: e l i i: '

b) incidência dejuròs moratórios calculados "pro rata temporis", contados a páilir
posterior ao término do prazo fixado. |

9.2. Oíndice utilizado para atualização monetária será o IPCA/lèGÉ r (hdice de Preççs áo
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasiléiro de Geografia jè Estatística 7ou: índice que
vier a súbstituWo. sendoí calculado com base na Variação positiva ápüradâ éntrejo último Jndice
publicado antes da data ;cle obrigação de pagamento e aquele publIcadQ^ediátarriénté anterior
à data de sua efetiva liquidação. i '

9.3. Os juros moratórios, contados apartir do primeiro dia posteriorp^^^no do prazo.fixadp
pára pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estlygr^^gorupara a mora do
pagamento de Impostos Idevidos à:Fazenda Nacional. :í!m-

i |! lijl I !:• .;ii
9.4. O pagamento de vál(^res relativos à atualização mõnetárlai e juros de morâ sèráífeito
Independènte de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, deíúma só vez, juntamente com
os demais valores devidos no contrato.

o; .no. caso de

do prirheiro dia

10. Sub-Rògação:

Pâgina.7^16
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lO.li. Pagai a indenização ídu iniciado ò cumprirtiento das obrigações .ihâdirtiFÍÍIidas pelo tomador,;
a sègúradora sub-rogar-sé-á nos direitos e privilégios do segurado còritrà oitorhaaor, ou contra
terceiros cujos átos ou fatos tenhamidádò cauSa ao sinistro. ;ii| | ;. ; :
10.2. É ineficaz qualquer ato çio segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item. ;

11. Perda dè Direitos:

O segurado perderá o direi
hipóteses: {

o à indenização na ocorrência de umá^òü.mais das^seguintes

li i:: á /
- Casos fprtuitps ou de fprça major, nos termos do Código Civil Brasileiro;\í s ^

l! I• iI :í.' ' 1 f
W Descumprimento ,das obrigações do tomador decorrente de atos-ou fatosrde
responsábilidadedpsegurado; i\\ 1- ' ^

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

que tenham sido

IV- Atos ilícitos dolosos òu porculpà grave equiparávei ao dolo práticadòs pelo #gi?ádo; peio.
bénéjnciáriò òu pèlp féprèsèritàritéi dé um

V^ 0 segurado não cumprir integralrtiente qualéquèr obrigações prèvlétá's r^^^rato;de
seguro; ' • - |i | h;:- v-i ' ' •

, i: j .rni':;-'I KPWIL,
VI - Sè o segurado ou seu ^representante legai fizer declarações ihéxãtásiòü dmltir|de|má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de fisco de in^dirriplêhcia do
tòmàdor òu quê possam infiüenclar na aceitação dá proposta; ,i:i ii ! •

VII -^Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
\

12. Concorrência de Garantias:
I

No caso de existirem duas Jou mais formas de garantia distintas, icóbrindo cadá^umáVdelas o
objeto deste seguro, ém ;benefíció do mesmo segurado ou béhèficiário, aíseguradOra
responderá, de formal proporcional ao risco assumido, corriliiosi dernais ^ártlcipántes,
relativàméhte ao prejuízo comurh. Ti li ' —

13. Concorrência de Apólices:

É vedada ã utilização de rOais de um Seguro Gáraritia ná mesmáIm®al]§áSe1
objeto deste contrato, salvo"'no caso de ap^ices çompiementares. i

cobrir ò

14. Extinção da Garantíâ:

14.1. A garantia expressa! Dor este seguro extinguir-se-á na ocorrência dejum dps seguíntes
eventos, ò que ocprrêrprimeiro, sêm prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme
item 7.3. destas Condiçqes||Gerais:^_-^..^ • -I r
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I - quando p objeto do contrato principal garantido pela apólice foridefinitivamente realizadomediãntè tentiò ou declara^cij assinada pefo segurado Ou dèvòlução da :ápólice:i
II - quando o segurado e aíseguradora assim o acordarem; :

i!. if ^: •i ! . •
lil ^ quando o pagamento|/da|lindenização ao segurado atingir o limiteirnáximò de garantia daapólice; j , ' h-:
IV - quando õ contrato principal for extinto, para as modalidades nas quaislhája vinculaç
apólice a um contrato priricipal, ou quando a obrigação garantida fòriextinta, •parais d(
casos;'ou ^ 'ülíí

ãó da
emais

V- quando do término delvigência previsto na apólice, salvo se estábelécidòlem contrario nas
CoridiçõeS'Especiais. i i| p-;! \
14.2.;;Quando a: garantia da aípólice recair sobre um objeto previsto lèrfi iCo^ftto, esta garantia:
soniente será liberada ou réstitüídárapós a execuçãòjdò còntrató;iièiti iconsonância corri ;ó
disposto no parágrafo 4^ dò artigo:56 dá Lei N? 8.666/1993; è sua extinção se comprovará,^além
das hipóteses previstas nó item 14.1., pélò recébinièntò dó òbjètõ doicoritratò rtOS termos do árt;
73 da Lei n® 8;666/93. 1? líiiü =; ^

15. Rescisão Contratual: |
15.1. No caso de rescisão tiDtal ou parcial do contrato, a qualquerítémpo, poi^iKHativa do
segurado òu da seguradprá e còm a concordância recíproca, deverão ser observadas as
seguintes disposições: " ' ^

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sOciédàdé seguradora, iestá rat
recebido, além dos emplulfientos, a parte proporcional ao tennpp decòrridp;; j

15.1.2. Na hipótese, de rescisão a pedido do segurado, a sociedadèilsegurãd
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com á seguinte t
curtò: ^ '

irá :do prêmio

ora,reterá, no:
abela'deigrazo

'(Cj • \

! I í;i! •' • í
Relaçãoa ser aplicada sobre a vigência—|—%-do—>| Relaçãoa ser aplicada sobre a ylgâricla 1
origlnallpara obtenção de p^o em dlas^l^Prêmlo—| original parà òbtenção de pmzôlem dias— |—Prêmio— ,

. -15/365-.... -1. - -13%-

-30/365- - - - - - - - -I - - r20%-

•-45/365- - J --- -. .-1. . -27%-
,.C0/3ÍB5- 1 -30%.

,.75/365- -|---37%.

. -195/365 • f

<-210/365 •

,Í2S/365-fvf
•j40/365^ ^
<-255/365 ^

-90/365-
): .| .. .40%.. . ] -270/365rÜ

.|...46%---i -aes/ses

.|.. .50%. . - . .300/365
.105/365--:---:

.12p/365-^---;i--.
•135/365.i--56%-- - .315/365 !;> 4;-
•150/365--i-r-l} ------TTr-330/385|;;H;-;----^-;
•165/365-L--!Í---r 7 |...66%-^-| -345/365 ^7
•180/365 •j --•!• I••-70%.••1 .365/365,...:. .

, ,.-75%.-\
- ,-4

•^3%-
SsW-'

.UH-^.90%---
..^.^.93%^^^

;..^^i.9S%...

^-..|--100%--

15.1.2.1. Para prazos
percentual cPrréspPndt

/revistos na tabela constante do subitem:Í5.Í.2., deverá ser utilizado
to imediatamente inferior. ' ' ^



J^^TApóliçeçSéguraCBaran^^
Proposta:i302p436'

• ControIé;lntemOí|[5óáigo"Contr^e): 446915174'
N" dôíRegistro sillSEP: 05436.2021.0001.0775.0336747.0000001 ^

16; Còntrovérsiás; '•!

lè.1.; Às controvérsias surgidas há aplicação destàá ôôhdições Contratuais poderãÒ^sèr:
•respividas: i| I í

I- por arbitràgern; òu j
II ~ por medida de caráter judiciai.

FOLHA/,

•^uferrca

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, á cláusula compromissòná dè
arbitragem, que deverá ser|jfacultativámènte aderida pèlo segurádò por^mélo de anuência
expressa. li

1612.1. Ao concordar coní a aplicação desta cláusula,^ o segurado estará se^compronfietendò a
resoiver todos os seus iitígiòs com a sociedade seguradora por meio de Juízo.Arbitrai, cújas
sentenças têm o mesmo efeiio que as sentenças proféridas pelo PoderÍJüdiciárioX^^^^__^^ •
16.2.2. A cláusula de, arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de;23 de setembro de 1996.

17- Prescrição:

Os prazos presçricipnais pão

18. Foro:

As questões judiciais entrej
deste. '

19. Dispósíções Finais 1
• •• i19.1 .Aaceitação dò Segurüj Bstará sujeita àanálise dó riscò.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e términò de;vigência âs|24hs das
fim neles indicadas. r "

aqueles determinados peja lei.

seguradora e segurado .serão proçessàtíás, nò .fbr^íSòmlcfiio

atasibs
ÍGfíJSíJf

19.3. Õ registrò deste plano ná Süsép .não impiica, pôr paile dá Àutárpuíâffince^^
recomendação à sua cornercialização. Í:M

" * í [1 " ' |<-' *1 • '
19.4. Após sete dias úteis da ertiissão:deste documento; poderá séávèrifiGadd^è^afápóiicé ou
endosso foi Gorretamenté registrado no sitè da Sgsep • www.susep.g^;^*^

19.5. A situação: cadastrai do corretor de seguros podé.p^^Ssuitaâá no ,sííe
www.susep.gov.br, por meio dd número de seu reaisiro na Suseplhometeòihpíêfo.: GNPJ duCPF. '1 NjjF i: •
19.6. Este seguro é contratado a primeiro riscd absoluto. |!:í ;r |

19.7. Considera-se como jambito eedgráfico das mddaüdades contratadas, todo Oi território
naçipnai, salvo disposição em:contrarip nas Çgndiçõés Espeçiais e/óü Partiçujares da Apójiçe.

19.8. Os évèntuai os de tradução referentes áp réémbòlsò dèídespesás éfèfuÉ^s hò
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í- NlÁfíôliçe^egüro-Ga^
PrapostÉ.3p2ptó6"'f.^.<f3.-V''" ^
Controle íntemò|(Cóágo Controle): 446915174'
N° de RegisVò'luSEP:05436ÍÓ21.0001.0775.0336747.000000;

CONDIÇÕES ESPECIAIS
•1 Jf ' ' : .:

capítulo II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMÕ ÒTTél

SEGURO GARANTIA DÒ L CITANTE
!!•

PROGESSO SUSEP n.° Ü54i14.900195/2014-17.

1;.:0bjetõ: ! ;l

1.1: Este contrato ide seguro garante a indenização, até o valor da garantl^fixWdcTna apóiice/
peiòs préjuízos décòrrentesl!cía récüsa dò tõrnádorádjüdicatáriò érriPassInár òi Cdntrato pijn'cipàí
nas condições proppstas?no editai de licitação, dentro do pràzp pstabelépldp^

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de segurol òs váiòres^d^aSjLrgultas^ e
indenizações devidos à Administração Publica em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modaildade, aplicam-se, também, as definições còbstantes:d6v£
8.666/93. ' ' ÜÜ-iP 'i

S E G U R O S

ritj

eirn

i - Riscos Declarados: liteps expressamente descritos na apólicenaos güãis sé^éstríoge á
cobertura securitária. 0u seja, a responsabilidade da Seguradora está réstrJíá-áds^^fysçps
expréssamente descritos neste documento.;

li r-Prejuízos: Perda.pecuniária comprovada decorrentes da recusa dò tomador açiiudicatário em
assinàrò contrato principal haS Òondições propostas è dentro dP prazo eStabèlecig^^lEdltei dé
Licitação.

3. Vigência:

Avigência da apóiice cbincidirá.com o prazo previstp po edítaí para.á:assinati^^^o^ntráto
priricipai.

4.Reclamação è ÒaracterizaçãP do SÍHistro:

4;i;; Reclãhiaçãò: ojsegUfãdo comunicará à seguradora ®^to^^^p?bhládòr
adjudicatário eni assinar ;o contrato principal nas condições pioposta^ídentrò do prazo
estabélècido no editai de iicitaçãò, data em que restará oficianzada an^eciamaçao do
Sinistro.

4.1:.1. Pára ã
documentos,

a Reciãmáçâo do Sinistro será necéssária à apreSèntâçãO dos seguintes
, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Çòndiçpès Gerais:

Página 12de 16
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a) Cópiá do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

N°yÁpólíçe^Séguro'GáÃ^^^
~'Prapósta:i302p4^ ^1

Controle lntemOr.(Cóáigo Controle): 446915174 '""1
N° de Regisfrõ'SUSEP: 05436Í021.0001.0775:0336747.000000;

B?—

iii:

I IJA
«.1 >f*t

SEGUROS

c) Planilha, relat6rlo;e/ou correspondências informando os valorès dos preiuízos sofridos
e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma; dò editáí de licitação,
ãcòmpànháda dos dòcumeptos çomprobatónos;

d) còmprovahte de Intiníação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado dó
demonstrativo de süà récusa/inércia è das devidas justificativas;^;se houver.

4.2.; Caracterização: quaridclja seguradora tiver recebido todos os dbòümentosilista^^no itèrti
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador ém réíà'ção às obrigações
cobertas pela ápólicé, o sinistro ficará caracterizado, devéndo á ségürãdôra!emítir oVeiátório
final'de regulação. ' ^ '

5. Rescisão do Contrato c e Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado; hão caberá devolução de
prêmio proporcional. i ' ^

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólicei dè riscos declarados, assegura o cumpriméntó; dá
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas ho objeto desta
apólice, de acordo com á modáiidáde de segurò-garantia ihdlóada na[mesma/ nãò
assegurándoTisòós féfèréhtes a obrigações trabalhistas e previdériciáriás, ae segundàde
social, indenizações a terceiròs, danos ambientais e lucros cessàhtés, :ben) como riscos
referentes a Outros ramòs;|oü modalidades de seguro, em òonfòirthidadé com a legislação
nacional referente áo ségurp-garántia. i lMH l:i | ^ I
6.2; Áinadimplência dó tomador deverá ocorrer dentro do prãzól de;vigência da apólice..
Eni caso de não ôbséh/áção dèsté requisito a seguradora fjçará iisentá de qualquerV
respohsàbilidade. t \ : | , j \
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6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indénitário, não; estarão cobertos danos
e perdas causados direita ou indiretamente por ato terrorista,; cdmprovadojconi
documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado qüéicaracterize a natureza
do atentado, ihdéperídenteméhte de seu prbpóèitò, que,,tenha sido devldaniéhte
reconhecido como ateiitatòrio à ordem pública pela autoridadeipúbiica competehte. j

i ;| / • - /
6.4. A validade/cobertura 'deste documento está condícionadáj^^áceitaçâo^^ oposição
do segurado em relação á todos os seus termos. Ao aceitar es|edo^umènto ó seg^
còncorda ' " ' ' ^
cobertura ,
se enquadra nos terrhos do inciso VI, do item 11 - Pérda d^Dlijeitõ^jdas'
Gerais.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
''OLHA r,2^

ubrica

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 daconsulta é do Órgão gestor decada cadastro consultado. A
informação relativa à ra^o social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. j •

Consulta realizada em::30/06/2021 10:21:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inic

Resultado da consulta: N

Para acessar a certidão or

ôneos

ida Consta j

'i!
iginal no portal do órgão gestor, cliaue AQUI.

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 AQUI.

Órgão Gestor: Portal da,jrransparência
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.
I I

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas ,
Resultado da consulta: Níida Consta '!

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

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



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. folha r.sr 6^3

Rubrica

I ,

'11

11


