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PREreiTURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

Processo Administrativo n° 2405005/2021

Modalidade: Tomada de Preço n° 09/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

unicef<ê?

Objeto: Contratação de empresa especializada para a implantação de um sistema
simplificado de abastecirriento de água, povoado Contendas localizado no município
de Município de São João dos Patos/MA.
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CNPJ 12.508.451/0001-13

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PROCURAÇÃO PARA REPRESENTANTE

folha na

i Rubrica

OUTORGANTE: J S COMERCIO EIREU, com sede na avenida Av:13. N®: 28, Quadra 126 -
Maiobão - Paço Do Lumlar, 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, vem, pelo seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva, brasileiro,
casado, (comunhão parcial de bens), empresário, natural de Coroatá Maranhão, nascido em
06/03/1985, portador daiCNH N° REGISTRO 03982736953 Emissão em 03/12/2020 e sob
RG 167085520019 SESP-MA, expedida em 24/11/2017, do CPF 009.874.383-01, residente e
domiciliado Rua 12, n° 12A, Vila Qiaeraria, CEP 65110000 - São José de Ribamar, Maranhão;

OUTORGADO: lAN COSTÁ COUTINHO brasileiro, solteiro estudante, portador da
Identidade sob, N°'055011742015-9, CPF n° 620743353-00. órgão expedidor SSP/MA,
Residente na 12,* N®| 17,-Vila Operaria, CEP 65110000 - SãoJosé de Ribamar, Maranhão;

OBJETIVOS E POpERES: por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a
outorgante nomeia e cònstitúi séu 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 terrriòs, assistir a abertura de propostas, assinar documentos
bem; como declarações proposta de preço, assinar contrato fazer impugnações, reclamações,
protestos e recursos, fazer novas, propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar
caução, levantá-las, irecebêf às importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir^
praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato com ou sem resj
de poderes em nome da OUtORGANTE. Paço do Lumiar/MA, 23 de Abril de 2021

n/l/9Tn4J á^/ Âij
•UCNPJ N.« 12.608.451/0001-13' S COMERCá

Josimiel Jorge da Silva

Cl: 16708552001-9 SSP MA CPF: 009.874.383-01

Administrador

^ 6° TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
PBDHO HBUfUOtJS OS CAVAICAUTS UUA- TsboUiofAv ^ íliis fíti úc Ftioçi. 3 -

aL . Pino Subiolo - Bàun, Turu - Sio li^4• r^P6iO$S^70 - Tm'bné:j^ 301$.$^* ^ .

I lb.3i'.rBnv'.n* ü.8W.rw&rK»v.M.rctvirr»w,Myoniiwfp

Ne HW 6° TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
PÊORO HENR}QUS OS CAVALCANTE UMA - TaíwWo jAv. SioItr/s Pe/deFrsnp,S'Hh Anil Shopping

tr.4c úfie.e M6/909^0/1^/0.001.07

'AÍ^13,Qd.l26, nS 28 - lyiaíobão - Paço do Lumiar/fM -CEP; 65130-000
Fone:;(98)3237-3385/98137-0215

EHTiaií: iosimieladml23@gmail.com
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FOLHAnS
INSTRUMEIOTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

, , "JS COMERCIO EIRELI" ' Rubn~
12.508.451/0001-13

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados: i

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 deRibamar, Maranhao CEP 65110000;
NEUSA MARIASANTOS DA SILVA SILVA, brasileira, casada ( comunhão parcial de bens), empresária, natural de Primeira Cruz MA,

nascida em 25/09/1990, portador da RG n' 0361200820082 SSP-MA, expedida em 05/07/2018, do CPF603.191.673-80, residente e

domiciliado RUA 12,12, A, Bairro: VILA OPERARIA, São José de Ribamar, Maranhao CEP65110000; únicos sócios de uma sociedade

empresária limitada sob a denominação de J J DA SILVA & SANTOS LTDA ME, com sede na AVENIDA AV 13, 28, QUADRA 126

Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar, 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 e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA I
CLÁUSULA l^rFicaTransformada esta empresa em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIOADI
LIMITADA - EIRELI, com súb-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
CLÁUSULA SEGUNDA:; Retira-se da empresa o Sra. NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVA,,que por sua vez
transfere para o sócio Sr. JOSIMIEL JORGE DASILVA, 155.000 (cento e cinqüenta e,cinco mil) quotas de valor nor
R$ 1,00 (um real)cada uma, equivalente a um total de R$ 155.000,00 (cento e cinqüenta e cinco mil reais)
integralizados através de moeda corrente nacional.
CLÁUSULA TERCEIRA: Aempresa girará sob o nome empresarial "JS COMERCIO EIRELI", terá sede e foro nc
13, 28, QUADRA 126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar, Maranhão, CEP 65130000,inscrita no
12.508.451/0001-13. i
CLÁUSULA QUARTA: Aempresa terá como nome fantasia J S MAIS, telefone paracontatoalterado para 98 32^
email josÍmieladml23@grnaiI.com.
CLÁUSULA QUINTA:

Objeto da empresa serão:

4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 -REPRESEWtANTES COMERCIAIS E AGENTES DO
COMERCIO DETEXTEli VESTUÁRIO CALCADOS EARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 -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 E INSTRUMENTOS DEMEDIDA, TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENÇÃO E REPARACAODE APARELHOS

ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS EEQUIPAMENTOS DE IRRADlACAO 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DE AGÒa 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS AESGOTO, EXCETO AGESTÃO DE REDES 38.11-4-00 -
COLETA DERESIDUOS' NA0-PERI60S0S 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDU0SPERI60S0S 38.21-1-00 - TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO DE RESIDU0SNA0-PERI60S0S 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DERESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-

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

ELETRICA 42.92-8-011- MONTAGEM DE ESTRUTURASMETALICAS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA
43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E

REFRIGERAÇÃO 43.29-1-04 -MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DEILUMINACAO E SINALIZACAO

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 E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 45.20-

0-05 -SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOSAUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVIÇOS DE
BORRACHARIA PARAVEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAISE 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 PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOSPARA USO DOMÉSTICO, EXCETO

INFORMÁTICA ECOMUNICACAO 47.61-0-03 -COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49^-0-02 -SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-0^ - FORNECIMENTO
DEALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMODOMICILIAR 71.19-7-03 -sÍrVICOS DE DESENHO
TECNICORELACIONADOS AARQUITETURA EENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAODE AUTOMÓVEIS SEtkcONDUTOR
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77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPEFJStó^XCETTfJÇNDWMES 77.39-
0-03 - ALUGUEL DEPALCOS, COBERTURAS E OUTRASESTRUTURAS DEUSOTEMPORÁRIO, EXMTOANOAI^£SJ3.BW)-99 -
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS EEQUIPAMENTOS COMERCIAIS EINDUSTRIAIS NAO ESPRÇFI0S^«NTERI0RMENTE,
SEM OPERADOR( RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES E COLUNAS,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 EMDOMICILIÒS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E
CONTROLE DE PRAGASURBANAS 90.01-9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DESONORIZACAO E DE

ILUMINAÇÃO 95.11-8-00 - REPARACAO EMANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOSPERIFERICOS 5022-

0/01 - transporte' por NAVEGACAO INTERIOR DEPASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL,
EXCBTOTRAVESSIA 28.22-4^01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS EAPARELHOS PARA TRANSPORTE E

ELEVACAO DE PESSOAS, PECASEACESSORIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS42.13-8-00 - OBRAS
DE URBANIZACAO - RUAS, f^RACAS ECALCADAS42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS ERECREATIVAS
43.13-4-00 - OBRAS DETERRAPLENAGEM 43.99-1-03 -OBRAS DE ALVENARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8130-

3/00 -ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS EEQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
PARA USO NAO INDU^RI/^L4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAOESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTADE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E

DESEGURANCA DO TRABALHO.

CLÁUSULASEXTA: , ,
Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes,
totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

' CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO
J S COMERCIO EIRELI

12.508.451/0001-13

I
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,

06/03/1985, portador da CNH 167085520019 SESP-MA, expedida em 23/05/2019, do CPF 009.874.383-01, residente e do

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

de J S COMERCIO EIRELI, com sede na AVENIDA AV 13, 28, QUADRA 126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar, 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, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação especifica que disciplina esta

empresa.

CLÁUSULA PRIMEIRA '
I I

AEmpresa gira sob o nome empresarial J S COMERCIO EIRELI, nome fòntasia J S Mais, sediada na AVENIDA AV 13, 28,

QUADRA 126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar,Maranhão, CEP65130000.

CLAUSüLA SEGUNDA - O capital social é de R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais), divididoem 310.000 (trezentos e
dez mil) quotas de valor nominalde RS 1,00 (um real)cada uma, totalmente integralízadoem moeda corrente do País. |

I I *

CLÁUSULA TERCEIRA ' /
O objeto da empresa são:
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 -REPRESENTANTES COMERCIAIS EAGENTES DO
COMERCIO DETE)CTEIS, VESTUÁRIO CALCADOS EARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 -IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO
PUBLICITÁRIO 18.13-0-99 -IMPRESSÃO DE MATERIAL PARAOUTROS USOS 33.12-1-02 -MANUTENÇÃO E REPARACAO DE
APARELHOS E INSTRUMENTOS DEMEDIDA, TESTE ECONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENÇÃO E REPARACAODE APARELHOS
ELETROMEDICOS EELÉTRÓtERAPEUTICOS EEQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 36.00-^1 - CAPTACAO, TRATAMENTOE
DISTRIBUIÇÃO DEAGUA37.02-9-00 - ATIVIDADES RELAQONADAS AESGOTO, EXCETO A GESTÃO DEREDES 38.11-4-00 -
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-
00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES EREDES DE DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA
ELETRICA 42.92-8-01- MONTAGEM DE ESTRUTURASMETALICAS 43.21-5-00- INSTALACAO EMANUTENÇÃO ELETRICA
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43.22-3-02 -INSTAUCAO EMANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIO^pD^^^VEJJJiyaiító#»
REFRIGERAÇÃO 43.29-1-04 -MONTAGEM E INSTALACAO DESISTEMASE EQUIPAMENTOSDEILUMINACAO E SINALIZACAO

EM VIAS PUBLICAS, PORTOS EAEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS. JANE^
ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL43.99-1-05-PERFURAÇÃO ECONSTTOaÕB^TOCOS DE AGUA45.20-
0-05 -SERVIÇOS DE LAVAGEM. LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOSAUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVIÇOS DE

BORRACHARIA PARAVEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAISE 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 PECAS E ACESSÓRIOS PARAAPARELHOS ELETROELETRONICOSPARA USO DOMÉSTICO, EXCETO
INFORMÁTICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49-23-0-02 -SERVIÇO DE

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

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

TECNICORELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAODE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.32-2-01 - ALUGUELOE MAQUINASE EQUIPAMENTOS PARACONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-

0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRASESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETOANDAIMES 77.39-0-99 -

ALUGUEL DE OUTRASMAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EINDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,

SEMOPERADOR( RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES E COLUNAS,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 APOIOA EDIFÍCIOS,
EXCETOCONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EMDOMICíLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E

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

ILUMINAÇÃO 95.11-8-00 - REPARACAO EMANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOSPERIFERICOS 5022-

0/01 - TRANSPORTE PORNAVEGACAO INTERIOR DEPASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL,
EXCETOTRAVESSIA 28.22-4-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS EAPARELHOS PARA TRANSPORTE E

ELEVACAO DE PESSOAS, PÉCASEACESSORIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS EFERROVIAS42.13-8-00 - OBRAS
DE URBANIZACAO- RUAS,'PRACAS E CALCADAS42.99-5-01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕESESPORTIVAS ERECREATIVAS

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

3/00 -ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS EEQUIPAMENTOSDE AR CONDICIONADO

PARA USO NAO INDUSTRIAL4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAOESPECIFICADOS.
ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIOATACADISTADE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARAUSO PROFISSIONAL E
DESEGURANCA DO TRABALHO.

CLÁUSULA QUARTA- A sociedade iniciou suas atividades em 10/09/2010, e seu prazo de duração é pi
indeterminado.

CLAUSULA QUINTA; Aadministração da empresa será exercida por JOSIMIEL JORGE DA SILVA com os podl
atribuições de administrar ativa e passivamente, e m juízo ou fora dele, autorizado o uso do
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 como onerar ou alienar bens imóveis da
empresa.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será
elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou
perdas apurados.
CLÁUSULA SÉTIMA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não
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 criminal, 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 pública, ou a propriedade, (art. 1.011, § lô, CC/2002).
CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro 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 e
consistência.

I

São Luís MA, 19 deMarço de[l2021.

JOSIMIELJORGEDASILVANEUSA NEUSA MARIASANTOS DASILVA SILVACPF
009.874.383-01 CPF 09 603.191.673-80
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Certificamos que o ato da empresa J 8 COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Dubr>c«

ICÍÉNinFICÁ^^ liOl 1 :"'v
CPF 1 ' Nome , '

00987438301 JOSiMIEL JORGE DA SILVA
}• < 1

60319167380 NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVA
, 1 •

i !

ío»vtllflida

I I

}'CERTIFICO O REGISTRO EH 23/04/2021 11:56 SOB N* 21600189438.
iPROTOCOLO: 210541903 QB 23/04/2021.

iCÔDIGO SE VBRIFICAÇSO: 12102750457. CNPJ SA SEDE: 12508451000113
NIRB: 21600189438. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2021.

JUCEMA !j S COMERCIO EIRELI

' LÍLIAN TBSRESA RODRIGUES MENDONÇA
I sscreiAria-oeral
' www.empre8afaeil.sa.gov.br
' ' . I

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à cos^rovação de sua autenticidade nos respectivos portais
inforraando seus respectivos códigos de verificação.
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FILTROS APLICADOS:

Nome: JoslmlelJorge 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

. Nenhum registroencontrado _ _ _

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
{ ÓRGÃO/ENTIDADE
: SANCIONADORA

I TIPO DA SANÇÃO

LIMPAR

: DATA DE PUBLICAÇÃO DA !, a>Nçjo í QUANIiDADE

www riArtaltranQnaronftia nnw hr/«anmoQ/rpiOnanInaraA.QImnlaQ=fal>soAtamanhnPanina=AAffcafE:AHira«^AnrHonaran=aerA<sanrinnam\a.lAcimlol+.lrtrrio+Ha4..^lltfaAmfr.nni=nnQA7a3A'íniAiifRanrtnnaH 1/1
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ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DA

FAZENDA

FOLHA n2

EKPITboA'

FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124726054
Nome / Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13

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

Atividade Principal: 4742-3/00;- Comércio varejista de material elétrico

Atividade(s) Secundárla(s) 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automó
motorista, 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos, 4211-1/01 - Construção d
e ferrovias, 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consum
domiciliar, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventií
refrigeração, 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-
perigosos, 4924-8/00 - Transporte, escolar, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e
acessórios para aparelhos eletroeletrônicos 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 e de segurança do trabalho, 4213-8/00 - Obras de 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 lavagem, lubrificação e polimento de
veículos automotores, 4616-8/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário,
calçados 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 - Reparação e manutenção de
computadores e de equipamentos periféricos, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 3812-
2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar
condicionado para uso não-industrial, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 1813-0/99 - Impressão de
material para outros usos, 4313-4^00 -Obras deterraplanagem, 4329-1 /04- Montagem e instalação 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,sem
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 emanutenção elétrica, 7119-7/03 -Serviços de desenho técl^icq
relacionados à arquitetura e engenharia, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 1813-0/01
Impressãode material para uso publicitário, 4753-9/00- Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4530-7/06 - Representantes comerciais e ageb^^s do
comércio de peças e acessórios novose usados para veículos automotores, 7732-2/01 - Aluguel de
máquinase equipamentos para construção 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 - Limpeza em prédios e em domicílios, 3600-6/01 - Captação, tratamento e
distribuição deágua, 5022-0/01 -Transporte por navegação interior de passageiros emlinhas regulares,
municipal, exceto travessia, 9001-9/06 -Atividades de sonorização edeiluminação, 8130-3/00 -Atividades
paisagísticas, 4399-1/03 -Obras de alvenaria, 8111-7/00 -Serviços combinados para apoio a edifícios,
exceto condomínios prediais, '4399-1/05 - Perfuração e construção de poços dè água

São Luís, sexta, 23 de abril de 2021

í



Código de Autenticidade: Q3G)n'HB FOLKA ns

Rubrica

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 oponfveis à Fazenda e nem excluem
a responsabilidade tributária derivàda|de operações com eleajustadas.

: Marcellus Ribeiro Alves

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

I I

I !



FOLHA

Rubrica

tvWClíâjeovERWOOO
FACILíuaramhAo

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Ekado do Maranhão

t COvtRNO DO

Fácil!maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacicnal de Registro de Empresas Mercantis - SiNREM
I I

Ceitificamos que as irrtormações^Ixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J S COMERCIO BREU
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, corno segue:

NIRE 21600189436

CNPJ 12.508.451/0001-13

Protocolo: MAO2101195276

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

lereço Completo AV13, N»28, QUADRA 126;, MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

Ato Número

310 20210567139

002 21600189438
002 20210541903
002 21600189438
223 20210517697
002 20201115760
002 20201115760

223 20200190665
002 20200100327

002 20200067508

223 20190297220
223 20190034530
002 20180978578

090 21200987663
002 20180005758

090 20180005715
223 20171340302
002 20151211140

/-"• -.

Mi621002376

350 M1321007241

080 21800075380

080 21800075380

Descrição

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EM
EMPRESÁRIO
TRANSFORMAÇÃO
OUTROS

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARlí
BALANÇO
OUTROS

ALTERACAODE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAODE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO
BALANÇO

ALTERACAODE DADOS (EXCETO NOME
; EMPRESARIAL)
t TRANSFORMAÇÃO '

TRANSFORMAÇÃO ,
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

B/ÚANCO-' I
/ALTERACAO DE DADOS (EXCETO'NOME

: /ÉMPRESARIAL) '
'OÉSENQUADRAMENTODEMEI '
" ' DÉSÉNQUADRAMENTO DE MIGROEMPRESA
' ENQÜÀDRAMENTO DE MIGROEMF»RESA

• -INSCRIÇÃO DEMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Arquivamentos Posteriores

Data

26/04/2021

23/04/2021
23/04/2021

23/04/2021
13/04/2021
03/12/2020

03/12/2020

16/03/2020.

10/02/2020
29/01/2020 --.'.

22/04/2019•
24/01/2019 '

17/01/2019'". • ;

23/01/2018^/"' n
23/01/2Ò18 - - -
23/01/2018-

'05/12/2017 .V- " -.-rC
t\'1^08/20157-;" " ' ' ,

,•30/01/2015'--
' --',.10/09/2010'
: ^VÍ6/09/2010:=i-- ;-.--' /•

10/09/2010''''

Esta certidâo|(oi emitidaautomaticamente em 21/06/2021,às .18'47;57(horáriode Brasília).
Se impressa, verificar sua áutentícídáde nohttpsV/www.émpFesafáctí.malgov.br, com o código 5FA29PAN.

.Lilian Therès^a RÔdrigués,Méi^onça'.i&^^^^
•Sedetário(a)Gé^ - •

1 de 1



12.508.451/0001-13

JSCOMERCIOiElRELI

R$310.000,00 (Trezentos e dezmil reais)
FOLKAns

1
Rubrica.

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

JOSIMIEL JORGE DA SILVA
I

65-Tltular Pessoal Física Residente ou Domiciliado no
I

Brasil 1 I

I I 1

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

21àf/''-'B (datae hora de Brasília).

I I

I I

í
'



! Oúvtrm001
FACILímRAkhao!

Governo do Estado do' Maranhão

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Èmpresas Mercantis - SINRÉM

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerda! e são vigentes na data da sua expedição.

FOLHA ns

RubrkJ

[GOVERNObO
FACIL! uAf^HAo

Nome Empreserlal: J S COMERCIO EIREU i

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada(de Natureza Empresária]

Protocolo: MACZIOIZSSSeS

NIRE (Sede)
21600189438

cNpj :
12.508.451/0001-13

Endereço Completo
AV13. N® 28. QUADRA126; MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

to

Arquivamento do Ato'
Constitutivo

10/09/2010

Inicio de Atividade

10/09/2010

4742300 - COMERCIOVAREJISTADE MATERIAL ELETRiCO46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIODE TEXTEIS
VESTUÁRIO CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRI018.13-0-99 - IMPRESSÃO DE MATER
PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 - MANUTENÇÃO È REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. TESTE E CONTROLE 33.12-1 -03
MANUTENÇÃO E REPARACAO DEAPARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 36.00-6-01 - GAPi
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 37.02-9^ -ÁTIVIDADES RELACIONADAS AESGOTO. EXCETO AGESTÃO DEREDES 38.11-4-00 - COLE
RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS38.21-1-00 - TRAT/VMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO-PERi'
3822-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.21-9-02 • CONSTRUÇÃO DEEStACOl
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 • MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS4321-5-00 - INSTALACAOE MANUTENCW
ELETRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENÇÃO DESISTEMAS CENTRAIS DEARCONDICIONADO, DEVENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-l'
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZACAO EMVIASPUBLICAS.PORTOS E AEROPORTOS 432'
INSTALACAO DE PORTAS. JANELAS. TETOS. DIVISÓRIAS E ARM/\RIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRi
DE POÇOS DE AGUA 4520-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM. LUBRIFICACAOE POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVIÇOS DE
BORRACHARIAPARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4630-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS
NOVOS E USADOS PARAVEÍCULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJÍSTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS 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 COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-0-C2 • SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 5620-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-OÍ -ALUGUEL DE MÂQUirWS EEQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR.
EXCETO /V^DAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DEPALCOS. COBERTURAS ÍE OUTRAS ESTRUTURAS DEUSOTEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 -
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS EEQUIPAMENTOS COMERCIAIS ÊiINDÚSTRIÃIS NÀÒ' ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM OPERADOR (
RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES E COLUNAS, ESCAVAR BÚRACOS)'80.11-1-O1 • ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8020-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇAELETRÔNICO(DISPENS/\DA *)81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA
APOIOA EDIFÍCIOS. EXCETO CONDOMINÍOS PREDIAIS 8121-t-ÕO - LIMPEZA EMPRÉDIOSE EMDOMICÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS 90.01-9-01 - PRODUÇÃOTEATR/y.'90.01-9-Ó6'-ÀTlVlDÁDESDE SONORIZAÇÃOÈ DE ILUMINAÇÃO 95.11-8-00 - REPARACAOE
f""yTENCAO DE COMPUTADORES E DE EOUIPÁMENTOS PERIFÈRICOS 5022^/01i^T"RANSPORtE PORNAVEGACAO INTERIOR DEPASSAGEIROS EM
r S REGULARES. MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA 2822^1"r FÂBRICACAO DEMAOUlNtó. ÈQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E
I-. . ACAO DE PESSOAS. PECAS EACESSORiOS'42.11-1-dl - CÓNSTRUCAO.DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS.
PRAÇASE CALCADAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ÉSPORTÍVtó E RECRB\TIVAS.43.13-4-00 - OBRAS DETERRAPLENAGEM 43.99-1-03 -
OBRAS DE ALVENARIA 49.24-800 - TRANSPORTE ESCOLAR8130-3/00 - ATIVIDADES PAÍSAÍSIStÍGÀS2824-1/02 - FABRÍCACAO DE APARELHOSE
EQUIPAMENTOS DEAR CONDICIONADO PARAUSO NAOINDUSTRIAL 4744-0/05 - COMÉRCIO VÁREjlSTADE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - CÒMERCiO AtACADISTA DEROUPASE ÃCÉSSORIÒSPARAUSO PROFISSIONAL E DESEGURANÇA DO
TRABALHO I •. vi

/

Capital
R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)
CapKal Integraíizado
R$ 310.000,00 (trezentos e dez milreais)

;.r
1 ^

''V. ' V ' ^ 1'

Porte

. -« ME (Microempnesa)
Prazo de Du

indetermin

Titular
Nome

JOSIMIEL JORGE DA SILVA

t. '

CPF 1
009.874.383-01

Administrador Inicio do Mandato
S 28/11/2017

Término do

,

Mandato

Dados do Administrador

Nome

JOSIMIEL JORGE DA SILVA

i
CPF

0Ò9.874.383-01
Inicio do Mandato Término do Mandato

19/04C021

tllltimo Arquivamento ,
Data Número , .
26/04C021 20210567139 '

Ato/eventos

310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE
INTERESSE DA EMPRESA/ EMPRESÁRIO

Situação
ATIVA

Status

SEMSTATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2021. às 14:04:37 (tiorário de Brasilía}.
Se impressa, verificar sua autenticidade nohttps://www.empresafacil.ma.gov.br, como código NMAGXB1R.
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f.V.í^-ESAjecMIlMOOO I Governo do Estado do, Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comerdal do Estado do Maranhão

;CERTIDÃO SIMPLIFICADA
I

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Emprasaríal: J S COMERCIO EIREU >

Natureza Jurídica:Empresa Individual de Responsabilidade LImKadà (deNatureza Empresária)

MAC2101298883

Ulian Tberesa Rodrigues Mendonça
Secretário Gerai

FOLHA ne

V̂,. .Robricit jomemo oo
FÁCIL "aranhAo :

Continuação

Protocolo: MAC2f01298883
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líata da.consulta: 31^/2021 09:02:41

Li.ldsní}fícâcão:dQ Çohtribüintè-CNpJ^Má

•CNPJ: 12.508.451/0001-IS
I ,

Aopçiopeio Simples Nacional s/ouSIK'!!":) abi 5ní

Nome Empresarial: J S COMERCIO EIR5LI

•rSituacâo Atuai'

I i
Situação no Simples Nscíonal: Optantè peio Simples Nacional desde 10/09/2010
Situação no SlMEi: NÃO enquadrado jnoisiMEI

T Mais iníormaeõcs^.
I I

! I

folha ns
-i

7T ^ Rubrica
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHA n2

Rubrica

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 ia consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razãò social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Certtfico #ol validada

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 '

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Lícitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada'Consta

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

ííii mpmtlvP5it& emissor
Portaria o9

Rwpriêa

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

I

Paraacessara certidãooriginal no portal do órgãogestor, cliqueAQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacionál de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada! Consta

I

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

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

Paraacessar a certidão original no portal do órgão geston clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visaatender aos princípios de simplificação e
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Rubrica

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.



14/06/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

12.S08>151/0001-13

MATRIZ

NOME B/IPRESARIAL

J S COMERCIO EIRELI

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

J S MAIS

CÚDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47^2-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada

DATA DE ABERTURA

10/09/2010

folha ní

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATIVIDADES BXNÕMICAS SECUNDARIAS
IS.IS^O-Oi • 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 !
'-18.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-índustríal
•13.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *)
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
36.00-6-01 -Captação, tratamento edistribuição de água '
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos nSo-perígosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios ' |
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urtianização - ruas, praças e calçadas
42J21-S-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 espohivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA |
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárí

LOGRADOURO

AV AV13

•íSP

:s.i3o-ooo
BAIRRO/DISTRITO

MAIOBAO

ENDEREÇO aETRÔNICO
JOSIMIELADM123(^MAIL.COM

ENTEFEDBÍATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

srruAÇAO cadastral

AIWA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SrrUAÇAOESPECIAL

NUMERO

28

COMPLEMENTO

QUADRA126

MUNICIRO

PACO DO LUMIAR

TELffONE

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

UF

MA

DATA DASITUAÇAO CADASTRAL
10/09/2010

DATA DASrrUAÇAO ESPECIAL

jbrica

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de2018.
I

Emitido no dia 14/06/2021 às 07:47:18 (data e hora de Brasília). Página: 1/3
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14/06/2021

NUMERO DE INSCRIÇÃO

12.508>151/0001-13

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

J S COMERCIO EIRELI

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATAOEABERTURA

10/09/2010

folha n

CÓDIGO E DESCRIÇÃODAS ATIVIDADES ECONÔMICASSECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 •Montagem e instalação desi^enps e equipamentos deiluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
43.304-02 • Instalação de portas, janelas] tetos,divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-03-Obras de alvenaria |
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrific^çâo e polimento de veículos automotores (Dispensada *)
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para'veiculos automotores (Dispensada *j
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores (Dispensada *) ' | '
46.16-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
"Dispensada *) |

B42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabaltio (Dispensada
' '

4744-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especiailudo de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comérciovarejista 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 I
50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
56.20-1-04 - Fornecimento 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 E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

LOGRADOURO

AVAV13

CEP

65.130-000

BAIRROyDISTRITO

MAIOBAO

•"^ÕrôçÕãÊfRÔNicÕ
ISIMIELADM123@6MAIL.COM

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

NUMERO

28

COMR.EMBÍTO

QUADRA126

MUNICiRO

PACO DO LUMIAR

TELffONE

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

UF

MA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
10/09/2010:

DATADA SnUAÇAO ESPECIAL

ubrka

<

Aprovado pela Instrução Normativa RFfB h° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Errütido no dia 14/06/2021 às 07:47:18 (data e hora de Brasília). Página: 2/3
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14/06/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

(^uUrica

NUMBtO DE INSCRJÇAO

12.508.451/0001-13

MATRtZ

NOME EMPRESARIAL

J S COMERCIO EtRELI

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATADEABBÍTURA

10/09/2010

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS '
77.32-2-01 - Aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39*04)3 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes i
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoío^a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 -Imunização e controle de pragasjurbanas
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas | |
90.01-9-01 - Produção teatral (Dispensada*) '
^.01-9-06 - Atividades de sonorização e de Iluminação
.5.11-8-00 - Reparação e manutenção de coniputadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA I
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

LOGRADOURO

AVAV13

CEP

65.130-000

BAIRRO^ISTRITO

MAIOBAO

ENOBREÇO ELErRÕNICO
JOSIMIELADM123@6MAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NUMB^O

28

COMPLEMBíTO

QUADRA126

MUNIClRO

PACO DO LUMIAR

TELffONE

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

ÜF

MA

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
10/09/2010

MOTIVODE SITUAÇAO CADASTRAL

UAÇAO ESPECIAL DATADA SITUAÇAO ESPECIAL

(*) A dispensa de afvarás e licenças é direito c/o, empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM rf, 51, 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 atividades dispensadas. \

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

Emtído no dia 14/06/2021 às 07:47:18 (data e hora de Brasília). Página: 3/3 I
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de, Desburocratização, Gestão e Governo Digital
i , Secretaria de Gestão
I t

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
I

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

CNPJ: 12.508.451/0001-13
Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

Atividade Econômica Principal: | I

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:
1 I

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

Observações: 1 i
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.666, de 1993.i

Emitido em: 14/06/2021 07:23 ;

.1^

1 de 1
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S l^JS COMERCIO EIREL
c NPJ. u.ao&^stfocoi •

CNPJ 12.508.451/0001-13

:EM

Av. 13,Qd.l26, ns 28 • Malobão - Paço do Lumlar/A/IA - CEP: 65130-000
Fone: (98)32S7-3385/98U7-0215

E-mail: iosimieiadml23(g>gmaíl.confi

f OlHi^n

Ç^ubr*c.a
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CNPJ 12.508,451/0001-13

j!.-<àa^ l>«.-ViS'ÍÍ.\- Íí

1 Ta. ^ l.vl í-Tí, '-'v-S''̂ '."'•í'*i""fc
-Ti' —^t?',»A'i«iii»'I ii'iii 5 5 .< »*i4í

fií;í?íí5-rí

'•' •=^- /'-Ji' tí'r^v-
t:íi^É,'--''*í.a.-...j :í!.^

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

E-mail: íosimie}adml23iggmait.coin

folha n®

Robnca



21/04/2021

i
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria^eral da Fazenda Nacional

folha ns

—Í Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDAATIVA
DA UNIÃO

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'seü nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional (PGFN).

I

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
Inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei tf
8.212, de 24 de julho de 1991.

I

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http;//www.pgfh.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:48:37 do dia 21/04/2021 <hora e data de Brasflia>.

Válida até 18/10/2021.

Código de controle da certidão: 7191.FB17.547A.651E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



CNPJ: 12.508.451/0001-13

1 !

TOMADA DE PREÇO N " 09/2021 - CPL
PROCESSO N.° 2405005/2021

DECLARAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sãò Jõao dos Patos

Comissão de licitação- cpL
I I

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO

Eu, Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade n°i1670855200.
MA e do CPF n.° 009.874|383-0 residente e domiciliado na Rua 12, n® l'2A, CEP: 65110-00 ,
Operária -São José de Ribarnar - Maranhão, declaro sob as penalidades da lei,' que a emprã ^
COMERCIO EIREL! inscrita np ÇNPJ 12.508.451/0001-13 está localizada e em pIeno;funcionamentS
Av. 13, Qd.l26, n° 28 Cep: 65.130-000 - Bairro Maiobõo - Paço do Lumiar - MA, sendo o local e
instalações adequados e cornpatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

I k I •'

Rybrtc»

Declaro airida, que assumo inteira responsabilidade por todàs as informações
dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de • Pinheiro de qualquer
responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

i ; , >
I ]
' ' Paço do Lumiar/MA, 30 de junho de 2021

3

lan Cma Couíinho
Prcfcuí^r

CPF:620.7^^fôíÜD
ID055ftfW2015-9

Av. 13,Qd.l26, ns 28 - Maiobão - Paço do Lumíar/MA- CEP: 65130-000

Fone: (98)3237-3385/98137-0215

I E-mall: íüsimíeladml23@'emaíl.com
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CNPJ: 12.508.451/0001-13

TOMADA DE PREÇO N ° 09/2021 - CPL
PROCESSO N ° 2405005/2021

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Prefeitura Municipal de São Jõao dos Patos

Comissão de licitação- cpL

JS COMÉRCIO EIRELI, CNPJ Í2.508.45Í/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.l26, n° 28 Cep:
65.130-000 - Bairro Maiobão r Paço do Lumior - MA por intermédio de seu representante legal Sr.
Josimiel Jorge da Silva portajdor da Carteira de Identidade n° 16708552001-9 SSP-MA e do CPF n.°
009.874.383-0, DECLARA, sobas sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especií
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o
no Inciso Vdo Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1983, acrescido pela Lei no9\
27de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado[s) com
de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer
menoresde 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz q partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição MEI/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 r\°147/2014;.
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar no 1472014.
) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal no 11.488/2007.
) Não é ME/EPP/COOP. '

j

3) Quanto ao pleno' conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; quê esta •
empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta'
com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente a® Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, S 1. o, da Lei
Federal n. o 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a
participar do TOMADÁ DE PREÇO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido
de falência ou concordafa. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se
submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos do artigo 9°, III, da Lei Federal n''. 8666/93, que não possui em
seu quadrofuncional servidor publico ou dirigentede órgão ou entidade cqpteotante ou
responsável peía licitação. ^

Coutinho

Av.13,Qd.l26, ns 28 - Maiobão - Paço do LumIar/MA- CEPr65130-000
Fone: (98)3237-3385/98137-0215

E-mall: iosimleladml23@emall.com

- 00
42015-9



' ^

CNPJ: 12.508.451/0001-13 ., —
b) Declara também, nos termos dos artigos 9°, I e II, da Lei Federal n°
Inicíde em suas hipóteses vedadas

5) Quanto a elaboração' Independente de proposta:

a) Aproposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou Indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da TOMADA DE PREÇO No 09/2021 - por qualquer melo 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 da TOMADA DE PREÇO NO 09/2021 -
SRP, porqualquer r^ieíò ou porqualquer pessoa;

j
c) Que não tentou, por qualquer melo ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer

outro participanteI potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N® 09/2021 - SRP quanto a
participar ou não da referida licitação;.

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, cornunicado a ou discutido comqualquer outro participahte potencial ou
fato da TOMADA DE PREÇO No 09/2021 - SRP antes da adjudicação do objeto da refe
licitação; j j

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ouindiret
informado a, discutido com ou recebido de qualquer Integrante defórgão llcitant
da abertura oficial das propostas:

f) Que está pienamènté ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
poderes e informações para firmá-la.

Paço do LumIar/MA, 30 de junho de 2021

I I Costa CouHnho

Av. 13,Qd.l26, nS 28 - Maíobão - Paço do Lumíar/MA - CEP: 65130-000

Fone: (98)3237-3385/98137-0215

, E-mall; losimIeladml23@gmaíl.com

(



CNPJ: 12.508.451/0001-13

TOMADA DE PREÇO N ° 09/2021 - CPL
1 I processo N." 2405005/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Jõao dos Patos
' I

Comissão de licitação-cpL '

12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.l26, n° 28 ' Ceo- 65 130 íBairro Moiobao - Poço dcLur^ior- MA por intermédio de seu representante legal S^JosimielJi
da Silva portador da Carteira de identidade n° 16708552001-9 SSP-MA édo CPF n°009 874 3^
sob as penas do lei, nos termos do art. 4'̂ inciso VII da lí^í no in «íon/no

o. ,»>„d. haMitoçad .áob...o-,o;r.SS XfccS

Paço do Lumiar/MA, 30 de junho de 2021

•00
742015-9

' I

Av. 13,Qd.l26, n5 28 - Malobão - Paço do LumIar/MA - CEP: 65130-000
1 Fone: (98)3237-3385/98137-0215

E-maíl: íosImíeladml23@gmall.rnm



:CNPJ: 12.508.451/0001-13

TOMADA DE PREÇO N " 09/2021 - CPL
PROCESSO N." 2405005/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prefeitura Municipal de São Jõoo dos Patos

Comissão de licitação- cpL •

JS COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.l26, n° 28 Cep: 65.130-000 -
Bairro Maiobão - Paço do Lümior - MA por intermédio de seu representante lega! Sr. Josimiel Jorqe
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 ort 299 do
Codigo Penal Brasileiro, que: Quanto a condição MEIEPP/COOP, esta'empresa está excluída das
vedações constantes na Lei Complementar n° 147/2014 e;napresente data, é considerada:

(x) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar no 147/2014;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nO 1472014. '

Paço do Lumiar/MA, 30 de junho de 2021

níLosta Coutin

CPF:620.74ra3.00
ID:055(UÍ^016-9

Av.13,Qd.l26, n9 28 - Maiobão - Paço do Lumiar/MA - CEP: 65130-000
Fone: (98)3237-3385/98137-0215

I E-mall: losimleladml23@email.com
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Ari 1° - Fica Instituída a Infra • Estrutura da Chaves Públicas Brasileira •ICP - Brasil, para garantir a autentiddade, a integridade e a validade jurídica de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bém como a realização de
transações eletrônicas seguras. ' i i >

Apôs setedias úteis da emissão deste documento, poderá serverificado sé áiapôlice ouendosso foi corretamente registrado no,site vnvw.8Usep.gov.br da
SUSEP - Supeiintendênda de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização,)nomiatização e;controle dos'mercados de seguro,
previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagemde seguro. As condiçõescontratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade / entidade Junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice /
prop03ta.A certidãode regularidade da sociedadeseguradora perante a SUSEP pode ser consultadano site www.susep.gov.br.Este produtoestá protocolado
através do N.®de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e n®15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP; OBOO 021 8464.Centra1 de Atendimento Junto: 0800 704 0301.0uvidoria Junto: 0800 643 0301.

N° Apólice Seguro Garantia: 02-0875-0325867
Proposta: 2894083

Controle Interno (Código Controle): 764939681
N° de Registro SUSEP: 06476.2021.0001.0775.0325868.000000

I i í I *

FRONTISPlCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

I I

/ , 1

Modalidade
1 (

Limite Máximod€^arantík(L.f LG) Ramo X\ \
r •• ""/'xlWW/

1 1
1

Licitante

//• í J
yR$ 21.473,61 /

1 ' i' ' :

0775'GARAN
SETOR

TIA SEgÍj^^PÚBLIC|̂ ^^
1 1 [ /
1 1 /

Descriçãoida.Garantia\Cobertuj:aá, valores e prazos previstos n

"1
3 contrato:

^ 1

Modalidade e Cobertura Adícic nai Importância Segurada
Vig

i 13ncia - 1

Início
i

Témnino
T •

1 Licitante ' R$ 21.473,61 29/06/2021 29/10I202I
1

1

1 ' ' '

Demonstrativo de Prêmio: • i
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^ T<übfU jnto

V s

i í

Prêmio Líquido LIcItante —' •", R$ '
Adicional de Fracionamento i. • R$ •

l.O.R

Prêmio Totat

Parcela .

1 '

Vencimento

14/07/2021

R$

R$

N° Carnê

9468423

E G U R O S

207,11

0,00

0,00

207,11

Valor(R$)
207,11

Em atendimento à Lei l2.741/12informamos queincidem as alíquotas de 0,65% de PiS/Pasepe de 4%de COFINS sobreos prêmios de seguros, deduzidos doespeclfica.O(sj valor(es) acima descrito(s), é(são) devído(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer a1tera^o(&p)'quando còntratada(sYso1^amente

N° Apólice Seguro Garantia; 02-0875-0325867

Proposta: 2894083
Controle Interno (Código Controle): 964939682 ^ s E Gu RQ/
N° de Registro'SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

FRONTiSPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apóliçé',] se o
Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas,
dentro do prazo estabelecido rio Edital de Licitação 0092021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.° 47-7/13
' /li'

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSÒjD
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA,
MESMO EDITAL E/OU CONJRATO OBJETO DESTE SEGURO. " ****
**************************

* *******************1*************************
* *******************,*************************

* **************** *1**1* ************************
, I

* *****************1**'*************************
I

* *****************'**1*************************
\

* **************** *'* **************************

* *****************1**,*************************

* *****************'**,*************************
* ********************************************

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

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

IREFERENTE )ao
* * * * * *""*s*j* ****** *y* */*

Página 1 de 16

APÓLICEDIGITÁL

tabele



^üsygnp

Rubrica

Página 2 de 16

APÓLICEDIGITAL



N-^ApóIice Seguro Garántia:
Propost^8§4083 --"J V' ^
Controleintérnó (Código Gon9ô<^9682 ^

l" ^ .í ^ ^ S
N"de Registro SUSePi36.2021.0001.0775.0325868.000000 •

CONDIÇÕES GERAIS , ,

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PI^NO PADRONIZADO

capítulo I- condições gerais - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO
I i

\
I

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumjdás pelo toma
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado liestâ. eM
acordo com a(s) modalidadé(s)le/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contrajada(s^'^
razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, "hHik
de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da'União,
do Distrito Federai e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função4

1- processos adrTiinIstrativos:

II-processos judiciais, inclusive execuções fiscais; | | .

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos oü não, em dívida

IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos poreste seguro os valores devidos ao segurado, tais
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições: •

Apliçam-se a este seguro, ás seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente a
Seguro Garantia.

ativa;

/
Dontratd de

Z.Z. OOnOIÇOeS gerais, conjunro oas CiaUbUldb, uuiliuilb a LUUdo ao muuaiiuauco^c/wude um plano de seguro, que estabelecem as obrigações eos direitos|d3^^^tes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relat|̂ a®|iada _
e/ou coberíura de um plano de seguro, que alteram as disposições eftabete^asj^s^Condiçoes
Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e;qualquer ajuste entre órgãos ouentidades da Adniinistração
Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que naja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipülação de obrigações recíprocas, seja qual for aidenominaçao
utilizada.

5^
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N® Apólice Seguro Garantia: 02-0875-0325867

Proposta: 2894083'

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

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações
naapóiice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência^expressa das
partes. / ^

/t-
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes dp Jnadimplémento

dasobrigações cobertas pelo seguro. ' ' '

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora séjesponsabiiizar
perante osegurado em função do pagamento de indenização. ^

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobe
seguro,e que deverá constar da apólice ou endosso.

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

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formai de pedido de emissão de apólice deseguro,firmado nos termos da legislação em vigor. |
2.12. Relatório Finai de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se

transmite oposicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclarjiado,
bem como os possíveis valores a serem indenizados.

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

2.14. Seguradora: a sòciedade de seguros garantidora, nos termos c
cumprimentodas obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia; seguro que garante ofiei cumprimento das obrigações assu^idi
peiotomador perante o segurado, conforme cs termos da apólice.

2.16. Sinistro: oinadimplemento das obrigações do tomador cobertas pei^/seguro.

a apólice, do

2.17. Tomador: devedor; das obrigações por ele assumidas pef^te q segurado.
llc r \ '• ; !.

3. Aceitação:

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

Página 4 de 16
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3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolor^que identifique
aproposta por ela recepcionada, com a indicação da!;idata-e^dà hora; de seu
recebimento.

<1
3.3. A seguradora terá o'prazo de 15 (quinze) dias para se niápifestar sobre^a aceitação

ou nãoda proposta, contados da data de seu recebimentptsejaipálrá^seguros novos
ou renovações, bem[como para alterações que impliquem rnodificação 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 proponente for pessoa jurídica, a solicitação de^^dobumentos
complementares

I i

N° Apólice Seguro Garantia: 02-0875-0325867

Proposta: 2894083 .
Controle Internò (Código Controle): 964939682
N° de Registro SUSER: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a segui
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou tãxaÇao
do risco. ' , , ' I

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e
aceitação dorisco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias
previsto nojitem 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a'pahir da da> em
que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não acéitação da proposta, a seguradora comunicará o fsto, por escrito,
aoproponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de rnanifestação, por escrito, da seguradora, no
aludido,caracterizará a aceitação tácita do seguro.

prazo/= acima

alteração de3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou . _ ,
ressegurofacultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até ^que
ressegurador se.manifeste formalmente, comunicando a seguradora; por escr:ito, a

^ jn0xi§fência de cQberturproponente, tal eventualidade, ressaltando a consequen
enquanto perdurar a suspensão.

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

(quinze), dias; a partir

4. Valor da Garantia:

4.1. Ovalor da garahtia desta apólice é o vaior máximo nominal por ela'garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas rio contrato principal ou
nodocumento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valo-

Página 5 de 16
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da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir orespectivo endosso. ^ :j
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no docümentç que

serviu debase para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se
faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da. garantia poderá
acompanhar tais hiodificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela
seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro: | i .
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento, do prêmio à seguradora', por todo o-prazo

devigência da apólice. ' ! ' ^ / /
II.» j

rlrnesmo quando o

]i ü '.'S' - ^
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquerjparce!a|dp prêmio devido^

poderá áseguradora recorrer à execução do contrâto^cJe contragárantia.y
' '

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de ne
valoradicional, a, título de custo administrativo de fraciohamento, deven '
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a ppssibiljc

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará eráff/igo
tomador nãohouver pagado o prêmio nas datas convencionadãs.

antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consec
proporcional dos juros pactuados.

uente

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de s
I I

N° Apólice Seguro Garantia: 02-0875-0325867

Proposta: 2894083
Controle Interno (Código Controle): 964939682
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.0000Ò0

S E G U R O S

I ».

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser
efetuado no primeiro dia útil ern que houverexpediente bancário.

5.5. Asociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretaménlejal
tomadorou seu f;epresentante, observada a antecedência mínima ^e- 5 (cinco) diaí
úteis, em relação à data do respectivo vencimento. ' '

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja"a"vincu açao dá^apólice a
umcontrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazp '̂estabelecjdo no
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais
de cada modalidade contratada. (

6.2. Para as demais, modalidades, a vigência da apólice será igual aó^prazd informado
namesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas GoroiçÕes
Especiais da respectiva modalidade.
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6.3. Quando efetuadas ,alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato
principal ouno documento que serviu de base para a aceitação do risco pela
seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu debase parala aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se
faça necessária a modificação da vigência da apólice, está poderá acompanhar tais
modificações, desdé que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por
meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão espécificadas para
cadamodalidade'nas Condições Especiais, quando couberem. / ji, ; , ^

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os docurneptós que; devqrão_
serapresentados; para a efetivação da Reclamação de Sinistro, v ' "

•-.K. --

\
7.2.1. Com base,em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá,

documeptaçãoe/ou informação complementar. ,
I I

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados peia presente apólice poderá~s
durante oprazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condiçõe

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro,
formalmente aosegurado, por escrito, sua negativa de indenização, japn
conjuntamente, ás razões que embasaram sua conclusão, de forma detalha

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o'sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, jaté o
limitemáximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, "conforrne foracordado entre as partes: ^|

I - realizando, por rneio de terceiros, o objeto do contrato principal, d 3 forma a lhe
darcontinuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

N° Apólice Seguro Garantia: 02-0875-0325867
Controle Interno (Código Controle): 964939682
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000 (

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos^e/ou-múitas causados
pelainadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprirriento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do Çoritrato
orincipaldeverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de
recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistrp^
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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'^übsequente
àquele em que forem completamente atendidas as exigências. ^

isequ

.m8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de
reclamaçãoda apólice, ,o prazo de 30 (trinta) dias será susperíso|.; réiniciaridp ^uacontagem apartir do prirheiro dia útil subsequente arevogação da deti^^. - J

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todosos^ld^-de
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo é/ou da
multa objeto da reclamação do;sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazodevido. I I
8.3.1. Caso o pagamento dà indenização já tiverocorrido quando da conclusão da.apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga|se( a- devolver à
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. / f •' K

' ' \' \ F *' ai

9. Atualização de Valores:

9.1. Onão pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da iijdenizaçib
termos da Cláusula 8 destas Òondições Gerais, dentro do prazo para pagamento da tósp^
obrigação, acarretará em:

' I ,

a) atualização monetária, .a partir da data de exigibilidade da obrigação, S3ndp,'
deindenização, a data de caracterização do sinistro; e

i I j ^ .

b) incidência de juros, moratórios calculados "pro rata temporis", contados pai
primeiro diaposterior ao térmirio do prazo fixado.

9.2. Oíndice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços
aoConsumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou
índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variaçao^positiva açurada
entre o último índice publicado antes da data de obrigaçãbl.tle pagamento ~e aquele
publicado imediatarriente anterior à data de sua efetiva liquidação, j l- - , . J

(1? -r-' ' ••'1
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterloriaojénriino doprazo
fixadopara pagamento |da obrigação, serão equivalentes à taxa'qüe-estiver em vigõí para
a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

I I . .

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros dè itióra será
feitoindependente de jqualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma vez,
juntamente com os demais valores devidos no contrato.

1

10. Sub-Rogação;

:ir
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N? Apólice Seguro:Garái1iá)5^5i03258p.
Propostá894083 ' \
Controle interno (Código GonÔÔ<^9682
N° de Registro SUS®436.2021.0001.0775!0325868.000000

10.1. Paga a Indenização ou Iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador,
a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer atcdo segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

0 segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das^seguintes
hipóteses: • /

1- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos dè
responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sidoacordadas entre segurado e'tomador, sem prévia anuência da seguradora; ^
iV-Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurad
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no con
seguro;

Vi - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações Inexatas ou omiti
circunstâncias de seu conhecirhento que configurem agravação de risco de inadimplência c
tomador ou que possam influenciar na aceltaçao da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada unja delas c
objeto deste seguro, em benefício do mesmosegurado ou beneficiário, a seguradora
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes,
relativamente ao prejuízo cómüm.

13. Concorrência de Apólices:,

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma o
objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. r '

14. Extinção da Garantia:

14.1. Agarantia expressa por,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:

rato d

• de má-fi

sJiui
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I - quando o objeto do contrato principal garantido pela' apólice for jdefinitivamente
realizadomediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou dévolução 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; • [• j; , \

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quaisjiája vinculação
daapólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extintaT^çarâ^os demais
casos; ou ; T

V- quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em cp
nasCondições Especiais. , f

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre umjobjeto previsto em contjatò, esta g
somente será liberada ou irestituída após a execução do contrato,; em consonânníSN
disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comjDro
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos te''̂
73 da Lei n° 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

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, deverão ser observadas
as seguintes disposições: j

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradoraj esta
reterá do prêmiorecebido, além dos emolumentos, a parte proporciorial ao tãmpo
decorrido:

I 1 £ .
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado,! a sociedade/
seguradora reterá, nomáximo, além dos emolumentos, o prêmio calcuiac o d^
acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação aser aplicada sobre 'a vigência —\ —%-do^i Relação aser aplicada sobre a^jígônçla —.| —-Vordo—original
para obtenção de prazo em dias—|—Prêmio—I original para obtenção de prazo ern.dias—J—Prêmb—

-15/365-

-30/365-

-45/365-

-60/365-

, -75/365.

.-90/365-

'105/365

.|...13%...| 195/365

-|---20%---l -210/365
Pi?

-i---27%---|

-I - - -30%- - -1

-|---37%---l
,1...40%---|

•1 • - -46%- - -1 285/365

Página 10 de 16

-225/365
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255/365 --|> - 1-.-^3%:
270/365 -!- }í- 4 -85%- --

'rrrrrrr."... ..j.. -88%- -•
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120/365

135/365

150/365

165/365

180/365

;' <D \

Biibríca

-300/365 |--.90%-..

-315/365 '...[--.93%...
-330/365 1- - -95%- - -

-345/365 J...l-..98%---
-365/365 1--100%--

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2.,
percentual correspondente ao prazo Imediatamente inferior.

deverá ser uti izado

Página 11 de 16
ÂPÓLiCEDIGITAL



.N°ÁpóIic^eguro^Gara^iálJ75>0325^8'*^^
"Propost^S^âioSS \

Controle Interno (Código GonÔÔ<fé^9682 a

-=à
N° de Registro SUSeS436.2021.0001.0775'03258è8.000000 FOLHA ne 3lÍ

-ftubri<

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser
resolvidas:

I - por arbitragem: ou :
' i 1 ' ' i •'

11-por medida de caráter judicial. ' ' i

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissóría de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por^meio de anuêiicía
expressa. [

Página 12 ds 16

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se cojmprometendoa
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitrai, cujas/
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.X,_^-X

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

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:
I 1

As questões judiciais entre seguradora e seguradoserão processadas no foro do
deste.

19. Disposições Finais
' ' I

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das catas para tal
fim neles indicadas.

19.3. Oregistro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comercialização. / ,

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá seryerific^Q se a apólice ou /endosso foi corretamente registrado no site da Susep -www.susep.g(|>^^p| J ^
19.5 .Asituação cadastral do corretor de seguros pode ser consulta^^^^^
www susep gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nomea.CQrnpieto, onpj ou
CPF.'

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19 7 Oonsidera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o temtórionicionTs^o dP^^^ nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

domic
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I ' . '
i

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
I I

p

* ******************'**************************
I '

* ****************************** ************ ;|

: I ; I : "1 :: |
* *******************************'************* ' I

' 1

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

* ********************************************
I [

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

* ***********••*********************************

, I

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

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

* *******************'*************************

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

I

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

* *****************1* *5* ************************
* **************** *j* *'* ************************
* *****************'**1*************************

* **************** *'**p* ************************
: I

* ***********«*****,***************************
I . í

* *****************,**'*************************

* ********************************************
I ^

* *****************'***************************

* *****************'***************************

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

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

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

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

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

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

SEGUROS
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
' ' I

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE
I ' ' I

PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/2014-17.

1. Objeto;

1.1 Este contrato de seguro garante aindenização, até ovalor da garantia fixaàòüna apólice/
pelos prejuízos decorrentes aa'recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato pnncipal
nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

I

1.2 Encontram-se também garantidos poreste contrato de seguro os valores das multas-e-
indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° dalei n'
8.666/93.

I

I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe á
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscòs
expressamente descritos neste documento.;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador a^udic
assinaro contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido nol
Licitação. '

3. Vigência:

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

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

41. Reclamação; osegurado comunicará a seguradora da recusaidpjj^ador
adjudicatário em assinar ocontrato principal nas condições ^
estabelecido no edital de, licitação, cfeta em que restara oficializada a Reclamaçao do
Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresen^ão dos s^^
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais.

Rubrita

o contrato

Página 14 de 16
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lunto

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos
sofridose/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do editahde>ncitação,
acompanhada dos documentos comprobatórios; ,/

/'l'
d) comprovante de intimaçãò do Tomador para assinatura do contrato, aconriparíhadododemonstrativo de sua recusa/inércia edas devidas justificativas, ^ Ijiòuver.
4.2. Caracterização: quando'a seguradora tiver recebido todos os documentos|iis.tadps no item
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora; emitir ó relatório
final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá
devolução deprêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimentq das
obrigaçõesdiretas do tomador perante o segurado, especifícamente descrifós no
objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na
mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e
previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e
lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou nípdalidades de
seguro, em conformidade com a legisiação nacional referente ao seguro-garáhtia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência|
apólice.Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isên|ai
qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito [indenitário,' n
cobertos danose ,perdas causados direta ou indiretamente jjòr ato ^
comprovado com documentação hábii acompanhada de laudo circuhstaw
caracterize a natureza do atentado, independentementejíde^^ü^propó^oj gúe
tenha sido devidamente reconhecido como atentatório3_c)rdem públiçf^ela
autoridade pública competente.

rão

itej

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada á ace^ítação/não
oposiçãodo segurado em relação a todos os seus
documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de
indenizar reclamação quanto á cobertura desta garantia se for constatado que o
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sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do
item 11 - Perda de Direito, das Condições Gerais.

0 • '
N® Apólice Següro Garantia: 01-0775-0325868
Proposta: 2894083 '. '1
Controle Interno (Código Controle); 964939682

N° de Registí-o SUSER: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

7. Ratificação: i
I

Ratificam-se Integralmente as
pela presente Condição Especial

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

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

* ********************************************
I '

* ******************************************"**

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

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

* *****************1**'*************************
I I

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

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

* ******************w*************************

* *****************'*****,**********************

* #*******************************************
I

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

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

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

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

* ******************i*************************
* ********************************************

Jufito
•F SEGUROS
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CONDIÇÕES PARTICULARES

EGU nos

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades: decorrentes da^^violaçao de normas
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Seguràidó^^/ou seus
representantes. ) i i \

"Nò tocante à alocação dós riscos previstos nesta garantia, havéndo(cÓntrariedàde'e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente apóiice/endosso e no contíjato
e^u aditivos garantidos,!' prevalecerão sempre as disposições da presente
apólice/endosso." i { ^

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

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

•L
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•o ^

Devolução de Documento

I ' • ' ' l í > ! '' I í
No caso de devolução deste'documento antes do final de vigênciai nele expresso; preencher os
enviar para a Seguradora. ! , ' '' '

(am

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso 1, das Condições Gerais, estarhos procedendo a dff
documento 09-0775-0325868 ,

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JÕAO DOS PATOS-MA

Nome;

RG:

Cargo:

! I
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