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ATO Ct'iNSTI.TUTIV O 

EMPRESA :I'Nl)IV•t;IIiUAL I1E:.RF,SPONSflI31LTllAD1"w:LiMiTA11A 

ARCENIC) PEREIRA DE SA NETO, brasileiro, ;sole empresizrio,. .ntiscicla na 

c.idide d Teresina — PI en 05109/1991 portador da c~dula e identidade RG ne 

3.253»G1 - SEçP/I?F ern 29f(?3!2(ì1 1. ,e inscritt, 110 CPF sob '0 n" Q37.345.353-45, 
residentc e dt~miciliacio. na :Rua .lo,c Martins ! cimira fìlfin, 5/N`, Bairro Co':.ntro, na,; 

cidade de Land:ri Sales — PI,_ CEP 64.$S(1,-E1U(), resolve czmnstittiir EMPRESA.. 

INDIVIDUAL_: 17C RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI,: mediante 'as 

• f i:ia a(.
 wlii.. ri~ilúw. ~.~ .. . 

CLÁUSULA PRIMEIRA: — A .etnpresa, ia•U ?n9rre :ernpr.esar:taI :de ARCEN1€? 

`PEREIRA I)E SA NETO  EIREL:L. 
Puragrafo Unico: A empeesa tern cnmo::nome i`antaszx NATU :ENGEI~lFi;ARIA... 

'CLAi":St1LA SECUNI)A — c5 -objeto- social eta saciedade .c.: CONSTRUCAO DE: 
F ?IFICIOS; CONSTR:UCA"O DE? RI,I)I':S E) F' ABASSTECIMC:N`1.0 DE AGUA, 
C`(3LrTA DE I:S+cO"1'O E COwST1tU.CU1:S CORRELATAS, EXCr"I'O OBRAS DC 

IRRI"GA.CAO: CON'STRI,iCAO DT RODO-VIAS -E FERROVIAS; OBRAS DF: 

I:IRBANItACAO - RUAS. PRACAS IY CALCADAS:; COINSTRIICAO Dl: 
BARRAGENS E REPRESAS PARA GfãRACAO DL ENERGIA I;LETRICA; 
C'ONS'I RUC'A() DI~ IvS I AI.AC.Ot S P:SPOR'I'IVAS:.E RECREA;I'IVAS; SERVICCJ:S 
DI: ()i'ERACAfJ¡¡~ttfi i=tJRN(I~~CI[~MEN7 O<  D
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COMBINADOS PARA" APOIO` A f.'sDIFiCIOS,. EXCETO CONDOMÍNIOS 

PREDIAIS: SERVI.CO DE TRANSPORTE DE PASSAGF IItOS - LO'CACA.t) DE 
At'TOMOVF.IS COM -MOTORISTA, CO! TA DI: RI-.SIDt.IOS NrIC) PrRIC,t)5t)5;; 
AI,:.UC,UI i I?Iã MAQUINAS f;- f;',QU1PAM:l N'I`t:)S PARA. COÌ'NSTRUCA() SI;M. 
OPERADOR. EXCETO ANDAIMLS; SERVICt')S" DE. ARQUITETURA; 'SER -VICOS 
DI: IìNCiCáNIIARIA; SLRVICO5 DE; CA.R'Ct3GRARA, 1'O.POGRAF.IA T 
t;iE:;fJDE:SIA; ATIVIDADES DE LS'1`IJDOS. GEOi"OG1C,.tJS; LRVIC(:)S DF: 

DESENHO 1'I:CNI.CO RELACIONADOS A ARQ6}l'I'[FURA E. .EN_Gl:tit"IAR(A; 

PINTURA PARA SINALIZACA.O EM-Fl-ST-AS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 
OBRAS DI: IRRIGACAO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA C:IVII. NAG 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.. EXEMPLO: - a construção de•estruturºs com 
tirantes- -as obras de contenção - a-construçãà :de- cortinas de prutc.çi~io de encostas- e 
niuros de arrimo - a subdivisão de tetras com beniutorias p. ch., construção de vias, 

f' ~.. . ~•~"tr ~•" i~i; 
,2i~~ r1i ir\~ ry ~r)Tr"r\rr~,r Cíiììiüi"iï+c ú.ï, 5eï'v;ç(3S:-dc irc ra-cStrutuïá.c~t.,-L.:L~.t.L~r► i E,..)lt✓LJ.v r• L\I:Li.\./.:)Lliï. 
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PROTOCOLO: 180243985 DR 03/07/2018. CÓDIGO DE VZRIFICAÇAO: 
11802848546. NIKE: 22600029776. 
ARCENIO PEREIRA DE SA NETO EIRELI' 

RAIWJNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETARIO-GERAL 

TERSINA, 18/07/2018 
ww .piauidigital.pi.gov.br 

A validade deste documento, as improsao, fica sujeito à comprovaçao da sua 
autenticidadº nos respectivos portais. 
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$ 41204/00 -.Cunstruçáu de edifícios; 
: 3811-4/00 -Coleta de reiduos nácz-perigosos; 
+ 3812-2/00 — Coleta .,de"r~sidiaus perigosos> 
+ 4211-1101 - Construçao de rodovias e fèr.ro~tas; 
• 421 1-1,/t32 - Pintura nar.a Sin<Jlizar~r~ e:?~ i~tryr r.,,~u.•;. _:.,. , ~^yi~_

`•- ~  _ .~ ♦usr A V.1! ♦! ii1 1 ü 7 ~r s~GJ 11.pl~~'t11 3 

• 4213 8/00 - Obrafi de urbaniraçao -.r-uas; praças t. calçadas; 
• 4221-9/0.l - Construçao de barragens e represas para geraçao .de enc:rgia et.~tr:iia; 
. 4222-T/0`I - Construção de redes cl:e abastoeimento:;dc agua, coleta de esgoto e 

construções correlatas, enceto o.bras.d~ irri.gaç~o; 
• 4222-7/t)2 - ()bras de i`rri~ac ; ~ . 
• 4299 5/01 - C'onstr.uçç~o de instalaçôe:s €sporti:ras::e recreativas, 
• 4299-5/99 - Outras 'obras de. cngenharta Giyil; não espcc"tfíGadas ante.t'tàrrnenie, 
• 4399-II04 - Serviços de oneiaçao_e lc3nnc:Çimentti de equipamentos para 

trarisporte e.elevaç$a: dc cargas e pessoas: para uso em.obras; 
• 4923-0/U2 - Serviço de trans~norte de rn<:cag,_iros -1oc: Yi~o de'aütomoYei c~n;. 

motorista; 
• 71 11-1/00 - Serviços de arquitetura; 
• 71 12-0/00 - Serviçus;.de en~ettbar.ia;. 
• 7119-7/01 _ Set vius de eartogra#ïa,_topagrafia e:ge:adésia;,
• 7119-7/02 - Atividades de estudos ~,jer3lát`ics~ , 
• 7119-7/03 - Serviços de desenho tecnivo. relaeionad.as a arqtntetura e:enenhariaA, 
• 7732-2/t71 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construçá -sexn', operador , 

exceto andaimes:,. 
• 8 1 1 1-7/(3i} - Scr iços turtiliitladus para apoia a-.edificios;_. exceto .condomimos 

Prediais. 

. 
CLA-USULA TLRCEIRA .—:A empr~sa terá sede na Rua J.o Martins F'etrei;:ca Ftlhzï
n" 19,4, Bairro Centro Cl✓T': á4,850-{100, na cld~ide de L.andri Sales —.Pi: 

CLAUSULA QUARTA — A empresa. iniciara sua atividades. em' 25/O6t201 8 s seu. 
prazzs'cle duraçio é indeterminado. 

C.'LÁ.US U LA QUINTA - O capital social . de' .R~200:00Ü,00 :,¢.d.uzent©s mil rcais). 
totalmente inte&ralizado neste ato em moeda corrente do:. Pais e: representado., por unia . . , ; 
quota _de igual vílar no!ninai; 

CLÁUSULA SEXTA -- A ad da ernpresa eabera av seu titular .ARCCN-1O:: 
PEREIRA DE SA NETO, ja "qualificado. :aciEna, corri poderes e atribuiç~es d 
.r.ç.presentaçao ativa e passiva, judicial é extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
t4l}mpr(:í:n(]1(ios no objeto. 

~~J~': •;*_~:~. 
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CERTIFICO 0 REGISTRO EM 18/07/2018 14:19 SOB N° 22600029776. 

PROTOCOLO: 180243985 DL 03/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

11802848546. NIRE: 22600029776. 
ARCENIO PEREIRA DE SÃ NETO EIRELI 

RAIXONDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 18/07/2018 
www.piavidigital.pi.gov.br 
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~'~. ~ 1ri4l.iL A S ETI.MA — :Ao_:terEn#f r~ úe cada: c:>ere.Eci:ti soc.i~ál, em 31 de .dezembro,
adntinistrdclor prestra ;e:~nsta,s ,JErstitiL:ad°  ;de sua administração, pioccdertdo a 
elaboraçdd do in:c:rytari+n, do bakínço ptifirimc►ntal e:do balanço de resulEaclo ccont%nt:rco, 
cabendo o empresaria; ni prppor4~Q de suas quotas; os lucros ou peidas apuradas 

:C;LÃUSt,ILA OITAVA —:A:etnpre~a poderá a,qualg:uer tempos abrir áu fechar:filia[o.ú 
outra dependëncia, mediante ata de alteração do ato constitutivo. 

CLAUSULA NONA - O.Administradar idectara; sob as .penas da, lei, de que náo:.e%tá 
impedido de exercer á administração da sociedade, por lei espeezal, ou em . virtude ú;: 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso-a cargos júblicos; ou por crime`falirnentary de prcvnric.açáo, 
peita ou s>`iboi iZo, .uncussãº, peculato, ou contra a economia popular, contra o sists~ma. 
f inançetrø naci.onal, contra : normas de dCf.es4 :da no ne}a,:.contra= as t-eldçães . de 
consumo. I pública, ou a pr+opriedãdc. 

CLÁUSULA DÉCIMA --- Q titular da snpesa declara. . sob a pertas da lei; 'que. ááò. 
figura como titular de nenhuma empresa 'individual dc responsab:il'rdade l:imi:tadá. 

CLAUSULA DECIMA I:RtNIEIIZA -'Pura: as con1reversias que forem : [acampatí.veis: 
dc :serem soïuciorta.das pelo procedimento árhi:ti"al.. por.:nãõ :versarem ;sbbre. direitos 
patri.xrmniazs:thspontw.eis,:.fica eleito o foro de Landri Sale3. -.°Piaúi.. 

Lan'dri $ates ._ P1 s:25 de I:wtbo: dé

r': " Z .~~~- t" ~ c~ 
A= tCEN I O I' .R EIDA I}E S: 

JUGEPI 

Titular administrador 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2018 14:19 SOB N* 22600029776. 

PROTOCOLO: 180293985 DE 03/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

11802848546. WIRE: 22600029776. 
ARCENIO PEREIRA DE SR NETO EIRELI 

RAIMtiNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 

SECRETÁRIO-GERAL 
TERESINA, 18/07/2018 

wwrw.piauidigital.pi.gov.br 

A validada deste documento, se impresso, fica sujeito à comprováção 
de sua autenticidade nos respectivos portais, 
.i..
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11802848546. NIRE: 22600029776. 
ARCENIO PEREIRA DE SA NETO EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO 3ÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 18/07/2018 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respoctivus portais. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
nE í

»
.i ci

D
%., 'IL Wi,1IJt1LJV LiiVi1 T Jil1A NÁ1Ú ENGENHARIA ElIZ1:L1. 

Pelo presente instrumento particular ARCENIO PEREIRA DE SÃ NETO, brasileiro, 
solteiro, empresário, nascido na cidade de Teresina — PI em 05/09/1991, portador da 
cédula de identidade RG n° 3.253.951 - SESP/DF, em 29/03/2011 e inscrito no CPF sob 
o n° 037.345.553-45, residente e domiciliado na Rua Jose Martins Ferreira filho, S/N, 
Bairro Centro, na cidade de Landri Sales — PI, CEP 64.850-000, titular da Empresa 
Individual Responsabilidade Limitada EIRELI, constituída sob a firma: NATU 
ENGENHARIA EIRFLI, cor sede social na cidade d L^ r i cale. ri i T___ 

e uü~ul uult•J — 11, \U4 JVDG 

Martins Ferreira Filho, n° 194, Bairro Centro, CEP: 64.850-000, com contrato social 
arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em 18/07/2018, sob n° 22600029776, 
inscrita no CNPJ. N° 30.962.822/0001-14, resolve neste ato, proceder à alteração do ato 

~^ constitutivo mediante as cláusulas e condições a seguir; 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Fica a partir desta data alterado a denominação da 
empresa para NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI, e usará a expressão NATUS SER VICOS E 
LOCACOES como nome fantasia. 

CLAUSULA SEGUNDA - Fica a partir desta data alterado o endereço dentro do 
mesmo município de Landri Sales - PI, Av. Bibiano da Fonseca, n° 50, Bairro Vila São 
Jose, CEP 64.850-000. 

CLAUSULA TERCEIRA - fl ran;tal .'ue Ara de P e1nn nnn nn ra,, , .« :1 
_____—__~_ `. .....1...... . 1 ..... ..v ...v..v v.vvv,vv `~IULNl1WJ 11111 1GQlJ) 

passa a ser de R$300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, 
neste ato, da seguinte forma: R$300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do 
País. 

C) 
CLÁUSULA QUARTA - Altera-se o objeto social para: 4120-4/00 - Construção de 
edifícios; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos 
perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para 
sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, 
praças e calçadas; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de 
energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e cou truções corrciatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de 
irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 -
Outras obras de engenharia civil, não especificadas anteriormente - (a construção de 
estruturas com tirantes - as obras de contenção - a construção de cortinas de proteção de 
encostas e muros de arrimo - a subdivisão de terras com benfeitorias p. ex., construção 
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de vias, serviços de infraestrutura, etc.); 4399-1/04 - Serviços de operação e 
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso 
em obras; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis 
com motorista; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de 
engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/02 -
Atividades de estudos geológicos; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico 
relacionados à arquitetura e engenharia; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00 - Serviços 
combinados para apoio a edificios, exceto condomínios Prediais; 4330-4/04 - Serviços 
de pintura de edificios em geral. 

EM L' RT UÚE DÁS AL 1 tRACOES HA VIDAS, FICA O PRESENTE ATO 
CONSTITUVO VIGORANDO COM AS CLÁUSULAS E CONDICOES 
SEGUINTES, TOTALMENTE CONSOLIDADAS NESTE PRESENTE 
INSTRUMENTO DE ALTERA CÃO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — A empresa gira sob denominação de NATUS 
SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI e tem a 
expressão NATUS SERVICOS E LOCACOES como nome fantasia. 

CLAUSULA SEGUNDA — o objeto social da sociedade é: CONSTRUCAO DE 
EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE 
T R B A NIZ CAO - RUAS, FRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE 
BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA; 
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; SERVICOS 
DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 
E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVICOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE 
AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVICOS DE ARQT iTET RA; SERVICOS 
DE ENGENHARIA; SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E 
GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS; SERVICOS DE 
DESENHO TECNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 
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OBRAS DE IRRIGACAO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE- (a construção de estruturas Corn tirautes - as 

obras de contenção - a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo 
- a subdivisão de terras com benfeitorias p. ex., construção de vias, serviços de infra-
estrutura, etc.); COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; SERVICOS DE PINTURA 
DE EDIFICIOS EM GERAL.. Conforme os cnaes abaixo. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

4120-4/00 - 
3811-4/00 - 
3812-2/00 - 
4211-1/01 - 
4211-1/02 - 
4213-8/00 - 
4221-9/01 - 
4222-7/01- 
construções 
4222-7/02 - 
4299-5/01 - 
4299-5/99- 
4330-4/04 - 
4399-1/04 - 
transporte e 
4923-0/02 - 
motorista; 
7111-1/00 - 
7I12-0'00 - 

Construção de edificios; 
Coleta de residuos não-perigosos; 
Coleta de resíduos perigosos; 
Construção de rodovias e ferrovias; 
Pintura para sinali7aç n em pistas rodoviárias 

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
correlatas, exceto obras de irrigação; 
Obras de irrigação; 
Construção de instalações esportivas e recreativas; 
Outras obras de engenharia civil, não especificadas anteriormente; 
Serviços de pintura de edifícios em geral. 
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras: 
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

Serviços de arquitetura; 
Serviços dc engenharia; 

? aero"CrtOS' r 7 

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia: 
7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos; 
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes; 
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios 
Prediais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — A empresa tem sede na Avenida Bibiano da Fonseca, n° 

50, Bairro Vila São Jose, CEP: 64.850-000, na cidade de Landri Sales — P1. 

CLAUSULA QUARTA — A empresa iniciou suas atividades em 25/06/2018 e seu 

prazo de duração é indeterminado. 
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CLAUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por urna 
quota de igual valor nominal. 

CLÁUSULA SEXTA — A administração da empresa cabe ao seu titular ARCENIO 
PEREIRA DE SA NETO, já qualificado acima, com poderes e atribuições de 
repiesentação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto. 

CLÁUSULA SETIMA — Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestara constas justificadas de sua administração; procedendo a 
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo o empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLAUSULA OITAVA — A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante ato de afite ação do aro constitutivo. 

CLAUSULA NONA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, 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 b públicos;

   r , P ç' P.cC(l ~ rarone n„ .~..,.. .-.~..,~ t..i:.,....«~,._ a_ 
.,.. v~.a va viLtlV tGilllucutat uG 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 
figura como titular de nenhuma empresa individual de responsabilidade limitada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Para as controvérsias que forem incompatíveis 
de serem solucionadas pele procedimento arbitïal, por não versarem sobre direitos 
patrimoniais disponíveis, fica eleito o foro de Landri Sales - Piaui. 

Landri Sales — P1,20 de Julho de 2020. 

ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO 

Titular administrador 

~ 
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Certificamos que o ato da empresa NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL 
consta assinado digitalmente per; 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

03734555345 ( ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2020 15:58 SOB N 20200300989. 

PROTOCOLO: 200300989 DE 23/07/2020 08:53. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003193195. HIRE: 22600029776. 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA 

SECRETARIA-GERAL 

TERESINA, 24/07/2020 

w-ww , piauidigi tal .pi . qov , br 

A validade dRste dueu,wnte, ae imprar o, fica sujeito à cuaip_..açio de sua autenticidade ^os resp*ctivoa portais, 
irfcrmardo seus reapacti•r. a c.`,2igcs de verificaçAo. 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDNIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA NATUS SERVICOS E LOCACAO DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. 

Pelo presente instrumento particular ARCENIO PEREIRA DE SÃ NETO, brasileiro, 
solteiro, empresário, nascido na cidade de Teresina — PI em 05/09/1991, portador da 
cédula de identidade RG n° 3.253.951 - SESP/DF, em 29/03/2011 e inscrito no CPF sob 
o n° 037.345.553-45, residente e domiciliado na Rua Jose Martins Ferreira filho, S/N, 
Bairro Centro, na cidade de Landri Sales — PI, CEP 64.850-000, titular da Empresa 
Individual Responsabilidade Limitada EIRELL constituída sob a firma: NATUS 

SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, com 
sede social na cidade de Landri Sales — PI, Avenida Bibiano da Fonseca, n° 50, Bairro 
Vila São Jose, CEP: 64.850-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Estado do Piaui, em 18/07/2018, sob n° 22600029776, inscrita no CNPJ. N° 
3n 96~ º2210001 1w i_. , 

......~..~~.~.~ vva-i-r, r~âviv2 ï12.â%c ato,  a alteração do ato constitutivo mediante 
as cláusulas e condições a seguir; 

CLAUSULA PRIMEIRA - O capital que era de R$300.000,00 (trezentos mil reais) 
passa a ser de R$55u.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e 
integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 
reais) em moeda corrente do País. 

ELfl VIRTUDE  DAS AL TERÁ COES H4 VIDAS, FLUA () PRESENTE ATO 
CONSTITUVO VIGORANDO COM AS CLAUSULAS E CONDICOES 
SEGUINTES, TOTALMENTE CONSOLIDADAS NESTE PRESENTE 
INSTRUMENTO DE AL TERÁ CÃO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — A empresa gira sob denominação de NATUS 
SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI e tem a 
expressão NATUS SERVICOS E LOCACOES como nome fantasia. 

CLAUSULA SEGUNDA — o objeto social da sociedade é: CONSTRUCAO DE 
EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE 
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URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE 
BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELÉTRICA; 
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; SERVICOS 
DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 
E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PÁRA USO EM OBRAS; SERVICOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMfNJOS 
PREDIAIS; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE 
AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVICOS DE ARQUITETURA; SERVICOS 
DE ENGENHARIA; SERVICOS D CARTOGRAFIA, Lu   TvPGIitCAF1Á 1J 
GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS; SERVICOS DE 
DESENHO TECNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 
OBRAS DE IRRIGACAO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE- (a construção de estruturas com tirantes - as 
obras de contenção - a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo 
- a subdivisão de terras com benfeitorias p. ex., construção de vias, serviços de infra-
estrutura, etc.); COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; SERVICOS DE PINTURA 
DE EDIFICIOS EM GERAL.. Conforme nR enaes abaIx4, 

• 4120-4/00-
• 3811-4/00-
• 3812-2/00-
• 4211-1/01 - 
• 4211-1/02-
• 4213-8/00 - 
• 4221-9/01 - 
• 4222-7/01 - 

construções 
• 4222-7/02 - 
• 4299-5/01 - 
• 4299-5/99 - 
• 4330-4/04 - 
• 4399-1/04 -

transporte e 
• 4923-0/02 - 

motorista; 
• 7111-1100-
• 7112-0/00-
• 7119-7/01 -

Construção de edificios; 
Coleta de resíduos não-perigosos; 
Coleta de resíduos perigosos; 
Construção de rodovias e ferrovias; 
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
correlatas, exceto obras de irrigação; 
Obras de irrigação; 
Construção de instalações esportivas e recreativas; 
Outras obras de engenharia civil, não especificadas anteriormente; 
Serviços de pintura de edificios em geral. 
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

Serviços de arquitetura; 
Serviços de engenharia; 
Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 

11
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• 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos; 
• 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados á arquitctura e engenharia; 
• 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 

exceto andaimes; 
• 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios 

Prediais. 

CLAUSULA TERCEIRA — A empresa tem sede na Avenida Bibiano da Fonseca, n° 
50, Bairro Vila São Jose, CEP: 64.850-000, na cidade de Landri Sales — PI. 

CLAUSULA QUARTA — A empresa iniciou suas atividades em 25/06/2018 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 

CLAUSULA QUINTA - 0 capital social é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta 
mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do Pais e representado 
por uma quota de igual valor nominal. 

CLÁUSULA SEXTA — A administração da empresa cabe ao seu titular ARCENIO 
PEREIRA DE SÃ NETO, já qualificado acima, com poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto. 

CLÁUSULA SETIMA — Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestara constas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, 
cabendo o empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA OITAVA — A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

CLAUSULA NONA - 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei espeeiai, 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA - 0 titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 

figura como titular de nenhuma empresa individual de responsabilidade limitada. 



Página 4 de 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Para as controvérsias que forem incompatíveis 
de serem solucionadas pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos 
patrimoniais disponíveis, fica eleito o foro de Landri Sales - Piaui. 

Landri Sales — P1,21 de Janeiro de 2021. 

ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO 

Titular administrador 

~ 

I 
L{ 
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Certificamos que o ato da empresa NA T US SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL 
consta assinado diaitalmentP nnr• 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 
CPF Nome 

03734555345 j ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2021 00:42 SOB N 20210053259. 

PROTOCOLO: 210053259 DE 28/01/2021. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 12100602434. cNPJ DA SEDE: 30962822000114. 

MIRE: 22600029776. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2021. 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA) N'rOS EIRELI 

LUIZ GCNZAGA ROS..rDO FILHO 

PROCURADOR 
wwx.piauidigital .pi .gov.br 

A valids9e deste se ìm :ess^, fica sujeito á compxJvaC5º de sua autenticidade n.~s respºctivus portais, 

iafarmac,Jo s&_s rr_ ctivas c6digas de verificaÇSC. 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 

Pelo presente instrumento particular ARCENIO PEREIRA DE SÃ NETO, brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido na cidade de Teresina — PI em 05/09/1991, portador da cédula de identidade 
RG n° 3.253.951 - SESP/DF, em 29/03/2011 e inscrito no CPF sob o n° 037.345.553-45, 
residente e domiciliado na Rua Jose Martins Ferreira filho, S/N, Bairro Centro, na cidade de 
Landri Sales — PI, CEP 64.850-000, titular da Empresa Individual. Responsabilidade Limitada 
EIRELI, constituída sob a denominação social de: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede social na cidade de Uruçuí— PI, 
Avenida Santos Dumont n° 350, Bairro Aeroporto, CEP: 64.850-000, com contrato social 
arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em 18/07/2018, sob n° 22600029776, inscrita 
no CNPJ. N° 30.962.822/0001-14. Resolve transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, a qual se 
regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica a partir desta data alterado o endereço no mesmo município, 
Rua Erotides Lima, 1061, SALA 02, Centro, Uruçuí - PI, CEP: 64.860-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA- O capital social da sociedade permanece inalterado em seu valor que 
é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000,00 (um milhão) de quotas de 
R$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, 
pelos sócios, distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

a) ARCENIO PEREIRA DE SÃ NETO é possuidor de 1.000.000,00 (um milhao) de 
gúotas, 

no valor unitário de R$ 1,00(um real), totalizando R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
Integralizado pelo valor contábil de 1.000.000,00 (um milhao) quotas de capital, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente 
do País. 

Parágrafo único: cada quota e indivisível e confere ao seu titular direito a um voto nas 
deliberações sociais. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade é exercida pelo sócio (a) ARCENIO 
PEREIRA DE SÃ NETO, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade 
ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. 

CLÁUSULA QUARTA- O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedida de exercer a administração da sociedade, 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, 
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peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as rc'ia~vc  dc ï,í7nsúriio, t1  pública, úu a propriedade. (Art. 
§ 1 , CC/2002) 

1 .V1 1, 

CLAUSULA QUINTA - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada — EIRELI em SOCIEDADE 

r ' A '  

LIMITADA, passando o nome 
LI11pit. arlal a Jlr i i -ti ÚS SLi i i tj~7 E L jt i -t ttV DI. 1Y1L1QÚ1 \ T t A1S E i:QVI~ A1r1L1.rTOS 
LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo da Sociedade Empresaria Limitada. 

CONSTITUICAO POR TRANSFORMACAO DE EIRELI EM SOCIEDADE 
LIMITADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — A empresa gira sob denominação de: NATUS SERVICOS E 
LOC ACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e tem a expressão NA T US 
SERVICOS E LOCACOES como nome fantasia. 

CLAUSULA SEGUNDA — o objeto social da sociedade é: 4120-4/00 - Construção de edifícios 
;4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 -Coleta de resíduos não-
perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4211-1/01 Construção de rodovias e 

ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4221-9/01 -
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de 
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e 
recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4330-
4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/04 - Serviços de operação e 
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7111-
1/00 - Serviços de arquitetura;7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de 
cartografia, topografia e geodesia; 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos; 7119-7/03 -
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7732-2/01 - Aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00 - Serviços 
combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 

CLAUSULA TERCEIRA — A empresa tem sede na Rua Erotides lima, 1 061, SALA 02, CEP: 

64.860-000, na cidade de Uruçuí — PI. 

CLAUSULA QUARTA — A empresa iniciou suas atividades em 25/06/2018 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

l ̀ ~ 
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CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos 
em 1.000.000,00 (um milhão) de quotas de R$ 1,00 (um real), cada unia, subscritas e 
integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, distribuído entre os sócios da 
seguinte forma: 

a) ARCENIO PEREIRA DE SA NETO é possuidor de 1.000.000,00 (um milhao) de quotas, 
no valor unitário de R$ 1,00(un real), totalizando R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
Integralizado pelo valor contábil de 1.000.000,00 (um milhao) quotas de capital, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente 
do País. 

CLÁUSULA SEXTA — A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 
da Lei 10.406/02. 

CLAUSULA SÉTIMA — A administração é exercida pela titular ARCENIO PEREIRA DE 
SÃ NETO, com os poderes e atribuições dc representá-la cm juízo ou fora dele, nas relações 
com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, 
estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao 
exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à 
gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado 
e poderes específicos autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 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 sociedade, sem autorização do outro 
sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/ 2002). 

CLÁUSULA OITAVA - O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de 

dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao 

mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A 

sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros 

evidenciados nos mesmos. (Lei n° 6.404/76). 

CLÁUSULA NONA— Podendo, mediante deliberação do sócio, representando a maioria do 

capital social, manter e encerrar filiais em qualquer localidade do país. (Art. 1.000); 

CLÁUSULA DÉCIMA- O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 

impedido de exercer a administração da sociedade, 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. 

o, 

t~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — A retirada, exclusão, falecimento ou interdição de um 
dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, pelo prazo previsto 
em lei, a menos que este resolva liquidá-la. Em caso de falecimento ou incapacidade 
judicialmente declarada de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou 
incapacitado poderão ingressar na sociedade em sua substituição. 

Parágrafo Primeiro - Em tendo ocorrido o falecimento ou interdição de um dos sócios, o 
inventariante ou o procurador, respectivamente, não terão poderes de administração, a menos que 
sejam da mesma categoria profissional do falecido ou interdito. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- Todo e qualquer litígio oriundo deste contrato, seja entre 
os sócios, seja entre o sócio e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, poderá ser 
submetido ao Juízo Arbitral, conforme os dispositivos da Lei 9.307/96, vedado o recurso à 
equidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem 

solucionadas pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, fica eleito o foro de Uruçuí - Piauí, renunciando expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. O foro ora eleito também será competente para o processamento 

e a execução da sentença arbitral. 

E por estar assim justo e contratado, lavra o presente instrumento particular dc constituição dc 

Sociedade Empresaria LTDA, em 0l (uma) via destinada a Junta Comercial do Piauí. 

Uruçuí — PI, 28 de Fevereiro de 2022. 

ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO 

Sú cio , 
~ocio administrador 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 5 de 5 

Certificamos que o ato da empresa NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO{S} ASSINANTE{S} 

CPF/CNPJ Nome 

03734555345 ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 

JUCEPI 
taaa asrw¢w row n..~w a+ w~ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2022 16:18 SOB N° 22200606547. 

PROTOCOLO: 220132100 DE 07/03/2022. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202917998. CNPJ DA SEDE: 30962822000114. 

NIRE: 22200606547. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2022. 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA '/ 

SECRETÁRIO-GERAL 

www.piauidigital.pí.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 

informando seus respectivos códigos de verificação. 
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Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientaçóes para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DEINSCRIÇAO 
30.962.82210001-14 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATADEABERTURA 

18/07/2018 

NOME EMPRESARIAL 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
NATUS SERVICOS E LOCACOES 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
141.20-4.00 - Construção de edifícios I 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e ca!çadas 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.99-1-0A = Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e e!evaçãº de cargas e pessoas para 
uso em obras 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-02 -Atividades de estudos geológicos 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
77.32-2-01 - Aluguel de ráçuinas e equipamentos para construção scm operador, exceto andaimes 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

ILOGRADOURO R EROTIDES LIMA I ( 
NÚMERO 

1061 I 
COMPLEMENTO 

SALA 02 

CEP 

64.860-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

NATU ENGENHARIA@GMAIL.COM 

URUCUI PI 

TELEFONE 

(86) 9951-7620 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

18/07/2018 

MOTI`:O DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*frtint~r* 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 16/12/2022 às 16:33:13 (data e hora de Brasília). Página: 111 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 30.962.822/0001-14 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para tins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:30:59 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/05/2023. 
Código de controle da certidão: 151 E.52EE.EFB2.AF4E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~~~ 



URUÇUI PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI 
SETOR DE TRIBUTOS 

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIAO LEAL, 2- CENTRO - URUÇUI 

CNPJ: 06.985.83210001-90 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDA ATIVA VIA WEB 

Código de Cadastro 

000069685 
Contribuinte CPF/CNPJ 

NATUS SERVIÇOS E LOCACAO DE MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS LTDA 30.962.822/0001-14 
Logradouro Número Complemento 

R EROTIDES LIMA 1061 SALA 02 
Bairro CEP 

CENTRO 64860000 
Cidade UF 

URUCUI PI 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, 
relativamente ao Tributos Municipais e com a Dívida Ativa do Município. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da 
Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados 

Emitida às 08:12:07 do dia 28/11/2022 

Válida até 26/02/2023 

Código de Controle da Certidão/Número 4EB24A4BBAA2BBEB 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

n°221230962822000114 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

4.496-4 
`
19.63 

L11 J/ILL 

30.962.822/0001-14 

NOMEIRAZÃO SOCIAL 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Ressalvado o direito da Procuradoria Gerai do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para 
os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral 
do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para 
constar, foi emitida a presente certidão. 

Procuradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/12/2022, ÀS 17:21:34 

VÁLIDA ATÉ 05/03/2023 

[ F. DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUTA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/ecrtidaonft-web 
t 

Chave para Autenticação: 6B79-7906-E48B-6588-FAA6-9602-D758-F68D 

'U) 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

=.w= SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 

n°2211073096282200011401 

RAZÃO SOCIAL 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO 

RUA EROTIDES LIMA 1061 SALA 02 CENTRO 

MUNICÍPIO CEP 

4JRUC U I 64860000 r

CPF/CNPJ (N°) INSCRIÇÃO ESTADUAL 

30.962.822/0001-14 19.634.496-4 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO 
FISCAL REGULAR. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/11/2022, ÀS 10:11:16 

VÁLIDA ATÉ 06/01/2023 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE 
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web 

Chave para Autenticação: 5C4D-E1 8F-0267-9353-6D4D-A94F-7D73-380 1 



02/12/2022 08:58 Consulta Regularidade do Empregador 

fmprirnir 

CAIXA EUONOM4CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 30.962.822/0001-14 

Razão Social:NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E E 

Endereço: RUA EROTIDES LIMA 1061 SALA 02 / CENTRO / URUCUI / PI / 64860-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:24/11/2022 a 23/12/2022 

Certificação Número: 2022112402502935461197 

Informação obtida em 02/12/2022 08:58:11 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 30.962.822/0001-14 

Certidão n°: 28479913/2022 

Expedição: 30/08/2022, às 14:42:20 

Validade: 26/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n° 30.962.822/0001-

14, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 

disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



Data da consulta: 12/12!2022 18:24:53 

identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CN PJ. 30.962.822/0001-14 
A opção pelo Simples Nacional eiou SIMEI abrange todas os estabelednientos da empresa 

Nome Empresarial: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA 

Situacãa Atual 

Situação no Simples Nacional Optante pelo Simples Nacional desde 18107/2018 
Situação no SIMEI. NAO enquadrado no SIMEI 

♦ Mais informacoes 

~ 

1 



21/08/202214:53 https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_aluara/ó/cod_aluara/1 84 1 094 5/co_protocolo/PIP220.. . 
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3 GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE . 

ATENDIMENTO TERESINA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
Número 19.634.496-4 

Nome Fantasia: NATUS SERVICOS E LOCACOES 

Razão Social: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 30.962.822/0001-14 

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios 

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4222-7/02 -
Obras de Irrigação, 3 12-2/UU - Uoleta de resíduos perigosos. X3111-//UU - Serviços combinados para apoio 
a edifícios, exceto condomínios prediais, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de 
automóveis com motorista, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 7119-7/03 - Serviços de desenho 
técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de 
equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4299-5/01 - Construção 
de instalações esportivas e recreativas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção 
sem operador, exceto andaimes, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especincaàas 
anteriormente, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4221-9/01 - Construção de barragens 
e represas para geração de energia elétrica, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4222-7/01 -
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras 
de irrigação, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias 
e aeroportos, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos 

n ,n r, c  -, ,. L.
IQU- i.1CÌ iyVJVJ, / I IL - lJ/tJV - vcÌ V

. J..
uc cI I I 1101  iã 

Município: Uruçuí 

Endereço: RUA EROTIDES LIMA, CENTRO 

CEP: 64860000 

Local e data: Uruçuí, sexta, 11 de março de 2022 

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL 
3a GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina 

Código de Autenticidade: 22MMGRJCAO 

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LISIEUX FORTES CAVALCANTE AMORIM 

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento 
empresarial 

https:!/www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_aluara/6/cod_aluara/18410945/co_protocolo/PIP2204975990/ 111 
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (12/1212022 às 18:36) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 30.962.82210001-14. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse jus.br/ 

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

6397.9EDC.B39F.8988 no seguinte endereço: httrs://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 12/12/2022 as 18:36:28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

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

Consultado: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

CPF/CNPJ: 30.962.822/0001-14 

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

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo. 

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federab 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas ((EIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública. 

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei n°12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 

fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 

de parceria firmados anteriormente. 

Certidão emitida às 18:34:55 do dia 12/12/2022 , com validade até o dia 11/01/2023. 

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: 1mg0VdjsTPFNkjjhXDkG 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU 
CERTIDÃO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR 

CERTIDÃO N° 2701432 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de 

distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, 

Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 

ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS. 

CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES 

PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento 

nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piaui em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 30962822000114, REPRESENTANTE LEGAL: ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 

ENDEREÇO: RUA EROTIDES LIMA,1061 SALA 02 

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: URUÇUÍ - PI 

OBSERVAÇÕES: 

• Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Piauí; 

• Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E 
ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO 

1 1 Irll/'"I A I r- n I rRlr^1 n n1 I /'nnl!'l1r7P1 ATA /'I71 11AIAI A IC' A I Ir1IT/\[71 A nnl l ITA n 
1 /" ~ L L I V V I/'1 '..1L)  \J \J I VL\.J I\ LJ /'l I rl , LI I I V I I I V/'l I~J , P1 lJ LJ I 1\.J I\ I P1 I V I I L I I!1 1\ G 

EXECUÇÕES PENAIS; 

• Nos termos da Resolução n° 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão 
judicial criminal será negativa: 

o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se 
certifica, 

o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou 
processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em 
julgado; 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão 
Negativa de 1a Instância". Certidão N° 2701432. Código verificador: 
4AEAD.78BEB.DD640.39687 
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o Ill - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2°. da Lei no. 7.210, de 
1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e 

o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se 
solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a 
individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do 
Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação. 

Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidão; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Certidão emitida em 29 de Novembro de 2022 às 18 h 43 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão 
Negativa de 1a Instância". Certidão N° 2701432. Código verificador: 
4AEAD.78BEB.DD640.39687 
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16/12/2022 16:41 Certidão de Contas Julgadas Irregulares 

Seja oem-vindo ao Sisterna de Contas Irregulares C Ajuda i  Faie conosco 

Lista de contas irreaulares Lista eleitoral Emitir certidão neaativa Verificar certidão emitida 

Operação efetuada! X 

Certidão 

Q Voltar 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 

Nome completo: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA 
CPF/CNPJ: 30.962.822/0001-14 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, 

que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os 

julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO 

CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima 

identincado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou 

em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo 

acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que 

ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e 

aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão 

definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

Certidão emitida às 16:40:49 do dia 16/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida ". 
~`~ 

Código de controle da certidão: HOLM 161222164049 

https://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=105:6::: NO:3%2C6%2C5: P6_COD_CONTROLE%2CP6_CPF%2CP6_CN PJ: HOLM 16122216404... 1/2 



Tribunal de Contas 
do Estado do Piauí 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões 

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900 

Tel.:(86) 3215-3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br 

Pii»i ~.... 
GOVERNO DOESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

N° 24540/2022 

NATUS SERVICOS E LOCACOES 

CNPJ: 30.962.822/0001-14 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, 
que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de 
informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente 
acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento. 

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) 
relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por 
parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de 
Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em 
julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação 
deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI. 

Esta certidão é válida até 16/02/2023, estando condicionada à verificação 
de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/. 

Secretária das Sessões, em 16/12/2022 

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do 
TCE/Pi. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:6776-
3D80-91 79-1 5C7 
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Tribunal de Contas 
do Estado do Piauí 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões 

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900 

Tel.:(86) 3215-3819- Email: dacd@tce.pi.gov.br 

Piauí 
GOVERNO DOESTADO 

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE 

N° 24541/2022 

ivATi.iS SERVICOS E LOCACOES 

CNPJ: 30.962.822/0001-14 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos 

fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de 

informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o 

nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de 

impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber 

transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de 

cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado 

e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei N° 5.888/2009 c/c o art. 212, da 

Resolução N° 13/11 — Regimento Interno desta Corte. 

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em 

tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem 

como lançamentos decorrentes de decisões judiciais. 

Esta certidão é válida até 16/02/2023, estando condicionada à verificação 

de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/. 

Secretária das Sessões, em 16/12/2022 

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do 

TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:7675-

2458-FF8C-E986 

Pág.1
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Governo do Estado do Piauí 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

CG~í Ì IÚI~~O SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

PIAUt 

Nome Empresarial: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Protocolo: PIC2201752890 

NIRE (Sede) 
22200606547 

CNPJ 
30.962.822/0001-14 

Data de Ato Constitutivo 
18/07/2018 

Início de Atividade 
25/06/2018 

Endereço Completo 
Rua EROTIDES LIMA, NQ 1061, SALA 02, CENTRO - Uruçuí/PI - CEP 64860-000 

Objeto Social 
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE 
FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODO VIARIAS E AEROPORTOS 
CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA 
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, 
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE 
ANTERIORMENTE, EXEMPLO - A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES - 
CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO - A SUBDIVISAO DE 
DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC. SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO 
ELE VACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE 
COM MOTORISTA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS 
ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 
EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 

Capital Social 
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) 
Capital Integralizado 
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) 

RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO 
OBRAS DE URBANIZACAO 

ELETRICA CONSTRUCAO 
EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 
ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 

AS OBRAS DE CONTENCAO - 
TERRAS COM BENFEITORIAS 

DE EQUIPAMENTOS 
DE PASSAGEIROS - LOCACAO 
DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA 

A ARQUITETURA E 
SERVICOS COMBINADOS 

EM GERAL. 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

DE RODOVIAS E 
- RUAS, PRACAS E 
DE REDES DE 

OBRAS DE IRRIGACAO 

A CONSTRUCAO DE 
- P. EX., CONSTRUCAO 

PARA TRANSPORTE E 
DE AUTOMOVEIS 

E GEODESIA 
ENGENHARIA ALUGUEL 

PARA APOIO A 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 

RCENIO PEREIRA DE SA 037.345.553-45 R$ 1.000.000,00 Sócio S Indeterminado 
M

A
ETO 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 037.345.553-45 Indeterminado 

Último Arquivamento 
Data Número Ato/eventos 
08/03/2022 22200606547 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE 

NOME EMPRESARIAL_ 

Situa ç ão 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2022, às 18:04:51 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.piauidigital.pi.gov.br, com o código XFEADKA7. 

IIIII,¡ ~ Ìì¡~ ¡~ 
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MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 
Secretário(a) Geral 

~ 
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JUCEPI 

Governo do Estado do Piauí 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

PIAUI 

Certificamos que NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

1 Protocolo: PIC2201752920 

I 
NIRE 22200606547 Situação 

CNPJ 30.962.822/0001-14 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Endereço Completo EROTIDES LIMA, Nº 1061, SALA 02, CENTRO - Urucuí/PI - CEP 64860-000 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

002 22200606547 08/03/2022 TRANSFORMACAO 
002 22200606547 08/03/2022 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
002 20210530065 23/08/2021 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20210530065 23/0R/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 20210053259 29/01/2021 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20210053259 29/01/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
307 20200296310 24/07/2020 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
002 20200300989 24/07/2020 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20200300989 24/07/2020 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
223 20180413034 17/01/2019 BALANDO 

002 20180383949 29/10/2018 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20180383949 29/10/2018 ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 
315 20180229133 18/07/2018 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
091 22600029776 18/07/2018 ATO CONSTITUTIVO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2022, às 18:06:44 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:Hwww.piauidigital.pi.gov.br, com o código OB1 KOF89. 

iIIi  liii 
MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 

Secretário(1) Geral 

1 de 1 ~~ 



~ 

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro os 
Termos

de 
Abertura

de 
Encerramento

do t ro Digital com 
características abaixo, CitilQl V GnQIVJ VJ 1 GI rÌÌVJ UG /'1VE1 lllt Q e ~..IG LI Fiel l Ctl I IGI tlV t.IV 1_i V f V LJtyiLClt l.Vt i I 1it11 Cil.tEl IJLi~,QJ Gtt✓Cil/~V, 

conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade n° 
12206250696 em 17/05/2022, protocolo 220316384. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

Número de Registro: 22200606547 

CNPJ: 

Munícipio: 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

:iUyb'Lti'L'LUUU 1 14 

Uruçuí 

DIÁRIO 

3 

Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021 

02731870311 

n373d555345 

HEMERSON BARBOSA DOS 
SANTOS 

ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 

! 

Á 

JUCEPI 
4m~:aW1l.~Rn ~LL'g0li1L 

P1011545/O-0 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 11:20 SOB N° 20220316384. 

PROTOCOLO: 220316384 DE 13/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

12206250696. NIRE: 22200606547. 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO 

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

TERESINA, 17/05/2022 

piauídígítal.pi.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 
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TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro [70] folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 003, referente 
ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social 
em 31/12/2021, da firma NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA EROTIDES LIMA, n° 1061, 
SALA 02, bairro CENTRO, CEP 64860-000, cidade Uruçuí, estado PI, inscrita 
no C.N.P.J. 30.962.822/0001-14 e registrada no(a) JUNTA COMERC!AL DO 
ESTADO DO PIAUI sob o n° 22200606547 por despacho de 18/07/2018. 

Uruçuí-PI , 1 de Janeiro de 2021 

ARCENIO PEREIRA DE Assinado de forma digital por 

SA 
ARCENIO PEREIRA DE SA 
NETO:03734555345 

NETO:03734555345 Dados: 2022.05.1714:30:46 0300' 

ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF 037.345.553-45 
RG 3253951 SESP/DF 

HEMERSON BARBOSA 
DOS 
SANTOS:02731870311 

HEMERSON BARBOSA DOS SANTOS 
CONTADOR 

CPF 027.318.703-11 
RG 2.821.307 SSPPI 
CRC P1011545/O-0 

Assinado de forma digital por 
HEMERSON BARBOSA DOS 
SANTOS:02731870311 
Dados: 2022.051714:34:46-0300 

C~ 



Demonstração do Resultado do Exercício Págrn 3a, ge 71 

Empresa: NATUS SER VICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 30.962.822/0001-14 
NIRE: 22200606547 - Data: 18/07/2018 
Estabelecimentos: 0001 - NATUS SER VICOS E LOCACAO DE MA; Centros de Resultado: 001 - Geral 
Endereço: RUA EROTIDES LIMA, Complemento: SALA 02, N.°: 1061, 
Rairro CENTRO Cidade: Uruçuí, Estado: PI; CEP: 64860000 Telefone (86) 99517620 

Conta Descrição 

Fortes Contábil 

01/01/2021 
a 

31/1212021 
(+) 010 Receita Bruta Operacìonal 

010.01 Faturamento Prod. Merc. e Serviços 
010.01 .03 Vendas de Serviços 

3.01.01.01.01.0006 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 
(-) 020 Deduções da Receita 

020.01 Impostos Faturados 
020.01 .02 ISS 

3.01.01.01.03.0005 

020.01.05 

3.ú Í.UI .0  Í.V3.000( 

(=) 030 

(-) 040 

040.03 

3.01.01.03.06 
3.01.01.03.06.0001 
') na ni nº na 0040 
J.V I.V I.VV.VV.VVTV 

3.01.01.03.06.0049 

(=) 060 
(-) 070 

070.01 
3.01.01.07.01 

3.01 01.07 O1 000 

3.01.01.07.01.0013 
3.01.01.07.01.0022 

3.01.01.07.01.0041 

3.01.01.07.01.0043 

3.01.01.07.01.0044 

3.01.01.07.01.0049 
3.01.01.07.01.0068 

(=) 110 

(=) 150 

(=) 200 

ISS 

Simples 

Simpies 

Receita Líquida 

Custo Mercad./Sere./Produtos Vendidos 

Custo dos Serviços Prestados 

Custo dos Serviços Produzidos 
Material Aplicado na Produção de Serviços 

LOCAM AO ✓E MAQ. E EQviPA MENTOS 

Locaçao de Veiculos Pesados 

Lucro Bruto 

Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas 

Despesas Operacionais das Atividades em Geral 
Ordenados, Salários, Gratif e Outras RPmuner a Empregados 

FGTS 

Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL 

Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos 

Férias 

Décimo Terceiro Salário 

Água 

Assessoria Contábil 

Res. Antes das Participações e Contrib. 

Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social 

Resultado Líquido do Exercicio 

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 

Assinado de forma digital por 
ARCENIO PEREIRA DE ARCENIO PEREIRA DE SA 

SA NETO:03734555345 NETO03734555345 
Dados: 2022.05.17 14:31:27 03'00' 

ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF 037.345.553-45 
RG 3253951 SESP/DF 

925.366,73 
925.366, 73 
925.366, 73 

925.366, 73 

79.262,19 

79.262,19 

34.022,99 
34.022,99 

45.239,20 
45.239,20 

846.104,54 
690.167,17 

690. 167,17 
690.167,17 

123.801,92 
158.121,4 V 
408.243,85 

155.937,37 

104.500,59 

104.500,59 
104.500,59 

63 805;54 

4.963,16 

785,95 

25.701,23 

2.105,20 
4.083,32 

55,19 
3.000,00 

51.436,78 

51.436,78 

51.436,78 

Uruçuí PI, 31 dc Dezembro dc 2021 
Assinado de forma digital por 

HEMERSON BARBOSA DOS HEMERSON BARBOSA DOS 
SANTOS:02731870311 SANTO502731870311 

HEMERSON 
BARBÓÁs~2$z~o~~7a;Ós-03'oo' 

CONTADOR 
U 

CPF 027.318.703-11 
RG 2.821.307 SSPPI 
CRC P1011545/0-0 

Fim `~ 
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Empresa: NATUS SER VICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 30.962.822/0001-14 
Endereço: RUA EROTIDES LIMA, Complemento: SALA 02, N.°: 1061, 
Bairro: CENTRO, Cidade: Uruçuí, Estado: PI, CEP: 64860000, Telefone: (86) 99517620 
NIRE: 22200606547 - Data: 18/07/2018 

Fortes Contábil 

Conta Descrição 31/12/2021 

1 *** Ativo *** 1.388.497,11 D 
1.01 Ativo Circulante 770.848,48 D 
1.01.01 Disponibilidades 770.848,48 D 
1.01.01.01 Numerários em Espécie 770.847,48 D 

ll w w /1 w /~ w /\ /'~ _ _ - I I, !~ A -1 A Il r1 1.0 i. ~.0 i.0 i Càixã Getãí 770.847,46 D 

1.01.01.01.01.0001 Caixa 770.847,48 D 
1.01.01.02 Bancos 1.00 D 

1.01.01.02.01 Contas Correntes 1,00 D 
1.01 .01 .02.01 .0001 Banco do Brasil S/A 1,00 D 
1.07 Ativo não Circulante 617.648,63 D 
1.07.01 Investimentos 55R 981,91 D 

1.07.01.03 Outros Investimentos 558.981,91 D 

1.07.01.03.01 BB RF CP AUT MAIS 558.981,91 D 

1.07.04 Imobilizado 58.666,72 D 

1.07.04.01 Bens em Operação 80.000,00 D 

1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 80.000,00 D 

1 07 04 01 01 0004 V&r.ulos 8000000 D 

1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 21.333,28 C 

1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 21.333,28 C 

1.07.04.21.01.0006 Veículos 21.333,28 C 

Total Ativo 1.388.497,11 D 

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.388.497.11 (Hum Milhão Trezentos e Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Onze Centavos) . 

DECLARANDO, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, declarando ainda, 

que a sociedade não possui conselho fiscal instalado, nem auditoria independente. 

Assinado de forma digital por 
ARCEN IO PEREIRA DE ARCENIO PEREIRA DE SA 

SA NETO:03734555345 NETO03734555345 
Dados: 2022.05.17 74:31:48 -1300' 

ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF 037.345.553-45 
RG 3253951 SESP/DF 

Uruçuí-PI, 31 de Dezembro de 2021 
HEMERSON BARBOSA Assinado de forma digital por 
DOS HEMERSON BARBOSA DOS 

SANTOS:02731870311 

SAti T OS:027 31870311  Dados: 2022.05.17 14:33:53-0300 
HEMERSON BARBOSA DOS SANTOS 

CONTADOR 
CPF 027.318.703-11 
RG 2.821.307 SSPPI 
CRC P1011545/O-0 

i )
Continua... 
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Empresa: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 30.962.822/0001-14 
Endereço: RUA EROTIDES LIMA, Complemento: SALA 02, N.°: 1061, 
Bairro: CENTRO, Cidade: Uruçuí, Estado: PI, CEP: 64860000, Telefone: (86) 99517620 
NIRE: 22200606547 - Data: 18/07/2018 

Fortes Contábil 

Conta Descrição 31112/2021 

2 *" Passivo *" 1.388.497,11 C 
2.01 Passivo Circulante 191.802,48 C 
2.01 .01 Obrigações de Curto Prazo 191.802,48 C 
2.01.01.01 Fornecedores 14.560,00 C 
n nw nw nw 

vi.v1 
r ~, ._ 
ro fieceüÜles IVdGlouidiS 14 

• 
.JVU 
rnn  

,UV 
nn 

2.01.01.01.01.0035 I D SOUSA JUNIOR CONSTRUCAO - ME 14.560,00 C 
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciánas e Fiscais 27.242,48 C 
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 7.398,38 C 
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 1.134,08 C 
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 995,79 C 
2.01.01.03.01.0010 Sa!áríos a Pagar 5.268, 51 C 
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 19.844,10 C 

2.01 .01 .03.03.0010 Simples a Recolher 19.844,10 C 

2.01.01.07 Empréstimos e Financiamentos 150.000,00 C 

2.01 .01 .07.01 Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional 150.000,00 C 

2.01 .01 .07.01 .0001 CREDITO PRONAMPE 150.000,00 C 

2 07 Patrimônio Líquido 1 146 644 6 i C 

2.07.01 Capital Realizado 1.000.000,00 C 

2.07.01.01 Capital Social 1.000.000,00 C 

2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País 1.000.000,00 C 

2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País 1.000.000,00 C 

2.07.07 Outras Contas 196.694,63 C 

2.07.07.01 Outras Contas 196.694,63 C 

2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 196.694,63 C 

2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 196.694,63 C 

Total Passivo 1.388.497,11 C 

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.388.497,11 (Hum Milhão Trezentos e Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Onze Centavos) . 

DECLARANDO, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, declarando ainda, 

que a sociedade não possui conselho fiscal instalado, nem auditoria independente. 

Assinado de forma digital por 
ARCENIO PEREIRA DE ARCENIO PEREIRA DE SA 

SA NETO:03734555345 NETO:03734555345 
Dados: 2022.05.17 14:32:10 -0300' 

ARCENIO PEt2EIRA DE SA NETO 
SOClO ADMINISTRADOR 

CPF 037.345.553-45 
RG 3253951 SESP/DF 

Uruçuí-Pl, 31 de Dezembro de 2021 
Assinado deforma digital por 

HEMERSON BARBOSA DOS HEMERSON BARBOSA DOS 
SANTOS:02731870311 SANTOS:02731870311 

Dados: 2022.05.17 14:33:35 -0300' 
HEMERSON BARBOSA DOS SANTOS 

CONTADOR 
CPF 027.318.703-11 
RG 2.821.307 SSPPI 
CRC P1011545/O-0 

Fim 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro [70] folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 003, referente 
ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício sociai 
em 31/12/2021, da firma NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA EROTIDES LIMA, n° 1061, 
SALA 02, bairro CENTRO, CEP 64860-000, cidade Uruçuí, estado PI, inscrita 
no C.N.P.J. 30.962.822/0001-14 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DO PIAUI sob o n° 22200606547 por despacho de 18/07/2018. 

ARCENIO PEREIRA Assinado de forma digital por 
ARCENIO PEREIRA DE SA 

DE SA NETO:03734555345 

NETO:03734555345 
°ados:2022.os.1714:32:41 
0300' 

ARCENIO PCREIRA DE SA NETO 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF 037.345.553-45 
RG 3253951 SESP/DF 

Uruçuí-PI, 31 de Dezembro de 2021 

H EMERSON BARBOSA Assinado de forma digital por 

DOS 
HEMERSON BARBOSA DOS 
SANTOS:02731870311 

SANTOS:0273 1 870311 Dados: 2022.05.17 14:33:17 -0300' 
HEMERSON BARBOSA DOS SANTOS 

CONTADOR 
CPF 027.318.703-11 
RG 2.821.307 SSPPI 
CRC P1011545/O-0 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 71 de 71 

Certificamos que o ato da empresa NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
consto assinado digita mente por. consta ~tA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

02731870311 HEMERSON BARBOSA DOS SANTOS 

03734555345 ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 11:20 SOB N° 20220316384. 

PROTOCOLO: 220316384 DE 13/05/2022. WIRE: 22200606547. 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO 

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

TERESINA, 17/05/2022 

piauidigital.pi.gov.br 

C~~ 



Análise pelos Índices do Balanço Folha: 1 

Empresa: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 30.962.822/0001-14 
Mês/Ano: 12/2021 
Endereço: RUA EROTIDES LIMA, Complemento: SALA 02, N.°: 1061, 
Bairro: CENTRO, Cidade: Uruçuí, Estado: PI, CEP: 64860000, Telefone: (86) 99517620 

Fortes Contábil 

Código Nome Expressão 
Valores Resultado 

I.S INDICE DE SOLVENCIA GERAL cl/(c201+c203) 
1.388.497,11 /( 191.802,48 + 0,00) 

Quanto a empresa possui de Ativo para cada R$ 1,00 de divida Total. Quanto maior, melhor. 
LC Liquidez Corrente c101/c201 

770.848,48 / 191 .802,48 
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, 
melhor. 

LG Liquidez Geral (cl01+c107)/(c201+c203) 

(770.848,48 + 617.648,63)/( 191.802,48 + 0,00) 
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. 
Quanto maior, melhor. 

2 /~^ ¡~Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas sõo verdadeiras e nos responsabil:zamcs por todas elas. Sob 61J penas V L.VI VIiV 4114A111VJ ~iÚV {wJ II II VI IIIV Yv1.rJ ~iÜl 

ARCENIO PEREIRA DE Assinadodeforma digital por ARCENIO 
PEREIRA DE SA NETO 03734555345 

SA NETO:03734555345 Dados: 1022.05.1810:11:33-0300' 

ARGENTO PEREIRA DE SA NETO 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF 037.345.553-45 
RG 3253951 SESP/DF 

4 

7,24 

4,02 

7,24 

Uruçuí-PI, 31 de Dezembro de 2021 
Assinado de forma digital por 

HEMERSON BARBOSA DOS HEMERSON BARBOSA DOS 

SANTOS:02731870311 5ANT0S 0273º1870311 
~• 

HEMERSON 
BARBOSÁ02S~NTbs1a-03'00 

CONTADOR 

CPF 027.318.703-11 
RG 2.821.307 SSPPI 
CRC P1011545/O-0 

Fim 



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2021. 

NATurS SERVTCOS E i OCACAO DE ,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELi, 
com sede social na cidade de Uruçuí— PI, Rua Erotides Lima, 1061, SALA 02, Centro, CEP: 
64.860-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em 
18/07/2018, NIRE n° 22200606547, inscrita no CNPJ. N° 30.962.822/0001-14, tendo como 
atividade principal: 4120-4/00 - Construção de edifcios. 

1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 

2- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
2.1 - Aplicações Financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos 
rendimentos proporcionais até a data do balanço; 

2.2 - Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações 
monetárias e encargos financeiros, observando o regime dc competência; 

2.3 - Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo 
método linear. 

2.4 - Ajustes de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 

2._5 - Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 

2.6 - Impostos Federais 
A empresa está no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários 
pelo regime de competência. 

3- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), junto a instituições financeiras nacionais. 

4- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
Não ha passivo  contingente registrado contabiln1ente, tendo em vista que os administradores 

da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam 
contingências de qualquer natureza. 

5- CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 de quotas no valor nominal de 

R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: 

~, 



ARCENIO PEREIRA DE SA NETO é possuidor de 1.000.000,00 (urn milhão) de quotas, no 
valor unitário de R$ 1,00(um real), totalizando R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
Integralizado pelo valor contábil de 1.000.000,00 (um milhão) quotas de capital, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente 
do País. 

6- EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 
financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

Uruçuí-PI, 17 de Maio de 2022. 

HEMERSON BARROSA Assinas de forma digita; por Assinado V C 1 il 

DOS 
HEMERSON BARBOSA DOS 
SANTOS:02731870311 

SANTOS:02731870311 Dados: 2022.05.25 15:30:03-0300' 

ARCENIO PEREIRA Assinado deforma digital por 

ARCENIO PEREIRA DE SA 
DE SA NETO:03734555345 

Dados: 2022.05.25 15:31:42 
NETO:03734555345 -(J3'®' 

HEMERSON BARBOSA DOS SANTOS ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 
CONTADOR SOCIO ADMINISTRADOR 
r n 18.70J-11 RG : 2ú21J07 SSI'I'I C.1~.F. .( '7 ')A
V.1 .1. .VL / .J 

C.R.C. :PI-011545/O-0 R.G. :3253951 SESP-DF 



14/10/2022 15:07 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI 

Rn.lirlãn n 0. Ol1 n, IflflMIAgF7 

Nome:-HEMERSON BARBOSA DOS SANTOS CPF: 027.318.703-11 
CRC/UF n.° PI-0115451O Categoria: CONTADOR 
Validade: 12.01.2023 
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO 

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL 
Exercicio: 2021 

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.184/spwPl/principal.htm, mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 027.318.703-11 Controle : 1260.1573.1887.2201 

https://boleto.crcpi.org.br/scripts/SQL_dhpv03Pl.dll/login 9/1 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU 
CERTIDÃO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N° 2660760 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de 

distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, 

Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 

ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 

Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 30962822000114, REPRESENTANTE LEGAL: ARCENIO PEREIRA DE SA NETO 

ENDERECO: RUA EROTIDES LIMA,1061 SALA 02 

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: URUÇUÍ - PI 

OBSERVAÇÕES 

• Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Piauí; 

• Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, 
INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL; 

• Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 

exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto á autenticidade da própria certidão; 

• Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. que deverão ser objeto de 

• Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL 

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Certidão emitida em 24 de Outubro de 2022 às 09 h 36 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão 
Negativa de 1a Instância". Certidão N° 2660760. Código verificador: 
8B39F.8C42C.41 F36.2C012 

FVLè-tf-1 r de t 



~ r'1 M1 V ~ 
, 

SERVIÇOS E t O C a Ç a O 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ÇPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161101/2022 

RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDO(S) 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
estabelecida no novo endereço rua Erotides Lima, 1061, sala 02, centro, Uruçui-PI, Inscrita no 
CNPJ sob n.° 30962.822/0001-14, através do seu representante legal, ARCENIO PEREIRA 
DE SÁ NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, CREA RN: 1916011209, pelo no uso de 
suas atribuições legais, declara para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS n° 
019/2022 que possui em vigor os contratos abaixo relacionados: 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI 

FONE: ** 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ—PI—ÁREA 7.224,00 MZ 

DATA DE INÍCIO: 28/07/2022 a 31/12/2022 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 31/12/2022 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: R$ 762.713,80 

OBS: A licitante deve informar todos os contratos em execução. 

( ) Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade 
operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa. 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇ • ES' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

ARCENIO ' ERE ' l E SÁ NETO 

CIO TITU R 

3253951 SS 

fT" 

CN PJ: 30.962.822/0001-14 
RUA EROTIDES LIMA 1061, SALA 2 ,BAIRRO CENTRO-URUÇUI-PI 



ESTADO DO PIAUÍ 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI 

CONTRATO N.° 269/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO 

MUNICÍPIO DE CURIMATÁ/PI - ÁREA 7.224,00 M2, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO 

CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUÍ POR 

INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI E DO 

OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRE .. SA: 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS EIRELI -- CNPJ n° 

30.962.822/0001-14. 

O Estado do Piauí, por intermédio da INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ -- IDEPI, 

inscrita no CNPJ sob o n° 09.034.960/0001-47, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, com sede Rua Altos n° 3541, Bairro Água Mineral, CEP 64006-160, neste ato 

representado por seu DIRETOR GERAL, Sr. LEONARDO SOBRAL SANTOS, portador da Cédula de 

Identidade n° 5.044.813 , inscrito no CPF sob o n° 042.449.783 -- 21; e a Empresa NATUS SERVIÇOS E 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI com sede e foro na cidade de URUÇUI Estado do 

PIAUÍ, estabelecida à Av. SANTOS DUMONT, N° 350, BAIRRO: AEROPORTO, SALA B, CEP: 64.860-000, 

inscrita no CNPJ sob o n° 30.962.8221000I-14, aqui representada por ARCENIO PEREIRA DE SA NETO inscrito 

no CPF sob o n° 037.345.553-45, portador da carteira de identidade RG n° 3.253.951 — SESP/DF. doravante 

denominada abreviadamente CONTRATADA„ tendo em vista a homologação da Concorrência n° 

201/2022 - COPEL/IDEPI, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n° 180/2022. e 

o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste 

instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei n° 8.666, de 

21/06/93, com as alteraç~es nela introduzidas até a presente data, as chiais submetem as partes para todos 

os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, conduzido sob o regime de EMPREITADA 

POR PREÇO UNITÁRIO, regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes: 

Rua Atios, 3341, Água Mineral, t..L'Y 64.8t16-16t1, tèrestr+a-1'!, t:;'vR1 trit134.96t}i!►OFti-4.7
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CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Concorrência 

N° 201/2022, conforme Processo n° 180/2022 e tem como fundamento a Lei Federal n° &666/93, de 

21/06/93 e suas alterações posteriores, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes 

executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposições do 

PARECER REFERENCIAL PGE/PLC n° 009/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO 

A CONTRATADA executará, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário, as obras de 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ/PI — ÁREA 

?.224,00 M2, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da 

licitação de que decorre este contrato. 

Parágrafo Único — Inclui-se no objeto contratual a elaboração de Projeto Executivo, conforme 

especificado no Projeto Básico. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e ônus 

exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE não emprestará nem 

fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO 

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações constantcs no Edital mencionado na 

Cláusula Primeira, reservado â CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou serviços que não 

estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a 

qualquer reclamação ou indenização. 

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos 

técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as 

condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente considerado quando da 

elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este contrato, em razão do que declara 

que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar. 

Rua Aftos, 3:á+4f, Água Mineral, CEP 64JM6-160, Teresina-Pt, ( .'iPJ (ryf134.96O,~8O01-47 
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representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela CONTRATANTE pela 

realização do objeto deste contrato. 

Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei 

que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 

CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito. 

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS 

A CONTRATANTE se reserva o direito de. em qualquer fase ou ocasião, lazer alterações nos detalhes 

executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das obras, na forma prevista na lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO 

O valor deste Contrato é de R$ 762.713,80 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, 

SETECENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS), que representa o montante da proposta da 

CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos 

respectivos preços unitários. 

Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga 

de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, 

lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas de 

conservação até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE. 

CLAÚSULA OITAVA -- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 

I. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica 

cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a 

funcionalidade de seu resultado, 

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, 

sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra; 

3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as me mas 

condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este 

contrato, bem como as mesmas condições de habilitação; 

4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o 

orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em 

Rua Altos, 3541, Água Mineral, CEP 64.006-160, Teresina-Pi. CNPJ 09.034.96010001-47 
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elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção. 

contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços; 

5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização: 

6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato; 

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, ajuízo da fiscalização. 

seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos serviços; 

8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos 

poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente à CONTRATANTE; 

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela 

CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT. 

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva — EPC e Equipamentos de Proteção 

Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e 

obrigatoriedade de seu uso em serviço. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso 

de subempreitada. 

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local 

de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato; 

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestão dos rejeitos 

provenientes da obra. 

13. Realizar, conforme ocaso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização 

e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessário s ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos. 

§ 1° O Contratado deverá reservar parte dos empregos diretos criados por força de contrato de obra 

pública que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e 

cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas. 

§ 2° A obrigação estipulada no § 1° só será exigível após a devida contratação e emissão de ordem de 

serviço ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o início das obras e/ou serviços referidos, 

e desde que haja compatibilidade entre os beneficiários da política pública e as funções a serem 

desempenhada por estes. 

§ 3° O Contrato deverá reservar as vagas previstas no § 10 na seguinte proporção:

a) No mínimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a 

admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados. 

ltva Altos, 3541, Água Mineral, CEP h4.41416-1641, l"eresina-1'l. <:Pt'J t19.t1.34.9a►t11l1fiFli..47 
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b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte) 

empregados ; e 

e) Admissão facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados. 

§4" As vagas, mencionadas no § 3°, serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação 

estabelecida em processo único de seleção a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e 

Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentação própria. 

§ 5° No caso de não haver beneficiários selecionados na forma do § 4°, o contratado devera preencher 

es empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução do contrato. 

§ 6° O Contratado deverá reservar, preferencialmente, o mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas de 

emprego diretos na área de construção civil criadas por força do contrato de obra pública que vier a 

firmar com o Estado do Piaui e seus órgãos, para pessoas do sexo feminino, desde que compatível com 

o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato. 

§ 7° A obrigação estipulada no § 6° só será exigível após a devida contratação e emissão da ordem de 

serviços ou outro instrumento pelo qual é dado comando para início das obras e/ou serviços referidos. 

§ 8° No caso de não haver beneficiários habilitados na forma do § 6°, o Contratado deverá preencher 

os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução do contrato. 

§ 9° A ausência de beneficiários habilitados será consignada pelo Contratado no "Livro de Ocorrências" 

juntamente com as diligências que empregou para encontrá-los, tais como avisos veiculados em jornais 

locais e programas de rádio, e será revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo. 

§ 1U° A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à fiscalização 

da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da própria CONTRATANTE, quer 

por terceiros especialmente contratados para este fim. 

§ 11°  As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados oS limites deste contrato 

e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de atividades 

específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da 

fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo 

da ordem fiscal. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obriga a: 

1. Disponibilizar o local das obras; 

2. Aprovar as medições em tempo hábil; 

3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima 

deste Contrato; 
Sh( 
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4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato: 

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução 

do contrato. 

6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as 

ai íquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação 

7. Aplicar penalidades, conforme o caso. 

8. Observar as disposições da Instrução Normativa n° 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado 

do Piauí, que trata do cadastraliento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas 

Licitações, Contratos e Obras WEB. 

9. Observar as disposições do Decreto Estadual n° 16.199/2015, que trata do cadastramento e 

alimentação dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ações 

Estratégicas — SIMO. 

Parágrafo Único: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em 

outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alterações 

posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

§ 1° Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação, neste 

exercício, correrão por conta do Estado do Piauí, através da CONTRATANTE, à conta da: 

Classificação institucional: 

1. Órgão Orçamentário: 

2. Unidade Orçamentária: 

Estrutura Programática: 

1. Programa: 
2. Ação 
(Proj/Ativ/Op. Esp.): 

l 

Classificação
Funcional: 

6 I . Função: 1 5 
, 
... 

n 
U 

o 
V 

e..aa..,,.x . .-. .~uuiuiady v. 4 5 

Natureza da Despesa 4 4 9 0 5 1 

o 0 o 8 Subelemento: ~ 3 3 

3 0 Fonte de Recursos: 0 1 _0 0 0 O 1 1 Ú 1 

§2° A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, pela Lei Orçamentária 

Anual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços 
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contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da 

licitação em especial no cronograma físico-financeiro. 

§ 1° Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pelo Estado do Piauí, através da 

CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelas 

compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e 

apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, 

em consonância com o SIAFE — Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e 

Municípios, mediante apresentação, no que couber, dos seguintes documentos: 

I —Carta da Contratada encaminhando a medição; 

II — Memória de cálculo; 

III — Planilha de medição atestada e boletim de faturamento; 

IV — Certificado de medição, definindo o período correspondente; 

V — Cronograma executivo (físico) realizado; 

VI —Quadro resumo financeiro; 

V I l — Relatório fotográfico, contendo comentários por foto; 

VIII — Cópia do diário de obras referente aos dias de execução dos serviços objetos da medição, 

assinada pelo engenheiro responsável (da contratada) e pelo servidor ou comissão responsável 

pela fiscalização; 

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos á Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02!10!2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

X - Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e à Dívida 

Ativa do Estado; 

Xi - Certidão Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicílio ou 

sede da contratada, na forma da lei; 

Xli - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

XIII — cópia do seguro-garantia; 

XIV — Relação dos trabalhadores constantes na SEFIP; 

XV — Guia de recolhimento do FGTS; 

XVI — Guia de recolhimento previdenciário — GFIP: 

Rua Actos, 3541, Ágnº Mineral, ('EP ír1.006-160. Teresina-P1. ('NP.i 09.034.%0/0001-47 

Telefone: (86)3214-2929/(86)3214-2699, E-mail: idepi;à'ideni.ni.gov.br

IN 



ESTADO DO PIAUÍ 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI 

XVII — Comprovante de pagamento do ISS; 

XVIII — Relatório pluv iométrico, quando couber; 

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor 

amarela), nas medições anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor 

vermelha), quando se tratar de obras de característica unidimensional; 

XX — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -- CNDT; 

XXI — Declaração de cumprimento da Lei Estadual n°6.344/2013, que trata da reserva de vagas 

em obras públicas para egressos do sistema prisional, conforme parágrafos I ° a 5° da Cláusula 

Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigação. 

§ 2 ° Os documentos especificados nos incisos II, III, IV, V e VII deverão estar assinados pela empresa 

contratada e pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização. 

§ 3° Além dos documentos ekncados no caput do §1 °, deverão constai da primeira 

medição: 

I — Anotação de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsáveis 

técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento; 

II — Cópia da ordem de serviço; 

Ill — Cópia dos demais seguros exigidos no contrato; 

IV — Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI). 

§ 4° Para a última medição, além dos documentados discriminados no caput, serão exigidos: 

I — Baixa da matrícula no cadastro específico do INSS (CEI): 

II — Projeto "As Built", quando previsto; 

III — Termo de recebimento definitivo. 

§ S° A Contratada poderá apresentar á CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento 

equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela CONTRATANTE durante, no máximo, 

10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificará e certificará a efetiva 

execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, 

o pagamento será feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem 

nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado 

a partir do 15° dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura, 

quanto aos prazos aqui estabelecidos. 

§ 6° As parcelas de pagamento seguirão a programação do Cronograma Físico- Financeiro da obra ou 

serviço, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens. 

C 
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§ 7° Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa no Cronograma Físico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela 

fiscalização da CONTRATANTE. 

§ 8° O Cronograma Físico-Financeiro da obra/serviço, após revisado e aprovado pela 

CONTRATANTE, terá sua versão final anexada a este termo contratual. 

§ 9° Nenhum pagamento será efetuado á Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser 

descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se então, arenas o saldo, se houver. 

§ 10° Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente 

efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação. 

§ 11° No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serào devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em 

atraso, assim apurado: 

I w (TX) I = (6/I OO) I = 0,00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual _ 6%. 

§ 12° Entende-se por atraso imputável ao Poder Público, para fins do item anterior, o não pagamento do 

preço ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissível a 

divisão da prestação devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, serviço ou 

fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado 

por servidor ou comissão responsável. 

§ 13° Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedora 

poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada 

período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de preço, desde que não tenha 

dado causa ao atraso. 

§ 14° A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CRER da região 

onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato naquele 

Conselho. ~^ 
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§ 15° Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno 

direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente: 29.167-6 

mantida pela CONTRATADA junto ao Banco Do Brasil, Agência: 0596-7, valendo à 

CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, 

os recibos dos depósitos ou transferências bancárias. 

§ 16° O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização serão no valor do preço 

apresentado na proposta, conforme especificado abaixo: 

a) tnstalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto: 

b) Mobilização: serão medidos e pagos (....°rio) do valor proposto para o item na primeira 

medição. Os (...%) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas 

máquinas e equípamentos conforme programado no Cronograma; 

e) Desmobilização: após a total desmobilização, eomproVada pela FisLaiizaç lo. 

d) Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) — será pago conforme o percentual de 

serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso 

total destinado para o item: 

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem 

AL). 

§ 17° Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como unidade na planilha orçamentária 

"global" e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo 

duas casas decimais. 

§ 18° Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, será pago o 

valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (Al :) prevista no período da medição. 

§ 19° - Para a elaboração do Projeto Executivo, a(s) medição(ões) se processará (ão) em parcela(s), no(s) 

seguinte(s) percentual (is) em relação ao preço global do projeto executivo, constante da proposta de 

preços do licitante: 

PARCELA(S) 
% DO PREÇO 

GLOBAL 
EVENTOS 

1' 100 Na elaboração do Projeto e recebimento pela fiscalização 

da CONTRATANTE 

Rua Altos. 3541, Água Minerai, CEP 64.006-160. Teresina-P1, CNPJ09.034.960/0001-47 
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§ 20° — A(s) medição (ões) relativa(s) ao serviço de elaboração do projeto executivo de engenharia 

constará(ão) de folha resumo contendo a relação de serviços executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais propostos não serão reajustados. 

§ 1° Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente será admitido se, após 

prorrogação, a vigência do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2° 

da Lei no 10.192. de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa não tenha dado causa ao atraso. 

§ 2° Caso o período de execução do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orçamento 

a que a proposta se referir, os preços poderão ser reajustados, mediante solicitação da contratada, 

respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa não tenha dado causa ao atraso, peia seguinte 

fórmula: 

R=V lolo 

Sendo: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V _ Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado; 

= Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para 

entrega da proposta, pro rata dia; 

1 = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

§ 3° Ü índice de reajuste empregado na fórmula acima será o índice Nacional da Construção Civil —

Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na revista 

Conjuntura Econômica. 

§ 4° Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

§ 5° Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terão 

inicio somente após o requerimento, não sendo devidos valores referentes a medições de serviços 

executados anteriormente. 

Rua Altos, 3.541, Água Mineral, CEP 64.006-160. Teresina-P1, CNPJ 09.034.960/0001-47 
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§ 6° Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequará 

de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante â 

política económica brasileira, se delas divergentes. 

§ 7° Em caso de atraso na execução das obras/serviços atribuível à licitante adjudicatária, os preços 

contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os 

seguintes critérios: 

a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a etapa das 

obras/serviços seria realizada de conformidade com o programado no cronograma físico-

financeiro; 

b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as obras/serviços 

forem executados. 

§ S° Deverá o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a cconomicidade do vínculo 

contratual será mantida mesmo após o reajuste, juntando aos autos documentação comprobatória da 

atuai compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado. 

§ 9° Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economic idade do valor 

contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adoção de preço compatível com a realidade do 

mercado. 

§ 10° A partir do reajustamento dos preços a empresa contratada passará a apresentar, para cada 

pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma conterá os preços originais contratados 

e a segunda será composta apenas pelo reajustamento devido, que será calculado conforme a fórmula 

constante no parágrafo segundo. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS 

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços contratados, 

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas, 

Parágrafo Único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas aliquotas de tributos existentes. 

os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistas a partir da época em que ocorrer a 

alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira apropriada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

§ 1° O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 04 (quatro) meses 

corridos, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, 

Rua Altos, 3.541, Água Mineral, CEP 6rí.006-160, Teresina-P1, CNPJ 09.034.96010001-47 
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emitida pela CONTRATANTE. 

§ 2° O início da vigência contratual ocorrerá a partir da data da assinatura deste contrato. 

§ 3° O presente contrato terá vigência até 31.12.2022. 

§ 4° Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1° do Art. 

57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

5° O contrato se extinguirá 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das obras e serviços 

contratados, obrigando-se, ainda a comunicar â CONTRATANTE, a designação do dirigente técnico, 

cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o 

caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as 

substituições que vier a operar em sua equipe técnica alotada aos trabalhos objeto do presente Contrato. 

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados á CONTRATANTE 

ou a terceiros na execução das obras e serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 

destruições, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as 

reclamações que possam surgir em conseqüência deste Contrato, ainda que tais reclamações resultem 

de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos 

trabalhos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros 

em conseqüências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a 

obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 

adotadas. 

§ 1° A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, 
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de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução 

das obras e serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores. 

§ 2° A contratada será, também, responsável por todos os ónus ou obrigações concernentes à legislação 

social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da 

execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas 

com instalações e equipamento necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos 

de material e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega 

perfeitamente concluída. 

§ 3° A contratada deverá: 

a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários 

á assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução das obras e 

sci v iços; 

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, ã FISCALIZAÇÃO, o comprovante de 

pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica"; 

e. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens; 

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgação 

das fontes de financiamento e de coordenação das obras e serviços, conforme 

modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO; 

e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta de 

profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a 

FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, até a entrega 

definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar 

determinações de emergência caso se tornem necessárias; 

f Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços em qualquer 

dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive 

de ordem administrativa; 

g. Obedecer as norma dc higienee prevenção de acidentes, no sentido dc garantir a 

salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços; 

h. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material 

"similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO. 

a pretendida substituição; 

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os 

defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução 

S 
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irregular, do emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às 

especificações. 

CLÁUSULA DÉCIMA CINTAVA - DAS ALTERAÇÓES CONTRATUAIS 

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante 

sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela CONTRATANTE: 

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das 

especificações, para melhor adequação técnica do objeto; 

b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 

0 ~~t7sr QQL f. ~~yy n ter ;,.;,.;ní r2~ nr~,, rn*r. n. ro..;s,n n»f+y 
J i Wa Vl Vi~V,é rJ ~, V ` yalVi ui tbºfaf Ui.! %Vffit f.L4if UU if tJat ül f fti.t/tV C%S. 5* t.fS 55.. 

II - por acordo entre as partes: 

a- Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta 

das partes; 

b - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação 

técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original; 

e, Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada á 

antecipação do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem 

correspondente contra-prestação da execução do objeto. 

§ l° Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão fixados 

mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso I. 

§ 2° No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os 

materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhosa este deverão ser pagos pelos custos 

de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo 

caber indenização por outros danos, cvcntuaimcntc decorrentes da supressão, desde que rcguiar f c fite 

comprovados. 

§ 3° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apôs a data de apresentação da 

PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão 

desses, para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 4° Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a 

CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro inicial. 
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§5° A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § 10 da Lei 8666/93, do valor inicial do 

contrato. 

§6° Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos 

preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, 

de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços 

supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços depreciados viole 

princípios administrativos. 

§7° A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser 

reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamento que modifiquem a planilha orçamentária. 

§8° A diferença a que se refere no parágrafo 7° poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários 

dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência na forma do Decreto 

n° 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada 

na licitação. 

§9° A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 

planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capítulo II do Decreto n° 7.983/13, 

observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 10 do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela CONTRATANTE, através de seus 

representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes 

executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital. a PROPOSTA DE PREÇOS e as 

disposições do Contrato. 

§ 1° Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo 

e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes 

Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de 

qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus 

complementos, ouvida a autoridade do órgão. 

§ 2° Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: 

a) Rejeitar todo e qualquer material de má qual idade ou não especificado e estipular o 

prazo para a sua retirada da obra; 

b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e 
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disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos 

e condições contratuais; 

c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que 

ocorrer motivo de força maior: 

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima 

Sexta deste Contrato; 

e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de 

Serviços; 

O Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas peia contratada; 

g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada; 

h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

i) Promover, com a presença da contratada, as medições de obras e serviços 

executados. 

Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que 

porventura venham a ser feitas. bem como alterações de prazos e de cronogramas; 

k) Dar à CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação 

de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; 

1) Relatar oportunamente à CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que 

acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a 

terceiros. 

m) Examinar os livros e registros. 

§ 3° A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execução das 

obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado. 

§ 4° Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO: 

a) 

h) 

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; 

Registrar º andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as 

especificações, os prazos e cronogramas; 

c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diário; 

d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe; 

e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 

procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe; 

f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 

Rua Altas. 3541. Agua Mineral, CEP 64.006-160. Teresina-Pi. CNPJ 09.034.960/0001-47 
3 eiefone: (!ít8/ 3214-242? / 63 24-26 , t -mail: i a idepi.oi.eor.br 

1 



t?~" A~5 * 44 

ESTADO DO PIAUÍ 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI 

especificações; 

g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CAUÇAO DE EXECUÇÃO 

Como garantia para a perfeita execução das obrigações contratuais e liquidez das multas 

convencionadas, fica estipulada uma Caução de Execução correspondente a 5% por cento do valor 

deste Contrato, a ser integralizada em qualquer das modalidades legalmente previstas, no prazo fixado 

no Edital da Concorrência de onde se origina este Contrato. 

§ 1° - Ocorrendo rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE imporá à 

CONTRATADA as penalidades legais e contratualmente previstas, exigindo, inclusive, indenização que 

deverá ser calculada de acordo com os prejuízos provocados pela inadimpláncia. 

§ 2° - Sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Código Civil 

Brasileiro, a Caução de Execução será restituïda corrigida pelo índice oficial da poupança, se foro caso, 

após a aprovação das obras e serviços pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias após expedição do Termo 

de Recebimento Definitivo das obras e serviços urna vez verificado a perfeita execução dos mesmos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

21.1. A i nexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados 

na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou a omissão do CONTRATADO. 

relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível, observando-se o contraditório e a 

ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, conforme listado 

a seguir: 

21.1.1. Advertência; 

21.1.2. Multa: 

21.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

ESTADO DO PIAUÍ; 

21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

21.2. Advertência 

21.2.1. A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 

responsabilidades assumidas contratualmente; 

21.2.2. A advertência poderá ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execução 

do cronograma de execução fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer 

obrigações previstas no edital e no contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções 

mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis; 

Rua Altos, 3541, Água Mineral, CEP 64.0©6-160, Teresina-Pi, C: PJ 09.034.960/0001-47 
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21.2.3. A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam 

acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a critério do Gestor 

do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

21.2.4. Também poderá ser aplicada a advertência nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 

desta cláusula. 

21.3. Multas 

21.3.1. Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de ate 10% (dez por cento) 

sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do contrato. 

21.3.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

a) O
t'

~~CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos 

dc 80% (oltcnta por cento) 
do 

total 
t l d 

contrato: V tVt~li tl~l L~1Ìltl QIV, 

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado 

para a conclusão da obra. 

21.3.1.2.  Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para 

início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço. 

21.3.2. Além das muitas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderão ser aplicadas multas, conforme 

graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo. 

T~ibela 1.1— Obra até 10 milhões 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 RS 150,00 

2 R5250,00 

3 RS 350,00 

4 RS 500,00 

5 Rá c".5úv,ftú 

6 RS 5.000,00 

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhões 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
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1 RS 300,00 

2 RS 500,00 

3 RS 700.00 

4 RS 1000,00 

S RS 5.000,00 

6 RS 10.000,00 

TabcIa 2 

INFRAÇÃO 

GRAU 

01 

Item DESCRIÇÃO 

1 

Permitir a presença de empregado não uniformizados mal apresentado; por 

empregado e por ocorrência. 

2 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 01 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar: por 

ocorrência. 

02 

4 

Fornecer informação pêrfida de serviço ou substituição de material: por 

ocorrência. 
i 

02 

S 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EN). 

quando necessários: por empregado, por ocorrência. 03 

6 

Suspender ou interromper, salvo motivo de torça maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais: por dia e por tarefa designada. 

+ 

03 

7 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO: 

por ocorrência. 03 

8 

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 03 

9 

' ' dependências a CONTRATANTE ara fins diversos do objeto do' Utilizar as depende c s d C p J 

contrato: por ocorrência. 04 

10 

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 

justificado: por ocorrência. 04 
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` 

11 

permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão 

corporal ou consequências letais: por ocorrência. 06 

12 1 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência Qb 

Para os itens a seguir, deixar de: 

13 

Apresentar a ART dos serviços para inicio da execução destes no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apôs a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01 

14 

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 

suas atribuições: por empregado e por dia. 01 

15 

Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 

01 

16 

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

HSCALIZAÇÃO; por ocorrência. UI 

17 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 

funcionários; por ocorrência. , 01 

18 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades 

àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. 02 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 

por ocorrência. 02 

20 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FIACAUZAÇÃO. 

observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço, por 

dia. 

02 

21 

Refazer serviço não acerto pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 

contrato ou determinado peia FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 0►3 

22 Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências"- DIÁRIO DE 

OBRAS; por dia. 

04 

23 Registrar diariamente o andamento dos serviços e os raras relativos a execução 

das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberão o visto da 

CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia. 

03 

24 encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 

'CONTRATANTE, a ia via do DIARIO DE OBRAS relativo à semana anterior. 

Por semana. 

03 
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25 inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as 

alterações do contrato na data de sua ocorrência anexando os registros no 

pedido; Por ocorrência. 

06 ' 

Iniciar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável 

26 técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto básico anexo a este 04 

Edital; por dia. 

r 27 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao 

presente contrato, mesmo que não previstos nesta tabela de multas.. após 

reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 

104 

28 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, tíquetes-refeições, seguros, 

encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou 05 

indiretas reiacionadas a execução do contrato nas datas avençadas: por dia e por 

ocorrência. 

21.3.3.  Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para 

execução dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado 

e aprovado pela FISCALIZACAO, serão aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuração dos 

atrasos será feita mensalmente. 

21.3.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidira (ao) sobre os 

valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma 

físico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela 

FISCALIZACAO. 

21.3_x.2.O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitara o CONTRATADO a sanes 

variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme 

Tabela 3 a seguir: 
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Tabela 3 

GRAU MUITA 
(sobre o valor previsto a ser executado no mês) 

TIPO DE ATRASO y

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL 

2 n,zrw MEDIANO E EVENTUAL 
BRANDO E INTERMITENTE 

3 0,50% 
GRAVE E EVENTUAL 

BRANDO E CONSTANTE 
4 0.70% MEDIANO E INTERMITENTE 

0
~ GRAVE E INTERMITENTE 

MEDIANO E CONS f AN T E 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso será classificado como: 

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês: 

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês: 

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês. 

21.3.3.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez: 

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes: 

e) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 

21.3.3.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, 

procedendo-se a comparação entre n valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no 

cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a 

medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição 

seguintes ao da constatação do atraso. 

21.3.3.6. No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da 

FISCALIZACAO, a sanção de advertência. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderá 

aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de até 5%. 

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do 

atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO 

poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa. 

21.3.3.8. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de 

incidência de novos atrasos. 

21 .3.4. Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por 

cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. 
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213.4.1. Após o sexagésimo dia, será aplicada a sanção de inexecução parcial, conforme 

definido anteriormente. 

21.3.5. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 

1 d%(dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

21.4, Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o ESTADO DO 

PIAUÍ. 

21,4.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piauí por até 2 

(dois) anos, leque trata o inciso 111. art. 87, da Lei n.o 8.666/93, poderá ser aplicada ao 

CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, 

conforme previsto no item 21.3.1.1 desta cláusula. 

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica. 

l ..ter. i . ii .,w* .aO uc ú~4wraYaC d~ ,n2í viCiúúú4 púia liá iúaT ~ü iúiisraáa+ coIi• ai ,A C Sçra~ú ï 

Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n° 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos. 

quando: 

21,5.1, i . Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

21.5.1.2. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

21.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 

Estado do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados; 

21.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do 

contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE; 

21.5.1.5. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666193, praticado durante o 

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do 

contrato; 

21.5.1.6. Apresentação, á CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no 

todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a 

execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

21.5.1.7. inexecução total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cláusula; 

21.6. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitações e 

impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de 

multa; 

if 
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21.7.O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO; 

21 .7.1 . Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da muita, a 

diferença será descontada da garantia contratual; 

21.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO 

obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial; 

21.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO 

ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa: 

21.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 

deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do 

CONTRATANTE. 

21.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de l° de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização — PAR. 

21.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 

à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

21 . 10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

21.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, o Estado do Piauí ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA , DA RESCISÃO 

O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido: 

i - Administrativamente, nos seguintes casos: 

a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou 

de prazos; n 
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b. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais. de especificações, dos detalhes 

executivos ou de prazos; 

e. Lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

estipulados; 

d. Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos; 

e. A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação a CONTRATANTE; 

f. A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a 

outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação 

do licitante contratado, não admitido previamente pela CONTRATANTE. 

g. Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

h. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado; 

i. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juizo da 

CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços; 

j. Dissolução da sociedade contratada; 

k. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado 

que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato; 

1. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 

referente ao Contrato; 

m. Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato 

além do limite  imposto ao contratado; 

n. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, 

nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas, até que seja normalizada a situação; 

o. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em 

razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade 
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pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado. 

o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja 

normalizada a situação; 

p. Não liberação, pela CONTRATANTE, de área ou local para execução dos serviços, nos 

prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação: 

q. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja 

impeditivo da execução do Contrato. 

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

II - Amigavelmente pelas partes. 

Ill - Judicialmente. 

t° A rescisão adr, ~^istrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

§ 2° No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista 

nas letras "I", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será 

ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a: 

I - Devolução da garantia prestada; 

11 - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

Ill - Pagamento do custo de desmobilização. 

§ 3° A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "e", "d", "e", "f", "g", "h" "i", "j", "k" "I" 

e "q", poderá acarretar as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem 

prejuízos das sanções previstas: 

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 

CONTRATANTE; 

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material 

e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou 

ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n° 8.666/93 e 

suas alterações; 

Ill - execução de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e 

indenizações a ela devida; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a 

CONTRATANTE. 

Rua Altos, 3,541, Água Mineral, CEP 64.006-160, Teresina-P1, CNPJ 09.034.960/0001-47 
1e1etéae: «H ) 32i,i-292' i ááró/ 3214-2í,9y, E-maii: iderh a".'iúepi.visos,br 



ESTADO DO PIAUÍ 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI 

§ 4° A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e li do parágrafo anterior fica a critério da 

CONTRATANTE , que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta. 

§ 5° O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA 

transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e serviços contratados, sem prévia e 

expressa autorização da CONTRATANTE. 

§ 6° Não poderão ser invocados como motivo de torça maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no 

A rt. 393 do Código Civil Brasileiro. 

§7° A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93. 

§ 8° Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA VICÉSLMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇAO E SUB ROGAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto Iicitatório. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

§1° Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão 

pelo contratado, a CONTRATANTE procederá ao recebimento provisório do objeto, pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita ao contratado. 

§ 2° A CONTRATANTE receberá ús serviços em catájer definitivo em prazo não superior a 90 

(noventa) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento 

provisório e o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo da 

CONTRATANTE se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto. 

§ 3° Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma 

comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93 

e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei n° 8.666/93, garantido à 

CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA EFICÁCIA 

A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicação, em 

Rua Altos, 3541, Água Mineral, CEP 64.006-160, Teresina-PI. CNPJ09.034.960/0001-47 
Telefone: X86) 3214 2929 / 4P4) 32 Z 3-2699, E-i» k ;lJ* í~;iiir~i.r~i x »J)J• 
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extrato, na Imprensa Oficial, que será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Parágrafo 

Único do Art. 61 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA — DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO 

Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma 

destas operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento 

realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, 

ficando vedada a sub-rogação contratual. 

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (PI). como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas 

ou questões oriundas deste Contrato. 

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se ú p, esente instrumento, 

em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, 

a tudo presentes. 

Teresina (PI), 28 de julho de 2022 

Li 

LEONAkDO SOBRAL ANTOS 
DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE DESE OLVIMENTO DO PIAUÍ 

CONTRATANTE 

~ 
1 ~ ~ ~, 

NAT1iS SERVIÇOS E LOCAÇA _..nF. MAQI.}INAS F. 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

~ #1 

ÁMENtPOS EIRE,1 

3 
Rua Altos, 3541. Água Mineral, CEP 64.006-160, Teresina-PI, CNPJ 09.034.960/0001-47 

Telefone: (86)3214-2929 1(86) 3214-2699. E-mail: ideni:á ideni.pL ov.6r 

~~li 



NATOS 
SERVIÇOS E LOCAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161101/2022 

N 

DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
estabelecida no novo endereço rua Erotides lima, 1061, sala 02, centro, Uruçui —Piauí. Inscrita 
no CNPJ sob n.° 30.962.822/0001-14, através do seu representante legal ARCENIO 
PEREIRA

S  I
DE SÁ NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, CREA RN° 1916011209. 

DECLARA que visitou o local onde se realizará a execução da obra objeto desta licitação, 
constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao ambiente 
onde os mesmos serão executados e assumindo total responsabilidade por esse fato e informar 
que não o utilizará para quaisquer questiona??lentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 
financeiras. Conforme exigido no Edital. 

São João dos Patos — MA,19 de Dezembro de 2022. 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES D M • QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
ARCENIO PE EIRA .SÁ- NÉTO 

sOJO ITU ►• R 
)G: 53951  SSP-

CNPJ : 30.962.822/0001-14 
RUA EROTIDES LIMA 1061, SALA 2 ,BAIRRO CENTRO-URUÇUÍ-PI l~ 

n 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
Certidão N° 246377 Validade: 02/03/2023 

Registro: 

Data Registro: 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Última Anuidade Paga: 

CNPJ: 

Capitai Social R$: 

Endereço: 

0000034367EMP1 Categoria: Matriz 

20/12/2018 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

NATUS SERVIÇOS E LOCACOES 

202.2 (6/6) 

30962822000114 

1.0ÚÚr000,0Ú Data do Capitai: 08/03/2022 

RUA EROTIDES LIMA 1061 SALA 02 - CENTRO URUÇUÍ-PI 64860-000 (86) 999517620 

OBJETO SOCIAL 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ;4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3811-4/00 -
COLETA DE RESÍDUOS NÃOPERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE 
RODOVIAS E t-ERROVIAS; 4211-1/02 - PIN i URA PARA SINALIZ ÇAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 4221-9101 -
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 
4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 -
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4330- 4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE 
EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E 
ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7111- 1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA;7112-0/00 - SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS 
GEOLÓGICOS; 7119-7103 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7732-2/01 -
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ; 8111-7/00 -
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. 
*#******************************************************************************** 
#*#***#****##********************************************************************** 

OBS: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU 
RESPONSAVEL TECNICO). 

Zr( r►u wvcI /~P~í~.)rn n 

Nome: 

Carteira: 

Último Ano Pago: 

Data Início Responsabilidade: 

Tiro de Responsabilidade: 

ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO 

1916011209XXXX 

2022 

16/03/2021 
Responsável Técnico 

Títulos: 

Descrição: Engenheiro Civil 

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL N°5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM ART. 
25 DA RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME 
RESOLUÇÃO N°1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Pamaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripìri:3276-2626 

- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 

C 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Nome: HILDELBRANDO DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR 
Carteira: 1916730507XXXX 
Último Ano Pago: 2022 
Data Inicio Responsabilidade: 20/12/2018 

Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico 

Títulos: 
Descrição: Engenheiro Civil 
Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM ART. 

25 DA 
RESOLUÇÃO 

N° 21a DE 29 DE JUNHO DE 1974 DO CONFEA 'CONSOLIDADAS CONFORME 
L rl !\L~JVLV !'\V IL G IV, L LJ UL JUNHO L 1~J! V, VlJ VVIVI L!1 V IVV\J L.1V/1V/"\U CONFORME 1 1\1 IL 

RESOLUÇÃO N°1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1° da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, 
não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s). 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) 
Responsável(is) Técnico(s). 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php. 

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência n° 001/2011, de 21 de março de 2011. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

tenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 02/12/2022 às 08:55 hs 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticação Digital: Z4YP7Qbi 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-22 

- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
Certidão N° 242440 Validade: 08/01/2023 

Nome: ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO 
RCgiSu o Nacional. 1916011209 

CPF: 03734555345 
Endereço: RUA TRÊS 5993 (LOT PAULO CARNEIRO) - GURUPI Teresina-PI 64090504 (86) 999517620 

Ano Pago: 2022 (6 de 6 ) 
Títulos: Engenheiro Civil 

Instituição CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAPI 
Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° 

COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO N°218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO 
CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO 
DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 
24 de dezembro de 1966. 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima 
identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validadao/validacao.php.. 

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência n° 001/2011 de vinte e um de março de 2011. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteracão(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ítida em 10/10/2022 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticação Digital: Z4YL8MNZ 

n_ n 
Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
Certidão N° 242441 Validade: 08/01/2023 

Nome: HILDELBRANDO DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR 
~giStr O Nacional: 1916730507 

CPF: 62281259315 
Endereço: RUA HONÓRIO PARENTE 670 - JÓQUEI TERESINA-PI 64048360 (86) 988772857 
Ano Pago: 2022 (6 de 6 ) 
Títulos: Engenheiro Civil 

Instituição 

Atribuição: 

CENTRO UNI.\/ERSITARIO UNINOVAFAPI 

ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° 
COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO N°218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO 
CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO 
DE 2013, DO CONFEA). 

!`CaTIC1/`A~AnC Iln r\ D Finnir,r\.\1 rv\r\r,~.iv\r+ .+.Jn ..r\ rw! rn n^_ rr~r.in~r.\.Ir\ r~~n~.~ hi.nn~lhn r, ~+ Tn~rYv1.\n rJ.~\ 1 r,i ~ 1nA1G`~` r+ V1.._t ~ ~ 11 I Vll1Y1V V gUG V 1 rc11\7JIVI IQ1 11IGI Io1VI tGl.lV GI lwl /tl G - Jl~ 1 lïylJll CAuv I IGJIG vv11~7Cill lv, I IQJ 1 Ci~ I I IVJ uCA t-cl ,J. 1 ./ -!i vV, dG 

24 de dezembro de 1966. 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima 
identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome. 

~/~) aceitação desta certidão oct~  condicionada  3 finalidade :]r~] ~ qua! foi omitida o ~/orifí/[/ '1'~~a~ã al ~11a autenticidade / \ VVVItVY.VV VVV~{.A VVI\IV\.IV VVl\.{ VVIiV1V{V1/6.7d{.i V/II IUIIVaAdV para a  IVI VIIIIl1V\.1 V~ JV111/V\.,, j .a.l~/ G~V ..iVAIA 

Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php.. i

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência n° 001/2011 de vinte e um de março de 2011. 

na 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 10/10/2022 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticação Digital: Z4YL8MNY 

L6 
Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2 26 
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 



NATOS 
SERVIÇOS E LOCAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO .IOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOi~1AIJA DE P RI✓Ç v̂ N° 019;2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161101/2022 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu 
respectivo Edital e seus anexos, que indicamos o profissional responsável técnico caso 

, venhamos a vencer a referida licitação: 

~ 

1 Engenheiro residente 

• ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO 

• CPF: 037.345.553-45 RG: 3253951-SSP-DF 

• ENGENHEIRO CIVIL 
a REGISTRO: LJ0501i209 

• HILDELBRANDO DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR 
• CPF: 622.812.593-15 - RG: 1.869.161- SSP-PI 

• ENGENHEIRO CIVIL 

• REGiSTRO:1916730507 

Declaramos, igualmente, que o engenheiro residente acima relacionado pertence ao nosso 
quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro 
das leis trabalhistas vigentes. 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕ MAQ INAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

ARC OP REIRA D Á NETO 

C N PJ : 30.962.822/0001-14 

RUA EROTIDES LIMA 1061, SALA 2 ,BAIRRO CENTRO-URUÇUÍ-PI 



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de .im lado a 
firma NATU ENGENHARIA EIRELI com sede à Rua José Martins Ferreira Filho, 194 — Centm — Landri 
Sales (PI), 64.850-000, inscrita no C.N.P.J. n.° 30.962822/0001-14, representada nesta ocasião por seu 
proprietário ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO, R.G. n.° 3253951 SSP-DF, C.P.F. n.° 037.345.553=45, 
doravante denominado de simplesmente CONTRATANTE, do outro lado o Sr. HILDELBRANDO DE 
ALMEIDA CAMPOS JÚNIOR, brasileiro (a), R.G. n.° 1.869.161 SSP-PI, C.P.F. n.° 622.812.593-15, 
Engenheiro Civil, CREA/PI n.°31584 e Registro Nacional n.° 1916730507, doravante denominado de 
simplesmente CONTRATADO, tem entre si acertado o seguinte: 
Cláusula la - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável. Técnico conforme suas 
atribuições profissionais e compatíveis cora os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na 
ART de Cargo ou Função. 
Cláusula 2a — A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado; 
Cláusula Y - O Contratado terá carga horária de: 20 horas semanais. Segundas, Terças e Quartas das 7h às 
12h e das 13h às 16h; 
Cláusula 4a - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica; 
Cláusula 58 - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários 
mínimos mensais, conforme Lei Federal n.° 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do 
CONFEA. 

Cláusula 68 - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante 

aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica 

do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias. 

Cláusula 7" - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável 

pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, 

conforme cláusula la. 
Cláusula 8° - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de 

responsabilidade da4contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados( 

pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado. 

Cláusula 9a,— Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da 

Comarca de'Landri Sales - Piauí; 

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de presta

assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que suw

jurídicos efeitos. 
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NATOS 
SERVIÇO5 E LOCAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  N° 161101i'2022 

Atendendo as exigências da Tomada de Preços em epigrafe, declaramos expressamente que: 

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, 
expressas no edital e todos os seus anexos. 

2. L  i 1 h 1 L Não existe nenhum fato  superveniente paia nossa habilitação, neiii CJLaiiloa impedidos de licitar, 

contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem 
fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de 
energia elétrica. 

3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não 
figuram empregados do Município de São João dos Patos -MA, nem da empresa contratante ou outro 
órgão ou entidade a ela vinculada. 

4. Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXTTT do art. 7 da Constituição 
Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos fornecimentos. 

6. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
sua apresentação e abertura, 

São João dos Patos — MA, 19 de Dezembro de 2022 

NATUS SERVIÇOS E LOCA ÕE 'E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA 

ARCENI• ' IRA ► SÁ NETO 

O TITUtR- -~~ 
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CN PJ: 30.962.822/0001-14 
RUA EROTIDES LIMA 1061, SALA 2 ,BAIRRO CENTRO-URUÇUÍ-PI 



NATOS 
SERVIÇOS E LOCAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 151101/2022 

DECLARAÇÃO CONDIÇÕES DE TRABALHO 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA, 
estabelecida no novo endereço rua Erotides Lima, 1061, sala 02, centro, Uruçu 1-Fl. Inscrita no 
CNPJ sob n.° 30.962.822/0001-14, através do seu representante legal, ARCENIO PEREIRA 
DE SÀ NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, CREA RN: 1916011209, peio no uso de 
suas atribuições legais, declara; 

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da 
Constituição Federal. 

São João dos Patos — MA, 19 de Dezembro de 2022 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇ • 'E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

ARCENÍO PE' ` 3 Á NETO 

O TITULAR 

RG: .253951 SSP-DF 
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NATOS 
SERVIÇOS E L O C A Ç A O 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO IVO N° 161101/2022 

DECLARAÇÃO 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
estabelecida no novo endereço rua Erotides Lima, 1061, sala 02, centro, Uruçuí-PI, Inscrita no 
CNPJ sob n.° 30.962.822/0001-14, através do seu representante legal, ARCENIO PEREIRA 

^DE S NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, CRE A RN: 1916011209, pelo no uso dc L !1 1 

suas atribuições legais, declara; 

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da 
Constituição Federal. 

São João dos Patos — MA, 19 de Dezembro de 2022 

NATUS SERVIÇOS E LOC ÇÕES~ ' ' AQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

ARC •I PEREIRA E SÁ NETO 

OCIO TITULAR 

: 3253951 SSP-DE 
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NATOS 
SER VIÇOS E LOCAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161101/2022 

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E 
EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
estabelecida no novo endereço rua Erotides Lima, 1061, sala 02, centro, Uruçuí-PI, Inscrita no 
CNPJ sob n.° 30.962.822/0001-14, através do seu representante legal, ARCENIO PEREIRA DE SÁ 

NETO, brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, CREA RN: 1916011209, pelo no uso de suas atribuições 

legais, declara; 

a) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, 
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os 
esclarecimentos necessários à formulação da proposta; 
b) Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 
observando o disposto nos normativos vigentes; 
c) Que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal 
de SÃO JOÁO DOS PATOS — MA; 
d) Compromete-se a executar os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura 
Municipal, inclusive prazos, disponibilizando os recursos materiais e humanos necessários e 
que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços. 

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração. 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕ 

São João
1 Tl ~_ 11 .f A 1!1 1 _ 1 ~ n n 

~ão ~udu dos ra~us-ivtti, ~ y de Dezembro de ~v~2. 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

ARCENIO-PkEIRA ~E SÁ NETO 

SOIJo TITU 

RQ': 3253951 SSP\DF 

CN PJ: 30.962.822/0001-14 
RUA EROTIDES LIMA 1061, SALA 2 ,BAIRRO CENTRO-URUÇUI-PI 



NATOS 
SERVIÇOS E LOCAÇAO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO IVO N° 161101/2022 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
estabelecida no novo endereço rua Erotides Lima, 1061, sala 02, centro, Üruçuí-PI, Inscrita no 

CNPJ sob n.° 30.962.822/0001-14, através do seu representante legal, ARCENIO PEREIRA 
DE SÁ NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, CREA RN: 1916011209, pelo no uso de 
suas atribuições legais, declara em atendimento à condição prevista no Editai da Licitação 

TOMADA DE PREÇOS nº 019/2022 que temos a equipe completa para a prestação de serviços a 

Prefeitura Municipal de São João dos Patos — MA. 

São João dos Patos — MA, 19 de Dezembro de 2022 

NATUS SERviÇOS E LOCAÇOES1ÓE Vi CtUiNAS E EQUiPAMENTOS LT DA 

ARCEN!O PEREIRA DE 9 NETO / 

(SOCwÓ TITULAR 

RG:~325395~ 

CNPJ : 30.962.822/0001-14 
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NATOS 
SERVIÇOS E LOCAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ÇPI, 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161101/2022 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
estabelecida no novo endereço rua Erotides Lima, 1061, sala 02, centro, Uruçui-PI, Inscrita no 
CNPJ sob n.° 30.962.82210001 14, através do seu representante legal, ARCENIO PEREIRA DE SÁ 

NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, CREA RN: 1916011209, pelo no uso de suas atribuições 
legais, declara; 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente pela licitante e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

, 1 ♦ 1 

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

Administração do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS /MA antes da abertura oficial das 
propostas, e; 
O Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-las. 

São João dos Patos — MA, 19 de Dezembro de 2022. 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇI ES' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

ARCENIO ' EIRA E SÁ NETO 
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NATOS 
SERVICOS E LOCACAO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161101/2022 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EEP/ iViE 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA, 
estabelecida no novo endereço rua Erotides Lima, 1061 sala 02, centro, Uruçui -Piauí.

Inscrita no CNPJ sob n.° 30.962.822/0001-14, através do seu representante legal ARCENIO 
PEREIRA DE SÃ NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, CREA RN: 1916011209. PEREIRA \l_11 

Declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como Microempresa (ME)/Empresa de 
Pequeno Porte(EPP), nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterado peia Lei 
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2016, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências superiores. 

São João dos Patos = MA, 19 de Dezembro de 2022. 
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NATOS 
SERVIÇOS E IOCAÇAO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161101/2022 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADO MENOR 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LIDA, estabelecida no novo endereço rua Erotides Lima, 1061, Sala 02, 
centro, Uruçui-Piauí. Inscrita no CNPT sob n.° 30.962.822/0001-14, através do seu 
representante legal ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro 
civil, CREA RN: 1916011209, em cumprimento ao estabelecido a licitante não possui em seu 
quadro de pessoal empregado (s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
Federal de 1988 e art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93 acrescido pela Lei 9.854/99. 

São João dos Patos — MA, 19 de Dezembro de 2022 

NATUS SERVIÇOS E L^OppCAÇÕES •
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NATOS 
SERVIÇOS E LOCAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇO N° 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161101/2022 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

A NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
estabelecida 110 novo endereço rua Erotides lima, 1061, saia 02, centro, Uruçüi —Piauí. inscrita 
no CNPJ sob n.° 30.962.822/0001-14, através do seu representante legal ARCENIO 
PEREIRA DE SÁ NETO, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, CREA RN° 1916011209. 
DECLARA que visitou o locai onde se realizará a execução da obra objeto desta licitação, 

constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao ambiente 
onde os mesmos serão executados e assumindo total responsabilidade por esse fato e informar 
que não o utilizará para quaisquer questionamentos futures que ensejem avenças técnicas ou

financeiras. Conforme exigido no Edital. 

São João dos Patos — MA,19 de Dezembro de 2022. 

w, 
~~ 

Arcenio Pe e 
Respon 
CR 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES • E AQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

ARCENIO P: RE : NETO 

• ~.~.~ I I ULAR 

RG: . 253951 P-DF 

CN PJ : 30.962.822/0001-14 
RUA EROTIDES LIMA 1061, SALA 2 ,BAIRRO CENTRO-URUÇUÍ-PI 

de Sá Neto 
I Técnico 
011209 

C' 

~~ 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

CAT N° 2856 

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil 

ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO, registro nacional n° 1916011209XXXX, tendo como 

atribuições o Artigo 7° da Lei Federal n° 5.194/66 e Artigo 7°, combinado com 25 da Resolução 

218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de 
r?T Nn       registrada Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: F►rci ~~- 00019160112095004217 .-' •.----

em 06.11.2017 — Executou parcialmente equivalente a 30% os serviços de pavimentação em 

paralelepípedo no bairro Vaquejada e bairro Areia, no município de Uruçuí/PI, Objeto do 

Contrato n° 1)9/2017; constando dos principais serviços executados na obra: Regularização mec. 

do subleito — 4.274,40m2; Pavimentação em paralelepípedo — 4.274,40 m2; Compactação 

mecânica pavimento — 4.274,40 m2; Meio fio e sarjetas — 1.297,20m; sendo contratada pelos 

serviços profissionais a empresa GDA CONSTRUTORA LTDA, obra/serviço de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI. ESTANDO O REFERIDO CONTRATO 
r9111 
cln 

ANDAMENTO. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não 

existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Pedro Vaz de Carvalho 

Neto, Engenheiro 
Civil Superintendente do CRFA-PI; autorizei a expedição da presente certidão 

IVeIÜ, G Igci ~~~ Icu v Civil, u, Superintendente ... .,..,. .,~ 

que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VISTO: 

Eng, Civil P 
r rintp - r  _. .. .-

Teresina (PI), 05 de feve,reiro de 2018. 

àz de Carvalho Neto 
ente do CREA-PI-23708 
1911533185 

CARTORIO JOÃO ERrFVA^4 JUNIOR 
ern.n<e 00. S.nr,. Anm.ae 1.eeN/ 

CNPI:OE. 2042220001.69 CNS,02.926-5 
RUA AI MIA 6ENVIN00, EO NOVO URUÇUI, 105. MALVINAS, CEP6i660000. URUÇUI P. 

c~.iE 
i5 

l~r 
Sousa Íe Sena Rosa lal vuu

Gerente da ART — CREA-PI 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAI 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

CAT N° 3552 

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil 

HIL DE BRANDO DE n L MEID A A MPOS UNiOw ..,., ~~ ~~~.~~~~., vr~wirv~ .,~rvr~rc, registro nacional n° 1916730507XXXX, tendo como 

atribuições o Artigo 7° da Lei Federal n° 5.194/66 e Artigo 7°, combinado com 25 da Resolução 218/73, 

DO CONFER, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), os 

seguintes serviços: ART N° 00019167305075000617 registrada em 02.07.2019 - Execução dos serviços 

de Pavimentação em paralelepípedo nas ruas do bairro Bela Vista/ bairro Morro da Cruz, São Francisco e 

Centro, na sede do município de Uruçui/PI, Objeto do Contrato de empreitada N° 09/2019, Valor 

Contratual:R$ 262.224,00 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais), constando 

dos seguintes serviços executados: Regularização do subleito: 4.370,00 m2; base de solo estabilizado 

granulometricamente sem mistura com material de jazida 2.025,00 m2; pavimentação em paralelepípedo 

si reajuntamento (agregado adquirido): 4.370,0Dm2; rejuntamento pavimentação paralelepipedo betume 

cascalho inc. : 4.370,00 m2; assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto 

pré-fabricado dimensões 100x15x13x30 cm para vias urbanas : 1.34000; execução de sarjeta de 

concreto usinado, moldado in-loco m trecho reto, 30 cm base x 4cm altura: 1307,4 m; limpeza 

mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora: 232,2 m3; sendo 

contratada pelos serviços profissionais a empresa NATU ENGENHARIA EIRELI, empresa contratante 

CONSTEL - CONSTRUÇÕES r1VIS E SERVIÇOS TÉCNICOS i TD Ç..., TÉCNICOS ~ ~ ~A, ourwsCrvr4a de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou 

serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de 

Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 026/2018, 

expedi a presente certidão Ii° 3552, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta 

Divisão. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V I S TO: Teresina (PI), 18 de setembro de 2019. 

Eulália Sous Silva 
Gerência da Divisão de ART 

Portaria Nº 026/2018 

PernandallMaríº Carval~i 1~
Matricula: ot3~ 

Pu i ia áA 
nP`e~~~R ~ Por deleg ç o da ~ 

Portaria N 06)1O1~ 

Praça Demóstenes Avelino, 1767— Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 85— 2107-9292 Fax: 86— 2107-9253 

Site: www.crea-pi.org.br 



CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 
CNPJ: 07.467.238/0001-70 - INSC. ESTADUAL: 19.461.059-40. 

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY,590,SALA B, SÃO CRISTOVÃO 
TERESINA- PI 

Atestado de Capacidade Técnica 
Atestamos e declaramos para os fins que se fizerem necessários que a empresa 
construtora NA TU ENGENHARIA EIRELI, Estabelecida na rua José Martins 
Ferreira filho N° 194590, Bairro Centro, Landri Sales -Pi inscrita no CNPJ sob o n° 
07.467.238/0001-70, executou para Empresa CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E 
SERVIÇOS TECNICO LTDA-ME, CNPJ sob o n°07.467.238/0001-70, a inteiro 
contento, os serviços de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELE~P

r 
IFE

+ 
DO EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, MORRO DA CRUZ, 

SÃO FRANCISCO, E CENTRO, N4 SEDE DO MUNICIPIO DE URUÇU 
Constando dos seguintes serviços executados: 

• Regularização do Subleito: 4.370,00m2 

• Base aterro solo estabilizado material jazida: 2.025,00m3 

• Pavimentação paralelepípedo rejuntado brita e emulsão asfaltica: 4.370,00m2

• Meio flol00xl5xl3x30: 1.340,00m 

• Sarjeta moldada in-loco : 1.307,4m 

Declaramos para devidos fins que a empresa em epigrafe concluiu 
nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas 
em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas 

Uruçui, 16 de setembro 2019 

z~ 

Certifico 

natura Do Representante Legal Da Empresa: 

/ ', '9J 2 
OCIO - ADMINISTRADOR 
DIOGO VIDAL MENESES -, 
RG: 2.106.548 - SSP - PI ~p 

CPF: 042.107.323-38 : -
ti ó 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RiiÇlii 
CNPJ/MF: 06.985.832./0001-90 

Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçuí — PI 

YHlhtJTÜNGIIt y 

URUÇUI 
O TRABAi.HD YAI CONTINUAR 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O Munícipio dc Uruçuí-PI, com sede administrativa situada à Praça Dep. Sebastião Leal, 202-

centro, Uruçuí-PI, inscrita com CNPJ /MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pela Chefe de 

Contratos, a Sra. Matilde Correia Alves Costa, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: 

NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA, estabelecida à 

Rua Erotides Lima, 1061, sala 02, na cidade de Uruçuí, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

30.962.822/0001-14, prestou serviços a esta municipalidade por meio da: TOMADA DE PREÇO N° 

004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1525/2020, CONTRATO N° 758/2020, Objeto: 

Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de pavimentação em 

paralelepípedo de ruas urbanas no Município de Uruçul/PI, conforme condições e especificações 

constantes do Anexo IX - Projeto Básico e demais anexos do Edital. 

Tendo como responsável técnico o Sr. ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO, Engenheiro Civil, CREA 

n° 1916011209, ART n° 1920220009067, período de execução: 10/08/2020 a 1/03/2022. 

CONTRATO N° 758/2020 
Planilha orçamentária sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

1 SERVIÇO PRELIMINAR 

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

m2 18 

2 TERRAPLENAGEM 

2.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m2 13224 

2.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado 
granuÍometricamente sem mistura corn 
material de tazida 

m 3 3967,2 

3 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 C2894 SEINFRA PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO 
(AGREGADO ADQUIRIDO) 

m2 13224 

3.2 83695/001 SINAPI REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO 
PARALELEPIPEDO 
BETUME CASCALH INCL MATERIAIS 

m 2 13224 

4 DRENAGEM 

4.1 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- 
FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO

M 4524 

-- 

ça a Dep. Sebastião Leal - Centro, Uruçui - PI, CEP: 64860-000

1 
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CARTORIO JOÃO EBTEVAM JUNIO / j1f/O va 
Ferrnnn. do. S•n[o• AAU,.de . T.een/ 

CNPJ:Bº.}3Y]1L08º1.ºº . CN4:eT.fI83 

RUA AIMIR 8ExVIxOO. £0. NOVO URUÇUÍ, ººS, MALVINAS. CEP:1986ºYBB, URUÇUÍ.Pi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUÇUÌ 
CN PJ/M F: 06.985.832.10001-90 

Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centra - Uruçuí — PI 

PiEFF17i~Atf F 

URUÇUI 
!~ 7R48q~HA VAl CQNTJ~lIA R 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016 

4.2 94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE 
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM 
BASE X 10CM ALTURA. AF 06/2016 

M 4524 

Cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços 
solicitados, nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

Uruçuí-Piauí, 11 julho de 2022. 

Moai Q ia ( 'ZT'
PREFEITURA M1JN1QIPAL DE URUÇUÍ 

Matilde Correia Alves Costa, 
Chefe de Contratos 

Matricula n° 46029-1 

I. ~ ~1/ ~ . ri .-A . .1~I ., r• _ ( ,~cue.~ 1- O(~ 9~~: çw 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

Nicácia Polliana Duarte da Costa 

Responsável técnico do município: 

CPF n° 052.567.513-28 

CAU n° A132359-8. 
a,.r~ eqrP B 

SGf r  O~ Co 

Certifico que a preaente fotocópia é reproduçáo fiel do 
documento original que me foi apreaentado.Dou Fé EM 
TEST.  y^-"-  DA VERDADE, URUÇUÍ-PI, 16/12/2022. 
SELO: AD284979-5MBB - www.tjppi,jua.br/portalextra 
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ava Protegemos 
sua empresa 

Caro Cliente, 

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a 
oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil. 

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer 
eventualidade ou circunstancia que possa ter, mantendo sempre uma poiitica de melhoria continua de nossos 
processos e produtos. 

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas 
coberturas. 

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de 
nossos canais de atendimento: 

SAC e atendimento AULA: 0800 055 00 44 

Ouvidoria: 0800 885 0044 

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com 
sede na Rua Irmã Gabriela, 51/ Sala 508 - Cidade Monções São Paulo — SP 

Apólice de Seguro Garantia n°: 12022000107750004418 

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi 
corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento 
020712022000107750004418000000 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

~ 

ICP +assinado D gitalmer~te
Ii3rast! 

Felippe Kac Astrachan 

Documento eletrônico assinado 
digitalmente conforme MP No. 2.200.2/2001 
de 24108/2001, que instituiu a Infra -
estrutura de Chaves Públicas Brasileiras -
ICP - Brasil por: Signatário: Feiippe Kac 
Astrachan. No. de série do Certificado: 
26ec4b69233df1ee 

São Paulo, 16/12/2022 

Avia Seguros Brasil S/A — www.avla.com/br 
CNPJ: 41.182.665/0001-40 I R. Irmã Gabriela, 51 - Sala 508- Cidade Monções - São Paulo — SP - CEP: 04571-130 

Telefone Comercial: (11) 2853-0344 I SAC: 0800 055 0044 ( Ouvidoria: 0800 885 0044 
Página 1 de 8 
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avia Protegemos 
sua empresa 

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA 
APÓLICE No. RAMO 

12022000107750004418 0775 - SEGURO GARANTA - SETOR PÚBL!OO 
PROPOSTA No. 

107750008272 

DADOS DO SEGURADO 
NOME: 
ENDEREÇO: 
CEP: 

MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS CPF/CNPJ: 
AVENIDA GETULIO VARGAS 135 BAIRRO: 
65665000 CIDADE: SAO JOAO DOS PATOS 

06.089.668/0001-33 
CENTRO 
UF: MA 

DADOS DO TOMADOR 
NOME: 

ENDEREÇO: 
CEP: 

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI 
RUA EROTIDES LIMA 1061 SALA 02 
64860000 CIDADE: URUCUI 

CPF/CNPJ: 

BAIRRO: 

30.962.822/0001-14 

CENTRO 
UF: PI 

DADOS DE CORRETAGEM 
CPF/CNPJ NOME/RAZAO SOCIAL 
41.703.079/0001-02 GARANTIR SEGURO E SOLUCAO LTDA 

COD.SUSEP 
0212113992 

LIMITE MAXIMÓ DE GARANTIA / MODALIDADE 
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA: R$ 16.043,99 - dezesseis mil, quarenta e tres reais e noventa e nove centavos 
MODALIDADE: LICITANTE 
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função 

' sIo •a•amento de indeniza ão 
OBJETO DA GARANTIA 

Garantir a indenização, no montante de R$ 16.043,99 (dezesseis mii e quarenta e quatro Reais e noventa e nove 
centavos), no caso de a Proponente descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo 
a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo 
estabelecidos no Edital n° TOMADA DE PREÇOS N° 019/2022 Processo Administrativo n° 161101/2022 Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Requalificação Urbana. Esta Apólice é emitida de acordo com 
as condi ões da Circular da Suse. n.° 477/13. 

COBERTURA 

LICITANTE 

IMPORTANCIA SEGURADA PR MIO LIQUIDO INICIO VIG NCIA FIM DE VIG NCIA 

R$ 16.043,99 R$ 170,00 18/12/2022 17/02/2023 

Não se a fica fran uia a nenhuma das coberturas contratadas •or esta Apólice. 
DADOS DO PRÊMIO 

CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO — BOLETO 
Prêmio Líquido R$ 170,00 Parcela Valor Vencimento 

Adicional de Fracionamento R$ 0,00 Única R$ 170,00 25/12/2022 

Custo de Apólice R$ 0,00 

~QF R$ 0,00 

Prêmio Total R$ 170,00 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e 
controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 
Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular SUSEP 477/13 e Processo SUSEP 15414.649704/2021-
23 O Registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua 
comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser 
consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone 
SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita). ( 

Avla Seguros Brasil S/A — www.avla.com/br 
CNPJ: 41.182.665/0001-40 I R. Irmã Gabriela, 51 - Sala 508 - Cidade Monções - São Paulo — SP - CEP: 04571-130 9)j 

Telefone Comercial: (11) 2853-0344 I SAC: 0800 055 0044 I Ouvidoria: 0800 885 0044 
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CONDI ÕES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO 
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO 
1. Objeto: 
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, 
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou 
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal 
pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da 
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
I - processos administrativos; 
II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 
IV - regulamentos administrativos. 
1.2. Encontrara-se tamnbérn yaraniidos por esie seguro os vdiores devidos ao segurado, tais COmo ►rruiias e 
indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, 
para cada caso. 

2. Definições: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

, - .7 1 Ar 'SIir.r rinr', imnnfr occir,orin nulo cone ,rorinro n i io rcnnrcncnnfo frnrmolmonfo n r'nnfrofr, rio Corn irn (;or anfio 

2.2. OCondições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de 
seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um 
plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições 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 ou entidades da Administração Pública (segurado) e 
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, 
mediante solicitação e anuência expressa das partes. 
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo 
seguro 
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do 
pagamento de indenização. 
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar 
da apólice ou endosso. 
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da 
reciarriação de sinistro, bern corno a apuração dos prejuízos cobertos peia apólice. 

( 11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da 
legislação em vigor. 
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca 
da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
7 1 /1 Ccnni irorlriro ~.. . . . ...., y ... ........ .. . 

assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o 
segurado, conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

O cnrioriorio 
U V V V I V 4 U 4 V 

tini corn irnc noronfirlrnro nrnc fnrmrnc 
v..y..~ ...., y...~.... ~.~..~.~ u, ~ ....~ .~.. ~ ..vv da onnlir•o rip r i ,mnrimonfr, riot nhrínornoc 

uNv~.vv, vv vui . ~N~ ~. . ~v~ . ~v v....... v..i. ..J. ♦,.~..vv 

3. Aceitação: 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo 
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos 
essenciais ao exame e aceitação do risco. 
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por eia 
recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 

Avia Seguros Brasil S/A — www.avla.com/br 
CNPJ: 41.182.665/0001-40 I R. Irmã Gabriela, 51 - Sala 508- Cidade Monções - São Paulo— SP - CEP: 04571-130 

Telefone Comercial: (11) 2853-0344 SAC: 0800 055 0044 I Ouvidoria: 0800 885 0044 
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3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados 
da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem 
modificação do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, 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 documentos complementares poderá ocorrer mais de uma 
vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos 
elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco. 
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração 
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que 
se der a entrega da documentação. 
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando 
os motivos da recusa. 
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita 
do seguro. 
3.6. Cdsv a aceitação da proposta dependa de contratação Ou dkerdçdu de resseguro iacuitativo, O Nrd~u diudidu nu 
item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao 
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

4. Valor da Garantia: 
A.1. v ~r~+lvr úú yúrúr +iú ú i evt~ apvlive A

 v  
sNlvr múvimn nn ri, inúl Nnr pl~ 

yúrNnt;dv. 

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base 
para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base 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 modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora. por meio da 
emissão de endosso. 

5. Prêmio do Seguro: 
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o 
prêmio nas datas convencionadas. 
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à 
execução do contrato de contragarantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo 
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a 
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos 
juros pactuados. 

.4. Se a data limite pára o pagamento do prêmio a vista ou de qudrquer una de suas parcelas coincidir cum ura erti 
ae não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente 

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

C. /innnni-• v. .

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência 
da apólice será igual ao prazo estabelecido 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 ao prazo informado na mesma, estabelecido de 
acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade. 
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 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 de base para a aceitação 
do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão 
de endosso. 

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
Avia Seguros Brasil S/A — www.avla.com/br 
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7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições 
Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação 
da Reclamação de Sinistro. 
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação 
complementar. 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, 
nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, 
sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma 
detalhada. 

8. Indenização: 
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia 
da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 
i - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de íornla a iile dar continuidade, sub a sua ii~ieyia 
responsabilidade; e/ou 
II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, 
cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do 

(`prazo máximo de 20 (trinta) dias contados da data de recebimento do último documento solicitado durante n processo prazo 
L V 1..1 /. I I I I V V V V V (trinta) I I I l lA / dias, i.A V, contados I I l N V V V V ~... data t u ...1 V recebimento V A/ I I I I V I V V V último .11 1 V documento V u 1 1 V  I . V V V I I V  I.  U ... V durante 1 (A 1 1 V V processo V V V V V 

de regulação do sinistro. 
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, 
reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 
30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da 
decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no 
contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem 
prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. 
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido 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. 

9. Atualização de Valores: 
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de 
caracterização do sinistro; e 
b) incidência de juros moratórias calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término 

,4o prazo lixado. 
2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base 
na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele 
publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da 
r,%r n.lryrúv, vvrú.ni  riu , v,úlóntev ú t3):ú y:i v cvstl ~,er órr,  riyyr Nuro ú rmrrú ruiv r.úgúrr,c,r.tr, .rl..e I m r.v.citvv rul er ;dos ú~o`ór,ruJo 

Nacional. 
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogação: 
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 ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere 
este item. 
11. Perda de Direitos: , 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
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II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 
Ill - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre 
segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; 
IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou 
pelo representante, de um ou de outro; 
V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 
VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de 
seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar 
na aceitação 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 uma delas o objeto deste seguro, em 
benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com 
os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

13. Concorrência de Apólices: 
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo 
no caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Garantia: 
14.1. A garantia 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: 
I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou 
declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
Ill - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato 
principal, ou quando a obrigação garantida ror exiiriia, para os demais casos; ou 
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada 
ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 
8 666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1. pelo recebímento do objeto do 
contrato nos termos do Art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

15. Rescisão Contratual: 
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora 
e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos 
emolumentos, a parte proporcionai ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos 

nolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 
Relação a ser aplicada sobre 

a vigência 
original para obtenção de 

prazo em dias 

° 
/° Do 

Prêmio 

Relação a ser aplicada sobre a 
vigência original 

para obtenção de prazo em dias

° 
/° Do 

Prêmio 

15/365 13 195/365 73 
75 30/365 20 210/365 

45/365 27 225/365 78 
60/365 30 240/365 80 
75/365 37 255/365 83 
90/365 40 270/365 85 

105/365 46 285/365 88 
120/365 50 300/365 90 
135/365 56 315/365 93 
150/365 60 330/365 95 
165/365 66 345/365 98 
180/365 70 365/365 100 
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15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual 
correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

16. Controvérsias: 
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 
I - por arbitragem: ou 
II - por medida de caráter judicial. 
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá 
ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa. 
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos 
os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito 
que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n°9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. Prescrição: 
1 I 

Os prazos prescr ieluriais são aque ure5 eierrrliridúus peid lei. 

18. Foro: 
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 

^19. Disposições Finais 
À Q I A ')roifr)r' r, rir, cor1, Irra r', c. lie-  fn ~ te r\',licco rir ric'rrrn 

1 V. I . / \ UVVIIU YUV UV VV~\.11 V VVIUIU V\A, VIIU U UI IUIIVV UV I IVVV. 

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 
19.3. O registro 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 ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente 
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. 
19.5. A situação cadastral do corretor de seauros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número 
de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição 
em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente 
a cargo da Sociedade Seguradora. 

~ 
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CÕNÕÌ UES ÉSPECIAIS 

Modalidade I — SEGURO GARANTIA DO LICITANTE 
1. OBJETO: 
Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes 
da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, 
dentro do prazo estabelecido. 

2. DEFINIÇÕES: 
2.1 Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93. 

3. VIGÊNCIA: 
3.1 A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal. 

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO: 
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o 
contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que 
restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem 
prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 
a) Cópia do edital de licitaçao; 
b) Cópia do termo de adjudicação; 
c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada 
dos documentos comprobatórios; 
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, 
ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará 
l.dt Qlitcl ILQUU, ucvefluu Q SCgüt dUUI d et Ì nul lJ I Cldlul tu III IQI uc rey. uIcii Clu, 

5. RATIFICAÇÃO: 
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas peia presente 
Condição Especial 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT ~~~~~~ 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí 

Página 1/1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1920220000879 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional ARCENIO 
PEREIRA DE SÁ NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 

Número da ART: 1920220057941 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual 
Empresa Contratada: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM, 26.9000 quilômetro 

Baixada em: 24/10/2022 

—observações 

Informações Complementares 

DESCRIÇÃO DAS ARTs: Implantação e recuperação de estrada vicinal em revestimento primário no Município de Landri 
Sales, acesso PI 219 Povoado Piedade, Povoado Joshulda Neiva até a PI 240 (Extensão total de 26,90 KM); Implantação 
e recuperação de estrada vicinal em revestimento primário no Município de Landri Sales, acesso Fl 219  Povoado Piedade, 
Povoado Joshulda Neiva até a PI 240 (Extensão total de 26,90 KM); 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 
0000006368 a 0000006369, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade 
p&a veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1920220000879 

06 de Dezembro de 2022, 08:17:06 
Certificação Digital: ZFB/uIVetA3lIM8ByA= 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-
profissìonal da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha 
a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da 
habilitação ou da entrega das propostas. 

r1 CAT C 1'alitia em iuLLu ierriiúriu Lacional. 

 ~ 

~

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI 
(www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penai Brasileiro, 
sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui 
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120 

Tel: (86)2107-92771(86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: ar*erea-pLorg.br 
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ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL- SEDEC-PI 

CNPJ08.789.777/0001-99 

AV.ANTONINO FREIRE,1473, CENTRO, TERESINA-PI 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Declaramos para os devidos fins que fizeram necessários, que a Empresa NATUS 

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede em 

Uruçuí, na Rua Erotides Lima 1061 sala 02, 2046- Bairro Centro, CEP 64.860-00, no 

Estado do Piauí, inscrita no C.N.P.J sob n0 30.962.822/0001-14. Executou para A 

Secretaria de Estado da Defesa Civil — SEDEC-PI, a inteiro contento os Serviços de 

Implantação e Recuperação de Estrada Vicinal em Revestimento Primário no Município 

de Landri Sales, acesso PI 219 povoado Piedade ao Povoado Joshulda Neiva Ate a PI 

240 (Extensão total de 26,9 km) rio mune:pio de Landri Sales-PI, conforme contrato n° 

092/2022 e especificações técnicas do projeto básico, ART n° 1920220057941 

obedecendo todas as normas e especificações não existindo nenhum fato que 

desabone sua idoneidade técnica e nem do seu responsável técnico o engenheiro civil 

ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO, CREA nacional n°1916011209 

PERIODO DE EXECUÇÃO 23/08/2022 A 23/10/2022 

SEGUE, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO: 

1 SERVIÇOS PRELMINIARES 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO and 1
1.1 
1.2 PLACA DE OBRA m2 6 

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 3 

2 SERVIÇOS DE REVEST!MENTO 

Roçada manual ha 10,76 
2.1 

Regularização do subleito m2 161400 
2.2 

Escavação, carga e transporte de material de 18 categoria - DMT de 50 a m3 79845,2 
2.3 200 m - caminho de serviço am leito natura! - corn 

Espaihamento mecanizado (com moton. m2 142627,4 
2.4 140 HP) mt 1a categ 

Compactação de aterro à 100% do m 89322,8 
2.5 Proctor Normal 

Transporte com caminhão basculante dc 10 rn - rodovia Pm leito natural tkrpf 334075,1 
2.6 
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Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 I - rodoviw em !eito tkm 39283,17 
2.7 natural 

Recomposição de revestimento primário com material de jazida m3 29052 
2.8 
3 SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTES CORRENTES 

Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra dc mão comerc s m 70 
3.1 

Corpo de BDTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 14 
3.2 

Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 14 
3.3 

Roce BSTC C) = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 20 
3.4 retas 

Boca BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 4 
3.5 retas 

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 4 
3.6 retas 
4 TRANSPORTE PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES 

Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 11569,67 
4.1 

Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 1577,68 
4.2 

Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 3935,76 
4.3 

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 151,76 
4.4 

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 20,69 
4.5 

Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 836,65 
4.6 

Transporte com caminhão carrocena de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4512,07 
4.7 

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 615,28 
4.8 

Teresina- PI, 24 de outubro 2022 

AURELIO SARAIVA DE SA 
ngenheiro civil fiscal — SEDEC-PI 

RN 1901107620 

JOSE AU~JS~ARVAL`NO-~ONÇALVES NUNES 
S$r etario dc Estado da Defesa 

Civil do Piauí 
2 


