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Sucupira do abril de 2022.:

Ao Sr.
Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal
Sucupira do Riachão - MA

b'Jl-1,

Senhor Prefeito, veúo através deste, solicitar autorização para a contratação dos seruiços de
transporte escolar dos alunos do ensino fundamental e infantil da rede municipal de ensino, pór esta
secretaria municipal de eduoação, para o ano letivo de2022.A presente aquisição visa o em atendimento
as exigências da lei de licitações e demais normas atinentes a eipécie, bem como, «lesta municipaliclade,
vem requerer que seja realizado processo licitatório para a contratação de empresa especializaàu puru o
realização do serviço de transpone escolar nesie Município, 

'contbrme 
rota é quantitativos e

especi ficações relacionados.

Segue abaixo os quantitativos e especificações:

UITEM ESPECIFTCACOES ROTAS
VEICULOS PARA o TRANSPORTE

I

lma .0;

Veículo po PASSEIO, sem condutor qu lometragem livre,
motor gasolina ou iocombustível; nrotorização

tt
a b n"t I n I

a

d

freios abs, airbag plo oudu transmissão mecantca automática.
reção hidrául tca ou supenor; ar condicionado; quatro)04 (

portas; com capac idade para 05 clnco pessoas; nao incluído( )
combustíve lo em perfeitas condições de uso de segurança,e
documentação atualizada, cor sem preferência; superrornao
cll1co anos de uso.

com
05

GRUI"A.
MAT'ANÇA A

MORRO
VERMELHO

)

V
q

ercu tipo CAM INHON ETE, cab lne dupla, sem condutor,
lometragenr ivre, motor d iesel, transm mecanrca

lo
u I a issão

automática. 4 x 4. cd player, freios abs, airbag duplo, com
capacidade para 05 (cinco) pessoas, motorização mínima de
140 cv, ar condicionado, estribos laterais, protetor de caçamba,
trio elétrico. nâo incluído cornbustível- em perfeitas condições
de uso e de segurança. com documentaçâo atualizada; cor sem

ou

'nao a05 ctnc() anos de uso.

SUCURUJU A
RIACHINHO 1

sem condutorelcu lo po CAM HON E'IE, dupla,V
q

ti IN cabine
u lometragem rvre, motor a diesel, transltt lssao nlecanlca ouI

automática, 4 x 4, cd player. freios abs, airbag duplo, com
capacidade para 05 (cinco) pessoas, motorização mínima de
140 cv, ar condicionado, estrihos laterais, protetor de caçamba,
trio elétrico, não incluído combustível. enr perfeitas condições
de uso e de segurar.rça, cotn documentação atualizada: cor senl

ta nao a05 clr'tco attos de uso.

PASSACEM
FTJNDA A
]'INGUIS

1

2

,
Velcu tipo CAI\,I HON ETE. cabine dupla, seln condutorIN

lometragem livre, motor diesel transnlrssao IN ecanrca ou

lo
t-tq

automática. x cd player freios abs, at

a

)
coln

capacidade paÍa 05 clnco pessoas, motori zação lnrnllna de
140
trio

CV, ar condicionado, laterais, protetor caçâm ba,estri bos de

4 4, rbag duplo,
(

não incluído combustír,e em cond

GRU'TA,
MATANÇA A

MORRO
VERMELI]O

2
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ITEM ESPECIFICAÇOES OUANT.
VEICULOS DE ROTAS

I

Veículo tipo PASSEIO, sem condutor quilometragem livre, motor a gasolina ou

biocombustível; motorização mínima 1.0; freios abs, airbag duplo transmissão
mecânica ou automática, direção hidráulica ou superior; ar condicionado; 04 (quatro)
portas; com capacidade para 05 (cinco) pessoas; uão incluído combustível, em
perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação atualizada, cor sem
preferência; não superior a 05 (cinco) anos de uso.

I

2

Veículo tipo CAMINHONETE, cabine dupla, sem condutor, quilometragem livre,
motor a diesel, transmissão mecânica ou automática, 4 x 4, cd player, freios abs,

airbag duplo, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, ntotorização mínima de

140 cv, ar condicionado, estribos laterais, protetor de caçamba, trio elétrico. não

incluído combustível, em perfeitas condições de uso e de segurança, com

documentação atualizada; cor sem preferêrrcia; não superior a 05 (cinco) anos de uso

J

3

Veículo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros. Em bom estado de conservação.

Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios. Especificações: a) O veículo

deverá ser registrado no DETRAN com«r veículo de passageiro; c) o veículo deve ter
no máximo l0 anos de uso.

2

4

Veículo tipo MICRO-ONIBUS, capacidade mínima 22 passageiros; sem condutor
quilometragem livre, freios abs, airbag duplo transmissão mecânica ou automática,

direção hidráulica ou superior; ar condicionado; não incluído combustível, em

perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação atualizada, cor sem

preferência; equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de

seguranÇa; não superior a 05 (cinco) anos de uso.

VEICULOS RESERVAS

I

Veículo tipo PASSEIO, sem condutor quilometragem livre, nrotor a gasolina ou

biocombustível; motorizaçio mínima L0: I'reios abs, airbag duplo transmissão

rnecânica ou automática, direção hidráulica ou superior; ar condicionado; 04 (quatro)

portas; com capacidade para 05 (cinco) pessoas; não incluído contbustível, ent

perfeitas condições de uso e de seguranç4, com documentação atualizada, cor seln

oreferência; não superior a 05 (cinco) anos de uso.

I

..lffúry?1+iF''*ua#:t:*WÉ!ad:5

Rua São Josç, N" 470, (lentro . CliP: 65óó8.000 ' CNÍ)J: 01.(r12.338/0001-67
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de uso e de segurança, com documentação atualizada; cor sem
preferência; não superior a 05 (cinco) anos de uso.
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DOMINGÃO A
BACURI

3

Veículo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros. Em bom estado
de conserv'ação. Com todos os equipamentos de segurança
obrigatórios. Especificações: a) O veículo deverá ser registrado
no DETRAN como veículo de passageiro; c) o veículo deve ter
no máximo l0 anos de uso.

I

TABOCAL A
TINGUIS

13

Veículo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros. Em bom estado
de conservação. Com todos os equipamentos de segurança
obrigatórios. Especificações: a) O veículo deverá ser registrado
no DETRAN como veículo de passageiro; c) o veículo deve ter
no máximo l0 anos de uso.

4

Veículo tipo MICRO-ONIBUS, capacidade rnínima 22
passageiros; sem condutor quilometragem livre, freios abs,

airbag duplo transmissão mecânica ou automátic4 direção
hidráulica ou superior; ar condicionado; não incluído
combustível, em perfeitas condições de uso e de segurança, com
documentação atualizada, cor sem preferência; equipado com
todos os itens básicos de série e itens regulamentares de

sesuranca: não superior a 05 (cinco) anos de uso.

BREJINHO A
MORRO

VERMELHO
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Veículo tipo CAMINHONETE, cabine dupla, sem condutor, quilometragem livre,
motor a diesel, transmissão mecânica ou automática, 4 x 4, cd player, freios abs.

airbag duplo, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, motorização míninra de
140 cv, ar condicionado, estribos laterais, protetor de caçamba, trio elétrico, não
incluído combustível, em perfeitas condições de uso e de segurança. com
docurnentação atualizada; cor sem prefeÉncia; não superior a 05 (cinco) anos de uso.

2

3

Veículo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros. Em bom estado de conservação.
Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios. Especificações: a) O veículo
deverá ser registrado no DETRAN como veículo de passageiro; c) o veículo deve ter
no máximo l0 anos de uso.

2

4

Veícuf o tipo MICRO-ONIBUS, capacidade mínima 22 passageiros; sem condutor
quilometragem livre, freios abs, airbag duplo transmissão mecânica ou automática,
direção hidráulica ou superior; ar condicionado; não incluído combustível, em
perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação atualizada, cor sem
preferência; equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de
segurançat não superior a 05 (cinco) anos de uso.

J5
Veículo tipo VAN - Capacidade para 12 passageiros. Ern bom estado de
conservação. Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios. Especificações:
a) O veículo deverá ser registrado no DETRAN como veiculo de passageiro.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Kariny Almeida
Secretdria Municipal da Educação
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Encaminhem-se os presentes autos a comissão permanente de licitação e

respectiva Equipe de Apoio, e setor de compras para proceder as pesquisas de preços de

mercado e ao necessário registro, autuação, e demais procedimentos necessários para

realização de Contratação de Pessoa lurídica para Execução do Serviço de Transporte

Escolar para Atender as Necessidades dos Alunos da Rede Municipal de Educação de

Sucupira do Riachão - Ma, para Atender as Necessidade da Secretaria Municipal de

Educação de Sucupira do Riachâo - Ma, conforme especiÍicação e quantitativos em anexos.

Após, retornem os autos para este Gabinete.

GABINETE DO PREFETTO MUNICIPAL DE SUCUPTRA DO RIACHÀO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 13

DE ABRIL DE 2022.

A,
Rodrlgues de

Prct'eito Municipal

Rua São J($é. N".179. Ccnlro - CliP: 05668-00ú - CNí'J: 01.612.338/0001-ó7

Ion.'itàx: (99).3553-1098i I 0l 9
ll-ma!l: oreiÉiturIsucüoir.doriachaofàemail.corn
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c,S\as)rrrembrosdosetoÍdecomprasdestemunicipiodeSucupiradoRiachão-MA.
<.aÍ

tQ'sposta paÍa a locação de veiculos para o tíansporte escolar'
\ssrrn

gã

ESI'F:('rrrcA!:01ü-
\.F,iCLiLOS DE ROTAS

UALOR t;Nl'1,\Rlo otjÂN't'tt),\Dt-l
I

+
\'."\1.0R r'0IÂ1.

\\ENI \
\

tt

\,'eiculo tipo P,\SSt lO. settr condutor qut lometlagcnt lir rc. rnok»' a gasttlina

tru trioconrbusl ivel: rnotoriiraçào ttlinitna I .0: tteios abs. airbag duPlo

ttàrrsnrissào tnecâtlica ou aulonlática' direçâo hidráulica orr suPcritrr: ar

c()lldicionado: 04 (quatro) portas: corn capac idade pua 05 (cinco) P'cssoas: nâo RS 5.000.00

conrbustível. enl Perfeilas condiçôes de uxr e de segurança conl

tlocrrnrcnl içào anralizada- cor serrt prel'erência : nào suPenor a 05 ( co) anosrncluido clll

, rlc rrso
RS 5.000.00

RS 2 | .000.00

RS t5.000.00

Vcicrrlo tiPo ('^l\4lNHONEl'E. cabine drtPla- setlt cond lollretragetttutor. qul

livre. rnotor a diesel. ftansrnt ssào mecàrica ott aulotnálica" 4 x 4. cd plal cr.

freios abs. airbag duPlo. conl capacida«le para 05 (cinco) pessoas.

motorização miuima dc 140 cv . ar condicion«lo. ÊslÍihos lâteÍais, PÍotetoÍ dc

caçÍúnbÀ trio clótnco. nào irrcluido cotnbustír'el. on lxrfeitas condiçties dc uvl

e dc segurança- com doculueÍrtação anralizada: coÍ scnl pÍeíbÍência: nào

RS 7.000.00

RS 7.500.00

2

)
l

)
{\

\

\
j

RS r0.000.00

umPm0R EoulPnmEnros E consTRUçorS ttol - rnr a
RUaloãodeDeus,l.tol0,cenlro,(tt,;Ó5450-ooo.\lnaRodrIgues.{4a]anhào^'*'"-;-;l;ii,llmirrrrar2ots«i'holrlt'lll'(onr cNPJ: lo'817'688/000t-5o

R$ 20.000.00
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Caríssimos (as) membros do setor de compras deste município de Sucupira do Riachão-MA.

Segue a resposta para a locação de veículos para o transporte escolar.

II'[M ESI'F:('IF'I('A( 'Ot1S
I

\'ÂLOR U\t'r,\Rr o Qlj4N_Ip.!t_t:

RS s.000.00

RS 7.000.00

RS 7.500.00

\'\t.oR t()L\t.
VF:ICLILOS DE ROTAS

Veículo tipo P^SStrlO. serrr condutor quilomctlagenl lir re. nrotor a gasolina
ou biocorntrustível: rnotorizaçâo nrinima 1 .0: Iieios abs. airbag duplo
transrlissào urecânica ou autonrática- direçâo hidráulicn ou supc'rior: ur
condicionado:04 (quatro) porlas: cour capacrdade peua 05 (cinco) pcssoas: nào
incluído conrbustílel. ern perfeitas condiçôes de uso e de seguÍanç.L cotn
doculnentaçào alualizada- cor senr preÍbrência: nào superior a 05 (cinco) anos
de uso
Yeiculo tipo CAIT,tINHONEI'8. cabine dupla- senr condrtor. quilontetragetrr
livre, rnotor a diesel- transmissào nrecânica ou autonrática .l x 4. cd plal er.
freios abs. airbag duplo. corn capacidade para 05 (cinco) pessoas.

nrot«rrizaçà«r minima de 140 cr,. ar condicionado. eslrihos laterais. protetor dc
caçanrba, trio elétrictr. nâo incluido cornbustír'el. enr pcrfeitas condiçircs de uxl
e de segurança. corn documentação atualizada: cor senr preÍbréncia: nâo

2 J

RS 5.000.00

R§ 2 r.000.00

RS t5.000.00

) anos dc uso

3

Veiculo-l-ipo Dohlô - ('apacidade 7 passageiros. Ern bonr estado de
consen açâo. ('om todos os cquipamertos de seguralrça obrigatórios.
Espccificaçõcs: a) O veículo do'crá ser rcgistrado no DE'|RÂN como veiculo
de o leiculo devc ter no másirno l0 anos dc uso.

7

c

{
Veiculo tipo N4l('RO-ONllll,rS. capacidade míninra 22 passageirosl senr

condutor quilomctÍagern lirre. freios abs. airbag duplo transmissâo nrecânica
ou autornática. dircçào hidráulica ou supcrior: ar condicionado: nâo incluido

R$ r0.000.00

corrtbuslír el. ern perfeilas condiçôes de uso e de seg,urança. conr d«rcun

umPmaR EourPAmrüTos E Goilsrnuçors H0a - rrn
Rua Joào de Deus, no 10, Centro, ( tÍ): ó5450-O00. \lÍra Ro(trlgues - \4aÍanhão

[-nldll; llmÍ)nrar2ol 9«-i,hottnall.(ont . CNPJ; I O.8l 7.688/000 I -5O

)

20.000.00

a
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atualizada. cor sem preti:rência: equipado corn todos os ilens hásicos de série c'

itcns rcgLulamcntares de segurança: nào superior a ()5 (cinco) atos de uso.

i

i
i
I

I. ,t,
\ri\LOR I(}I';\1.: ó1.000.00 (scsscnla c urn rlil reais)

ITENí VEICTILOS RESERvAS

§eiculo tipo PI\SSEIO. sern condutor quilornetra8!'rn lir re. nrotor a gasolina

ou bioconrbrrstír'cl: nrotorizaçào ntininra 1.0; íieios abs. airhag duplo
trânsrnissào mecànica ou autonrátiüu direçào hidráulica ou superior: Rr

condicionado:04 (quatro) ponâs: conr capacidade para 05 (cinco) pesvras: nào

incluido combustivcl. crn perÍbitas condições de uso e de segurânça. corn
docurnentaçào atualizada" cor sem preGrência: nào supenor a 05 (cinco) anos
de uso

Vciculo tipo CÂ\'llNHONEl E. cabinc dupla, sem condutor. quilonretragetn

, lir re. nrotor a diesel. trrursrlissào mecânica ou autolnálica" .l r "1. cd pla1,er.
' Íie.ios abs. airbag duplo. corn capacidade para 05 (cinco) pcssoas,

motorizaçâo nrininra de' l.l0 cr , iu c«rrrrliciorrado. estrib«rs latcrais. protelor de

rcaçarnba. trio elétrico- nào incluido cornbustír'el. enr perÍbitas condições de uso
e de segurança- com docurnentaçào ntualizada: cor sr:tn preferência: nào

crnco anos de uso

Veioulo f ipo t)oblô - Capacidade 7 passageiros. Enr tronr estado de

consen açào. ('om t(xlos os equipamentos de segumnça obri8atórios.
Especil'icações: a) O vc'iculo deverá scr registrado no DE'I-RAN como veiculo

vALOR LINIl'ARIO QtrÂN't'lD.{Dt. VALOR '11)t At.

)2

RS 5.000.00

RS 7.000.00

RS 7.500.00

R$ 5.000.00

R$ t4.000.00

Rs 15.0()0

a05

3 2

dc pasqqgeiro: c,) o
Veicukr tipo VÂN -

vcículo deve ter no má\imo l() anos de uso.
('apacrdade para l2 passageiros. l}n bom eslado de

consen açào. Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios.
F.speciÍicaçôes: a) O vciculo deveÍá ser ÍegistÍado no t)l.. |RAN cotno veiculo
dragrggeqo: _ ,

.,- .. :..' | .

.--_ i.J rl.,

.t RS 8.000.00

RS 24

TOTAI.: RS 58.000.00 (cinquenta c oito mil)

VALOR TOI'AL GERAI.: RS 11q.000.00 (cenkr e dezenove rnil)

!'ji\

ttmpmAn EoutPAmtnros E coilsrnUçoEs trDo - EPP

Rua Joáo (le Deus, r'ro 10, Cenlr(). (EP:65450-oo0, \lÍra Rodrlgues - À{aÍanhao
t-rnall: llnrpmaÍ2o I 9(4'hotm<tll.( om . ( l\PJ : I O.8l 7.688/000l -50

7U ld
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A pÍoposta em questão possui validade de 90 dias, â contar do envio por parte desta empresa.

Nana RodÍigues (MA) 18 de abril de 2022.
'í i--

HC

TIMPAR EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

umPmAR E0ulP0mEilr0§ t G0llsTRUçoEs troâ - tPP
Ru.r João (le t)eus, n" lO, Celrlro. ('tP: 6i.l5íl-0o0. \lÍra RodÍlgues - M(ríanlrã()

t-rrrail: llfltptll.tt2O19.(-r'hol lll.rll.( crÍtr ' t \PJ: l0.tll7.{r88/OOOI-50

.l
/,'/':

__t I

\,1
^\ ,, f,

'\--



pHoENrx EMPREENDTMENTOS E SERV|çO

phoenixempredimentos@outlook.com

À PÍcfeitura Municipal dc Sucupira do Riachâo/MA.

A/c: Setor de Compras do Municipio.

Em atendimento ao pedido de orçamento da do

VALOR UNIT i QUANT. VALOR'TOTAL

RS 5.ó00,00

RS 5.600,00

R§ 7.3s0.00

.!tÍ 
t

.r7!!.t- t
,.,.'l

Riachão/MA.. abaixo estar o menor preço praticado por esta emprcsa. no objeto de Locação de veiculos

paua o transpoíe escolar.

ITEMi E ES

VEICULO
Veículo tipo PASSEIO,
quilometragem livÍe, mo@
biocombustível:
abs. airbag duplo tra
automática, direção hidráulica ou
condicionadoi 04 (quatÍo) portas:
para 05 (cinco) pessoasi não incluido
combusúvel, em perfeitas condiçôes de uso e de
segurança. com atualirada. coÍ sem
pefeqgggig; nâo de uso

I Vcícukr tipo CAM
condutor, quilometragem [w€, tldú a
transmissão mecânica ou autôoÍtka. 4

lplayer. freios abs, airbag duplo, com capacidade

lpaÍa 05 (cinco) pessoas. motorização minima de

i l-10 cv, ar condicionado. estÍibos laterâis. pÍotetoÍ
j de caçamba. trio elétrico, não incluído c(rmbustivcl,
I em perfeitas condiçôes de uso e de segurança, com
documentaçâo atualizadai cor sem preferência; não

ora05 clnco anos de uso
Veiculo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros.

, Em bom estado de conservação. Com todos os
cquipamentos de seguÍança obrigatórios.

, EspccificaçÕes: a) O vcículo dcverá scr registrado
' no DETRAN como veiculo de passageiro: c) o
veiculo deve teÍ no máximo 10 anos de uso.

I

2

tlupla. sem
diesel.
x4,cd

3

I

i-
I

I

R$ 22.0s0

R$ 15.260.00

3 RS 7.ó30.00

R§ r 1.500.00

2

, Vcicukr tipo MICRO-ONIBUS, capacidade
mínima 22 passagciros; sem condutor

4 
, 
quilomeragem livre, freios abs. airbag dupkl

, transmissão mccânica ou automática. diÍcção
2

hidráulica ou supenor; ar não

Cant anhedê - t'G,
-19 Inscriçào Estadual: 12.52S.502-4

i R§ 23.000.00

PHOENTX EMPREENDIMBNTO§ E SERVIçOS LTDÀ-ME Rua do Cajui no lêtra B Cajui -

^r-!:il
' .ü;:..i:. CNP,7: 31 . tl57 . 90
r',!üêltÊa".

5/0
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I phoenixempredimentos@outlook.com

.'',,-
câhoiçeesceincluído combustível, em perfeitas

uso e de segurança, com documcntação atualizada.
cor sem preferência; equipado com todos os itens
básicos de série e itens regulamentares de

: neo a05 clnco anos de uso.

TOTAL
VEICULOS RESERVAS

Veículo tipo PASSEIO. sem conduror
quilomctragem livre, motor 4gasolina ou
biocomtrustivel : motori minima l.0l freios
abs. airbag duplo tra mec
automática, direção hidr ou

R$ 5.600,00

_ BlÁ5.g!q,AS,

R$ 5.ó00.00

RS 14.700.00

RS 15.2ó0.00

RS 28.5ü) ,ool

I

2

condicionado; 04 (qua
para 05 (cinco) pessoas;
combustívcl, cm edr
scguranç4. com SCtB

.plejqrênçqq nâo
Vcículo tipo CAMINH
condutor. quilometragem livre,
transmissão mecânica ou auttlmá 4x4, cd

, 
player. freios abs, airbag duplo, com capacidade
para 05 (cinco) pcssoas, ntotorização mínima de
140 cv, ar condicionado, c0Bibos laterais. protetoÍ

incluí@ cptnbustivel,
e dc.t!g[rnça. com
rn PÍc'ferêacia : nào

Rt 7.350.00

RS 7.ó30.00

2

dc caçamba, trio cl,ctrico, úâo
cm perfcitas condiçÕt's & uÉto

documenteção atualizada; 6Ot

Vciculo Tipo Doblô - Capacidadc 7 passagciros.
Em b()m cstado dc conservaçâo. Com todos os

1 equipamentos de segurança obrigatóri«ls." EspecifrcaçÕes: a) O veículo deverá ser registrado
, no DETRAN como veiculo dc passageiro: c) o

a05 anos de

no máximo l0 anos de uso.
Veiculo tipo VÀN - Capaadade para 12
passageiros. Em bom cstado de conservação. Com
todos os equipamentos de segurança obrigatórios.
EspecificaçÕes: a) O veiculo deverá ser registrado
no DETRAN como veiclrlo de

TOTAL

2

4 R§ 9.500.00 3

__yêLqBleI4-L qqLAL
RS 64.0ó0.00 I

3i,rr.rrq.q]

a B Cajui -

-4

Pela prcsente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa ao pedido dcsta

Prefeitura. assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissÕes que venham a ser veriÍicados

PHOENTX EMPREEND E SERVIçOS LIDÀ-ME Rua do Cajui n" letr
Cantenhêdê - líÀ
-19 Inrcrição Estedual: 12.5?5.50731 . {57. 905/00,',-.i

í'
i .'..:!-. ... cNP,r:

"li,$'i 
_ -..,,il
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PHOEÀIIX EMPREE!ÍD

TOS E SERV!çOSI

phoenixempredimentos@outlook.com

(
na preparação da mesma e declaramos ainda que. ,.*o, pÍano conhecimento das condiçÕes cm que se

dcsenvolvcÍao os trabalhos e concordamos com a totalidadc das instruçôes e oitérios de qualiÍicação.

A valldadc desse oÍçamcnto é de 60 dias a paÍtir da data úaixo

Cantanhede-MA , 19 ile ab,il de 2022

;ia-ii 1\
i.'J ii)

'l .1 .4

r

19 lnscriçào EstaduaL: L2.575.5O7-4

í1

,.1

ai,
.al

(-

;;

PHOEMX E SERWÇOS LTDÁ-ME
905 /000r-19

IMEIIIOS E SER\rÍçOS LIDÀ-ME Rua do Cajui no lêtra
Centanhêde - t.B'

.11.'

r -r;-_-. CNPJ: 31.45?. 905/O0qL-
diú'it4,-, ,. i.ilift.

B Caiui I'
,1

.:, 
,



coNSTRUç ES E LOCAçÕES

Resposta a solicitação de preços da PM de Sucupira do

Caríssimos (as),

Conforme solicitado, segue a resposta a pesquisa de preços, com prazo de
60 de acordo com a nilha abaixo:
ITEM ESPECTFICAÇOES VALOR UNIT QUANT VALOR TOTAL

VEICULOS DE ROTAS

1

Veículo tipo PASSEIO, sem
condutor quilometragem livre,

motor a gasolina ou
biocombustível ; moto nza$o
mínima 1.0; freios abs, airbag

duplo transmissão mecânica ou
automática, direção hidráulica ou

superior; ar condicionado; 04
(quatro) portas; com capacidade

para 05 (cinco) pessoas; não
incluído combustível, em

perfeitas condições de uso e de
segurança, com documentação
atualizada, cor sem prefeÉncia;

não superior a 05 (cinco) anos de
uso

R$ 5.500,00 1 R$ 5.500,00

2

Veículo tipo CAMINHONETE,
cabine dupla, sem condutor,
quilometragem livre, motor a

diesel, transmissão mecânica ou
automática , 4 x 4, cd player, freios

abs, airbag duplo, com
capacidade para 05 (cinco)

pessoas, motorização mínima de
140 cv, ar condicionado, estribos
laterais, protetor de caçamba, trio
elétrico, não incluído combustÍvel,
em perfeitas condições de uso e

de segurança, com documentação
atualizada; cor sem preferência;

não superior a 05 (cinco) anos de
uso

R$ 7.300,00 3 R$ 21.900,00

3
Veiculo Tipo Doblô - Capacidade 7

passageiros. Em bom estado de
R$ 7.700,00 2 R$ 15.400,00



coNSTRUÇ ES E LOCAçÕES

conservação. Com todos os
equipamentos de segumnça

obrigatórios. Especificaçóes: a) O
veículo deverá ser registrado no

DETRAN como veiculo de
passageiro; c) o veículo deve ter

no máximo 10 anos de uso.

.)

t-,,---
' \-'.. )// ,,, \ / jl

4

Veículo tipo MICRO-ON IBUS,
capacidade minima22

passageiros; sem condutor
quilometragem livre, freios abs,

airbag duplo transmissáo
mecânica ou automática, direção

hidráulica ou superior; ar
condicionado; não incluído
combustível, em perfeitas

condiçóes de uso e de segurança,
com documentação atualizada,
cor sem preferência; equipado
com todos os itens básicos de

série e itens regulamentares de
segurança; não superior a 05

(cinco) anos de uso.

R$ 11.000,00 2 R$ 22.000,00

TOTAL R$ 6,4.800,00

VEICULOS RESERVAS

1

Veículo tipo PASSEIO, sem
condutor quilometragem livre,

motor a gasolina ou
biocombustível ; motori zafio
mínima 1.0; freios abs, airbag

duplo transmissão mecânica ou
automática, direção hidráulica ou

superior; ar condicionado; 04
(quatro) portas; com capacidade

para 05 (cinco) pessoas; não
incluído combustível, em

perfeitas condições de uso e de
segurança, com documentação
atualizada, cor sem preferência;

não superior a 05 (cinco) anos de
uso

R$ 5.500,00 1 R$ 5.500,00



coNsrRuç ES E LOCAçÔES

Veículo tipo CAMINHONETE,
cabine dupla, sem condutor,
quilometragem livre, motor a

diesel, transmissão mecânica ou
automática,4 x4, cd player, freios

abs, airbag duplo, com
capacidade para 05 (cinco)

pessoas, motorização mÍnima de
140 cv, ar condicionado, estribos
laterais, protetor de caçamba, trio
elétrico, não incluído combustível,
em peúeitas condições de uso e

de seguranp, com documentação
atualizada; cor sem preÍerência;

não superior a 05 (cinco)anos de
uso

R$ 7.300,00 2

- lr'--

2 R$ 14.600,00

Colinas (MA) 20 de abril de 2022

AlÍÍONr) PERBNA

NASOMENÍO

FÍ.llo86oÍr2{70359
c-ER, o=lCP{r.ril. d=AC
SOItm Muhapla v5.
d=Ztl65SSO00l04.
d=PréchdJ, ou=ccfr ifi Gdo
Pf Ar,GIINIONIOPEREIFA
NAIOI.IENTO
FLXtrrr92.70359
2O22.(X.20 I 5:5a:S,í {3'm'

3

Veiculo Tipo Doblô - Capacidade 7
passageiros. Em bom estado de

conservação. Com todos os
equipamentos de segumnça

obrigatórios. Especificações: a) O
veÍculo deverá ser registrado no

DETRAN como veiculo de
passageiro; c) o veÍculo deve ter

no máximo 10 anos de uso.

R$ 7.700,00 2 R$ 15.400,00

4

Veiculo tipo VAN - Capacidade
para 12 passageiros. Em bom
estado de conservaçáo. Com

todos os equipamentos de
segurança obrigatórios.

Especificaçóes: a) O veículo
deverá ser registrado no DETRAN

como veiculo de oassaoeiro:

R$ 9.000,00 3 R$ 27.000,00

TOTAL R$ 62.500,00

VALOR TOTAL GERAL R$ 127.300,00
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APURACAO IA DE PRECOS

I - DEscRrÇÀo Do oBJETo

coNTRATAÇÀo DE PEssoA TunÍolca PARA E)GcUÇÃo Do sERvIÇo DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS
NEcEssIDADEs Dos ALUNoS DA REDE MrJNrcrpAI- DE EDUcAÇÃo DE sucuptRA Do RrAcHÃo - MA, pARÁ ATENDER As
NECESSIDADE DA SECRETARTA MuNtcIpAL DE EDUCAÇÃo DE sucuptRA Do RIAcHÃo - MA.

ITEM
EMPRESA: A. PEREIRA NASCIMENTO

FILHO - EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65

EMPRESA: PHOENIX

EM PREENDTMENTOS E SERV|çOS

LTDA CNPJ: 31.457.905/0001-19

EMPRESA: LIMPMAR EQUIPAMENTOS E

coNSTRUçÕrS lrOA CNPJ:

10.817.688/0001-s0
MEDIA

1 Rs 5.500,00 Rs 5.600,00 Rs 5.000,00 Rs 5.366,67

2 Rs 7.300,00 Rs 7.350,00 Rs 7.o0o,oo R5 7.2L6,67

3 Rs 7.700,00 Rs 7.630,00 Rs 7.500,00 Rs 7.610,00

4 Rs 11.000,00 Rs 11.500,00 Rs 10.000,00 Rs 10.833,33

5 Rs 9.000,00 Rs 9.500,00 Rs 8.000,00 Rs 8.833,33

Sucupira do Riachão - Ma, 26 de abril de 2A22.

t t ?tWtr,1 t t*( rt/o ^(,-,' P. *^
Vanessa Noleto da Silva

Setor de Compras

PROCf,DIMENTO PÁDRONIZÀDO IrE PESQUISA DE PREÇOS, EM CONFORMIIIADE COM (TCU. Acórdão t" l21n0[7,2' CAlú rr. Rel. Bênjamim
ZylmlêÍ. Julg. 1Jr.20O7)

Rua Sâo Josc. N" 479. Ccntro - CEP: 656ó8-000 - CNPJ: 01.612.3.18/0001-67

Fone/Íàx: (99) 3553-1098i l0l9
ll-nrail : orefeiturasucuniradoriacheo@gmail,com
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ESPECTFTCAÇÕES TÉCNTCAS E COND|ÇÔES DA

r - DESCRTÇÃO:

t.l. Constitui objeto deste certame CONTRA'IAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ExECUÇÃO
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NB SUCUPIRA DO RIACHÃO _ MA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas:

I

2

Rua Sâo José. N" 479. Ccntro - C'tiP: 65ó68-000 - CNP.I: 01.ó12.338/000 t-67
l;onciÍàx: (99) 3553-1098i l0l9

[-]-mai I : urclçiturasucuoiradoriachao(ôsmail.com

ITEM ESPECIFICAÇOES ROTAS OUANT.
VEICULOS PARA O TRANSPORTE

Veículo tipo PASSEIO, sem condutor quilometragem
livre. motor a gasolina ou biocombustível; motorização
mínima 1.0; freios abs, airbag duplo transmissão mecânica
ou automática, direção hidráulica ou superior; ar
condicionado; 04 (quatro) portas; com capacidade para 05
(cinco) pessoas; não incluído combustível, em perfeitas
oondições de uso e de segurança, com documentação
afiializada, cor sem preferência; não superior a 05 (cinco)
anos de uso.

GRUTA,
MATANÇA A

MORRO
VERMELHO

I

Veículo tipo CAMINHONEI'E, cabine dupla, sem
condutor, quilometragem livre, motor a diesel, transmissão
mecânica ou automática, 4 x 4, cd player, freios abs,
airbag duplo, com capacidade para 05 (cinco) pessoas,

motorização mínima de 140 cv, ar condicionado, estribos
laterais, protetor de caçamba, trio elétrico, não incluído
combustível, em perfeitas condições de uso e de
segurança, com documentação atualizada; cor sem
preferência: não superior a 05 (cinco) anos de uso.

SUCURUJU A
RIACHINHO

1

2

Veículo tipo CAMINHONEI'E, cabine dupla, sem
condutor, quilometragem livre, moror a diesel, transmissão
mecânica ou automática, 4 x 4, cd player, freios abs,

airbag duplo, com capaoidade para 05 (cinco) pessoas,

motorização mínima de 140 cv, ar condicionado, estribos
laterais, protetor de caçamba, trio elétrico, não incluído
combustível, em perfeitas condições de uso e de

segurança, com documentação atualizada; cor sem
preferência; não superior a 05 (cinco) anos de uso.

PASSAGEM
FUNDA A
TINGUIS

I

2

Veículo tipo CAMINIIONETE, cabine dupla, sem
condutor, quilometragem livre, motor a diesel, transmissão
mecânica ou automática, 4 x 4, cd player, freios abs,
airbag duplo, com capacidade para 05 (cinco) pessoas,

motorização mínima de 140 cv. ar condicionado, estribos
laterais, protetor de caçamba, trio elétrico, não incluído
combustível, em perfeitas condiÇões de uso e de

GRUTA,
MAT'ANÇA A

MORRO
VERMELHO

I
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Run São José. No 479, ('entro - CF.P: 65668.000 - CNP.Í: 01.ó12.338ru001-67
Fone/Íar: (99) 3553- I 098/l 0l 9

E-nrail: Drefeiturflsucuoirsdoriachâoíôsrnail.com

segurança, com documentação atualizada; cor sem
preferência; não superior a 05 (cinco) anos de uso.

(-.
.(

--''i (i

',\ ,,.
.!\: ,' / }

3

Veículo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros. Em bom
estado de conservação. Com todos os equipamentos de
segurança obrigatórios. Especificações: a) O veículo
deverá ser registrado no DETRAN como veículo de
passageiro; c) o veículo deve ter no máximo l0 anos de
uso.

BAIXÃO DO
DOMINGÃO A

BACURI

. . i \.'

I

3

Veículo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros. Em bom
estado de conservação. Com todos os equipamentos de
segurança obrigatórios. Especificações: a) O veículo
deverá ser registrado no DETRAN como veículo de
passageiro; c) o veículo deve ter no máximo l0 anos de
uso.

TABOCAL A
TINGUIS I

Veículo tipo MICRO-ONIBUS, capacidad e mínima 22
passageiros; sem condutor quilometragem livre, freios abs,
airbag duplo transmissão mecânica ou automática, direção
hidráulica ou superior; ar condicionado; não incluído
combustível, em perfeitas condições de uso e de
segurança, com documentação atttalizada, cor sem
preferência; equipado com todos os itens básicos de série e
itens regulamentares de segurança; não superior a 05
(cinco) anos de uso.

BREJINHO A
MORRO

VERMELHO

ITEM BSPECIFICAÇOES
VALOR
UNIT OUANT. QUANT.

VALOR TOTAL

VEICULOS PARA O
TRANSPORTE ROTAS RESERVAS

Veículo tipo PASSEIO, sem
condutor quilometragem livre.
motor a gasolina ou
biocombustível; moto rização
mínima 1.0; freios abs, airbag
duplo transmissão mecânica ou
automática, direção hidráulica ou
superior; ar condicionado; 04
(quatro) portas; com capacidade
para 05 (cinco) pessoas; não
incluído combustível,em
perfeitas condições de uso e de
segurança, com documentação
atualizada, cor sem preferência;
não superior a 05 (cinco) anos de
uso.

R$ 5.366,67 1 I R$ 10.733,34
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Veículo tipo CAMINHONETE,
cabine dupla, sem condutor,
quilometragem livre, motor a
diesel, transmissão mecânica ou
automática,4 x 4, cd player,
freios abs, airbag duplo, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, motorização mínima de
140 cv, ar condicionado, estribos
laterais, protetor de caçamba, trio
elétrico, não incluído
combustível, em perÍbitas
condições de uso e de segurança,
com documentaÇão atualizada;
cor sern preferência; não superi«rr
a 05 (cinco) anos de uso.

RS 7.216,67 J 2

:i ír

r.'

(

I

R$ 36.083.35

í t,--
'!r i r. I -i'

l. :,..1., , ,.,. ].-. / -... I
..\': ;;,i

u't','-. /
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Veículo Tipo Doblô -

Capacidade 7 passageiros. Em
bom estado de conservação. Com
todos os equipamentos de
segurança obrigatórios.
Especificações: a) O veículo
deverá ser registrado no
DETRAN como veículo de
passageiro; c) o veículo deve ter
no máximo l0 anos de uso.

R$ 7.610,00 2 ) R$ 30.440,00

R$
10.833.33

I R$ 2l .666.66

Veículo tipo MICRO-ONIBUS,
capacidade mínimaZ2
passageiros; sem condutor
quilometragem livre, freios abs,
airbag <luplo transmissão
mecânica ou automática, direçãr.r

hidráulica ou superior; ar
condicionado; não incluído
combustível, em perfeitas
condições de uso e de segurança.
com documentação atualizada,
§or sem preibrência; equipado
com todos os itens básicos de
série e itens regulamentares de

segurança; não superior a 05
(cinco) anos de uso.

5

Veículo tipo VAN - Capacidade
para12 passageiros. Em bom
estado de conservação. Com
todos os equipamentos de
segurança obrigatórios.
Especificações: a) O veículo
deverá ser registrado no

R$ 8.833,33 J R$ 26.499,99

3

4

Rua Sâo José, N" 47v, Conuo - Chlt): ó5óótl-ü00 - ('tr t'J: 0l .61 2.1-18í)001-ó7
Fono/Íàx: (99) i553- I 09Íl/l 0 I 9

li-mail : urefeiturasucuoirodorinchso(á)emqil.com
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DETRAN como veículo de
passageiro.

,,.. ,,,:\).

VALOR TOTAL GERAI. MENSAL (rotas e cota reserya)
t) ô ! ns rzs.+zi,r+

í1.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 A Constituição Federal prevê como dever do Estado nte- com absoluta
prioridade, o direito à educação (artigo 227). No seu artigo 205 preconiza que a educação é direito de todos e
dever do Estado, garantindo o princípio de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E, no
artigo 208, VII, preconiza que o dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de
Transporte Escolar,

2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4 o prevê que o Poder Público tem o dever de
assêgurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à Educação:

:-2.3 Em seu artigo 53 fixa que a criança e o adolescente tem o direito à Educação, sendo-lhe assegurada
igualdade de condições para o acesso e perÍnanência em escola pública e gratuita próxima de sua residência;

2.4 No seu artigo 54, inciso VII, coloca como dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
atendimento no Ensino Fundamental através de programas suplementares de transporte, entre outros.

2.5 O parágrafo primeiro desse mesmo artigo exprcssa que o acesso ao ensino obligatório e gratuito constitui
direito público subjetivo. E, no parágrafo seguinte, consta que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo
Poder Público, ou sua oferta inegular, importa em responsabilidade da autoridade competente.

2.6 Para dar cumprimento a essa legislação se torna fundamental a contratação de empresa especializada para
prestar serviços de locação de veiculos para o tralrsporte escolar, garantindo o acesso de todos os alunos à
escola, uma vez que a frota existente no município é insuficiente para atender toda a demanda de transporte
de estudantes da rede municipal de ensino.

2.7 O Município de Sucupira do Riachão - Ma assume sua responsabilidade e o seu dever de garantir o acesso

-_; permanência dos alunos matriculados em sua rede. fornecendo o Transporte Escolar com a contratação de
bmpresa especializada nesses serviços.

3 DO ÓRGÃO SOLICITANTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.1 DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DOS VEÍCULOS E DOS CONDUTORES DURANTE A
EXECUÇÀO DO OBJETO.

3.1.1 A prestâção dos serviços pressupõe o cumprimento dos requisitos indispensáveis fixados no Edital e
seus anexos, para que a licitante possa se habilitar a exccutar o objeto, sendo que a inexecução total ou parcial

dos requisitos editalícios e legais implicani na rescisão contratual.

Rua Sâo José. N'.í79. Ce tro - CEI': 65668400 - CNPJ: 0l .61 2.338/0001 -ó7

Fonc/fax: (99) 3553-1098i l0l9
El-n1:iil : Diefcitür'âsucu Dirsdoriàchtoaalgmail.com

x
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3.1.2 Para execução dos serviços a contratada deverá fomecer ções de uso,
manutenção em dia, motoristas e veículos detentores dos requisitos garantindo
assim, a continuidade e perfeita execução dos serviços.

3.2 DAS CONDrÇÕES DOS VEÍCULOS:

3.2.1 Para execução dos serviços deverão ser utilizados veículos com capacidade de passageiros compatível
com a demanda de cada rota, em conformidade com as disposições desse edital e seus anexos e, adequadas
para o Trânsporte de alunos.

3.2.2 Os veículos a serem utilizados para o transporte escolar, deverão ser apropriados ao transporle de alunos
da educação brisica na izona rural ou urbana, devidamente equipados e identificados como de uso específico
nesse tipo de transpoÍe, em observância as normas de trânsito.

3.2.3 Os tipos de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que apropriados ao transporte de pessoas,
devem: reunir adequadas condições de utilização, estar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da

--.iscalização e dispor de todos os eqüpamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de
segurança. tais como: cinto de segurança, extintores, tacógrafos, identificação do transporte de alunos,
motoristas capacitados e treinados para o transporte de alunos e devidamente habilitado.

3.3. Qualquer alteração nos veículos obsen'ada durante a execução do serviço ou a posteriori, que, venham a
desclassificáJo para execução do objeto. será obj eto de substituição. sem ônus para Prefeitura Municipal ou
rescisâo contratual.

4 DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 DOS PRÉ-REQUISITOS DO CONDUTOR: O condutor deve preencher os seguintes
requisitos

a) Habilitação para dirigir veículos na categoria do veiculo utilizado na prestação dos serviços;
b) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima. ou ser reincidente em inÍiações médias durante
cs doze últimos mesesl

.Ú.2 DOS PRÉ-REQUISITOS DO VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS:

4.2.1 O transporte de alunos somente podcrá ser realizado de aoordo com as necessidades e
particularidades de cada rota, observado em todos os casos a segurança no transporte dos alunos. conforme
termo de referência.

4.2,2 Os veiculos utilizados no transporte escolBr devom possuir os seguintes requisiúos:

a) Cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros:

Estar com a documentação e licenciamento atualizado;
Apresentação diferenciada, nas lalerais e traseira, contendo a palavra "Escolar" na cor preta.

Rua São Josú, N' 4 ?9, Cçulío " c'EP: ó56ó8.000 . CNPJr 01.r,12.138/0001-67
Pone/f3\: (99) 3553-1098i l0l9

[:-rnail : Df e[citurâsusuDirrdoriachÍroaa)gmail.cool

b)
c)

4.3 Não serão aprovados e nem autorizados a realizar o transporte de alunos os veículos que rrão atenderem
aos requisitos de segurança exigidos no Edital e Termo de Referência.
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4.3.1 O licitante declarado vencedor, deverá apresentar sempre que for sol Municipal
de Educação, os documentos compxrbatórios das exigências previstas nesse
4.3.2 Os veículos serâo inspecionados l0 dias antes do início de cada ano letivo, onde serão observados os
equipamentos obrigatórios e de segurança.

5 DA UNIDADE TISCALIZADORA E DAS CONDIÇÔES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
DO OBJETO

5.1 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo
acompaúamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as oconências relacionadas
com o serviço do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das Íàltas ou defeitos observados.
5.1.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverâo ser
encaminhadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

5.1.3 O recebimento dos serviços Íicará a cargo da unidade requisitante do objeto, através do Gestor/Fiscal do
contrato ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 67 da Lei n" 8.ó66193, cuio recebimento ocorrerá

\-.ro local e hora determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma, de acordo com o art. 73 da Lei no
8.666193:

5.2 Consideram-se aceitos e aprovados os sewiços executados que, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisório e da entrega da Fatura./Nota Fiscal, que nâo sejam contestados pela
CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço e Nota de Empenho. Firmado pela autoridade
responsável.

5.3 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos e mau funcionamento do veículo. falta de assiduidade.
a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/F'iscal <io contrato e terá um prazo nláximo de 24h para realiz:rr
os ajustes ou substituição do veículo ou rnotorista, conforme o caso.

6 DAS ROTAS E DA ESTRÂTEGTA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 As ROTAS onde serão executados os serviços, com inclicação da quantidade de alunos a serem
transportados e o tipo de veiculo a ser utilizrdo serão repassados pelo secretaria:

-6.2 Os serviços serâo prestados durante os dias letivos anuais que compõe o calendário escolar. bem com«r

durante atividades extracurriculares, se houve7.3 Como critério de julgamento do item será considerado o
menor preço para execução do serviço para cada rota.

6.3 JTTNTAMENTE COM A PROPOSIA A LICIIANTE APRESENTARÁ DECLARAÇÂO ATESTANDO
NA SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÂO DO OBJETO JÁ ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS
COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, COMBUSTÍVEIS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS,
FICANDO CLARO QUE O MUNICÍPIO NÃO ARCARÁ COM NENHUMA DESPESA ALEM DA
CONTIDA NA PROPOSTA.
6.4 Os serviços serão executados nas rotas indicadas pela Secretaria Municipal de Educação, a quem caberá
exclusivamente realizar o gerenciamento cios serviços, inclusive extinguir, dividir ou criar nova rota. alterar
tumo ou horários sem que caiba ao licitante o direito de reclamar ou requerer qualquer tipo de compensação,

salvo no caso de acréscimo de quilômetros.

7. DA ADJUDICAÇÃO
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7.1 A adjudicação será realizada a licitante que registrar o menor preço por veículo para execução do serviço,
observados os preços finais e a ordem de classificação das propostas.

8 DA ESTIMATIVA DE PREÇO

8.1 O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de reÍ'erência t'oi detelrninado
com base na metodologia de custo por veiculo. Entretanto, os valores finais ficarão restritos aos autos
do procedimento licitatór'io.

Sucupira do Riachãc - Ma, 03 de maio de 2022.

Kariny Almeida
Secretária Municipal de Educação
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TERMO DE AUTUAçÃO

Aos 06 (seis) dia do mês de maiode2O22,nasala da Comissão Permanente

de Licitaçâo, eu, fOSE WARTEN BARBOSA DA SILVA, no exercício da funçâo de

Pregoeiro/Presidente da Comissâo Permarrente de Licitação/CPl, registro e autuo a

solicitação de abertura de processo para realização de CONTRATAÇÂO DE PESSOA

JURÍDrCA PARA EXECUçÃO OO SenVrçO DE TRANSPORTE ESCOTAR PARA ATENDER

AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNIC|PAL DE EDUCAçÂO DE SUCUPTRA

DO RIACHÃO - MA, PARAATENDERAS NECESSIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAçÃO DE SUCUPIRÁ DO iilÁCHÃO - MA, em conformidade com Anexo I (Termo

de Referência), nos seguintes ternros:

pRocEsso ADMtNrsTRATtvo 
" 

Ns 397 3A7 / 2022 / CpL.

PREGÃO ELETRÔNICO : NC OO9 /2O22

NATUREZA: Prestação de Serviços.

EXERCÍCrO:2022,

Secretaria Municipal de Educação.

Para constar, lavro e assino o presente termo.

losE S.,{ DA SILVA
regoeiro

Portâria ns LAZ|ZOZL

itü SAo iosé, N' 479, Cclllro . CtiPi 65óó3-000 - CNI'J. 01.61].-l3tl/0001-67
Íjol]ç/làx: (99) 355.]-I 09t/l (ll 9

E-Ínail : D.efsiturrsucüDir{dorischrofá)emi.ii.cotrl
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MEMORANDO INTERNO/CPL

Ao Setor Contábil
Prefeitura Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de infomração de dotação orçamentária.

Senhora Assessora,

Sucupira do Riachão - MA, 06 de maio de 2022.

/:/

i':..t: /

\r),
'Y',) r"/ .

'C
Jl,

Solicitamos informações sobre a existência cie disponibilidade orçamentrfuia para procedermos à

Contratação de Pessoa Jurídica para Execuçâo do Serviço de'fransporte Escolar para Atender as

Necessiclades dos Alunos da Rede Municipal de Educaçào de Sucupira do Riachão - Ma, em

conformidade com Anexo I (Termo de Referência). conforme processo em anexo.

JOSE DA SILVA

Ruâ Sio José. N' 479. Cer:Í) - Çlil': ó5f,6li-000 " ('NI1l: 0l.6l2.ilE/0001-67
lrcireii'ar: (99) 3i53- i09ll/l ()19

lr-rnEii ; rrÍtíeiturírsucuuirtrrlcriachaoílt)s$ail.c{r.n
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MEMORâ!{DO INTERNO/CT

Su;upira clo Riachão/irtÀ

Ao Pregr:eircr
Prefeit.ura Municipal
Nesta

Em atenÇão à consulta formulada por esta Equipe sobre a existência de
dotação orçamentária clestinada a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRÀNSPOR'IE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇ'ÃO DE SUCUPIRA DO R]ACHÃO . NIA, PARA

ATENDER AS NECESS]DADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO

RIACHÃO - MA, segue enquadramentc orçamentário conforme abaixc;:

EXERCICIO FINANCEÍRO 2022

O2.L4 - Fundo de Man. Des. Educ. Bas. Va,l. Prof .

t2.361..0025.2025.0000 - Mant. e Func. do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter. Pessoa ilurídica

SALDO ORçAI4ENTARIO:R$ 932.000.0ü (oitor:entosi e oitenta e dois mil reais)

Derrolvam.-se os presenLe,s e'.ltos a CPi,.

AtenciosalnenLe,

Kayia Moraes
Âssessora Contábil

ítrrar Íiiic,.tosc. No 479. ucniro - i-'l:i'}: 65ê68-i,0() - C'NP.l: (tl.(r12.-l.lti/0001-67

!rutrr',/ih\: (9r) 3i53' I 01;8i I 0 I 9

li- nra i l : n r': l'eir u r+ s u c u n i ra d ori :lc h ac@ g úr a l l.co m
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Sucupira do Riachão - MA, 10 de maio de 2022

A Sua Excelência o Senhor
Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de autorizaçãc.

Senhol Pret'eito,

Enr atenção âo Despacho para a CPL, registrar, autuar, e demais atos

necessários para realização de Contratação dc Pessoa lurídica para Execução do Serviço de

'l'ransporte Escolar para Atender as Necessidades dos Alunos da Rede Municipal de

Educação de Sucupira do Riacháo - Ivia, em confcrrnidade com Anexo I (Termo de

ReferênciaJ, servimo-nos do presente experiiente para encaminhal'os autos do PREGÃO

sob o ne OO9 /2022 /CPL, registlando que constam nos autos os procedimentos

necessários a conclusão do feito, restanrio somente Vossa AutorizaÇão para procedermos

com o processo licitatório.

['/ARI,EN BARBOSA DA SILVA
Prcgoeiro

Rtxl Si. josj. N'479. (§r:1ic. ( l.iP ó§6ó8-00^-.jl.lP.l:01.ô,f.338/0001-ô:'
Ircr.,'là)i: (99) 3553-l09Yi0 t9

ir-rÍâi I : üreícitl:l'asucuuirtdoriar,'haoíni:gnrcil.cunt
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Considerando o Memorando interno, solicitando a realização de

courneraçÂo DE pEssoA runÍ»rca penl rxrcuçÂo Do sERvrço DE TRANspoRTE

ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE

roucnçÃo DE sucuptRA po RtncuÃo - MÂ, nARA ATENDER As NEcEsstDADE DA

SECRETARTA MUNrcrpAL DE EDUcAçÃo DE sucuprRA oo nncnÃo - MA, EM

CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO Oe nffenÊUCIA), e conforme disposto no art.

16, Il, da Lei Complementar ne 101, de 4 de maio de 2000, e para efeito da realização do

referido procedimento liciiatóri,:, que a despesa tem adequação orçarnentária e financeira

anual e compatibilidade com o planc plirrianual e conl a lei de diretrizes orçamentária,

decido AUTORIZAR a realizaçãii de proceiinrento licÍtatório na forma da lei.

Encaminhem-se os autos a CPL para proviciências

GABINETE DO PREFEI'I'O ÜIUNICIPP.L $E SUCUPIRA DO RIACHÃO, ES'I'ADO DO MARANHÃO,

EM 12 DE MAIO DE2A22.

\^)- 0
l'/a!teriiRs F.odrigues de

,: '::ícitc Muniiip3tl

I,lr:lr sà).lojil. l':. 4;9. ( cDiio - ('tjP: ó5608.tx,..! - ( Nl.j. 0t.6t2.3-18/ti0!)l-ó i
ioric/i'3\: (99) 355.i-l ()9 8/l0l9
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Sucupira do Rjachão - MA, 13 de maio de 2022.

Ao
Setor furídico
Prefeitura Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de emissão de Parecer.

Senhor Assessor Jurídicc,

Em atendimento ao Parágrafo único do Alt. 38, da Lei Federal ne 8.666/93,
encaminhamos a minuta do Edital Ce l,icitaçãc e scu ânexo na morialidade PREGÃO

ELE'IRÔNICO - sob o nq AA9 /2022/CPL, parã sereil examinados e posterior emissão de
parecer.

Atenciosamente,

UTáRLEN B.àRtsOSA D
Pregoearo

SILVA

Íiuí-(áD.l.ir'.N'i;t\.Ce!,!íL'-íLP:á5ú68-Uü0-1NI,J:01.6t2.-t38/000t-6?
ijri'c/t::,\: (99) 

-'r 553- !v,N8/|0|I
il-fi r:l: :il.riritEii.ii!Íui,i:'tdorlâ!'h.o.Aslíair.colll
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CoNTRATAçÂO DE PESSOA JURÍDrCA PARA ExEcUçÃO DO SERVIçO DE TRANSPoRTE EscoLAR
PARAATENDERAS NECESSIDADES DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAçÂO DE SUCUPIRA
DORTACHÃO-MA. ,
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SESSÃO PÚB I

Página I
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PROCESSO
DATA

ulho de 200
da Lei Complementâr ne 123, de 74 de deze
de 14 de agosto de 2014e legislação complem

ADMINISTRATIVONo39T,3AT/2022 \

Atend

Pr.t.atuE Muhl.lpol d-

rr i stro ndo p<rror <, pova»

em

p

0001-
pública a

út PREçO POR
de Pessoa

dos AIunos da

com as disposições deste Edital e seus
ne 10.024, de 20 de setembro de 20L9,
ela Lei Complementar Federal n.e 147,

' '... , tr;; .

!n?r*jí:à1\.

I,, fí .-.,

EDITAL DE PREGÂO(EIETRÔNrCO) N"0O9/2 02 2
)

t\.- \.

Çi

:\

t!
.fi

DA REALIZAçÃO §(./§./w(.
HOR/1RIO DE INÍCTO DA DISPUTA: às ro(:)o(horas

LOCAL: Prefeitura do Municipio de Sucupira do Riachão - MA
www.licitanet.com.br "Acesso ldentificado"

O MUNICÍPIO DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNP.f sob rr.

67, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues
realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÂO ETETRÔN
ITEM, para atender à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, obi

lurÍdica para Execuçâo do Serviço de Transporte Escolar para
Rede Municipal de Educaçâo de Sucupira do Rlacháo - Ma.

O certame deverá ser processado e iulgado

de lunho de 1993.
É Pregoeiro, deste Município, l

Anexos, da Lei no 10.520, de 17 de i ral

e, no que couber, na Lei Federal n.e 8.666 de 2l

da Silva designada pela Portâria ne 102/2027 de
dos Municípios.

À DOCUMENTOS DE HABI E DA SESSÃO PÚBLICA

dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será

22 de setembro de 2021, publ

1 DO ENCAMI

l.l. O recebimento

Aa1.2

exclus melo letrônico, no endereço www.licitaneLcom,br.

púbtica do PREGÃo ELETRÔNlco ocorrerá rü de )ooooooo( de )ooo< às
.licitânelcom,br, nos termos das condições descritas neste Edital.

objeto deste PREGÃO a Contratâção de Pessoa furÍdica para ExecuSo do Serviço de
nsporte Escolar para Atender as Necessidades dos Âlunos da Rede Municipal de Educação

de Sucupira do Riachão - Ma,
2.2 Editâl e seus Anexos poderão ser obtidos através da lnternet pelos endereços eletrônicos:

www.licitanet.com.brehttos://sucupiradoriachao.rna.eov.br/transparencia./eainda

2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXo I do edital, facultando-se ao

licitante a participação em quantos lotes fol'enl de seu interesse.

2,L

DATA E HORA DAABERTURA D
)o( dexx)ffxxxx dexrffx

liLocal da Sessâo Púb

LICA:

br

de2

Pâgina2
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O critério de iulgamento será o de MENOR PREçO POR ITEM obse
constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

lt:- r :

\'. . ..--

2.4

2.5

2.6

3,L

4.2 Os p

Em caso de discordância existente entre as especificações deste obiéto dêícrito no Compras
Governamentâis e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

As informações administmtivas relativas a este Edital poderão ser obtidas iunto ao Setor de
Licitações ou pelo e-mail cplpmsr@gmail.com.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas
Municipal de Administração.

3 DO CR|TÉRIO DEIULGAMENTO E MODO DE DTSPUTA

Pl.lla Sectetaria

s técnicasesp

3.2 Será utilizado o modo de disputa "ÂBERTO", em que os lici nta lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

4 DA IMPUG O AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESC

4.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada raaa sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

4.L.1 As impugnações ao Edital d a Pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 08h00 às 16h00, na Ru 9 tor de Protocolo, Centro, Sucupira do Riachão
- MA, ou encaminhadas atr no endereço eletrônico: cplpmsr@gmail.com.

4.1.2 Caberá ao Pregoei uxiliado responsáveis pela elaboração deste Edital e seusp

anexos, decidir sobre no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data
de recebimen im

4.1.3 A Pre r sobre a impugnação antes da abeftura do certame.

4.t.4 Qu oa imdnto da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
ropostas, será desÍgnada nova data para a realização deste PREGÂO.u

P

recimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,

A concessâo de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve[á ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

en pol meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:

O pregoeiro respondelá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá r'equisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

4.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no ceftame

4.3.1

4.3.2

Página 3
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5 DASCONDTçÔESPARÂPART|CIPAÇÃo No PREcÃo

5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao obieto

desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,

constantes deste Edital e seus Anexos;

5.2 A participação nesta licitâção importa à proponente na irrestrita

estabelecidas no presente Edital, bern como, a obsewância dos

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a fecufsos. dêstas

condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no me;

5.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de d de seus itens ou

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em, as especificações do

ANEXo (TERMO DE REFERÊNCrA);

5.4 Como requisito para participação no PREGÃO E NI Licitante deverá manifestar, em

campo próprio do Sistema Eletrônico, q re os requisitos de habilitação e que

sua proposta de preços está em con exigências do instrumento convocatór'io,

bem como a descritiva técnica co A I (TERMO DE REFERÊNCIAJ;

5.5 A declaração falsa relativa ao cum requisitos de habilitação e proposta sujeitará o

licitante às sanções previstas tal e Leis is ne 10.520/02 e 8.666/93;

5.6 Poderão partici EIETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÂO

ELETRÔNICO, via inte cujo obietivo social seja peltinente ao obieto do certame,

acel

as ntes deverão ler

os

deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à

ê m amente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/:

regão Eletrônico se dal'á por meio da digitação da senha pessoal e

nte e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente pür

Eletrônica, observada data e horário Iimite estabelecidos.

de operacionalização pelo uso da Platáforma de Pregão Eletrônico, a título de

pela utilização dos recursos dâ tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que

escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

a,l - Pa todas as empresas com exceção das MEI',s.

30 dlas 90 dias 180 dias 365 dias
R$ 132.20 R$ 195,20 R§276,20 R$ 399.50

que atendam a

docume

4.6.7 A

a

a.2 - Para as MEI'S.

Págtna 4
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R$ 112,40 R$ 175,40 R$ 250,10 R$ 36s,30

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do arL 5e da Lei ne 10.520/02.

5.6.1 Independentemente de declaração expressô a simples apl'esentação de proposta implica

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prei

observância das normas contidas na legislagâo mencionada em seu preâmbulo;

5.6.2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de p de

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Sucupi nenhuma

hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único transações que

forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua even

5.6.3 As Licitantes interessadas deverão proceder ao

início da sessão pública via internet;

da data marcada para

5.6.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição ficação e de senha, pessoal e

intlansferível, para acesso ao Sistema Eletrôni site:

5.6.5 O credenciamento junto ao p lm ica na responsabilidade legal única e

exclusiva do Licitânte, ou de seu rep presunção de sua capacidade técnica para

realização das transaçôes inerentes ico;

5.6.6 O uso da senha de acesso pelo é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquel transação efetuada nte ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

Sistema, ou do Municíp M promotora da licitação, responsabilidade por eventuais

danos decorrentes senha, ainda que, por telceiros;

rda se oua bra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema pata

imediato

par deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos

a

de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçãor; empresas que estiverem

judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, conculso de credotes,

da estrita

5.6.7 A pe

5.7

e

1 NE - Jugtifcativa para Vedaçào dê Congórcio: Considerando quê é ato discíicionário da ,qdministraÉo dianto da avaliação dê convêniôncia e

opoÉunidadê ho caso concrêto; ê con6idgrendo que êxi6têm no m6rcedo div€rsas êmprêsas com potênciâl técnico, ProÍissional ê opoíacional suÍcionte
para at€ndêr satisfetoriamontê à3 exigâncies prêvistas nestê oditel, entênde-so quê á convêniont€ a vêdaçáo dê panicipaçào de emprêsas 6m "consóÍcio"

no Prêgão êm t€la.

ou liquidação, Ressalva: É possível a pafticipação de empresas em recupelação iudicial,

que amparadas com certidão ennitida pela instância iudicial competente, que certifique que a

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos

termos da Lei ne. a666/ 1993. [TCU, Ac. 8.27L/2071-2a Câmata, Dou de 04/ 70 /20LL);

Página 5
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Pública;5.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administrâçãb

5.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este

Município;

5.7,4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com

suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa o pelo órgão

que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. ara ve das

condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promove

Cadastro Nacional de Empresas Iuidôneas e Suspensas-CEIS;

5.7.5 Empresas cujo dirigente, gelente, sócio ou responsável dor público da

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA;

5.8 A participaçâo na sessão pública da internet

do licitante.

rá a consulta nto ao

o da senha privativa

5.8.1 Os documentos necessárÍos à licitação, compleendendo os

documentos referentes à proposta de preço e à itaçâo ( anexos), deverão ser aplesentados

no idioma oficial do Brasil, com valores

5.8.2 Quaisquerdocumentosnecessá

nacional do país;

no presente certame, quando apresentâdos

em língua estrangeira, deverão ser respectivos consulados e traduzidos para o

idioma oÍicial do Brasil por iurame neste país;

5.8.3 Não serão aceitos docu por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou

cópias em fac-símile, salvo quando expressamente permitidos no Edital;

de

desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração

preços;

estar cientes das condições para participação no certame e assumir a

aautenticidade de todos os documentos apresentados;

tratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de

ificação exigidas na licitação;

tantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar ne

006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos

ais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados;

6.1 Os licitantes encarninharão, exclusivamente por meio do sistema

(https:ryliçitanet.com.br/). concomitantemente com os doeumentos de HABILITAÇÂO exigidos no edital,

5.8.4 Ad

dos itens

5.8.5 Os

5

L'I

PáSna 6
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ploposra com a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", incluindo'QU

MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horár'io limite de início da Sessão Pública, horário de

Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a

etapa de envio dessa documentaçâo;

6.2 As propostas cadasrradas no Sisrema NÂo DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÂo DA

EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e presetvar o sigilo propostas.

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DE DAô

pregoeiro;

6.3 A Licitante será responsável por todas as tl'ansações que forem nome

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de p la insêridos em sessão

pública;

6.4 O licitante deverá obedecer rigol'osamente aos te

dÍscordância existente entre as especificações deste ob.ieto RTAL e as especificações

constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), p

6.5 Na Proposta de Preços inserida no rão incluídos todos os insumos que o

compõem, como despesas com mão-de-obra, mate ntos, impostos, taxas, fi'etes, descontos e

do obieto desta licitação;quaisquer outros que incidam direta ou irrd

6.6 O envio da proposta acompan nrentos de habilitação exigidos neste Edital,

ocorrerá por meio de chave de acesso senha;

6.7 As Microemp Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haia de laridade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1o da

LC ne 123, de 2006;

6.8 Ató a pública, os licitantes poderâo retirar ou substituir a proposta e os

us anexos. Em caso de

resas e Em

IA

documentos de ha nte inseridos no sistema;

6.9 ecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entfe as propostas

aprese te ocorrerá após a lealização dos procedimentos de negociação e iulgamento da

pro

mentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serao bilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de

lances;

6.110 Licitante será inteiramente lesponsável por todas as transações assumidas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como verciaCeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como

acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorl'ente da perda de

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens enlÍtidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pâ§na7
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7 DA ABERTURA DA SESSÂO PÚBLICA, C

l^ttNcEs
urssrFrcAçÃo DAs pRoposrAs E FoRMULAçÂO DE

7.1 No dia )o( de ,ooooooo< de )oo« às ,o(h)o(min, horário de BrasÍlia-DF, a sessão pública na inter.net será
aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de
lances.

7,2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a p oferi{ada

que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÂO OgtaLHnoe Do oBfETo,,do siste suas

características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, aind4 lo órgão

requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não esteiam itpde, que forem

v omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o

inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do DESCLASSIFICARÁ;ee

ou manifestadamente

inexequível, caso o7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua p

mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua p

7.5 As licitantes deverão mantel a impessoalidad

de aceitabilidade;

e, se tificâ sob pena de serem desclassificaCas

do certame pelo pregoeil'o;

7.6 Em seguida ocorrerá o início da

https://licitanet.com.br/. conforme Edital;

.ê
a Internet, única e exclusivartrente, no site

7.7 Os licitantes podelão oferecer I sucessi observando o horário fixado para aber.tura da sessão

e as regras estabelecidas no Edi

7.A O licitantê somênte de valor iufelior ou percentual de descoltto superior ao último

rei

l'

por ele ofertado e

7 .9 O intervalo mí ed nça de valores ou pelcentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação

aos lances intermed em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no Termo de

Referência;

7.10 Se o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 'ABERTO", em que os

licitantes lances públicos e sucessivos, com prolrogações;

lances da sessão pública ter'á duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorr.ogada

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 fdois) minutos do período de

q

7.

âuto

duração da sessão pública;

7.12 A prcfiogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso

de lances intermediários;

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessâo pública encer.r.ar-se-á

Página 8
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7.14 Encelrada a fase competitiva sem que hala a prorrogação automática pelo sistema,'pbdírá o pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitif o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor pleço;

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALoRES UNITÁRIOS E TOTAIS

com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO{..- feRUO Og

automaticamente

REFERÊNCIA. Caso seia encerLada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido,

convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar

''/

p p.oderá

va lores

for recebido e

a

arredondando-os PARA MEN0S automaticamente caso a licÍtante pelmaneça ine
l"r

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, preval ece aq

registrado em primeiro lugar';

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão

que

po real, do valor do

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas dema a identificação do detentor

do lance;

7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexeq rá aleÉar o proponente sobre o

valor cotado para o respectivo item, através do irá, podendo o mesmo ser confirmado ou

reformulado pelo proponente;

7.19 A exclusão de lance é possível somen a fase de lances, conforme possibilita o sistema

eletrônico, ou seia, antes do encerrame to do item;

7.20 No caso de desconexão co op decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o

Sistema Eletrônico poderá às licitântes para a lecepção dos lances;r

7.21 0 pregoeiro, qua

realizados;

7.22 Quando a

minutos, a

hrt.ps://

ntinuidade a sua atuação no cel'tame, sem prejuízo dos atos

do istema eletr'ônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

suspensa e reiniciada somente após decorrldas (24) vinte e quatl.o horas da

Pregoeilo aos participantes, rro sítio eletrônico utilizado para divulgação no site

7. licitante acompanhar as opelações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do

P ico, Íicando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

quaisque mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;

7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção

do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;

7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÂO exclusivos para participação de microempresas e

empresas de pequeno porte ou equiparadag uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação

Página 9
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7,26,1 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e e resasp ile porteonue

,/ ,-

peq

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empr.esa de maior

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC na 123,

de 2006 e suas alterações;

7.26.2 Entende-se como empate àquelas situações em que

e empresas de pequeno porte seiam iguais ou ate 5o/o (

classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

7.26.3 A melhor classificada nos termos do item anterior te

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocad4 5 fcinco) minutos

controlados pelo sistema contados após a comunicação automática

7.26.4 Caso amicroempresa ou a empresa de pequeno porte melho

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitautes m resa de pequeno porte que

para o exercício do mesmose encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

7,26.5 No caso de equivalência dos valores aprese icroempresas e empresas de pequeno pol.te

que se encontrem nos intervalos estabelecidos res, será realizado soÉeio entre elas para

que se identifique aquela que primeiro poderá melhoI oferta;

7.26.6 Na hipótese de não-con nos revistos neste item, convocação será em favor da

ploposta originalmente vencedora do

7.26 O disposto no item 7.2 mente rá quando a melhol ofefta não tiver sido apresentada por

microempresa ou emp eq

co critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente,

aos bens e se

7.28.1 Prod

7.28.2 P prestados poI empresas brasileiras;

7.28.3 restados poI empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

Ze, incisos II, III e IV da Lei ne a666/93);

7,28. idos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos pr.evista em lei pal.a

pessoa deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendanl às regras de acessibilidade

previstas na legislação;

7.28.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sol'teada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lallces da sessão pública, o pt'egoeiro deverá encaminhar, pelo sistema

Página 10
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e'§êiâ obtida melhoreletrônico, contrapropostâ ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, pârd qu

propostâ, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicita[á ao

licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classi I'o lugar

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máxim ulado ra contratação

do arL 26, doneste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único

Decleto 10.024/2019, e velificará a habilitação do licitante con

dÍsposto no Capítulo X do Decleto 10.024/2019;

8,2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, APTE reço final superior ao preço

máximo fixado, ou que apresentar preço mauifestamente inexeq

8.3 Considera-se inexequível a Broposta que ap

de valor zero, incompatíveis com os preços dos i de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da lici lecido limites mínimo s, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de plop prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela

ou à totalidade da remuneração.

se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, as provas ou os indícios que fundarnentam a suspeita;

8.5 Na hipótese de nsao da sessão pública para a realização de diligências, com vistas

d edital, obseryado o

gl ou un itár'ios simbólicos, irrisórios ou

nsum

8.4 Qualquer interessado p

sistema com, no m

8.6 0P

e

ao saneamento das x pública somente podelá ser reiniciada mediante aviso pr.évio no

e atro horas de antecedênci4 e a ocorrência será registrada em ata;

convocar o licitante para enviar documento digital complementar, pot' meio de

funcional ível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1 0 poderá ser plorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escl'ita e justificada do

antes de Íindo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;

4.6.2 os documentos passíveis de solicitagâo pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as

do material ofeftado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou pl'opostas, encaminhados por meio eletrônico,

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados peio Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletfônico, sob pena de não aceitação da proposta;

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance

-l

Página 11



d rr'l rrlstrond o Ir cr ro o Po

_.t!. I úiJ.. ''
L:] "*t,. 

r: / ,

il_tii»;.. '

,. - )'.'i";|.i^i' /"'''c.ll*r*i, :.'':.\ 
'-l.,':.

i!.
ubseque'ii&e, poüerá
'.:h.^ ':.-.'
\1.'t'il
't , ,,,.,

deiirais Iicitantes;

,. ,...

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; ...4 ;t ,.
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8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, inÍolmando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade;

8.6.5 O Pregoeiro poderá encaninhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação

em condições diversas das previstas neste Edital;

8.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à s

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;

8.6.7 A negociaçâo será realizada por meio do sistema, podendo ser acom

8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e em

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à s

elos

e erio porte, sempred

9

v g,L.z A consulta aos

TA a velificação, pelo

123, de 2006, seguindo-

a habilitaçâo do licitante,

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o p

obseruado o disposto neste Edital.

9.L Como condição prévia ao exame d.a habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro o eventual descumprimento das condições de

que impeça a participação no certame ou a futuraparticipação, especialmente quanto à de sangão

contratação, mediante a co

9.1.1 Cadastro Nacional de eas e Suspensas-CEIS;

se lizada em nonte da empl'esa licitante e também de seu sócio

maioritário, por fo 2 da l,ei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável implobidadê administrativa, a proibição de contl.atar. com o Poder Público,

inclusive lo pessoa iur'ídica da qual seja sócio majoritario;

9.1.3 ta de Situação do Fornccedor a existência de Ocorr.ências lmpeditivas lndiretas, o

dil para verificar se houve fraude por parte das elnpt.esas apontadas no Relatório de

tivas Indiretas;

tativa de burla ser'á verificada por meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimento similares,

dentre outl'os;

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputa[á o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação;

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova vel'ificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

In

Oco

9.1.4 A

-l
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-seprevisto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne 123, de 2006, seguindo

para aceitação da proposta subsequente;

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de docurnentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em

formato digital, via sistem4 no prazo de 02 fduas) horas, sob pena de inabilitação;

9,1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos med presentação

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade d docum tal;

9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNP,/CPF difere ueles

legalmente permitidos;

9.1.10 Se o licitante for a matl'iz, todos os documentos deverão estár em no

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto men que, pela própria

naturezA comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

9.1.11 Serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e fil di de números de documentos

peÉinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tribu Dívida Ativa da União, emitida

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela P oria-G a Fazenda Nacional, por constar no

próprio documento que é válido para matriz e Íilia quan to ao Certificado de Regularidade do

o, devendo, destâ forma, apresentar oFGTS, quando o licitante tenha o recolhimento

documento comprobatório de autorização para çáo.

10 DA HABITITAçÃO

10.1 Como condição la ao me da documentaçáo de habilitação do licitante detentor da

proposta cl rimeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condiçõ epa p o, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a

parti ce e ou a futura cont[atâção;

L0.2 A d ativa à HABILITAçÃO f URíDICÁ consistirá em:

empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. â1

ca a lunta Comercial da respectiva sede;

o caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado na Iunta
Comercial da respectiva sede.

10.2.3 Em se tratando de Microempreendecior lndividual - MEI: Certlficado da Condicão de
Mlcroemnreendedor Indlvidual - CCMEI. na forma da Resolução CGSIM ne 16, de 2009, cuia
aceitação ficar'á condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.3 A documentação relativa à QUALIFICAçÂO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:

Págrna 13
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10.3.1
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa iurídica, referente à matliz e, quando for o caso,
igualmente da Íilial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessâo
pública deste pregão.

10.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contiábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentâdos na forma da lei , registrado na lunta Comercial do Estado e acompanhado da
(DHPJ do profissional responsável técnico, em que esteiam registrados os do ativo
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), indicados pela licitante, bsti
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por í ices do
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da p

10.4 A documentação relativa à REGUIITRIDADE FISCAL E TRABALHISTA TA

10.4.1 Prova de inscrição no do comprovânte
de inscrição e de situação câdastral, juntamente com o q emitido
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
cadastral ativa para com a Fazenda Federal, atualizada

10.4.2 Prova de inscrigão no
ou sede da proponente, peÉinente ao seu
contratual.

e compatível com o obieto

mediante a apresentação de Certidão
expedida

da Fazenda;

do domicílio ou sede do licitante, relativa
o obj licitado;

Fazenda Municinal. relativa aos tributos relacionados com

dias.
do possuir situação

relatÍva ao domicílio

10.4.3 Prova de regularidade para com a

pela Secretaria da Receita

10.4.4 Prova de regularidade ara com a

aos tributos re

10.4.5 Prova de regu
o obieto

10.4.6 Ce de

L0.4.7

de Situação para com o@igq

de débitos inadimplidos perante a lustiça do Trabalho, mediante a
de Certidão Nesativa de Débitos Trabalhistas (CNDTJ. nos telmos da Lei ne

07 de iulho de 2011;

.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição seráfão)
declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que
for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negâtiva.

10.4.7.1.L A não regularização da documentaçâo no prazo estipulado implicará a
decadência do dirêito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Pâgjna L4



10.4.8 Certidão simpliÍicada e
dias da data de abertu
MEr)

10.4.9 Alvará de Localização e Funcionamento da proponente, fornecida pelo Município sede da
empresa, conforme dispõe o artigo 5e, inciso Il da Portaria Federal ne 2.8L4 de 29 / 05 /9a;
A documentação relativa à DOCUMENTAçÃO TÉCNICA consistirá em

10.4.10Atestado (sJ de Capacidade Técnica emitidos por Pessoa furídica de Direito Pú ou Pli
comprovando que o licitante iá prestou seruiço de transp orte escolar confo
descrito no Termo de Referência; (exceto para mÍcroempreendedor ind El)

10.5 Deverá apresentar ainda as DECTARAçÃO UNIFICADA:

10.5.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO lll)

L0.6 Os documentos de que tratam os subitens anteriores se pregoeiro e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado di

10.7 No iulgamento da habilitação, a Pregoeiro pode nar e lhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes para fins de habilitação e classificação.

10,8 O não atendimento das exigências
licitante.

10 deste Edital implicará a inabilitação do

10.9 O licitante provisoriamente em item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os itação cumulativamente, isto é, somando as exigências do

as estivel' concolrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
das cabíveis.

eto

item em que venceu
inabilitação, além da

ulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o[s)
itemIns] de es) es) cuia retirada(s) seiaIm) suficiente(s) para a habilitação do licitante

m

10.10 Não havendo a

nos rê

11

I

DA PROPOSTA DE

10.11 nto às exigências de habilitagão fixadas no Edital, o licitante será declalado

PREçOS A'USTADÁ E ENVIO DOS DOCUMENTOS
ENTARES DE HABI

Encerrada a etapa de lances, a Pregoeiro convocará o licitante detentor da melhol oferta, item
a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema a PROPOSTA DE PREçOS AfUSTADA,
em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante anexar o documento.

71,2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, trOlfAzqd!àl02.,tGlgAqlDefÂ§, sob pena de inabilitação
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1L.3 O licitânte deverá anexar
contados da convocação.

a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de

17.4 Em caso de indisponibilidade do sistem4 ser'á aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
cnlnmsr@gmail,com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com
a Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A Pregoeiro não se
responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas
no servidor ou navegador, tanto do Município de Sucupira do Riachão - MA quanto do lssor.

lL.4.L A fim de aplical o princípio da isonomia entre as licitantes, após tran oo o2
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer vio dao
Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeiro, o registro da l'oposta.

rá solicitar',
mesmo.

fase da licitação, a
a instrução do processo,

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail,

7L.4.2 É facultado a Pregoelro ou à autol'idade co
promoção de diligência destinada a esclarecer o

11.4.3 Se a proposta não for aceiúvel ou se
atualizada ou não atender às

rp o
ro

À

de enviar a Proposta de Preços
Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e

examinará a proposta
apuração de uma proposta q

11.5 A proposta deverá conter:

ivamente, na ordem de classificação, até a
itâ1.

constante do Anexo ll do presente Edltâ|,
com dados aleatórios, sob pena de desclassificação

em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem

11.5.1 Proposta de
vedado o
da

1L.5.2 Preços

1

11.5.3

11.5.6

71.5.7

incl de encargo financeiro ou plevisão inflacionária;

o plodutos e marca;

da propostâ implícará na plena aceitação das condições
das neste edital e seus enexos.

de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certâme, conforme previsto no aÉ 69, § 2e
combinado com o artigo 66, § 40;

O pl'eço proposto deverá ser expresso em moecia corrente nacional (Real), com até duas
casas decimais (0,00).

A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e .{nexos sob pena de desclassificação.

Págtna 16
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11.5.8 A Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para initi'uião dti so sobre
informações que não esteiam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A propostá apresentada terá que lefletir pleços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentação.

1L.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a plorrogação do prazo de valid da proposta
por até 30 (trinta) dÍas. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão fo or esqrito,
sendo facultado ao licitante recusa[ ou acêitar o pedido; entletanto, no caso
PROPOSTA não poclerá ser modificada.

de a

12 DOENCAMINHANDODADOCUM

l2.l A documentação constânte no Ítem 10, caso solicitada, deve
cópias autenticadas, iuntamente com a proposta final também
dlgslilglg contados da solicitação do Pregoeiro no

fosé, 479 - Centro - Sucupira do Riachão- MA. Aos cu
e o pregoeiro responsável: .losé Warlen Barbosa da S

estar lacrado e informar o nome da empresa ou
do Pregão Eletrônico.

72.2 Consideradas cumpridas todas as

seguinte endereço: Rua São

to de Licitâções e Contratos
contendo os documentos deve
número do CNPI, número e ano

tal to à apresentação da documentação de
em primeiro lugar, o pregoeilo o declarará

o autor do segundo menor lance para apresentaf sua
observada a ordem crescente de preço, os autol'es dos

tério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento

e enl original ou

habilitâção e propostâ final pelo licÍ
vencedor.

12.3 Ocorrendo a inabilitação, o p
documentação de habilitação e,

demais lances, desde q
convocatório, ou p a

t3 DOS RECURSOS

13.1 Declarado

L3.Z A e

13.3 U

em
regoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poder'á de forma

do sistema, manifestar sua Íntenção de recorler.

ifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (trêsJ dias para a apresentação das
ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as

em igual prazo, que começará a contal do término do prazo do lecorrente, sendo-lhes
rada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
interneL

13.5 O reculso contla decisão do Pregoeiro não telá efeito suspensivo.

L3.6 Decorridos os plazos para os recursos e contl'arrazões, a Pregoeiro terá até 5 fcinco) dias para:

-l
l

ORIGINÂL
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13.6.1

t3.6.2
13.6.3

Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem nlotivação ou fora do prazo
estabelecido;
Motivadamente, reconsiderar a decisão;
Manter a decisão, encaminhando o rêcurso à autoridade cornpêtente;

13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos plocedimentais, a a competente
adludicará o obieto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação:

13.9 Não havendo recurso, a Pregoeiro adjudicará o obieto ao licitante
procedimento à autoridade superior para homologação.

Iao

14 DAREABERTURADA

14.\.1

14.2.2 A co
res

15 DAADIUD

15.1

BLICA

74.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

Nas hipóteses de provimento de recurso que
da sessão pública precedente ou em que seja a

atos anteriores à realização
sessão pública, situação em

que serão repetidos os atos anulados e os q

L4.L.2 Quando houver erro na aceitação mel classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o rar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal termos do art 43, §1e da LC ne l23 /2006.
Nessas hipóteses, serão
encerramento da etapa de

imediatamente posteriores ao

L4.2 Todos os licitantes l'emanesce deve[ão pala acompanhar a sessão leaberta"

14.2.L A convocação se sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase
do procedi

feita mail dar'-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
do lícitante manter seus dados cadastrais atualizados.

LO

atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeilo
vencedor.

o pl'imeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será1

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o ob,eto da
licitação.

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do obieto ao pl'oponente vencedor pela Plegoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2.1 A homologaçâo do resultado desta licitação hão obriga esta Administração à aquisição do
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16.1

16 DO PAGAMENTO

Os pagamentos selão efetuados em até 30 (trintâ) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Município e acompanhada ainda das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivo do obieto, através de transferência eletrônica para
CONTRATADA indicada pela mesma.

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTÀ C

FEDERAL E MUNICIPALJ em validade para o pagamento.

L6.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será
adiudicaúria e haverá em decorrênci4 suspensão do prazo de p
defin itivamente sanado.

17 DA DOTAçÃOORçAMENTÁRIA E REAIUSTE DE

17.L Durante a vigência do contlato, os valores não serão

Somente poderá ocorrer a recomposição de
ll,"d" daLei 8.666/93.

â con

E DUAL,

bancária da

16.2 E

17 .2

17.3 Não serão liberadas recomposições
extraordinár'ia, tampouco fato previ

17.4 Os pedidos de recomposição
Prefeitura Municipal.

17.5 Somente serão

por pafte da
o problema seia

nquadrados rro disposto no Artigo65,

flação, que não configurem álea econônrica

ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da

de lecomposição de valores que contenham todos os

res

osp
documentos comp
Lei8.666/93.

ât'a a recomposição, conforme disposto no .Artigo 65, II, "d" da

serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
do Termo de Aditâmento.

L7.6 Os valores
ê

18

sável pelo contrato deverá acompanhar, peliodicamente, os preços pl'aticados no
para os bens registrados, nas mesmas condÍçôes do serviço, podendo, para tanto, valer-se de

isa de preços ou de outro processo disponível.

L8.2 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo supeNeniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o gestor deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de
preços e a sua adequaçâo ao platicado pelo mercado.

18.3 Frustrada a negociação, o fornecedor poder'á ser liberado do compromisso assunrido, desde que

comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução'
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19.1 Comete infração admÍnistrativa, nos ternos da Lei ns 10.520, de 2002, o licitante/adludicatário que:

T9 DASPENALIDADES

t9.t.2
t9.t.3
19.1,4
19.1.5
19.1.6
19.1.7
19.1.8

'WL

.. ni.,
.:!à 1.

1.:.'

19.1.1 Não assinar o tenno de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidôneo;

.jl'

pode seI aplicada cumulativamente com as demais sanções.

rocesso de aplicação de penalidade, houver indÍcios de prática de infração
tipiÍicada pela Lei no 12.846, de 1e de agosto de 2013 (Lei AnticorrupçãoJ, como ato

inistração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da

19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o icitantes, em qualquer
momento da licitação, mesrno após o encerramento da

19.3 O licitante/adiudicatario que corireter qualquer das i inadas nos subitens anteriores
iicar'á suieito, sem preiuízo da responsabilidade e crt intes sanções:

19.3.1 Advertência por faltas leves, assim mo aquelas que não acarretalem prejuízos
significativos ao objeto da con

19.3.2 Multa de 10oó (dez por
conduta do licitante;

estirnado do(s) itemfs) prejudicado[s) pela

19.3.3 Suspensão de licitar e impedime com a Administração Pública Municipal pelo
prazo de até dois a

19.3.4 Impedimento de tratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo
plazo de até ci

L9.4 Declaração de in ou contl'atal'com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os dete tes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a
própria que a penalidade, que será concedida sempre que a Contlatada ressarcir à
Con causados;

19.5 A

79.6

idade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou

P Administrativo de Responsabilização - PAR.

L9.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administratrvas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos tennos da Lei na L2.846/2OL3, seguirão seu rito nolmal na

unidade administrativa.

19.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regulal dos plocessos administlativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e preiuízos à Administração Pública Municipal

Página 20



lesultántes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a

L9,9 Caso o valor da multa não se,a suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicaüário, obsewando-se o procedimento
ptevisto na Lei ns 8.666, de 1993.

coduta
ado o

princípio da proporcionalidade.

19.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.11 A autolidade competente, na aplicação das sançôes, levará em consideração a
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Admin

nlstrcaltdo fror ro o p

il
ireito de levogar a licitação

amente comprovado, ou

20 DA

\'/ 20.6 Nenhum ato será

EANU

20.1 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Sucupira do R

por razões de interesse público decolrentes dê fato
anulá-la em virtude de vício insanável.

20.2 A declaração de nulidade de algum ato do p
diretamente dele dependam.

nto so resultal'á na nulidade dos atos que

20.3 Quando da declaraçào de nulidade de inrento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que eia se

20.4 A nulidade do procedimento nao obrigação de indenizal pela Administ!'ação.

20.5 A nulidade da con pe retroativarnente, impedindo os efeitos iurÍdicos que o
contrato, ordinariame Ioduzit além de desconstituir os já produzidos.

se do 'uício não resuitar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

20.7 A revogação precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
ea rmalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.8 para anular ou revogar a licitação é o Plefeito Municipal de Sucupira do
R

E E DA CORRU

partes declaram conhecer as normas de prevençáo à con'upção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Let de lmprobidade Admirristrativa (Lei Federal aç 8.429/7992), a Lei Federal ne
12.846/20L3 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nerrhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se cornprometer a dar, a quem quer que seia, aceitar ou se compl'ometer
a aceitar, de quem quer que seia, tanto pol'conta própfia quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagão, compensação, vantegÊns financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,

de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contl'ato, seja de forma direta ou indireta

2L.t
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quanto ao obieto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus plepostos, administradores e
colaboradores aiam da mesma forma.

22 DAS DISPOSIÇÔES GERAIS

22.1 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetat a formulação das
propostas,

22.2 É obrigação da proponente observale acompanhal' rigol'osamente os editais,
e comunicados oficiais divulgados confolme item anterior, lel e interpretar destes,
desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou

22.3 A proponente deverá indicar à Pregoeiro todos os meios de contato eletrônico [e-

fases me

ne e

mail), para comunicação, e obl'iga-se a manter os dados devida atual durante todo o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o de todos os atos
comunicados, os quais serão consiclelados recebidos, não uer alegação de não
recebimentos dos documentcs.

22.4 O pregoeiro não se responsabilizará pol e-mails que, p r vo, rrão forem recebidos em
virtude de problemas no seruidor ou navegado tento io de Sucupira do Riachão -MAr u
quanto do emissor.

22.5 lncumbirá ao Licitânte acompanhar as
decorrente da perda de negócios dian

Eletrônico, sendo lesponsável pelo ônus
a de qualquer mensagem enviada ê emitida

pelo Sistema ou de sua desconexão.

22.6 Caso o sistema eletrônico
pública, e permanecendo

para p legocil'o no decorrer da etapa de lances da sessão
Iicitantes, os lances continuarão sendo lecebidos, sem o

preiuÍzo dos atos real

22.7 Se a desconexão r por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública
será suspensa eso iada após decorrido, rro mÍnimo 24h [vinte e quatro horas), após
a comun fato pantes em campo próprio no sistema eletrônico.

ES ULTRÂPASSE O HOK{RIO DE EXPEDIENTE O PREGÂO SERÁ
NO HORJ{RIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

22.9 iente, ocorrendo qualquer fato superueniente, ou mesmo indisponibilidade no
mpeça a realização dc certame na data e horário marcado, a sessão pública será
nte transfêrida para o primeilo dia útil subsequente, no horário estabelecido neste

que não haja ccmunicação do Pregoeiro em contr'ário.

22.10 pótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das pfopostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência selá registrada em
ata.

22.LL Para dirimir, na esfera iuclicial, a5 cuestões oriundas do presente Êdital, será competente o FoIo da
Comalca de São loão dos Patos - Ir{4.

se
p

22.A CASO A

S

h
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22.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

22.L3 I este todos os fins e efeitos, os

Sucupira do Riachão -MÁ" xx de xxxxxxxxxxxxxx de xxxx.

KARINYALMEIDÂ
SECRETÁRTÂ MUNICTPAL DE EDU

,/ .-: i
;t _,/

intes Anexos:

- 
'tt,

,4r.,. rat.-

{
i{.

ANEXO I Termo de Referência - EsDecificacões Técnicas e Condicões da Drestâcâo dos servicos:
ANEXO I.A Relaçâo detalhada dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANÉXO III Modelo de Declaracão Unincadâ;
ANEXO IV Contrato

Págiira 23
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Veículo tipo CAMINHONETE, cabine
dupla, sem condutor, quilometragem
livre, motor a diesel, transmissão
mecânica ou automática, 4 x 4, cd
player, freios abs, airbag duplo, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, motorizaçáo mínima de 140
cv, ar condicionado, estribos laterais,
protetor de caçamba, trio elétrico,
náo incluído combustível, em
perfeitas condições de uso e de
segurança, com documentaçáo
atualizada; cor sem preferência; náo
su a05 anos de uso.

2 Rs7.2L6,67 3 2 Rs 36.083,35

N
w

3

Veiculo Tipo Doblô - Capacidade 7
passageiros. Em bom estado de
conservaçáo. Com todos os
equipamentos de segurança
obrigatórios. Especificações: a) O
veículo deverá ser registrado no
DETRAN como veiculo de
passageiro; c) o veículo deve ter no
máximo 10 anos de uso.

^d[',f.{Í

Rs 7.610,00

I

q
%h\,

§
*"#
sf

l

Rs 30.440,00

h.
B

4

Veículo tipo MICRO-ONIBUS,
capacidade mínima 22 passageiros;
sem condutor quilometragem
freios abs, airbag duplo transm
mecânica ou automática, direçáo

ar
náo

os
de

reg

cordocumentação

itens
urança; não

superior a de uso.

RS

10.833,33

hidráulica ou
condicionado;
combustível, em
de uso e de

preferência;
e itens

^s{

t L Rs 21.666,66

3 R$ 26.499,99
de segurança

Especificaçôes: a) O
deverá ser registrado no

1

Rs 8.833,33

- Capacidade para
bom estado de

Com todos os

como veiculo de

R5 L25.423,34VALOR TOTAL GERAL MENSAL (rotas e cota reserva)

2 IUSTTFTCATM
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2,1 A Constituição Federal prevê como deeer do Estado assegurar à criança e\o adolescerúei;cóm absoluta
prioridade, o direito à educação (artigo 227). No seu artigo 205 preconizâ que a edu'cafão é dileito de
todos e dever do Estado, garantindo o princípio de igualdade de condições para acesso e permanência
na escola. E, no artigo 208, VII, preconiza que o dever do Estado com a Educação será efetivado
mediante a garantia de Transporte Escolar.

2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4 0 prevê que o Podel Público tem o dever de
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à Educação;

2.3 Em seu artigo 53 fixa que a cÍiança e o adolescente tem o direito à Educação, sendo- assegurada
igualdade de condições para o acesso e permanência em escola pública e gratuita ma sua
residência;

2.4 No seu artigo 54, inciso VII, coloca como dever do Estado assegurar à
atendimento no Ensino Fundamental através de programas
outros.

2.5 O parágrafo primeiro desse mesmo artigo expressa que o acesso
constitui direito público subjetivo. E, no parágrafo seguinte,
ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
autoridade competente.

2.6 Para dar cumprimento a essa legislação se toma
para prestar serviços de locação de veículos para o
os alunos à escola, uma vez que a frota existente no
demanda de transporte de estudantes da rede de

2.7 O Município de Sucupira do Riachão - Ma
acesso e permanência dos alunos matricu s

responsabilidade da

de empresa especializada
garantindo o acesso de todos

para atender toda a

ilidade e o seu dever de garantir o
sua fornecendo o Transporte Escolar com

do Transporte Escolar

o

entre

o e gratuito
mento do

a contratação de ernpresa especiali

3 DO ÓRGÃO SOLICITANTE E DA DO

02.14 - Fundo de Man. Des. Val. Prof,
12.361.0025.2025.000 .it

3.3.90.39.00 - O Ter. Pessoa lurídica

3.1 DOS REQUTSTTOS rlu vEículos E Dos coNDUToRES DURANTE A ExEcuçÂo Do
oBlETO.

3.1.1 A prestaçâo põe o cumprimento dos requisitos indispensáveis fixados no Edital e
seus ue a licitante possa se habilitar a executar o objeto, sendo que a inexecução total

requ itos editalÍcios e legais implicará na rescisão contratual.

3.1.2 P selviços a contl'atada deverá fornecer veículos em perfeitas condições de uso,
em dia, motoristas e veículos detentores dos requisitos indispensáveis de segurança

assim, a continuidade e perfeita execução dos serviços.

3.2 DÁS NDrçÔEs DOSVEíCUTOS:

3.2.1PaÍa execução dos serviços deverão ser utilizados veículos com capacidade de passageiros compatível
com a demanda de cada rota, em conformidade com as disposições desse edital e seus anexos e,

adequadas para o Transpotte de alunos.

ou
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3.2.2 Os veículos a serem utilizados pala o transporte escolar, deverão ser aproirr'iados ao 9:ânspolte de
alunos da educação básica na zona rural ou urbana, devidamente equipados e idehtiff'cados como de
uso específico nesse tipo de transpofte, em observância as normas de trânsito.

3.2.3 Os tipos de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que apropriados ao transporte de pessoas,
devem: reunir adequadas condições de utilização, estar licenciados pelos competentes órgãos
encarregados da fiscalização e dispor de todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que
tange aos itens de seguranç4 tais como: cinto de segurança, extintores, tacóglafos, i
transporte de alunos, motoristas capacitados e treinados para o transporte de alunos

* ntificação
da

do
nte

habilitado.

3.3. Qualquer alteração nos veículos observada durante a execução do serviço ou a nham ar
desclassificá-lo para execução do obieto, será obieto de substituição
Municipal ou rescisão contratual.

4 DOS REQUISTTOS TNDTSPENSÁVE|S pene SXECUÇÂO DO OBI

4.7 DOS PRÉ-REQUISITOS DO CONDUTOR: O conduror

a) Habilitação para dirigir veículos na categoria do veículo u

on para Pre feitura

seguintes [equisitos

dos seruiços;

r

o
b) Não ter cometido nenhuma infração grave ou grav

os doze últimos meses;

4.2 DOS PRÉ-REQUTSTTOS DO VEíCULO UTrU

4,2,1 O transporte de alunos somente
particularidades de cada rota, observ
conforme termo de referência.

4,2,2 Os veículos utilizados no

Cintos de segurança

lsslma, ou s tnc ente em infrações médias durante

o NSPORTE DEALUNOS:

eaIizado de acordo com as necessidades e

b

os casos a segurança no transpoúe dos alunos,

sp ar devem possuir os seguintês requisitos:

ndi s e para todos os passageiros;
e ciamento atualizado;

terais e traseira, contendo a palavt'a "Escolar" na cor pteta.

a)
bl
c)

Estar com a docu
Apresentação ren

4.3 Não serão ap
aos

4.3.1 0 I

n

4,3 Osv
u

a

se torizados a realizar o transpr:rte de alunos os veículos que não atenderem
rança exigidos no Edital e Termo de Referência.

vencedor, deverá apresentar sempre que for solicitado pela Secretaria Municipal
documentos comprobatórios das exigências previstas nesse edital.
inspecionados 10 dias antes do início de cada ano letivo, onde serão observados os

ntos obrigatorios e de segurança

s NTDADE FISCALIZADORA E DAS CONDIçõES DE EXECUçÃO E RECEBIMENTO DO OBIETO

5.1 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o serviço do Obieto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

5.1.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do liiscal/Gestor do contrato deverão sel
encaminhadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

e^g:r.a28



5.1.3 0

ocorrerá no local e hora determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma, de acordo com o
art 73 da Lei ne 8.666/93:

5.2 Consideram-se aceitos e aprovados os serviços executados que, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não seiam co pela
CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço e Nota de Empenho. Firmado auto
responsável.

5.3 Caso se.ja verificado alguma falha quanto a defeitos e mau funcionamento do duidade,
a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá u mo 24h para
realizar os ajustes ou substituiçâo do veículo ou motoristâ, conforme

6 DAS ROTAS E DA ESTRATEGIA PARA EXECUçÃO DO OBIETO

6.1 As RoTAS onde serão executados os serviços, com ind de alunos a serem
transportados e o tipo de veículo a ser utilizado serão re na:

6.2 Os serviços serão p
durante atividades extracurriculares, se h
consÍderado o menor preço para execução do

6.3 JUNTAMENTE COM A PROPOSTA A LIC
PROPOSTA PARA EXECUÇÂO DO
MANUTENÇÃO
CLARO QUE O

PROPOSTA.

DO VEÍCULO, COMBU

7. DA ADIUD

rota.

ARÁ DECLARAÇÃO ATESTANDO NA SUA
INCLUSAS TODAS AS DESPESAS COM

restados durante os dias letivos anuais m o calendário escolar, bem como
de julgamento do item será

q

E

Como

Ão
CARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, FICANDO

M NENHUMA DESPESA ALÉM DA CONTIDA NA

6.4 Os serviços serão executâdos pela Secretaria Municipal de Educação, a quem caberá
exclusivamente dos serviços, inclusive extinguir, dividir ou cliar nova rota,
alterar turno ou h que ba ao licitante o direito de reclamar ou requerer qualquer tipo
de compensação, no acréscimo de quilômetros.

7.1 A adi licitante que registrur o menor preço por veículo para execução do sewiço,

MUNICÍPIO

aa
o finais e a ordem de classiÍicação das propostas.

PREçO

rado como estimativa para o ob.ieto do presente termo de referência foi determinado com
de custo por veículo. Entretanto, os valores finais ficarão restritos aos autos do

8.

8DA

base
procedi to licitatório.
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EDITAL DE PREGÂO N9 OO9/2022
pRocEsso ADMINISTRATM Ne 397.387 I 2022
MODATTDADE: PREGÃO ELETRONICO
TIPOr MENOR PREÇO POR ITEM

CPF.................., (endereco). vem por meio desta, apresentar P

ne 009 /2022 em epiglafe que tem por obieto a lmplantação

oBfETo: Contratação de Pessoa furídica para Execuçâo do Serviço de Transporte Escolar
para Atender as Necessidades dos Alunos da Rede Municipal de Educação de
Sucupira do Riachão - Ma

ANEXO - ll

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatórlo por todas es licitantes)

(papel timbrado da licitante)
'i-
§"

A empresa estabelecida na (endereço completo, reço eletrônico, se

carso. RG..................,houver), inscrita no CNPJ sob ne ---...--.--...., neste ato represen

do Serviço de Transporte Escolar para Atender as N
de Sucupira do Riachão - Ma, em atendimento a as S rtas
segue:

lnformar Valor totâl R$...

Edital de Pregão Eletrônico
de n lurídica pala Execução

da Rede Municipal de Educação
ntos do Município, conÍbrme

corrldos, contados da data da abertura da sessão públicaA validade desta p éde
dE PREGÃO E NICO.

A apresentação da
seus anexos.

na plena aceltação das condições estabelecidas neste edltâl e

,..... de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nomc Legível/CargoJ

Quantidadedade

Xx xxxx

Valor unitário
R$

EspecificaçãoItem

RS1 xx
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EDITÂL DE PREGÃO NO OO9/2022
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 397 ,387 /2022
MODALTDADE: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

' ..;:i l
.:-'l

OBIETO: Contratação de Pessoa furídica para Execução do Serviço de Transporte E$çolar para
Atender as Necessidades dos Alunos da Rede Munlcipal de Educação de Sucupira do
Riachão - Ma

ANEXO.III

MODELO DE DECTJTRAçÂO UNTFTCADA
(papel timbrado da licitante)

',.;,§a l:.§. é'kâ"* =h.r"

&-

()

3)

s)

1) Declaramos, para os fins do
menores de dezoito anos em tra

Á Pregoeiro e equlpe de apolo

Prefeitura Municipalde Sucupira do Riachão -MA, Estâdo do Maranhão

PREGÃO ELETRÔNICO NE O09/2022

Pêlo presente instrumento, a empresa .-,..----.--, CNPI no

representante legal infra-assinado, que:

Declara, sob as penas do ertigo 299 do Código Penal, q ra na sltuação de microempresa, empfg§S
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da ne 123/06, alterada pela Lei Complementar
ne L47 /14,bemassim que inexistem fatos am ao seu desenquadramento desta situaçào.

nciso XXXlll do arl 7e da Constituiçâo Federal, não empregamos
ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, enr qualquer

trabalho, salvo na condição de qt dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso
V do arL 27 da Lei ns 8.66619 pela na 9.854/99.

2) Decleramos, fins até data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitaçáo no
presente processo lici ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

fi a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera
com o poder público.de governo,

4) devidos fins que não possuímos em nosso quadro socielário e de empregados, sewidor ou
dirigente contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso Ill, do artigo 9" da Lei n'

de2 de 1993.

a menter durantê a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações âssumidas,
todas as de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidãde de Proponente dos procedimentos licitatórios, instâura
dos por este Município,queo(a)responsávellegaldaempresaéo(a)Sr.(a)...... ................., Portador(a) do RG

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços,/contmto.
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7) Declaramos, para os devidos Íins
licitatório, bem como em caso de eventual
encaminhado para o seguinte ods€p:

E-mail:
Telefone:

8) Caso altere o citâdo e-mail ou têlefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de
Protocolo deste Município, sob pena de ser considerâdo como ilrtimado nos dados anteriormentê s.

n.9......9) Nomeâmos e constituímos o senhor(a)...........,. port ldor(a) do CPF/MF
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução dâ Ata de Registro de Preços/co
Eletrônico n.p Na 0O9 /2022 ê todos os atos necessários ao cumprimento das o
convocatorio, seus Anexos e na Atâ de Registro de Preços/Contrato.

Local e Dâtâ

Assinatura do Respo pela E

(Nome )
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EDITAL DE PREGÃO N9OO9/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 397.387 / 2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO PORITEM

Riachão - Ma

P: .6

OBTETO: Contratação de Pessoa turÍdica para Execução do Serviço de Transporte Escolar para

Atender as Necessidades dos Alunos da Rede Municipal de Educação de Sucupira do

ANEXO - IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

01- DA§-eABIE§

1.1-MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÁO,

no CNPI sob o na :ooooooo<xloooo<, com sede na Rua São losé, ne4

Riachão/ MA" neste ato representada pela Secretária Municipal
brasileiro, portâdor da Cédula de Identidade RG sob o ne ......

domiciliado nesta Cidade, dorâvante denominado,

f.2-.....,,,.., pessoa lurldica de dirêito privado, inscrita no

do R. G. N',...,. SsP/,,...,residente e domiciliarlo
simplesmente CoNTRATADA.

02- DO SUPORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas di

to -, Cidade de..... - .,.., doravante denomi

3

reito público, inscrita
68-000 - sucupira do

o Sr. ....-"
CPF sob o n ....., residente e

pelo senhor (a)portâdor (a)
nada

pelo Decreto Íte olZ/ZO2O, de

a.66 /94 e ainda Lei ComP

MENOR PREçO POR

Administrativo ne

inerentes à matéria e

03- DO OBIETO

sob regime de EMPREIT

pela Lei Federal ne 10.520/02 subsidiariamente

de 7,o2O, subsidiaÍiamente com a Lei Federal no.

6 e Licitaçâo PREGÃO ELETRONICO Ne 0**/2022, do tipo

ADA POR PREço UNITÁRIO- Processo

e estabelecidâs neste Instrumento, bem como nas normas

3.1-CONSTITUI

no di

E CONTRATO CONTRATAçÂO DE PESSOA IURíDICA PARA EXECUçÃO DO

RTE ESCOUIR PARÂ ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE

DE SUCUPIRA DO RIACHÂO - MA, em conformidade com Anexo I Cfermo de

de Preços dâ Licitante;

destê Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e orientaçôes do setor

I de *****i.+***,I*, para o Íiel cumprimento ora contratados.

SERVI
MI

objeto
Municipa

04- DO
4.1- Os

MENOR

termos estatuídos pelô Art 06, Inciso VIlt, alínea "â" da [Éi n2 e'6(t6/93'

05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

S.1- O presente lnstrumento Contretual foi firmaclo em decorrência do Despacho Homologatório e Adiudicatório pela

Secretária MunicipâI, concernente à Licitaçâo instaurada na modalidade Pregâo Eletrônico no **+ /2O22-

DE EXECUÇÃO

serâo feitos em conforlnidade com os termos da Licitaçâo, Pregão Eletrônico n'**+/2o22, do tipo

pREçO pOR ITEM, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA POR PREçO UNITÁRIO, nos

--l
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06. DO VALOR
6.1-O VALOR GLOBAI. para os ser,/iços dos obietos, para Secretaria Municipal de r'****r'***+*+*, obieto destê Contrato

no valor de R§ .......(............).

rl ''
.l|:,

\: :'-
Processo Administratlvo na ****'*xr \\OZZ e de conformidade conl os di'à"ílíé-s aa..

alterações posteriores,

07. DOTAÇÃO ORçAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da cêguinte Dotáção Orçâlnentária:

02,14 - Fundo de Man. Des' Educ. Bas. Val. Prof.

12.367.0025,2025'0000 - Mant' e Func, do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter. Pessoa JurÍdica

08- PRAZO:

8.1-O PRAZO de vigência do presente contrato sêrá de afé3l/Lz

s

ser prorrogado se necessário, somente medianteAditivo

ne 8.666/93 e alterações posteriores;

8.2- 0 prazo para inÍcio dos sel'viços será logo após a datâ da

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de

cláusulas do Contrato e assegurada à

alguns dos seguintes motivos,

a) Alteração do proieto ou esPecificâções, pela Admini

b) superveniência de fato excepcional ou i

condições de execução do contrato;

c) Interrupção de execução do co

d) Aumento das quantidedes

e) Impedimento de execução

contemPorâneo à sua

0 omissão ou atraso

resulte,

da assinatura, podendo
pela Lei Federal

da 0rdem de serviço;

admitem prorrogaçâo mantida às demâis

econômico-hnanceiro, desde que ocorram

à vontade das partes que altere fundamentalmente as

ritnro do trâbâlho por ordem e no interesse da Administração;

contrâto, nos limites permitidos pela Lei;

ou âto de terceiro reconhecido pela Administração em documento

09. DAS

9-1- Os

cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos plevistos de que

ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das satrções legais

efetuados através ce transferênciâ eietrônica diretame[te na conta corre[te do

na Tesouraria da CONTRÁ'IANTE;

serãorealizadosconformeaexecuÉodosserviços,ematé05(cinco)diascontadosdadata
danotafiscal(DANFE),condicionadosaordcmdêserviçodevidamenteatestadospelosetoÍ

9.2-

petente.

1O- DO REAIUSTAMENTO

10.1- Os preços dos objetos em referêIrcia seráo fixos e não sofrerão reajuste duranG a vigência deste contrato' de

acordo com os termos estabelecidos Pela legislâçãc vigente e atinellte à matéria, ressalvados os câsos

estipulados neste contrato;
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ndâ que o

manuais, instruções e

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá haver reaiuste, se existir

contlariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- pelo inadimplemento total ou pârcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes

penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2- Multas:

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimsnto de contlatâr com a Admi pelo

prazo de 08 (oito) meses;

11,1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo enquallto

determinados da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a CONTRÂT

12- MULTAS
12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente co

CONTRATANTE câberia obviar, a CONTRÁTADA incorrerá nas seguintes

v (a Por dia que exceder o prazo de entregâ do nrateÍiáI, 0,010/o (um centésimo pôr cento) do contrato;

b) Multas variáveis de 10Á (um por cento) dc valol atualizado cio

b.1) - Se â entrega do material não atender o andamento de

rem

b,2) - Se Não efêtuar a entrega do obieto deste instrumento,

especiÍicações;

12.2- As multâs estabelecidas serão entendidas conro

12.1.3- A CONTRÂTADA terá o limite de 03 (tiês) dias

oficial, para recolher a multa aos §oíl'ês do [vI

12.1.4- Os recursos contrâ â mul'.a aplicada

do ArL 109, lnciso I, alíllea "f' da Lei ne 8.ó66

13. DA RESCISÂO

13.1- Constitui motivo para rescisão destê

Lei ns 8.883/94;
13.2.- A rescisão do Presente

a) Anrig:ável - por

conveniêncie para o

e XVII do ArL

c)l

data da publicação da penalidade no órgão

máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições

cs Incisos de I a XVll do Art 78 da Lei no 8.666/93, âtualizada pela

reduzida â termo no processo de licitâção, desde que haiââs

- por 3 ssc:ito da Administração, nos casos enumerados nos lncisos I a Xll

da Legis!âçáo Processuâl.

ser alterado, com as devidas iustificati vas, nos termos do Artigo 65 de Lei 8666/93 e altereções,

entre as partes e sorrente mcdiânte aditivo contratuel e, em especiâ1, nos casos abaixo:

pela CONTRÂTANTE:

b)

14. DA

14.

QuandohouvermodincaçâodasespeciÍicaçôes,paramelhoradequâçãotécnicaaosseusobietivos;

b) euando necessária a modificaçâo do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição

quantitativâ de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n " 8 666/93;

4.1.2- A CONTRATADA fica obrigada a acêitar, nâs nresmas condiçõÉs contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem os materiâis, em até 25% (vinte ê cinco por cento) do valor inicial atualizâdo do contrato;
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14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, âltelados ou extintos, bem como â

quando ocorridÍrs após a datâ da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços

contratádos, implicarão a reüsão destes para nrais ou menos, conforme o caso;

L4.L.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-Íinanceiro inicial, nos termos preceituados pelo §

6'do Art. 65 da Lei Federal ne 8.666/93;

14.1.5- As alteraçõês do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitâtivos previstos, revisão

como a prorrogação de prazos e o seu dêsequilíbrio Íinanceito, serão formalizadas pôr de de

Aditâmento, pôr acordo das partes, conforrne disposição legal contida no artigo 65 e

da Lei A.666!93.

\/ 15- DAS OBRIGAçÔES DA CONTR,{TADA

1S.1- O Contrato deverá ser executado fislmonte de acordo cont as

CONTRÁTADA:

sendo obrigaçôes da

a) Executar os serviços, obieto do presente Contrato, e perfeiçâo;

b) A CONTRATADA é obrigada a reParar, ou substituir, às suas expensas,
ou incorreçôes resultantes dosno total ou em parte, o obieto do cotltrato em que se vlo defeitos

serviços, obieto deste instrumento contratuâl;
5

c) A CONTRÂTADA é responsável pelos danos
o red

Administração ou a terceiros, decorrentes de
uzindo essa responsabilidade a fiscalizaçáo ousua culpa ou dolo na execugão do contrato,

o acompanhamento pelo órgão intercssado;
os serviços complementares ou extraordinários,15.2- 0s acréscimos, suPressóes ou que

respeitados os limites da Legis obietos de alterações unilateral do Contrato, e serão

do recebimento do objeto ora contratado;

15.3. A CONTRATADA ó en gcs trabalhistâs, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da

execução deste

legais,

formalizados através de unt

1S.4. A CONTRÂT
Contrato;

15.5- A

16.DAS

pelc íiel cu::r;:imeuto Câs obrigaçÕes peÍtinentes aos serviços objeto deste

DO CONTRAT;iI': I §

e se respo;lsa".riiiz:. pelos serviços de acordo com o Anexo, com aconrpanhamento

clue sÊ cncai'ragêrá de repassar as orientâções para a realização do mesnlo;

t6. se responsabiliza pelo pa3arrento nas condições estabelecidas nestê lnstrumento;
'r''*r'*i'*'**'* 4o 63[TP-,'Ji-i\iT:i, rcsponsável pelc acompanltamento da execução objetc destede

Contratuai;

16.3- Pub o Extrato deste l strumento nâ fornla de Lei;

16,4- Fornecer à CONTRATADA todas as orie;liaiõcs e subsíclios necessários ao bonr e Rel cumprimento do obieto

deste Contrâto;
16.S- Notificar a CONTRÁTAD.{I Ío caso da atistê;-cia cie algumâ coirtrarieCaCe rêlacioneda aos serviços pl'estados e

ândamento.
17. DA VINCULAçÃO
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17.1- O presente Contrâto vincirii.-se âo PÍoceesi.iCi:ii!'.isa.ativo nP *++.+ l?O22 - PÍeàão EleÚ6Íúé:o1íà O**lZOZZ,
e seus anexos, bem coino a proposiá aprês3atâdâ, vencêdcres do ccrtâme.

ta- oo ootrtcÍLlo E FoRo
18.1- As partes elegem como domicílio legal, o Foro ca Comârca de São Joâo dos Patos, Estâdo do Maranhão, para dirimir

quaisquer litígios decomentes des'le Contiato, excluindo-se qualquer outro por mais privilêgiâdo que sejâm

desde que não possam ser resoh,idas amigavelmente.

19. DA ASSINATURA
19.1- E, por estâr'em devidamente acordaCos, declara as partes aceitarem as disposições es nas

Cláusulas deste Instrumento, suieitando-se às normas coutidas na Lêi Federâl ne 8.666/93, alual
n!:. 8.883/94, bem como as demais nornias cornpiementares, assinando este

teor e forma, iuntanrente com 02 (duas) testemrmhas.

Sucupira cio Riachào , ..... de .......... de2022.

xxxxxxxxxxxxLvJx;ixx)cY,Y,Y.ti,'lxx
CONTRÂTÁNTE

CPl.- nÍr

pela

. ..1 ]]:'
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Assunto: Exame prévio do edital de licitação e ruinuta contrâtuâl parâ efeitos tle cumprimenlo do art. 38,
parágrafo único da Lei n. 8.ó66193, atualizada. Constatação de regularidade. Aprovação.

Para exame e parecer deste Procurador de Assessoramento Jurídico, versando sobre licitação pública na
modalidade Pregão, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÀO Do
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÀO _
MA, EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

A matéria é trtzida à apreciaçâojurídica para cumprimento do parágraÍ'o único do art. 38, da Lei de Licitações
e Contratos Administrativos e do item 3.2.8, do anexo II. da Lei n. 6212001, com redação dada pela Lei n.
550t2006.

Sinalo que o presente parecer nâo se restringirá ao exame exclusivo da minuta de edital, mas também dos
atos do procedimento licitatório reali2rados até então. Ocorre que o ato convocatório se caracteriza como umâ
das peças do processo, com atos anteriores que funcionam como condições necessárias à sua elaboração,
sendo infrutífero analisá-lo como se fosse uma peça autônoma, apta a produzir efeitos por si só.

O exame prévio do editaltem índolejurídico-formal e consiste, via de regra, em verificarnos autos, no estado

em que se encontra o procedimento licitatório, os seguintes elementos:

a) Autuação, protocolo e numeração;

b) Justificativa da conratação;

c) EspeciÍicação do objeto;

d) Autorização da autoridade competente;

e) Indicação do recurso orçamentário para cobrir a despesa;

0 Se a modalida<ie de licitaçào adotada é compâtível com o valor estimado da conratação;

S) Ato de designação da comissão;

h) Se preâmbulo do edital contém o nome da repartição interessada e de seu setor;

j) preâmbulo do ediul indicando a modalidade e o tipo da licitação, bem como o regime de execução (p/obras
e serviços);

k) preâmbulo do edital mencionando que a licitação será regida pela Iegislação pertinente;

l) preâmbulo do edital anotando o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de documentação e

proposta, bem como para o início de abeÍura dos envelopes;

rn) indicação do objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

Ruc são José, No .1i9, (lentrc - CIP: ó56d8-000 - (NI'J: 0l .612.1i8/0001 -ó7

Fone/fcx: (99) 3553-l 098/l 0l 9
E-mail: orcÍciturasucüDirrdori!chiro(ôerrlsil.com
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n) indicação do prazo e as condições para a âssinatura do contrato ou retirada dos

o) indicação do prazo para execução do contrato ou entrega do objeto;

p) indicação das sanções para o caso de inadimplemento;

q) indicação do local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico, e se há

disponivel na data da publicação do edital e o local onde poderá ser examinado e

serviços);

r) indicação das condições para participação da licitação;

s) indicação da forma de apresentação das propostas;

t) indicação do critério parajulgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; indicação dos locais,

hoÉrios e códigos de aiesso para fornecimento de inl'ormações sobre a licitação aos interessados;

v) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitrírio e global;

w) indicação das condições de pagamento.

No que respeita à minuta contratual, incumbe ao parecistâ pêsquisar a conformidade dos seguintes itens:

a) condições para sua execução, expressas em cláusulas que deÍinam os direitos, obrigações e

.árpon."bitid"dà, das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta â que se vinculam,

estabelecidas com clareza e precisão;

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - o regime de execução ou a forma de fomecimento;
lll - o pieço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços,

os critérioi de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prâzos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e dc recebimento

definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual conerá a despesa, com a indicação da classificação t'uncional programática e da

categoria econômica;

VI - âs garantias oferecidas para ossegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII - os casos de rescisãol

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão adrninistrativa previstâ no art. 77

desta Lei;

X - as condições de importaçâo, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

Xl - a vinculação ao edital tte licitação ou ao tenno que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do

licitante vencedor;

Rua Sào José. No 479, CenEo - CEP: 65668'000 ' CIiPJ: 01.612.338/0001-67

Fone/fux: (99) 3553-l 098/l0l 9
E-mail: orefeiturasucuoirrdorirchsolagnlaiLcom
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XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omlssos; . .

Este é vo melhor entendimento.

ucupira do Riachão - MA, etn l7 de maio de 2022.

Júnior
Jurídico
I0l2l-A

XIII - a obrigação do contratado de mânter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XIV - cláusula que declare competente o foÍo da sede da Administração para dirimir qualquer questão

contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 daLei n.8.666193;

XV - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos céditos orçamentários, ressalvadas as

hipóteses previstas no aÍ. 57 da Lei n. 8.666/93.

Caso não sejam atendidos os requisitos acima mencionados, o processo segue ao Departamento de LicitaçÔes

para corrigi; as não conformidades, retomando ao Jurídico quando as exigências legais forem integralmente

cumpridas-. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer de aprovação será

condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como insuficientes'

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

Todavia CONTRATAÇÀO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE

MI.JNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO _ MA, PARA ATENDER AS

NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE SUCUPIRA DO RIAC}{ÃO _

MA, EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), mediante pregão, desde que

seus padrões de desempenho e qualidade possam definidos pelo edital por meio de especificaçôes usuais do

mercado.

Consoante a jurisprudência, a Lei 10.52012002 outorgou à Administração discricionariedade técnica

para definir, em cada caso concreto, o que é serviço comum'

Como se percebe a leitura do anexo I, do Edital, a,Adminisração, dentro de sua discricionariedade técnica'

descreveu com deralhamento n CONfnefeCÃO OE pf§SOe JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DO

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALT]NOS DA

REDE MLJNICIPAL DE EDUCAÇÃO ne SUCUpIRA DO RIACHÃO - MA, PARA ATENDER AS

NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO -
MA, EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE REFERÉNCIA), que pretende adquirir,

presumindo-se que tal descrição seja a usual de mercado, capaz de garantir qualidade.

Feita tal observação e compulsando os autos, verifico a conformidade do procedimento, edital e minuta

contrâtual às normas da Lei n' 8.666/93 e, ainda, às regras da Lei n' 10'52012002'

Pelo fio do exposto e em atelldimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8 666i93, sou pela

APROVAÇÃO da minuta do instrumento convocatório e do contratc'

Rua São José, N" 479, Ccntro - CEP: 65ó68'000 ' CNPJ: 01.612.138i0001-67

Fone/fax: (99) 3553- 1098/l 0l 9

E-mail: ltrefcituÍa§ucuoiradoriachaoíôgmail'com
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pRocEsso ADMINrsrRATrvo Ne 397.387 / 2022
PREGÃO ELETRÔNICO N9 OO9 / 2022
oBfETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUçÃO OO SrnVtçO Or
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATUNOS DA REDE

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃO - MA, PARA ATENDER AS

NECESSIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

- MÀ EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

Declaro para os devidos fins que o Edital da Licitação
Modalidade PREGÃo ELETRÔNICo Ne 009/2022, foi afixado no quadro de avisos
desta Prefeitura Municipal.

Sucupira do Riachão - MA, 20 de maio de2022

Atenciosamente,

Jose Warlen Barbosa da Silva
Pregoeiro

Portaria 10212021

Rua São Josê. No 479, Centro - Ct l': 65668-000 - CNPJ: 0l.ól2.338i0001-67
FonÊ/fax: (99) 3553. I 098/l 0l 9

E-rnail: rrÍcÍeiíurasuctloindotirchsoÍ',r)gmsilcom
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CONTRATAÇÃO DE
PARAATENDERAS
DO RIACHÂO - MA.

PESSOA IURíDICA PARA EXECUçÃO DO SERVIçO DE TRANSPORTE ESCOLAR

NECESSIDADES DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAT DE EDUCAçÃO DE SUCUPIRA

DATA DA SESSÃO PÚ D I

-l

1
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7 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBuCÂ, CUTSSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÂO DE
TANCES

7,L No dia )o( de x)oooooo( de xrofi às ro(h)o(min, horário de Bràsília-DF, a sessão pública na intelnetserá
aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de
lances.

7.8 O licitante somente recer li1;rrce de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e re

7.9 0 intewalo mí

aos lances intermed

Referência;

7.10 Se ad

o lo si

e dife nça de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação

em relação à pl'oposta que cobri[ a melhor oferta esta definido no Termo deq

o o envio de lances no pregão eleti'ônico o modo de disputa "ABERTO", em que os

licitantes en lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prortogada

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do per'íodo de

7

automa ente

dulação da sessão pública;

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que tlata o item anterior', ser'á de 02 (dois) minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso

de lances intermediários;

7.13 Não havendo novos lances na fornra estabelecida nos itrlns anteriores, a sessão pública encet'rar-se-á

Página 8

7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a p oferlada

que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÂo DETALHADA DO OBIETO" do siste suas

características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, a lo órgão

requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que nâo esteiam, formif,ade, que forem

7.4 O proponente que encaminhar o vaior inicial de sua p nte inexequível, caso o

mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua p rele de aceitabilidade;

b pena de serem desclassificadas7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, se nti o, so

o . ou manifestadamentê

do certame pelo pregoei[o;

7.6 Em seguida ocolrerá o início da

httosi//licitaneLcont.br/. conforme Edital;

7.7 Os licitantes poderão oferecer

e as regras estabelecidas no Ed

ee D ESCLASSIFICARÁ;

InteInet, única e exclusivamente, no site

sucess observando o horário fixado para abertura da sessão
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EDrrAt DE PREGÃO(ETETRONTCO) N"OO9 /2022
PROCESSO ADMINISTRATM N"397.387 /2022

DATA DA REALTZAçÃO: 3LlO5l2O22
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às O9:Oohoras

LOCAL: Prefeitura do Municipio de Sucnpira do Riachão - MA
www.licitanet.com.br "Acesso ldentifi cado"

o MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÂO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ sob n.e 01.612.338/0001-
67, por intermédio do ExcelentÍssimo Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de Azevedo, torna pública a

realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÂO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREçO POR

ITEM, para atender à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, obletivando a CONTRATAçÃO DE PESSOA

ruRÍDIcA PARA ExEcuçÃo Do sERvIço DE TRANSPoRTE EscourR PARAATENDERAS NECESSTDADES

DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RI,ACHÃO - MA.

DATA E HORA DAABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
31 de MAIO ile?OZ? às 09h00min

Local da Sessão Pública: www.Iicitanet.com.br

O certame deverá ser processado e iulgado ern conformidade com as disposições deste Edital e seus

Anexos, da Lei ns 10.520, de 17 de iulho de 2002, do Decreto Federal ne 10.024, de 20 de setembro de 2019,
da Lei Complementar ne 123, de 74 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.o 147,
de 14 de agosto de 2014e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.e 8.666 de 21
de junho de 1993.

É Pregoeiro, deste Município, José Warlen Barbosa da Silva, designada pela Portaria no 702/2021 de
22 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios.

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO E DA SESSÂO PÚBLICA

1.1 O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitanet.com.br.

1.2. A abertura da sessão púbtica do PREGÂO ELETRÔNICO ocorrerá 31 de MAIO de 2O22 às
09h0omin, no site www.licitanet.com.br, nos termos das condiçôes descritas neste Edital.

2 DOOBJETO

2.1 constitui objeto deste PREGÃO a GoNTRATAÇÃO DE PEssoA IURÍDICA PARA ExEcuÇÂo Do
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.
2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:

www.licitanet.com.br e httns://sucuoirado achao.ma. gov . br/transoarencia,/

https://www6 tce.ma. gov, br/sacop/tnuralsite/rnural.zul

2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando- ao

ear

-

licitante a participação em quantos Iotes forem de seu interesse

aglna ,

_.. , i \t.
..\': - 

-
,,,,'.,1,
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2.4

2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitacões ou nelo e-mail cnlnmsr@smail.com.

2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao obieto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração.

3 Do cRITÉnIo or JuLcltrlENTo E MoDo DE DrspurA

3.1 O critério de iulgamento será o de MENOR PREçO POR ITEM observada às especificações técnicas
constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

3.2 Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

4 DA IMPUGNAçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.7 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

4.7.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a Pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 08h00 às 16h00, na Rua São José,479, Setor de Protocolo, Centro, Sucupira do Riachão
- MA, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: gplpnBsI!@gnBAiLsOX0.

4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 fdois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

4.7.3 A Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.7.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova dataparaarealização deste PREGÂO.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,

exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:

colomsr@gmail.com.

4.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis

4.2

pela elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no ce

4.3.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

4.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

Em caso de discordância existente entre as especificações aestà.qtie,to
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as

descrito no Compras
últlmas.

rtame

vada

4.3

participantes e a administração.

Página 3
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5 DAS CONDIçÕES PARA PARTTCTPAçÃO NO PREGÂO

5.L Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto

desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,

constantes deste Edital e seus Anexos;

5.2 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas

condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;

5.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou

reclamação quanto ao seu conteúclo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do

ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA);

5.4 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que

sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório,

bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);

5.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o

iicitante às sanções previstas no edital e Leis Federais ne L0.520/02 e8.666/93;

5.6 Poderão pafticipar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÃO

ELETRÔNICO, via internet, os interessados cuio objetivo social seja pertinente ao objeto do certame,

que atendam a todas as exigências deste Edital e da legisiação a ele correlata, inclusive quanto à

documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/:

4.6.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por

meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que

poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

a.l - Para todas as empresas com exceção das MEI's.

30 dias 90 dias 1BO dias 365 dias
R$ 132,20 R$ 195,20 R$276,20 R$ 399,50

a.2 -Paraas MEI's.

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias

4
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R$ 365, 0

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art.5e da Lei no 70.52O/O2.

5.6.1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita

observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;

5.6,2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Sucupira do Riachão, em nenhuma

hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que

forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;

5.6.3 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para

início da sessão pública vie internet;

5.6.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https:/ /licitanet.com.br/;

5.6.5 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

5.6.6 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

Sistema, ou do Município de Monte Carmelo, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;

5.6.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para

imediato bloqueio de acesso;

5.7 Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos

a seguir:

5.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçãor; empresas que estiverem

em recuperação ludicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores,

dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação iudicial,

desde que amparadas com certidão emitida pela instância iudicial competente, que certifique que a

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório n6

termos da Lei ne.8666/L993. (TCU, Ac. 8.271 /2071'2" Càmara, Dou de O4/10 /2077);

NE - Justiícativa paía Vedaçã o de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Admini§tração diante da avaliaçáo de co e
considerando que existem no mqícado diveísas €mpresas com potêncial técnico, profissional e operâciona ufciente

neste êdital, entendê-sê que é conveniênte a vedaÉo de participação de empresas em "consóroo"

R$ 112,40 R$ 175,40 R$ 2s0,10

oportunidade no caso concÍelo; e
parâ atendeÍ satisfatoíiamênte à6
no Píegáo em lela.

exigências previstas

ágina 5
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Pública;5.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a

5.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este

Município;

5.7.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com

suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão

que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das

condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica,unto ao

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;

5.7.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seia servidor público da

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA;

5.8 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa

do licitante.

5.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexosJ, deverão ser apresentados

no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;

5.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados

em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o

idioma oficial do Brasil por tradutor iuramentado neste país;

5.8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital;

5.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração

dos itens constantes da proposta de preços;

5.8.5 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no ceftame e assumir a

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

5.8.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.8.7 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nq

723 /2OO6 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos

demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos montentos e tempos adequados;.

6 DAAPRESENTAÇÃODAPROPOSTAE DOS DOCUMENTOS DE HABIL

6.i Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do s a

tlttpSl/llertanetCpnrbrâ, concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital,

6
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proposta com a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a

MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de

Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a

etapa de envio dessa documentação;

6.2 As propostas cadastradas no sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA

EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo

pregoeiro;

6.3 A Licitante será responsável por todas as transaçôes que forem efetuadas em seu nome no

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão

pública;

6.4 O licitante deverá obedecer rigcrosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações

constantes do ANExO I (TERMo DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;

6.5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o

compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do obieto desta licitação;

6.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

6.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que hala alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.43, § 1e da

LC ne 123, de 2006;

6.8 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiÍicação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e iulgamento da

proposta;

6.10Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após

lances;

o encerramento do env

6.11O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, co

no

mo

acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão'

Pâgina7
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DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICÂçÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE
LANCES

7.L No dia 31de MAIO de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será
aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de
lances.

7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada

que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÂO DETALHADA DO OBJETO'do sistema, confrontando suas

características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão

requerenteJ, DESCLASSIFICAND0, motivadamente, aquelas que não esteiam em conformidade, que forem

omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o obieto licitado ou manifestadamente

inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente iustificará, por rneio do sistema, e entâo DESCLASSI FICARÁ;

7,4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta maniÍestadamente inexequível, caso o

mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta reieitada na fase de aceitabilidade;

7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serent desclassificadas

do certame pelo pregoeiro;

7.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site

httus: //licitanet conúrl conforme Edital;

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas no Edital;

7 .8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no Termo de

Referência;

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de

duração da sessão pública;

7.12 Aproruogação automática da etapa de lances, d

ocorrerá sucessivamente sempre que houver Iances e

de lances intermediários;

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelec

e que trata o item anterior, será de O2 (dois) mlnutos

nviados nesse período de prorrogação, inclusive

ida nos itens anteriores, a sessão pública encê r-se-a

7
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automaticamente;

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistehe,
,-.1,

p'odérá o pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, iustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço;

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$J, com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS

com no máximo 02 (duasJ casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE

REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá

convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores

arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar;

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, as iicitantes serão informadas, em tempo real, do valor do

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas Jernais licitantes, vedada a identificação do detentor

do lance;

7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o

valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou

reformulado pelo proponente;

7.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepçâo dos lances;

7.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos

realizados;

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site

https://licitanet.com.br/;

7.23 Incumbirá à Iicitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;

7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitânte na etapa de lances e na manu

do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;

7.25 Nos casos especíÍicos, em relação a itens NÂO exclusivos para participação de micro e

empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação

Página 9
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7.26.1 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas 
. 

àe pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior

porte, assim como das dernais classiflrcadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da LC ne 123,

de 2006 e suas alterações;

7.26.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas

e empresas de pequeno porte seiam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor

classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

7.26.3 A melhor classificada nos termos do item anterior têrá o direito de encaminhar uma írltima oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cincoJ minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;

7.26.4 Caso amicroempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que

se encontrem naquele intervalo de 50/o (cinco por cento), na ordem de classiÍicação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

7.26.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

7.26.6 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da

proposta originalmente vencedora do certame;

7.26 O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.27 Em igualdade de condições, como critério de desempate, seráassegurada preferência, sucessivamente,

aos bens e serviços:

7.28.1 Produzidos no País;

7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no País (art.3s, § 20, incisos II, III e IV da Lei ns 8666/93);

7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumpl'imento de reserva de cargos prevista em lei para

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidadepessoa com deficiência ou

previstas na legislação;

7.28.5 Persistindo o empa

empatadas.

te, a pioposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre a§ ostas

7.ZA Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema

r
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eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhoI preço, pâra que séia obtida melhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao

licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à confirmação daque!es exigidos neste Edital e já apresentados.

8 DA ACEITÂBILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificadâ em primeiro lugar

quanto à adequação ao obieto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação

neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art 7o e no § 90 do att 26, d,o

Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o

disposto no capítulo x do Decreto 10.024/?c79;

8,2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço Íinal superior ao preço

máximo fixado, ou que apresentar preço rnanifestamente inexequível;

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da Jicitação não tenha estabelecido limites mínimo s, exceto quatrdo se

referirem a materiais e instalaçôes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela

ou à totalidade da remuneração.

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as plovas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas

ao saneamento das propostas, a sessâo pública sonrente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1 O prazo estabelecido pcderá ser prcrrogado pelo Pregoeiro por solicitaçâo escrite e ju

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que co

características do material ofertado, tais coÍno marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, alé

informações pertinentes, a exemplo de catálcgos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletr'ônico,

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem preiuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desciassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance

stificada o

mas

md outras
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8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chaf' a nova data e horário para

a sua continuidade;

8.6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação

em condições diversas das previstas neste Edital;

8.6.6 Também nas hipóteses em que o Piegoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seia obtrdo preço melhor;

8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

r-, 8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificaçâo, pelo

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto iros artigos 44 e 45 da LC ne 123, de20O6,seguindo-

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

9

9.7 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimellto das condiçôes de

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura

contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tambént de seu sóci<r

maioritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 7992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbiriade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio nla-joritário;

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fcrnecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o

gestor diligenciará para verificar se liouve flaude por parte das empresas apontadas no Relatório de

Ocorrências Impeditivas Indiretas;

9.1.4 A tentativa de burla será r,elificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,

dentre outros;

9.1.5 Constatada a existência de sarrção, o PregoêiIo rêputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação;

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificaçâo, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

Página 12
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previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complen:entar ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente;

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em

formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação;

9.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;

9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos;

\-, 9.1.10 Seo licitante fora matriz, todos os documentos deverão estarem nome da matriz,eseo licitante fora
Íilial, todos os documentos deverão cstar eiri nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria

natureza, comprovadamente, forem e litidos gonrente om !tor':re da matriz;

9.1.11 Serão aceitos registros Ce CItiPi de !!ci:ri^rte niatriz e Íiliai conr diferenças de números de documentos

pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos llelativcs a'Iributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida

pela Secretaria da Receita l-ederal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no

próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do

FGTS, quando o licitante tenha o recolhirilentc dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o

documento comprobatório de autorizaçáo para a centralização.

10 DAHABITITAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que inrpeça a

participação no certame ou a futura contratação;

LO.Z A documentação relativa à ItrABILITAÇÃO JURÍDICÁ consistirá em:

10.2.1 No caso de ernpresário inCividual: inscricão no Begistro Público de Empresas Mercantis. a
cargo da Junta Ccmercial da respectiva sede;

10.2.2 No caso de sociedade etnpresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ,

ato constitutivo, estatuto oir contrato social em vigor. devidanlente registrado na lu
Comercial da l'espectiva sede.

10.2.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI:
Microemoreendedor Individual - CCMEI. na forma da Resolução CGSIM no 16, de 20 , cula
aceitação ficará condicionada à veriÍicação da autenticidade no sítio
wwrv.portaidoempreendedo r. gov.br;

10.3 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:

Página 13
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10.3.1
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa iurídica, referente à matriz e, quando for o caso,

igualmente da Íilial licitante, em data não anterior a 60 (sessental dias da abertura da sessão
pública deste pregão.

10.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da leí, registrado na Junta Comercial do Estado e acompanhado da
(DHP) do profissional responsável técnico, em que esteiam registrados os valores do ativo
circulante (AC) e do passivo circulante [PC), indicados pela licitante, vedados a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, pcldendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trêsJ meses da data de apresentação da proposta.

10.4 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nâcionel de Pêssoa lurídica - CNPJ através do comprovante
de inscrição e de situação cadastral, juntamente com o quadro de sócios e administradores, emitido
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia, comprovando possuir situação
cadâstrâl ativa para com a Fazenda Federal, atúâlizâda até 60 (sessenta) dias.

10.4.2Provadeinscriçãonorelativaaodomicílio
ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de ativÍdade e compatível com o objeto
contratual.

10.4.3 Prova de regularidade pala coln a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Coniunte de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União. expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.4.4 Prova de regularidade para com a EazeEdâ-Esfadua! Co domicílio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados com o obieto licitado;

10.4.5 Prova de regularida<ie para co a E!!iEfJlda-Eúg![!!pal relativa aos tributos relacionados com
o obieto licitado;

10.4.6CertificadodeRegularidadedeSituaçâopaIacomo@
ÍFGTSI:

10.4.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). nos termos da Lei no

12.440, de 07 de iulho de 2011;

70.4.7.7 Em se tratando de microernpresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na cotnprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, a(sJ empresa(s) nesta condição será[ão)
declarada(sJ habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que

for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certi
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.7.1.7 A não regularização da documentação no prazo estipulado ara a

bíveis.decadência do direito à contratação, sem preiuízo das sanções
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10.4.8 Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial com data dê emissão até trinta
dias da data de abertura do presente certame; (exceto para microempreendedor individual-
MEI)

10.4.9 Alvará de Localização e Funcionamento da proponente, fornecida pelo Município sede da
empresa, conforme dispõe o artigo 5e, inciso Il da Portaria Federal ne 2.814 de 29 /O5 /98;

A documentação relativa à DOCUMENTAçÃO TÉCNICA consistirá em:

10.4.10Atestado (s) de Capacidade 'l'écnica emitidos por Pessoa furídica de Direito Público ou Privado,
comprovando que o licitante já prestou serviço de transporte escolar conforme o objeto
descrito no Termo de Referância; (exceto para nricroempreendedor individual-M EI);

10.5 Deverá apresenrar ainda as DECLARÀÇÃO UNIFICADA:

10.5.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.6 Os docunrentos de que tratam os..jubiters anterior'es serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste EdiEL

10,7 No julgamento da habilitação, a Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos docunlentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-ihes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.8 O não atendimento das exigências constantes do item 1.0 deste Edital irnplicará a inabilitação do
licitante.

10.9 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comproval os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item enr que vence às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10 Não havendo a comprovação curnulativa dos requisitos tle habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(nsJ de menor[esJ valcr(es.i cuia retirada(s) seia(m) suÍicientefsJ para a hahilitação do licitante
nos remanescentes.

10.11 Constatado o atenCimento às erigê,ncias de habilitaçâo fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

lt APRESENTAÇÃO DA PROPOSTÂ DE PREÇOS A'USTADA
COMPLEMENTARES DE TIABILITÁçÃO

E ENVIO DOS DOCU

11.1 Encerrada a etapa de lances, a Pregoeiro convocará o licitante detentor da melh item
a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema a PROPOSTA DE PREÇOS Al
em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante anexal'o documento.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos oeste Edital e iá apresentados, o licitante será convocado a
encarninhá-los, em folmato digital via sistema, trgnrazg!c..1Í12..IÍU!aqlhg!3s, sob pena de inabilitação

tt.2
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11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Aiustada, num praz'o dé
contados da convocação.

',;i
-,../

.?:;

até 02 Íduasl horas de

71,4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta aiustada por meio do e-mail:
cnlpmsr@glmail,com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com
a Pre8oeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A Pregoeiro não se
responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas
no servidor ou navegador, tanto do Município de Sucupira do Riachão - MA quanto do emissor.

11.4.7 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
[duasJ horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da
Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

17.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

71.4.2 É facultado a Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

71.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar e Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1 Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presentê Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
da proposta;

77.5.2 Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.5.3 Indicação/especificaçãoprodutosemarcai

71.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste editâl e seus anexos.

11.5.5 Prazo de vâlidade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art.69, § 2a
combinado com o artigo 66, § 4s;

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Reall
casas decimais (0,00).

, com até

17.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atend
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassi

l6



ni3taondo poro o

- 
'\(' 

t li 
'i:'i ,r; * .'.rrr*; ':,- '.,

/ ,, ' . (-"_-\ ]
í.- it;.\, tÍ .... . 

;
'' * Í-:'" ',' '

i

d rrr

11.5.8

,,,: . ',,
A Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instiução àó-fi.ocesso sobre
informações que não esteiam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que iulgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentaçâo.

77.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da proposta
por até 30 (trintal dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto e eceitação serão formuladas por escrito,
sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a
PROPOSTA não poderá ser modificada.

12 DOENCAMINHANDODAD OCUMENTAçÃO ORIGINAL

72.7 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original ou
cópias autenticadas, iuntamente com a proposta final também original, no DfaZg-mádnqA_dClx!.r(tfé§)
Í!!As!É!gi§, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua São

losé, 479 - Centro - Sucupira do Riachão- MA. Aos cuidados do Departamento de Licitações e Contratos
e o pregoeiro responsável: losé Warlen Barbosa da Silva. O envelope contendo os documentos deve
estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPf, número e ano
do Pregão Eletrônico.

72.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará
vencedor.

72.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOSRECURSOS

13.1 Declarado o vencêdor, a Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

73.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo Íntimados para, querendo, apresentarem as
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

I3.4 Os recursos
internet.

e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrôni vta

13.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

73.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pre8oeiro as para:terá até 5 (cinco) di

Página 17
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13.6.1

73.6.2
73.6.3

\. .-
Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação.bu fora do
estabelecido;
Motivadamente, reconsiderar a decisão;
Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

prazo

1,3,7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveítamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

13.9 Não havendo recurso, a Pregoeiro adiudicará o obieto eo licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.

74.7 A sessão pública poderá ser reaberta:

74.7.7

t4.1.2

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da LC ne L23/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

do

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chet"J ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

74.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15 DAADJUDICAçÃOEHOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar será declarado vencedor.

Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adludicado o o
licitação.

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade conrp oderá

15.1.1

ser realizada depois da adjudicação do obieto ao proponente vencedor pela Pregoeiro, ou,
houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2.7 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do

Página 18
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objeto licitado,

16 DO PAGAMENTO

\6.L Os pegamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Município e acompanhada ainda das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesma.

L6.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA" CERTIDÃO ESTADUAL,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

16.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanedo.

II DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREçOS

77.1 Durante a vigência do contrato, os valores não serão reajustados.

77.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo65,
II, "d" da Leí 8.666/93.

17.3 Não serão liberadas recomposições decorrentês de inflação, que não conÍigurem álea econômica
extraordinária, tâmpouco fato previsível.

17.4 Os pedidos de recomposÍção de valores deverão ser protocolados iunto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.

L7.S Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, Il, "d" da
Lei8.666/93.

L7.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado

fconforme o casoJ e publicação do Termo de Aditamento.

18 DAREVTSÃODOSPREÇOS

18.1 O gestor responsável pelo contrato deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados
mercado para os bens registrados, nas mesmas condições do serviço, podendo, para tanto,
pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

7A.2 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se su preço
praticado no mercado, o gestor deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a
preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.

18.3 Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que

de

comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.
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19 DASPENALIDADES

19.7 Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, o licitante/adiudicatário que:

19.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Enseiar o retardamento da execução do obieto;
Não mantiver a proposta;
Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente, quando

79.1.2
79.7.3
79.7.4
19.1.5
79.7.6
79,7.7
19.1.8

19.3.1

79.3.2

19.3.3

19.3.4

19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

1,9.3 O licitante/adiudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência por faltas Ieves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem preiuízos
significativos ao objeto ria contratação;
Multa de 10o/o (dez por centoJ sobre o valor estimado do(sJ itemfs) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo
prazo de até dois anos;
Impedimento de Iicitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

19.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seje promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

19.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1a de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato
lesivo à administração pública nacional, 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.

19.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo
Administlação Pública nacional nos termos da Lei ne L2.846/2073, seguirão seu rito no
unidade administrativa.

19.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos admini vos
palespecíficos para apuração da ocorrência de danos e preiuízos à Administração Pública Mu

20
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resultântes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a paiticipação de a!ente público.

19.9 Caso o valor da multa não seia suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente iudicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei ns 8.666, de 1993.

19.11 A autoridade competente, na apiicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

19.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20 DAREVOGAçÃOEANUIAÇÃO

20.1 Fica assegurado a Prefeitura Murricipal de Sucupila do Riachão - MA o direito de revogar a licitação
por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulá-la em virtude de vício insanável.

20.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

'2O.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

20.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigaçâo de indenizar pela Administração.

20.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os iá produzidos.

20.6 Nenhum ato será declaladc nulo se do vício não resultar preiuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

20.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fündamentado.

20.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Sucupira do
Riachão - MA.

21 DA FRAUDE E DA CO

As partes declaram conhecer as normas de prevençâo à corrupção previstas na legislação
dentre elas, a Lei de lmprobidade Administrativa (Lei Federal ne 8.429 /7992), a Lei

ira,
ne

72.846/2073 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seia, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, varrtagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou

reta

F
27.t

fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou

27
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quanto ao obleto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e

colaboradores ajam da mesma forma.

22 DASDISPOSIçÕESGERAIS

22.1 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

22.2 É obrigação da proponente observare acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes,
desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.

ZZ.3 A proponente deverá indicar à Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico (e-
mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade c retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.

22.4 O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Sucupira do Riachão -MA
quanto do emissor.

22.5 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema EIetrônico, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e emitida
pelo Sistema ou de sua desconexão.

22.6 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o
prejuízo dos atos realizados.

22.7 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 1Omin (dez minutos), a sessão pública
será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após
a comunicação do fato aos participantes em canpo próprio no sistema eletrônico.

22.8 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORI(RIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ
SUSPENSO E RETORNAR( NO HOR]MIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

22.9 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no
Sistema que impeça a realização do certame na data e hor'ário marcado, a sessão pública será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

22.10 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso o
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será regi
ata.

22.L1 Para dirimir, na esfera iudicial, as questões oriundas do presente Edital, será com
Comarca de São loão dos Patos - MA.

ô Foro da
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22.L2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

22.t3 este todos os fins e efe os

Sucupira do Riachão -MA, 18 de maio de 2022.

KARINY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Anexos:
ANEXO I Termo de Referência - EspecificaÇões Técnicas e Condicões da prestacão dos serviÇos;

ANEXO I-A Relação detalhada dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecÍveis
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO III Modelo de Declaração Unificada;
ANEXO IV Contrato
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EDITAT DE PREGÃON9 OO9/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 397.387 /2022
MODATIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

oBfETO: CoNTRATAÇÂO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUçÃO DO SERVrÇO DE TRANSPORTE
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAçÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

ANEXO. I

Termo de Referência

ESPECTFTCAçOES TÉCNTCAS E CONDrçÔES DA PRESTAçÃO DOS SERVrÇOS

r - DESCRTÇÂO:

1.1. Constitui objeto deste certamecoNTRATAçÃO DE PESSOA |URÍDICA PARA EXECUçÂO DO
SERVIçO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSTDADES DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, de acordo com as

especificações técnicas adiante discriminaCas:

r-_]

ITEM ESPECTFTCAçOES ROTAS QUANT
VEICULOS PARA O TRANSPORTE

1

Veículo tipo PASSEIO, sem condutor quilometragem livre,
motor a gasolina ou biocombustível; motorização mínima
1.0; freios abs, airbag duplo transmissão mecânica ou
automática, direção hidráulica ou superior; ar
condicionado; 04 (quatro) portas; com capacidade para
05 (cinco) pessoas; não incluído combustivel, em
perfeitas condições de uso e de segurança, com
documentação atualizada, cor sem preferência; não
superior a 05 (cinco) anos de uso.

GRUTA, MATANçA
A MORRO

VERMELHO
1

2

Veículo tipo CAMINHONETE, cabine dupla, sem
condutor, quilometragem iivre, motor a diesel,
transmissão mecânica ou automática, 4 x 4, cd player.
freios abs, airbag duplo, com capacidacie para 05
(cinco) pessoas, motorização mínima de 140 cv, ar
condicionado, estribos laterais, protetor de caçamba, trio
elétrico, não incluído combustível, em perfeitas condições
de uso e de segurança, com documentação atualizada;
cor sem preferência; não supei'ior a 05 (cinco) anos de
uso.

SUCURUJU A

RIACHINHO
1

Veículo tipo CAMINHONETE, cabine dupla, sem
condutor, quilometragem livre, rnotor a diesel,
transmissão mecânica ou automática, 4 x 4, cd player,
freios abs, airbag duplo, com capacidade para 05
(cinco) pessoas, motorização mínima de 140 cv, ar
condicionado, estribos laterais, protetor de caçamba, trio
elétrico, não inciuído combustívei, em pefeitas condições
de uso e de seouranca. com docrimentacáo atualizada:

PASSAGEM FUNDA

A TINGUIS
#2
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cor sem preferência; não supericr a 05 (cinco) anos de
uso.

L

2

Veículo tipo CAMINHONETE, cabine dupla, sem
condutor, quilometragem iivre, motor a diesel,
transmissão mecânica ou automática, 4 x 4, cd player,
freios abs, airbag duplo, com capacidade para 05
(cinco) pessoas, motorização mínima de 140 cv, ar
condicionado, estribos laterais, protetor de caçamba, trio
elétrico, não incluído combustível, em perfeitas conciições
de uso e de segurança, com documentaçâo atualizada;
cor sem preferência; não superior a 05 (cinco) anos de
uso.

GRUTA, MATANçA
A MORRO

VERMELHO
1

Veiculo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros. Em bom
estado de conservaçâo. Com todos os equipamentos de
segurança obrigatorios. Especificações: a) O veículo
deverá ser registrado no DETRAN como veiculo de
passageiro; c) o veículo deve ter no máximo 10 anos de
uso.

BA|XÃO DO

DOMINGÃO A
BACURI

13

13

Veiculo Tipo Doblô - Capacidade 7 passageiros. Em bom
estado de conservação. Com todos os equipamentos de
segurança obrigatorios. Especificações: a) O veículo
deverá ser registrado no DETRAN como veiculo de
passageiro; c) o veículo deve ter no máximo 10 anos de
uso.

TABOCAL A

TINGUIS

BREJINHO A

MORRO

VERMELHO

14

Veículo tipo MICRO-ONIBUS, capacidade minima 22
passageiros; sem condutor quilornetragem livre, freios
abs, airbag duplo transmissão mecânica ou automática,
direção hidráulica ou superior; ar condicionado; não
incluÍdo combustivel, em peiÍeitas condições de usc e de
seguranÇa, com docunrentação atualizada, cor sem
preferência; equipado com todos os itens básicos de série
e itens regulamentares de segurança; não superior a 05
(cinco) anos de uso.

QUANT
VALORTOTAL

ESPECIFICAÇOES

VALOR

UNIT QUANTITEM

RESERVASVEICULOS PARA O TRANSPORTE I norns

7 Rs 10.733,34Rs 5.356,67 L1

Veículo tipo PASSEIO, sem condutor
quilometragem livre, motor a gasclina
ou biocombustível; motorização
mínima 1.0; Íreios abs, airbag Cuplo
transmissão mecânica ou
automática, direção hidráulica ou
superior; ar condicionado; 04 (quatro)
portas; com capacidade para 05
(cinco) pessoas; não incluído
combustível, em perfeitas cendiçôes
de uso e de segurança, com
documentação atualizada, cor sem
preferência; não superior a 05 (cinco)
anos de uso.
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Veículo tipo CAMINHONETE, cabine
dupla, sem condutor, quilomet!'agem
livre, motor a diesel, transmissão
mecânica ou automática, 4 x 4, cd
player, freios abs, airbag duplo, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, motorização mínima de 140
cv, ar condicionado, estribos laterais,
protetor de caçamba, trio elétrico,
não incluído combustível, em
perfeitas condiçÕes de irso e de
segurançe, com documentação
atualizada; cor sem preferência; não

a05 nco anos de uso.

2 Rs 7.2L6,67

Rs 7.610,00

3 2 Rs 36.083,35

3

Veiculo Tipo Doblô - Capacidacie 7
passageiros. Em bom estado de
conservação. Com todos os
equipamentos de segurança
obrigatorios. Especificações: a) O
veículo deverá ser registrado no
DETRAN como veiculo de
passageiro; c) o veículo deve ter no
máximo 10 anos de uso.

2 2 Rs 30.440,00

4

Veículo tipo MICRO-ONIBUS,
capacidade mínima 22 passageiros;
sem condutor quilometragenn livre,
freios abs, airbag duplo transmissão
mecânica ou automática, direção
hidráulica ou superior, ar
condicionado; não incluído
combustível, em perfeitas condições
de uso e de segurançâ, corr!
documentação atualizada, cor sem
preferência; equipado com todcs os
itens básicos de série e itens
regulamentares de segurança; não
superior a 05 (cinco) anos cie uso.

RS

10.833,33
1 t Rs 21.656,66

Veiculo tipo VAN - Capacidade para
12 passageiros. Em bom estado de
conservação. Com todos os
equipamentos de segurança
obrigatorios. Especificações: a) O
veículo deverá ser registrado nc
DETRAN como veiculo de
passaoeiro.

Rs 8.833,33 3 Rs 26.499,995

VALOR TOTAL GERAL MENSAL (rotas e cota reserva) R5 t25.423,34

2 JUSTTFTCATM
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2.1 A Constituição Federal prevê como dever do Estado assegurar à criança eão ádolesêe! íe, com absoluta
prioridade, o direito à educação (arrigo 227). No seu artigo 205 preconiza que a educação é direito de
todos e dever do Estado, garantindo o princípio de igualdade de condições para acesso e permanência
na escola. E, no artigo 208, VII, preconiza que o dever do Estado com a Educação será efetivado
mediante a garantia de Transporte Escolar.

2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4 e prevê que o Poder Público tem o dever de
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à Educação;

2.3 Em seu artigo 53 fixa que a criança e o adolescente tem o direito à Educação, sendo-lhe assegurada
igualdade de condições para o acesso e permanência em escola pública e gratuita próxima de sua
residência;

2.4 No seu artigo 54, inciso VII, coloca como dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
atendimento no Ensino Fundamental através de programas suplementares de transporte, entre
outros.

2.5 O parâgrafo primeiro desse mesmo artigo expressa que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito
constitui direito público subjetivo. E, no parágrafo seguinte, consta que o não-oferecimento do
ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da
autoridade competente.

2.6 Paru dar cumprimento a essa legislação se torna fundamental a contratação de empresa especializada
pam prestar serviços de locação de veículos para o transporte escolar, garantindo o acesso de todos
os alunos à escola, uma vez que a frota existente no município é insuficiente para atender toda a
demanda de transporte de estudantes da rede municipal de ensino.

2.7 O Municipio de Sucupira do Riachão - Ma assume sua responsabilidade e o seu dever de garantir o
acesso e permanência dos alunos matriculados em sua rede, fomecendo o Transporte Escolar com
a contratação de empresa especializada nesses serviços.

3 DO ÓRGÃO SOLIEITANTE E DA DOTAçÃO ORÇAMBNTÁRIA

02,14 - Fundo de Man, De§. Educ. Bas. Val. Prof,
12361.0025,2025,0000 - Mant. e Func. do Transporte Escolar
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Ter. Pessoa furídlca

v 3.1 Dos REeuIsITos EssENctArs Dos vEÍculos E Dos coNDUToREs DURANTE A ExtcuçÂo D0
oB|ETO.

3.1.1 A prestação dos serviços pressupõe o cumprimento dos requisitos indispensáveis fixados no Edital e
seus anexos, para que a licitante possa se habilitar a executar o obieto, sendo que a inexecução total
ou parcial dos requisitos editalícios e legais implicará na rescisão contratual.

3.7.2 Para execução dos serviços a contratada deverá fornecer veículos em perfeitas condições de uso,
manutenção em dia, motoristas e veículos detentores dos requisitos indispensáveis de
garantindo assim, a continuidade e perfeita execução dos serviços.

3.2 DAS CONDrÇÔSS OOS VEÍCUIOS:

3.2,7 Para execução dos serviços deverão ser utilizados veÍculos com capacidade de passageiros
com a demanda de cada rota, em conformidade com as disposições desse edital e seus anexos e,

adequadas para o Transporte de alunos.
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3.2.2 Os veículos a serem utilizados para o transporte escolar, deverão ser apropriâdos ao transporte de
alunos da educação básica na zona rural ou urbanô devidamente equipàdos e identificados como de
uso específico nesse tipo de üânsporte, em observância as normas de trânsito.

3.2.3 Os tipos de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que apropriados ao transporte de pessoas,
devem: reunir adequadas condiçôes de utilização, estar licenciados pelos competentes órgãos
encarregados da tiscalização e dispor de todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que
tange aos itens de segurança, tais como: cinto de segurança, extintores, tacógrafos, identificação do
transporte de alunos, motoristas capacitados e treinados para o transporte de alunos e devidamente
habilitado.

3.3. Qualquer alteração nos veículos observada durante a execução do serviço ou a posteriori, que, venham a
desclassificá-lo para execução do obieto, será objeto de substituição, sem ônus para Prefeitura
Municipal ou rescisão contratual.

4 DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS pAne EXECUçÃO DO OBJETO

4.1 DOS PIIÉ-REQUISITOS DO COIIDUTOR: O ccndutor tieve preencher os seguintes requisitos

a) Habilitação para dirigir veículos Íra categoria do veículo utilizaCo na prestação dos serviços;
bJ Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante

os doze últimos meses;

4.2 DOS PRÉ-REQUISITOS DO VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS:

4,2.1 O transporte de alunos somente poderá ser realizado de acordo com as necessidades e

particularidades de cada rr.'ta, obseir,:rCo em todos os casos a segurança no transporte dos alunos,
confornle termo de retilrência.

4.2.2 Os veículos utilizados no transporte escolar devem possuir os seguintes requisitos:

a) Cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros;
v b) Estar com a documentação e licenciamento atualizado;

cJ Apresentação diferenciada, nas laterais e trâseira, contendo a palavra "Escoiar" na cor preta.

4.3 Não serão aprovados e nem autorizados a realizar o transporte de alunos os veículos que não atenderem
aos requisitos de segurança exigidos no Edital e Termo de Referência.

4.3.1 O licitante declarado vencedor, devet'á apresentar sempre que for solicitado pela Secretaria Municipal
de Educação, os documentos conrprobatórios das exigências previstas nesse edital.

4.3.2 Os veículos serão inspecio nados 10 dias antes do início de cada ano letivo, onde serão observado
equipamentos obrigatórios e de segurailça.

5 DA UNIDÁDE FISCALIZADORÁ E DAS CONDIçÕES DE EXECUçÂO E RECEBIMENTO DO O

5.1 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o serviço do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

5.1.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão ser
encaminhadas aos seus superiores ern tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

2A
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5.1.3 O recebimento dos serviços fical'á a cargo da unidade l'equisitante do objeto, através do Gestor/Fiscal do
contrato ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 67 da Lei ne 8.666/93,ctjo recebimento
ocorrerá no local e hora determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma, de acordo com o
art.73 da Lei ne 8.666/93:

5.2 Consideram-se aceitos e aprovados os serviços executados que, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não seiam contestados pela

CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço e Nota de Empenho. Firmado pela autoridade
responsável.

5.3 Caso seia verificado alguma falha quauto a defeitos e mau funcicnamento do veículo, falta de assiduidade,

a CONTRATADA será notiÍicada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de 24h pata

realizar os ajustes ou substituição do veículo ou motorista, conforme o caso.

6 DAS ROTAS E DA ESTRATEGIA PARA EXECUçÂO DO OBIETO

6.1 As ROTAS onde serão executados os serviços, corn inCicação da quantidade de alunos a serem

transportados e o tipc de veícülo a ser utilizado serão repassados pelo secretaria:

6.2 Os serviços serão prestados durante os dias letivos anuais que compõe o calendário escolar, bem como

durante atividades extracurriculares, se houve7.3 Como critério de iulgamento do item será

considerado o menor preço para execução do serviço para cada rota.

6.3 IUN'I'AMENTE CoM A PROPoSTA A LICITANTE APRESEI,ITARA DECLARAçÃO ATESTANDO NA SUA

PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO 0BJETO lÁ ESTÂO INCLUSAS ToDAS AS DESPESAS COM

MANUTENÇÂo Do VEÍCULO, COMBUSTíVEIS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, FICANDO

CLARO QUE O II,ÍUNICÍPIO NÂO AF.CARÁ COM NENHUMA DESPESA ALÉM DA CONTIDA NA

PROPOSTA.

6.4 Os serviços serão executados nas rotàs indicadas pela Secretaria Municipal de Educação, a quem caberá

exclusivamente realizar o gereuciamento dos serviços, inclusive extinguir, dividir ou criar nova rota,

alterar turno ou horários sen: que caiba ao licitante o direito de reclamar ou requerer qualquer tipo

de compensação, salvo no casc de acróscimo de quilômetrrrs'

7. DA ADIUDICAçÃO

7.1 A adjudicação será realizada a Iicitante que registrar o menor preço por veículo para execução do serviço,

observados os preços finais e a ordem de classificação das propostas'

8 DA ESTIMATIVA DE PREçO

g.1 O preço considerado como estimativa pal'a c obieto do presente termo de referência foi determinado cotn

base na metodologia de custo por veículo. Entretanto, os valores finais ficarão restritos aos autos do

procedimento licitatório.
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EDITAL DE PREGÃON9 OO9/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 397 3A7 /2022
MODALIDADE: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

oBfEro: CONTRATAçÂO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUçÃO DO SERVIçO DE
TRANSPORTE ESCOLAR PARÁ ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE
MUNTCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRÁ DO RTACHÃO - MA

ANÉXO - II

MODEíO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatóiio por todas as licitantes)

(papel timbrado da licitânte)

A empresa estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se

houverJ, inscrita no CNPJ sob na ......................., neste ato representada por -..-.-.....-.-..-......, cargo, RG..................,

CPF.................., (enderecol, vem por meio desta, apresentar ?roposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ne oo9 /2022 em epigrafe que tem por objero â Implantação de CoNTRATAÇÂo DE PESSoA IURÍDICA PARA

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, em atendimento a as Secretarias e

Departamentos do Município, conforme segue:

Informar valor totâl R$..,

A validade desta proposta é de 5C (ses.-;enta] dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
dE PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta inrpli':ará ::í: '.rÍJ:r-a areitação das condiçõcs estabelecidas neste edital e
seus anexos.

Assinatuia do Responsável pela Empresa
(Nonre Legível/Cargo)

Item EspeciÍicação Marca Unidade Quantidade Valor Unitário
R$

1 xx xx Xx xx R$
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IEDITAL DE PREGÃO N9 OO9 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 397.387 i2O2?
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEI\'Í

oBlEro: CONTRATAçÂO DE PESSOA IURÍDICA PARA EXECUÇ,ÃO DO SERVIçO DE TRANSPORTE
ESCOLAR PARA ATENDER.qS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RíÊ.CHÃO - MA

ÀNEXO . III

TTODELC DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licltante)

v 
Á Pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Sucupira dc Riachãc .iúr\, Estado do Maranhão

PREGÃO ELETRÔNTCO N9 O09l2022

representânte legal infl a-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Códii;* ?enal, que se enquadrs na situação de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, nos ten:los da Lei CompleÍnentar ne 123lO6, alterada pela Lei Complementar
n,l+i /t+,i"m assim quá inexistein fatós súpc..,renientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

5) Comprorneto-me a ini-.::ter' í'luíl,it: â a'r.':;':;ãc io contrâtc,

todas as condições de habi!!tâÇão 3 qtialif!c:ç:r :;'!lrrCas na licitaçâo.

*[íarcar este item caso se enauadre na situâcã(r dc microellrpresa. empresa de peoueno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os Í'ins do disposto no inciso XXXIII do art. 7a da Constituição Federal, nâo empregamos

menores de dezoito anos em trabalho noturno, pr:rigoso ou insaiubre c nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso

V do art. 27 da Lei nq 8.666/93, acrescida ?i:là t-"i 12 9.854/99.

2) Declaramos, para os Íins que até a pieser.tg datn inexistsrn fatos supervenientes impeditivos pâra habilitação no

presente processo licitntório, estand.J cieÍitc da ülriigatoriedade dc declàiâi ocorrênciâs posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a crigres: iãc icí declaracia inidônea por nenhum órgào público de qualquer esfera

de governo, estando apta a contratar con: o pcder púiriico.

4) Declaramos, para os devid3s n:rs qi:Ê .!.r-, pcssuínos em ncss,J quadro societário e de empregados, servidor ou

dirigente de órgão oü êntidacle confati;:t,i ú..! ír:5Jjt-rsávcl pela lici.úção, nos termos do inciso IIl, do artigo 9' da Lei n'
8.666, de 21 de junho de 1993.

(:rn cünrpatibilidade coÍn as obrigaçôes assum

6) Declaramos, para os devidos n:.:r iJ r!ii'::ri:, ia quaiidade de Proponente dos procedin'entos licitatórios; ra

dos po r este Município,queo(a)responsí: :!i;-;;: I do RG

..................(sócio
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7') Declaramos, para os devidos fins que êin caso de quâlquer comunicaçãc futura r'ôferente ê'í.tu p.oa"aro
licitâtório, bem como em caso de eventual conti3tâção, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seia
encaminhado para o seguinte erderep:

E-mail:
Telefone:

8) Caso altere o citado e-mail ou telcíone cornprorneto-me enr protocolizar pedido de alteraçâo iunto ao Sistema de
Protocolo deste MunicÍpio, sob pena de ser coIrsidelado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor[a)............. portador(a) do CPF/MF sob n.0...................................,

para ser o(a) responsável para aconrpanhar a execução da Ata de RegisEo de Preços/confato, referente ao Pregão
Eletrônico n.a Ne 009 /2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Atâ de ReBistro dc Preçcs/Contrato.

it iot rê âdê parrô o p 9

A.ss!::aauia cl.o Respr:nsável pela Er.rpresa

iilc::re Legível./CargoJ

;:..'r,4"
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EDITAL DE PREGÃO ilg SC9,/2022
PROCESSO ADMJI{I5TI,ÁTiIr0 ii:e 397.387 i 2022
MODALIDADE: PRECÃC ELETíÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

oBIETO: CONTRATAçÃO DE PES§OA JURIDICA PÁRA EXECUÇÂO DO SERVIçO DE TRANSPORTE
ESCOLAR PARA TITEI.IDER AS NECESSTDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇ.4O DE SUC[TP)il;,.i;.i ÍX/.CHÃO - I/tA

ÂiJEXO - IV

frlniu'iA DC TERMO I}E CCIITRATO

01. DAS PAflTES

1.1-MUNTCIPIO DE §UCUPIRÂ DO RIACIIÂO, ESTÀDO Do MARÁNHÃG, pessoa jurídica de direito público, inscrira
no CNPI sob o ne xxrqxxxrooorxxx, com sede na Rua São.José, ns479, Centro, CEP: 65.668-000 - Sucupira do
Riachão/MA, neste ato representada pela Secl'efária Municipal de xxÉixxxxxxxxxxx)o(xxxxxxxxx o Sr. .......,
brasileiro, portador Ca Cédula de ldentidade RG sob o nç...... SSP/....., inscrito no CPF sob o n ....., residente e
domiciliado nestá Cidadê, dorâvante dL'fl{,fl',inado, simplesmente, CONTRAT NTE;

02. DO SUPORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamer,ta nas í!isÍ..s:i.::,s (cirsubsianciadas peia Lei Federal ne 10.520/02 subsidiariamente

pelo Decrcto ns O7Z/ZO'19,.1.r r^'j ir i.'c;srnErc d! 2OZA, subsidiariamente com a Lei Federal ne.
8.666/94 e ainda Lei Ccilríi:::-.:.: ,2- i:. l.li1l2.]35 e Licitâçào PREGÃO ELETRONICO NÍt 0**/2022,dotipo
MENOR PREÇO PO,I !fE;l:, c^\ ,] '.J:,r.13 t]c EÊIPREi.IADÁ POR PREçO UNI'IÍRIO- Processo
Adminisb ativo n2 Nrr''a t fi.!.tl.? s c.;r!v.:i'-';'..':s,Jstâbeiecidas ncstc Instrurnento, ben: corno nâs normas
inerentes à matéria c árinda::i aito cc:íir,1a.

03- DO OBIETO

3.I-CONSTITUT OBIETO DO PRESI,:{TE Cfii ii:.\Te ÇO|{TRAT| çÂO DE PESSOA JURÍD|CA PÁRA EXECUçÃO DO
sERVrçO DE TRANSPORTI l;Íi:.'..,..] '',.;:i T..IENDER AS T{ECESSTDADES DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE EDUC.1ÇêC i:i 3i.:a:j:,:".: DO RIACHÃO - Mp^, cm conforn:idade com Alexo I (Termo de
Ret'erência) ê ProJrosta ôe Picçcs tlr l.icirir,';(:;

3.2- Pera a execuçâo do objeto deste Coritraiâ, ,ieYei'á a CONTIIATADA obedecer às instl'uções e oricntações do setor
da Secretaria Municipal49 *"***'*'"-'", pa: a .J fiel cumprimento ora contratados.

04. DO REGIME DE EXECUçÃO

4.1- Os selviços serão feitos em conformldade cc,.n r,s terrncs da LicitâÇão, Pregão Eletrônico n" ***/2022, do tipo
MENOR PREçO POR ITEM, dc exe.',ciio iudit'eta scb o regime de EllPREl
termos estatuídos pelo ArL 0é, IÍüiso ;'!!,, êlÍileâ "a' da Lei n4 S.ó66/93.

TADA POR PRIiÇO UNITÁRIO, no

05- DO FATO GERÂDOR CONTRATUIIL
5.1- O presentc Instrumento Contratuâl íoi íirtta:.- e:n dccorrénciâ do Despacho Homologatório e Adjudicàtóri

Secreúria MuniciFal, coli.cÍí,ente ii L:ciiãçà, ins'áurada r,a moCalidaCe Pregâo

I

1.2-.........., pessoa luridica de <lireir'-grirre,i;., iii:,e'ita iro CNP!' :re ..... representada pelo senhor (a)portador (a)
do R. G. li' ,..... SSP /....,,r:çs1d,ü::-..t..1; ':r. :'iaCtr (a) na i;:ra...., r;1 ,., Cidade de ..... - ...., doravante denominada
simplesm ente CC:YT*"i1'AiiÁ.

,a' :': " '.Í

Eletrônico n" ***
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Processo Adminisfativo na '**.**** /2022 e de conformidade com os ditames da Lei nr 8.666/93 e
alterações postêriores.

06. DO VALOR
6.1-O VÁLOR GLOBAL, para os serviços dos objetos, parâ Secretaria Mullicipal de 'r'*r'*'***'r'*+***, obieto deste Cotrtrato

no valor de R$ .......(....,...,,..).

07. DOTÂçÃO ORçAMENTARTA
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

02.14 - Fundo de Man, Des. Educ. Bas. Val. Prof.
12.36,^,0025.202 5.0000 - Mant. e Func. do Transporte Escolar
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Ter. Pessoa Jurídica

08. PRAZO:

8.1-O PRAZO de vigência do presente contrato será de até 3I/12/ZOZZ, com inÍcio na data da assinatura, podendo
ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal
ne 8.666/93 e alteraçÕes posteriores;

8.2- 0 prazo para inÍcio dos serviços será logo após a data da emissão da respectiva Ordem de serviço;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida às demals
Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilÍbrio econômico-financeiro, desde que ocorram
alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em procêsso:

a) Alteração do projeto ou especiÍicações, pela Administração;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, esü'anho à vontade das partes que âltere fundamentalmente as

condições de execução do contrato;
c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento

contemporâneo à sua ocorrência;

0 Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagàmentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem preiuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.

09. DAS CONDIçÕES DE PAGÂMENTO

9.1. Os pagam€ntos seráo efetuados atEvés de transferência eletrônica diretamente na conta corrente do
CONTRÂTADO na Tesouraria da CONTRÁTANTE;

9.2- Os pagamentos serão realizados conforme a execução dos sewiços, em até 05 (cinco) dias contãdos da data
de emissão da nota frscal (DANFE), condicionados a Ordem de serviço devidamente atestados pelo
competente.

10. DO REAJUSTAMENTO
10.1- Os preços dos objetos enr referência serão fixos e não sofrerão reajustc durantc a vigência deste Contra cle

acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os
estipulados neste contrato;
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10.2- No caso de piorrogaçâü do Co tratc, só poderá haver reajuste, sc existir acordo entre as partes, nunca

contrariando, qualquel que foi algun íl)dice ot-icial estabelecido pelo Governo Federal.

11. DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento r.otal ou par.ia! do pÍ.sente Contrato, ficará a CONT&{TADA sujeita às seguintes
penalidades, a critério do COFiTP-.lTAllTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;
11.1.2- Multas;

11.1.3- Suspensâo tempor'ária de partic!paçâo eril Licitaçào e impedimento de contratar com a Adrninistração pelo
prazo de 08 (oito) meses;

11.1.4- Declaração de inidoneidade L.arâ llcitei cu.ontrataÍ com a Administr?ção enquanto perdurarem os motivos
determinados da puniçâo ou até quc s,:ja pr;3ç16y16o u ..abilitaçào perante a CONTRATANTE.

12- MULTAS

12.1- Ressalvados os casos foÍiLritos oü ri: i'urça rnaicr, devidamente co:nprovado, ou âinda situações que o
CONT§ATANTE caberia obviâr, â CgiiTil,i.llÁplr irccrrerá nas s3guintes mulras:

(a Por dia que excedei- o prazo de cntrcga í.lo .nate.:Jl, 0,010/0 (um centésimo pôr cento) ílo valor atualizàdo do contrato;

b) Multâs va áveisde 1.0/b (urn por ceittol dc \-iaioI atuaiizâ.Jo do conttatc:
b,1) - Sc a entrega do materiâl ilão a1.r:ndei o iniame-to de accrlo com Cronogralra;
b.2) - Se Não et'etuar a ci:rre;;a ú<. ,.'irir'.: r\:st,: ins:r ,Isnto, rle acorio crn: as rroittleri.;)]anuais

especificaçõcs;
i!rstruçôes c

12,2- As multas estabeiecidas serão eltqti:rl{âs cLrnio inder.,endentes e üurrjuiativas:
12.1.3- A CONTRÁTÂDÁ ter'á o lir.1itjjl.àlii3 (riis) íii:rs úteis, contados dâ deta da püblicaçâo da penalidade no óryão

oficial, para l ccolher 3 r-,ruita aos cof.'eS ao trÍi;ni:íqrio;
12.1.4- 0s recursos contra a iruiü e:.'iice.-lâ Jevcrâc süi fciros no orazo rnáxinlo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições

do Art. 109, inciso I, alÍr:ra "f" da Lz',l! 9..i66/93.
13- DA RESCTSÂO

13.1- Constitui motivo pal? i'escisão destc Cc:ib-al,o os Incisos de Í a XVII do Art.78 da Lei ne 8.66ô/93, atualizada pela

Lei no 8.883/94;
13.2.- A rescisão do presente Contrato podeú ser:

a) Anligável - por acorCo entr.: a:j Íi,.l tes, Íeduzida a termc rro processo de licitâção, desde que haja
conyeniência para o CGI{TIlÁTai'i'l::.:

b) Administrativa - pcÍ êti..l rnii?:erai 3 -,scritc da Adrrrinistraçãc, nos casos enumelados nos Incisos I a XII

e XVII do Art. 78 daLel r.2 3.5Íc/13:

c) Iudicial - nos irrsics,la Legis:e,Jà,j, i i:cessuai.

14- DA ALTERÁçÃO DO CüH7*/{Í.i

14.1- 0 Contrato podcrá se:.lteieJ.r, c:r: a-. :.c-,i::i s jirs:lfi.:itiva:i, ::cs tc,,ncs cio.qrtlgo 65 da Lei 8666/93 e alterações,
dc comum acorCc :nrire âs Iilr'-rr l i;'-.,.r':, -: r-..4diântc ad:ti'.rc c,)i'itlatual e. em esl'll,ciâI, nos casos âbâixo:

I - llnilateralinente ,.,rls ,j,l;.i ' .".. ::-. jj

a) Quandr: hor:ver nic/jil:ü.içi:' ir., :::: ::::icâçõ9i, pâra nillhcr atlequação técnica aos sous L.bi

b) Quando n"^cessái ia ; :::3í;:Íi,:::i'ii .j,i i.;aicr coirtmt al srn <iecoi'rência de acréscimo ou diminu t)

quantitativa de seu obje'.'J, rrtrs i::lli,-i:: ',:rj.:-i;;riüs pelâ L€i Fedc:al n." 8.656/93;

4.1.2- A CONTRÂTADA fic;: cbrigada a âc:ii?i', r.r:: .;:.:.i;!ias conCiçõê:r cnfltratuais, os acréscin)cs ou sup|essões que se

fizerem os nrâtÊriai.5, er:, at! ZSclb [\.iiite 3 c;::cc i]or cênto) do valci inicial atualizado do contrato;
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14.1.3- Quaisquer tributos ou ercârg;s criaiir:;, al;t::adcs o!, extintos, bem conro a superverriênciã cle clisposiçôes Iegais,

quando ocorridas âpós J (ieu da sp.::::iteçãc da prui)csta, tie ccrrrplova.la lellcÍcussão nos preços

contratados, implicarão a revisãír Cestcs pare mais ou menos, cunforine o caso;

L4.1.4- En havendo alteração unilatcral do contrrto que aumente os encargos da COHTRA'I'ÁDA, a CONTRATANTE

deverá restabelecer, por aditamê:iio, o equilíbrio sconômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo §

6'do ArL 65 da Lei Irederãl na 8.666,/93;

14.1.5- Ás alterações do valor do coii:l'ato, d€corrcnte de mcdificaç'ão de quantitativos previstos, revisão de preços bem

como a prorrogação cie prazos e o seu des:quiiíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lâvraturas de Termo de

Aditamento, pôr accrdo das par|-es, csriícn:le ílispo:ição legal contida no artigo 65 e seus !ncisos e parágrafos

da Lei 8.666193.

v 1s- Des oBRIcAÇÕEs DÂ coNTÍLA'rÀDA

15.1- 0 Contmto deverá ser execu'jdg f1çi11,r-1.1.1 Ce a:'rrdo io,a a:: cláusulas avençaias, :,-endo obrigaçôes da
CONTRÁTÂDA:

a) Execugrr os s3rviçcs, oni':t, do 1;iiriante CJ:itrâr:c,, cofi: ai)iriuta iiiigen.ia c rlelfÍiiÇ.io;

b) A COIITIiÁT;-Ii.I^ é s[:t'ig;ri;: i: ;.;::i'a:', ccrrigir, ;emc'ver, i-nconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou ern pãrte, o cr-.je;e do cr::-âi$ r::! 1'lô s 3 veriÍicârc;n vÍcics, dcfeitos oü rncoriêçôes resultantcs dos
ser',,!ços, objero ieste iir:i!"u::.í:ri:; ci:::iiati:;!;

.rl.'

c) Â CONTRATADÁ é responÍjávii ';;ll,::: da:l;: c,-. :;t:lc.i iii! ctaynerite i J.^'.iniinisrração ou a têrce iros, riêcolrentes de
sua culpa ou dclo na execuç.:i dc a::;r'.i.:,;1nI'- e,.,."iuindo ou reduzi:rdo essa lesponsabiliriade a ti-<calizaçâo ou
o acompanhanrânto pcio órgão irtf,:'rjs: :,:..:;

15.2- 0s acréscimos, sEpiesj(rcs cu rr:..i:;:r:..::':; (i'.:c incol'ram os sen/iços compl€mentares ou extraordinários,
respeirádos o:,- linritês l,a '.-:,-lt:','.',', .'':-,::i:::, seÍêc ôbjeiüs de âltcraçôes unilateral do Contiaio. e scráo
formâlizados âlravés iir.. un, Í:ii:ô ci.::l-- ..j: :j--, quei!.io Co rs.jebi:nentc do obieto o!-a contiatado;

15.3- A CONTRATADA ó rosDonsá',1:l icl,.; ", :,'::.r:-l:s Eí.'-aihistas, previden.iário, scais e cornerciais, Ícsultantes da
execução deste Conti.:tu;

15.4- A CONTRATÁD-{ rcspon:abihza-rs i;r-ll i:i cul,'lJ,:!irento rias obrigações pertinentes aos serviços ob,eto deste
Contrato;

15.S- A CONTRATADA fica ciente e se i+s-r.r::rabiliza pelas serviços dc accrdo com o Anexo, com acompanhamento
através dos seus Secretjíl'ioi, que sc !:::::': :3;rá dt: r'epassa!'as crieniaçôes L.arar a [ealização do mesmo;

16-DAS RESPONSABIL,AAiiES üO CgtiTFl'i'iÁii'iE
16.1- A CONTRÁTrINTB: c'e rÊsDoitsâbil.za 1-rci1 p2;-11';snto rras condições esiabelecidas nesie instrumento;
16.2-Fica a Secretâria dc Y*r4t**+** Ca Câl:';:Á1-.{ iiÉ:, respcnsár,el pelc acr;mpanhamento da execuÇào objeto

lnstrurrlento Cc:rtrel',rr!;
16.3- Publicar o Extrato deste !Í:strlrnr-r'rto ,t-. Íciria da Lci;

16.4- Fornecer à CO!É:l'RÂTrlüÁ.:câ1s er a, : :ai.iês e cl:3íCics necessárics ao bom c fiel cumprirnento do to

deste Contrât(,;
1ó.5- Notificar a CON?RrE'ÍÂ!4, ne ::s:r;l;, .:;i'Í1: ::iâ C'-';igi:nl3 coilrerieriád. relacionada aos serviços prestados e

andaÍnento.

17. DÁ VINCULAçÂO

!:::':_:'
Página 36



,: ílj.-it,rj ..., ir'juttií.:ip1tí <ÍÍr. i! ; .J,*bx '{i.--$ii§.'- t 4
§ .nl'i'r.rlt _.,r'.-

'. t..-.-' .:t*+§r.".1 \.- - r.i,i 'l-,.:"t
.r 't . dr.Ji.{:r i+ .L.j{4: {!

. j.. ., L-d1fi-\ii1 
-.,..L..

't,'

rr i ;r'. i5t.-C rií:i: il, Í)Crr' ?

.iii :,,11i::. : "' :'-"::r'1. ..... 1i-' .,.....,..Cc 2ii2?.

r-r \, Ê

.'.rl

.t
/-:;/

-,r':, .'

77.1- O presente Contl':.:r: \i:i:'.:'.:i,'t-:,: .' .':'i . " 1,::r' -:";,ri::'".;'-.§ di"r::::'ilr?Ílil? - Pregão
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PORTARIA NC. 074 DE 30 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre a exoneração do Controlador da Secretaria de
Educaçâo, Ciênciâ e TecnologÍa do Município d6 Sêrrano do
Maranhão/MA" e dá outras proúdências.

VALDINE DE CASTRO CUNHA, Pref€ita do Município de
Serrano do Maranhão/MA, no uso das atribuiçôes que lhe
ronferem o artigo 55, incisos VI e XVIII, da Lêi Orgânica
Municipal:

RXSOLVE

Art. lc. Exonerar o senhor OZIEL SANTOS SILVÂ, brasileiro,
solteiro, poÉador do RG no 000054318996-1 e inscrito no CPF
no 779.581.873-00 do Cargo em Comissáo de CONTROIÁDOR
da Secretaria de Educaçáo, Ciôncia e Tecnologia do Município
de Serrano do Maranhão/lt{A.
Árt. 2c. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçâo.

Art. 3c. Revogam.se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA Do MUNICÍPIo DE SERRANo Do
MARANHÃo/MA, 30 DE ABRIL DE 2022.

\rILDINE DE CASTRO CUNHA
Prefeita do Município de Ssrrano do Maranhão/MA

Avenida das Palmeiras, s/nq, Centro, CEP:65.269-000,
Serrano do Maranhão^,ÍA.

Publícodo por: ANDIÁRIA CARVALHO CASTELHANO
C ódi go id e ntíficad or : ac3 d ad 3 1 P,ÍOcd e 5c5 07 1 2e I 6 5e 062 0

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
RIACHàO

NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
EDUcAçÃo DE sucuprRA Do RrAcHÃo - MA,

Abertura dâs propostas e Recebimento dos lancesr a partir das
09h:00min do dia 31 de maio de 2022, no endereço eletrônico:
www.licitanêt.com.br.

Os interessados deverão levar no Departamento de Licitação,
um pen-drive com capacidade suficiente para cópia do Edital e
anexos, sendo que a cópia será fornecida sem qualquer ônus, no
endereço acima mencionado, de 2ô a 6s, no horáúo: 08h00min
às 12h00min, ou no site: www.licitanet.com.br/,
http s://sucupiradoriachao. ma. gov. b r/transp arenc ia/,
https://www6.tce.ma. gov.br/sacop/muralsite/mural.zul

Sucupira do Riacháo - MA, 18 de maio de 2022.

JOSÉ WARIEN BARSOSA DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por: ISABEL DE SOUSA SILVA
C ódigo id entífi cad or: cqbb 3d I 7 97 499 3 1 I e694 d 7 cO34 5 O36b 7

PRET'EITURÁ MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

CoNTRÂTO No. O5u2022 - CpL - PROCESSO
ADMINISTRÂTIVO N,§ 02412022 - TOMAD.{ DE PREÇO NA

oo412022.

EXIRATO DE CONTRATO. CONTRATO NO. 051/2022 . CPL .
Processo Administrativo t.e 02412022 - TOMADA DE PREÇO No
00412022. CONTRÂTANTE: Prefeitura Municipal de Tasso
fragoso/MA, CNPJ nc 06.997.5631OOO1-82, através da Secretaria
Municipal de Infraestruturâ. CONTRATADA: CONSMANG
EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNpJ Nc 09.489.s0210001-00,
com endereço na Avsnida Comercial Shalon ,02, Bairro Shalon,
São Raimundo das Mangabeiras/MA: OBJETO: Execuçáo de
serviços de manutenção (tapa buraco) e implementaçâo de
ondulação transversal (quebra-motas) em vias pavimentadas.
Valor Total R$ 266.461,68 (duzentos sessenta seis mil
quatrocentos sessenta um reais e sessentê oito centavos):
DoTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 5.45 1.oo 1 g. 1-o 1 3 planejamênto
e Infraestrutura de Mobilidade Urbana, 4.4.90.51.00.00 - Obras
e Instalaçôes. VIGENCIA: 18 de agosto de 2022. DATA DA
ASSINATURA: 18 de maio d.e 2022 - ROBERTH CLEYDSON
MARTINS COELHO, CPF ne 407.566.533-04 - Prefeito
Municipal de Tasso fragoso/MA e Leonardo de Sousa Santos,
CPF no 002.301.093-22 - Sócio.

Publicado por: IGOR RJAE RO SÁNTOS
Cód igo id entificad or: 37 1 3 819 qc, 1 aad I 1 ebfr d 2b9e 5 d 4bg 3 3

\ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.'
OO9I2O22. PROCESSO ADMTNISTRAT'IVO N."

397 .347 nO22

X.

{VTSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.'
oo9t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.' 397 3A7NO22

v Prefeitura de Sucupira do fuachâo, Estado do maranhão,
inscrita no CNPJ: 01.612.338/0001-67, através de seu Pregoeiro
e Equipe de Apoio, torna público para conhecimênto dos
interessados que estará realizando Licitação na Modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICÀ. Tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOÂ
JURÍDICA PARÀ EXECUçÃO DO SERVIçO DE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÀTENDER AS
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PREFEIÍURA MUNICIPAT DÊ CENTRO OO 6UITHEiME.
PREGÃO ELEIR0NICo N1 016/2022, . ARP

PROCESSO AOM|N|STRATIW Ne 027/2022.
avrso 0E LrctTÁçÃo. pREGÃo ELETiÔNtco N,016/2022 PROCESSO

ADMINISTiAÍlVO Nc 027/2022. A Pr.í.iturâ Municrp.l d. CênrodoGuilhê7mê,
pormrio d.su.coMssÂo PERMANEilTE DE UCrTAçÂO-CPt, tornâ públicoqu.
r..liu.á licitrçlo na modâlidâd. Pcgão 3ob a ÍoÍm. Elatíôniaâ, nr 016,12022,
culo objato é raSisfo da prrço pere à avanlu:l íruiço dê r anutançào prêwnsva
. corrdva dos vêículos pera âtaídar as nêclsgidâdês dã írota do Municipio dê
acntro do Guilh.rme,,lúÀ N. modalided. Pragão pâía Ate dr Rctisro d. Pr€çq
sob a íoíôa .l.tónlae, do lpo Manoí Praço por ltam. D.ta dâ dirputa: dia 01
d. Junho dê 2022 .§ 09:m min horárlo d. Br.síia, no Po4.l d! ww.licit.nrt.
ccÍ.br O €dilál ê ilut àn!rci
ComEr:o c!ntál
pooafá ser romoúv.l{p!ndriw

âo í.Êolhim.nto d.ísiaa
(crnqu.nra

.rc(edaião nunicipâl), plro podãl da vrnsp.ranciâ do muniaíDrc: hnp://
*wwtÊnpar!ôaia,CÊntr?dolullharma.ma.aovbr,, a tambám dllponívcl no
muíal da licilaçôês do EE,'MÂ: ou no po(al dê CompÍeidowww.liaitanat.com.
bÍ Escla.raimcnt6 adicionar3 dsráo 9ê._ píotocolàdor na Comisaão Cêntral
Jê Licitaçao, no horáÍio dc lrpadiant. ou por G-m.il, no cndeí!ço alatíônico:
pnadaplegm.il.com c Flo bnê: (98) 98195.2108. C.nko do Guilh.rm. . MA,
i7 de màio dÊ 2022. C.rlos Anbnio Gom.s da Silva. Pr!8o!i.o do muni.ípio.

.r.dr d. oaM (docum.nto dc
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idados lntensivos
ha ambulatório cirúrgi

lniciativa visa atender à demanda por cirurgias gerais e
pacientes poderão agendar atendimento via telefone

O govemo do Estado
deu início aos seruiços
do ambulatório ciúryico
no Hospital de Cuidados
Intensivos (HCI), em São Luís.
A iniciaÍiva visa atender à
demmda por cirur8ias gerais,
como os procedimentos de
hémia, vesícula e remoçâo de
cistos.
O HCt faz pane da rede
da Saretaria de Estado da
Saúde (SES) e é gerenciado
pela Empresa Maranhense
de Seruiços HospiElares
(Emserh). A unidade foi
referência para atendimento a
(asos de Coüd-l9 e passou a
receber pacientes do Pro8ma
Mais Cirurgias.
Com o ambulatório, os
Dacientes que iá possuem
rcaminhamento da rede

, rbhca de saúde Dara uma
Y;rurgia geral podim agendaro

atcndimento pelo telefone (98)
98409-3777, das th às 12h e
das 14h às l8h, de regmda a
sextà-Íeira. O paciente passará
por m consulta com um
médico do hospital e, depois
dos exames prÊoperatórios,

Isé Ribü Sür, dwr! comulte no ambuhtório cínlrgico do HCI

rápido pda marcar minhã
consulu. Foi o primeir<r
passo pua eu realizar a minha
ciruryin. T€flho cenea que vai
dar udo ceno", contou José
Ribma.
No dia da consulta, o peciente
deve lrya documemo ofrcial
com foto, comprolante de
residência atualizado, cartão
do SUS, encaminhamento para
a cirur$a, além dos exames

poderá marcar a data da
cirurgia na unidade.
O comerciantc José Ribamr
Sousa, de 51 anos, tem hémia
inguinal e aguarda para fazer
a cimrgia. Com o início do
ambulatório cinÍrgico, ele já
consultou e realizou os exames
soliciudos. Agora, é só esperu
a tão agu&dada cirurgia. "Eu
adEi mútc bom e gostei
demais do atendimeno. Foi

laboratoriais e de imagem. "A
expectativa é zerar a demanda
por cirurgias eletivâs c prcstar
um seryiço de qülidade para
a população. O atendimento
a todos que precisâm realizâr
um procedimento que nào é
de uryência é umas das meus
anunciadas pelo governador
Carlos Brandão", deshcou
Lús Henrique Malfitano,
diretor administrativo do HCI.

As micro e pequenas empresas
do Maranhão têm cerca de
RIS 20 milhôes à disposição
para financiu a instalação de
energia solar com recursos
do Fundo Constitucional de
Financimento do Nordeste
(FNE). Os valores estão
previstos para este ano na
linha FNE Sol, operada pelo
Banco do Nordeste. Ao todo,
stão disponíveis RIS 230
milhões paÍa atmder toda a

área de atuação do BNB. Mais
de P.ll 53 milhões já foram
conratados até abril.
' cgundo o superintendente

de Ne8ócios do Varejo e
Agronegócio, Lúz Sér8io
Farias Machado, o FNE-Sol
proporciona aos empresáÉos â
oponunidade de gerar energia
limpa e sustentável, ao mesmo
tempo em quê condbui
para odmizar os custos da
empresa. "Com êt'€ito, o custo
da empres com a conta de
energia mla é inferior ao
osto da energia convencional,
E, após a quitação do
financiamenlo, o cliente terá a

sua produçào de energ.ia a um
custo irisório, o que contribui
para a competitividade do

negócio"
O Bilco

, infomou.
vem realiza[do

campanha em sua rede de
agências para esümular a
adoção de energia limpa. Além
disso, panicipa de eventos com
empresários, Íaz pdccrias com
agentes de desenvolúmento
e realiza aproximaçào com
as empros instaladoras de
sistema solar

PEEAOAFbTCA
O Banco do Nord6te
também disponibüia um
total de RS 145 milhões para
finânciamento de aquistção e

instaiação de sistema de placas

solares em r6idências em
sua área de aoação. A lirrha
de crédito FNE Sol Pessoa

FÍsica promove a geração de
eneryia limpa e renovável. As
prestaçôes são calculadas para

6caíem no valor equivalente
ao da conu atual de energia
eléüica do proprietário do
imóvel, e as famÍlias tênr

a midgação dos efeitos da
inflaçào sobre a energia, bem
como a geração de energia
limpa por prazo bem superior
ao prazo da operação
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lÍ{ÍEnESS OO: SECRÊIÂR|A MUillClPÂL OE SAÚoE por m.io d. Coord.n.câo
Gêral dc Conrola d. Llcitâç&s-CGCL.
OBIETO: Contí.bçaoÍutuíe da ampr8â aspaclaliEd. nô Prcrtaç,oda Sarviços
dê tocação da Apaíclhos [aboÍatoriair, pr6 ícanraçao da êtmêa laboÍâtorieii,
aom iaruno3, soítwerc dÊ gargo, aúlomação a lmplanbçIo da port$ da
colata, com laudos vla lntahat, inclulído manulênçlo pí*arivr ê coÍrdva
c T.êinaúanto da uso dos aquipanantoi, poí malo dc rêElitro da praços parô

.tênd.í asdêiland.s d. Sacrêbri. Municlp.l d.S.úda dêTimon-MÀ.
O^Í C IIORA Ot lxlclo O S PIoPOíÂS: 10H: 00M DO OlÂ 20/05/2022
(HoRÁRIo DE BiAsíTIA),
uT E xol FlÍ{^f ilS PiOPOÍ S: 10H: 00M DO oiA 01/06/2022 (HORÁRIO

oE BRAsÍLh).
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ovo6/2022 tHoúRro DE rR íu^l.
LOCAL: M.podâld.compr.rpublic.s.com.br
iEFERÊNCla DE TEMPO: P... tod...i r.íGranci.3 dGtcmpo lhoÍádo ê min) ÍÍá
obrailado o horário d. B.asíla. (0t1. O €dit.l s.rá disponívêl perâ consult..
rcdada dê Êópia no 3lüo ww.podaldacompíatpubllcú.om,bi lníormaçõai:
Coordan.çao Gaí.i dê CotrtÍolc d. Licibçô.s, c-m.il: liciEc.oeimon.m..Sd.
br Pr.8e[.r Su.lVOlhln d. Mlond. locà..

PREFEITURA MUNICIPAL DE II/'ARANHÁO2//NHO - MA
AVISO OE ERRATA

AVISO DE ERRATA. A comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipalde Maranhãozinho- MA, na forma da
Lei Fedêral no 10.520 de 17 de lulho de 2002, aplicando-
se subsidiariamente a Lei ne 8.665/93 ê suas alterações,
comunica que MIIEICÂ. Na publicação do aviso de
licitação do Tomada de preço ne 003/2022, realizado no JP

(Jornal Pequeno) pubiicado no dia 06/05/2022 páginas04
OÍ{DE SÊ tÊ: Tomada de preço ne 003/2022, realizado no
JP (iornal Pequeno) publicado no dia 06/05/2022 pátinâs
04, Data da disputa: dia 27 de 5 de 2022 às 09:00min
horário, LEI&§E Concorrência Pública ne 001.2022. Data
da disputa: dia 28 dê 06 de 2022 às 09:00min horário. Besê

Legal Lei nr 8.566/93 e seus articulados. Maranhãorinho -
MA 18 dê maio de 2022 - Zelimar Dias Oliveira - Prêsidênte
CPL,

E MAI§ AUTOESTIMA.
a
t!

PREFETTURA MUr{rcrPAt DE axrxÁ
avtso DC UcrraçÃo
Ne Of4l2O22. A PÍefeitura Municipal de

torna público pare conhecimento dos

sob â egide do Decíeto n.e L0.O2412O79,

í Le\ n! 8.666/93 e suas alteíações posterioÍes,

Licitação na Módíidade PÍegão Eletrônico, tipo menor preço
por lote,.ohjetilando d RegistÍo de Preços para futura e 4entual
contÍatação ôG empÍesl especializada em realização/organlzação de
eventos, qr ierá Íesplnsável pelo fornecimento detoda estrutura,
9aô compot /'gyog/amaçao das tertividades do município.de
Arixá:MA. lníoo de,drsputa dia 3UOS|2O22 àr O9:OOh, EndeÍeço
Elctrênico:'*viv.fititânêt.com.br O Edital encontra-sê disponívêl
pere çonlultgrí redrado no endêreço eletrônico www.licitanet.
coíir.br, teíbém podeÍá ser retiÍado pêlo Sistema do SACOP/TCE-

MA e/ou atíavés do e-mâil axixa.cpl@Bmail.com e wwwaxira.
ma.tovbr George AlbeÍt Freitas Costa, prêsidêntê da CPL, Arirá-
MA, 18 de maio de 2022.

lurd,

Lei nl

o

PsEFEITURA MUilICIPAI DE CÉilTRO OO GUILHERME,

PREGÃ1 ELE.IAÔNEa Nj 015/2022.
PROCESSO AOM|MSTRAÍIVO Nc 026/2022.

avrso 0Ê LrcrTAçÃo. pRrcÃo ELEÍiôNrco N! ols/2022 pRocEsso

AOMINISTRATIVO ilr 026/2022. 
^ 

PÍ.Í.ilure Municipàl d. CêntíodoGudh!rm!,
poí m.io d.sue COMISSÃO pERM^NEilTt DE rrCrÍAçÂO -CPt- toíne público qu.
r.âl[.rá licit.ção ne modelldâda oíatão sob e íormã El.Íônlce, 

^l 
015/2022,

cujo obj.to o R.giitro d. Píaços de lvlntuais aquigiçôês dc m.t.rlals. dc
cquipamanto malaílal dê para o plano da rducaçâo cm tampo intagral inía.Sl
d. rcd! hunicipàl dê c.ntro do Gurlh€rmê, na modalidàd. Prê8ào p.re At. d.
R.ghro dê Pr.ço, 5ob e íoím. .lrtrônic., do frpo M.íor Praco por itcm. Oat.
dâ dlspute: dir 31/05/'2022 às 09:00min hoíário dê Brâsítia, no Port.t - www.

3el. da Comlssao d. ticlt.ção dc 2r a 6r í.te, ond. pod.rá s.r conlultado !/
ou obldo; p.lopodal d. ti.nsperln.ia do municípro: htp://www.t.enp.í.nci..
crnirodoíuilhê.m..mn.S@.br . t.mbém drrponívêl no muíel d. licit.çô.t
do ÍCE/MA. Sôcop Erclarc.imantos adicioneir dawíao tar protocolados nà

Comistão Pêrmânantê da Lraitação, no hoíário da arpadtanta ou pêlo r-htil
pm.d.pl@8mâ;l.coÍ e pclo íon.i (98)gE1lS-2r08. 8is! têtâl L.i n. E.666/93.
s.us Adcul.:,os. C.ntrc do Gullhrrmê - MA, l2 dê m.lo d.2022. C.ilo! Anlonio
Gomcsdà Silv.. P.ctoêLo do muôacípio.

e Equipe de Apoio, torna publico para conhecimento dos
interessados que estará realizando Licitação na Modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICÁ. Tipo MENOR PREçO pOR

lÍEM, objetivendo a CoNTRATAçÃO DE pESSOA JURíDICA
pARÂ ExEcuçÃo Do sERvrço oE ÍRANSPoRTE EscorAR PARA
ATENOER AS N€CESSIDADES DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE EDUCAçÃO DE SUCUPIiA DO RIACHÂO - MA.
Abertura das propostas e Recebimento dos lancês: a pertir des

09h:00min do dia 31 de maio de 2022, no êndêÍeço êletrônico:
www.licitân€t,com,br:
Os interessados dmrão levar no Departâmento dê Liciteção,
um pen-drive com capacidade sufici€nte pare cópia do Edital ê
anexos, sendo que a cópia será fornecida sem qualquêÍ ônus, no
endereço acima mencionado, de 2r a 6r, no horário:08h00min
às 12h00min, ou no site: ww.licitanet.com.brl, htlps:ll
sucupiradoriachao.me.SoubúÍansparencia/, https://www6.
tce.ma.gov.br/sacop/mura lsite/mural,zul

Sucupire do Riechão- MA, 18 de màio de 2022.
JOSÉ WARLEN BAREOSA OA SILVA

PreSoeiro.
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RUBENILSON GARCIA DO NASCI
divorciado
ldentidade
domiciliado
MA, CEP: 65.760-000, titular da Empresa lndividual de responsabilidade Limitada -
ElRELl, denominada RUBEVEL ElRELl, com duração por prazo indeterminado, com sede
na Av Campo Dantas, no 2036-8, Bairro Campo Dantas, Presidente Dutra - MA - CEp:
65760-000; com ato constitutivo arquivado na Junta comercial do Estado do Maranhão sob
o NIRE no 21600098041, inscrita no CNPJ sob no 08.174.537/0001-80, resolve neste ato,
crnsolidar seu o Ato constitutivo e alteraçÕes, que passará a reger-se pelo que está contigo
nas cláusulas a seguir:

- A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABTLTDADE L|M|TADA -
ElRELl, gira sob o nome empresarial de RUBEVEL ElRELl, com sede na Av Campo Dantas,
no 2036-8, Bairro Campo Dantas, Presidente Dutra - MA - CEP : 65760-000; com inscriçâo
no CNPJ sob no 08.174.537/0001-80, podendo, a qualquer
abrir ou fechar Íiliais, em qualquer parte do território nacional.

tempo, a critério de seu titular,

4511-1101 - Comércio a varejo de automóvêis, camionetas e utilitários novos
4662-1100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem,
mineração e construçâo; partes ê peças

CúUSULA ll - O objeto da Empresa lndividual de Responsâbilidade Limitada é:

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Representantes comerciais
e agentes do comércio de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios
novos para veÍculos automotores; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
usados; comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; comércio sob consignação
de motocicletas e motonetas: comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso agropecuário, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos
para terraplenagem, mineração e construção, pârtes e peças; Serviço de transporte de
passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte
rodoviário colêtivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Locaçâo de
automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especiiicados
anteriormente, sem condutor (tratores, reto escavadeiras, patrol, carregadeira hidráulica);
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio por atacado de
caminhões novos e usados; Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos ê usados.

E exercerá as seguintes atividades:

I
F

INSTRUMENTO DE CONSOLI NTRATO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EI
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4929-9101 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
municipal
4923-0102 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4511-1102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
7711-0100 - Locação de automóveis sem condutor
4924-8100 - Transporte escolar
4541-2103 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes
4512-9101- Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
7719-5199 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem
condutor
7731-4100 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário; partes e peças
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4542-1102 - comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
4511-1104 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4511-1106 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

CLÁUSULA lll - O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade
da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou
permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA IV - O capital social e de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totatmente
subscritos e integralizados, em moeda corrente nacional, pelo titular.

C!êU§ULA V - Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar no. 123, de 14t12l2OOG.

cLÁusuLA vl - A empresa será administrada pelo titular RUBENILSoN GARCIA Do
NASCIMENTO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicial desta ElREL|, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital
integralizado.

CLÁUSULA Vll - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do
ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA Vlll - Declara o titular da ElRELl, para os devidos fins e efeitos de direito, que o
mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA tX - O titular, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não está
impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob
efeito de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato;
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
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defesa da concorrência, contra as relaçõês de consumo, a fé pública ou a propriedade
conforme artigo 1 .0í 1 , parágrafo 1o do Código Civil.

CLÁUSULA X - Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Dutra - MA, para qualquer
ação fundada nestê contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja,

E, por assim estar de comum e peÉeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi
lavrado, assino o presente instrumento em única via que será destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

- MÀ 03 de junho dê 2020.

o
:i

./RUBENILSON GARCIA DO NASCIME
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Governo do Estâdo do l\,laranhão
Secrelaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Eslâdo do Maranhão

CERTIDÃO STMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINRÊM

Protoêolo: rvrac??o r s36?5 r

cínstam dos dociimeítos !Íquvados

Adinlnl.tr.dor

om. EDDr.eri.l: FUBEVEL EIFELI

flrluíq Juídlê.: Empresa lndNiduúl dô Responsalilid@e Lnilada id6 Nãtueza Eopresiru)

IRE (S.d.)
216m096041

C]{PJ
08.1 7,1.537/000 t -8O

Arqulvrmonto do Ato lniolo d. Atlvld.d.
19tO7DOO6Condltutlvo

19/07/2006

EhdaEço Compbto
Âvonide CÀMPO OÂNTÂS. Ne 2036. LETÊÂ gt CAMPO DÂNTAS - PÍo6idontê oulra/MA - CEP 65760-000

Obl.to
Comárcio a vaíeio de automóvais, camiondas ê utilitáÍios novosi B€píes6nlant€5 comgrciais 6 âgsntos do comércio d6 v€Ículos automotorcsi CoÍná.cio a varojo dg
psçaa € ace6só os novos paÍa vêíqJlos automoiores; Comércio a vareio d9 aulomóveis, caÍrÍon€las 9 utihláÍios usados; Comárcio a vargjo dê motociclotas e motonetas
nove$ Comáício sob con6ignação alê molociclêlas ê molonotâ§; Comérdo âtâcadl3ta d6 máquines, apâr6lho6 6 €quipsmanlos pâre uso agop€cuádo, paíes ê pêçêsi
Comércio alacadisla ds máquinas, oquipamontos para leíaplênagêm, minêrâçiio 6 conglruçáo, paíl€s o poçe5; Seruiço do lransporte de pas6agoiros - locaÉo do
eutomóvob com motori6la: Tíanspono osoolart Tlan6porte íodoviario colellvo de pà6sâg6iío6, 6ob í69:mê ds lrotamsnlo, munlcipal; LocaçÉo d6 aulomóvois s6m

máquinas e 6quipâmentos âgrlcolas sem op€redor; Âluguel d€ máquinas ê equipamanloa para consüuçào aêm oparador, orcêlo aídâimos: Comérdo por atecado d6
caminhõês novo6 o usados: Comórcio por âtâcado do ônibug g micíoônibus novo€ 6 usâdo§.

Pra:o da DuraçIo
lndeteminâdo

Tlhll.r
l{om.
RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

CPF
270.007.613-34 s

lníclo do lhndato
071071i2006

Tihmlno do lrandato
lndêtominado

Úfthno Ârqulvrmonto
Drt.
06n5m22

l{únaro
20220553S80

Alo/€Yüloe
223l223-BALANm

Sltu.çáo

StrtuB
SEM SÍÂTUS

C.plt l
R$ 200.000,00 (duzéntos mil ráeb)
Crpltll lnt C..ll2âdo
R$ 200.000,00 (duzonto. mil roais)

Po.ia
EPP (Emprêsa da Pêqueno

ponê)

oadoa do AdmlnlíÍador
Nomô
RUBENILSON GÂRCIA OO NASCIMENTO

CPF
270,007.813€4

lnlclo do l.nd.to
o7to7t2mÉ

Íá.mlno do lrandelo
lndêlêrminado

E6ta ceíidão loiomilida arrlomalicamenle om 09/G5/2022, àB t6:ãr:15 (horáÍio do BíaÊília).
S6 imprê33â, v..iÍicer sua euiánücldade no hlhr://wúwrí?I ..Í.cll.m.{ov.br, com o código ÍKDHFO3.
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Seêr.iário c.r.i
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EndaÍ€ço Complêlo
AVENIOA CAMPO DANTAS, N02036, LETRA B;, CAMPO DANTAS - Presid€nte Outrâ/MA - CEP85760000

FACIL. r/raÊ^r{HAo

lníclo de Atlvldade
,9/07/2006

SltuaCão
ATIVA
Sl!luE

SEM STATUS

DoEcÍlção
BALANCO
BALANCO
coNSoLtDAÇÃo DE coNTRATo/EsrATUTo
BALANCO
REENOUADRAI\,lENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEOUENO PORTE
ALTEBACAO OE NOME EMPBESARIAL
ALTEBACAO OE DAOOS E DE NOME EMPRESARIAL
ALTERACAO DE DAOOS E DE NOME ÊMPRESARIAL
BALANCO
ALTEBACAO DE DADOS É DE NOME EMPRESARIAL
TRANSFORMACAO
ALTEBACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRÊSABIAL)

Goveíno do Estado do Maranháo
SecÍetaria de Éstado de lndústria e comércio ' SEINC
Junta Comerciel do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sistema Nacional de negislro dê Empresas Mercantis - SINFEM

Cedilicamos qus as inlo,maçóes abâxo coffilam dos documenlos ârqurvados
neslâ JuÍlâ Comêícialê sáo na dara da sua

Protocolo: MAC2201938308

Ato
223
223
002
223
002

002
002
002
223
002
002
002

úmclo
20220553980
202r 0604468
202003894«)
20200321889
20 r 91292150

20í 91292150
20190244011
20190244011
20190057513
2't 600098u'l
2160009S04í
20090328949

27t1212019
18y03/20t I
18y03/2019
0stoz2019
0€i/12J20 t 8
06i i 2/2018
Bto7t20@

Arqulvrmcnto! Podorloro!
Dltt
06105t2022
11t05t2021
04t06t2020
07to5t202a
27t12t2019

lI z[rf 3Ttllírr{dliFÍ

Cortlliclmos quo s empÍo6â RUBÉVÊL ÉlRÊLl
Po{adora do CNPJ 08.1 74.537/0001-80
É reglstÍada re3ta Junla Comêrclal, como Begue:

NIBE (S.d.)
2160009804í

CNPJ
08.1 74.537/0001 -80

Dltr do Aiqulvamonto do Ato ConEtltutlvo
19t07t2006

302

090

EI{OUADRAMENTO DE I\IICROEMPRESA. EMPRESA EM .

coNsÍrTUrcAo
CONTRATO21200600874 't9/072006

Estâ ceíidáo foi êmitida aulÉmálicamente êm Í0/05/2022, às 14;39:Z/ (horário de BrasÍlia).
Se improssa, vorificar sua aulenÍcidade no irtlprr/wwwünÊllrLcll.rugov.bÍ, com o údigo TSL2XB1 tl.

Wffiro
Rlcardo Dnlz 0{r!
S6crêtáÍio(e) G€lai

ldeÍ
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
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N MERO DE
TNSCRTÇÃO
08.í74.537/0001

COMPROVANTE DE II{SCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
DATA OE ABERTURA-I
19t0712006

NOME EMPRESARIAL
RUBEVEL EIRELI

LO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EU:I{rf{l

PORTE

E DA ATIVIDADE ICA PRINCIPAL
45.1í-í-ll1 - Comérclo e v.rejo de automóvoÉ, camlonetas e utilitáÍlos novos

E DESC DAS ATIVIDADES ICAS SECUN
45.'lí-'l-02 - Gomárcio a vaÍêlo dê automóvê|3, camlonêta3 e utllitárlos u3ado3
45,1í-1-(N - Comárclo poÍ etecado de caminhõos novos ê usados
45.11-1-{tO - Comérclo por atacado de ônlbus I microônibus novos 3 usados
45.í 2-9-0í - Representantes comoÍclais e âgêntês do comárcio de veÍculo3 automotoÍes
45,30-7-{t3 - ComáÍcio a varclo de peçf,3 e acessórioS novos paã veícul03 automotorgs
45.41-2-03 - Comórclo
45.42-1 -02 - Comércio
46.61-3-00 - Comárcio

a vârejo do motocicletas s motonêtas novas
sob conslgnação de motoclcletas e motonêtas
atâcadista de máq ulnas, apar€lhos ê equlpamentos para uso agropecuário;

paÍte3 e peças
46.62-1-00 - Com6rclo atacadl3tâ do máqulnas, squipamontoa para
construção; paíês e peçes

têÍÍaplenagem, minoração e

77.3í4-00 - Aluguol de
77.32-2-01 - Aluguêl dê

máqulnas e equipamêntos agrícola3 3em operador
ê equlpamsntog para con3trução sem operadoÍ, êxceto andaimês

49.234{12 - Sarvigo dê tÍanspoÉe de pa$agelros - locagão de automóv€is com motorista
49.24-8{,0 - TranspoÍtê oscolar
49.29-9{fí - Tr.nsporte rodoviáÍlo coletlvo de pe3sagelros, 3ob Íêgime de ÍÍetamento, munlclpal
77.í1-0-00 - Locação de eutomóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros melos de tranSporte não $peciílcsdos antoÍiormente, sem
condutor

E DA NATUREZA JU
230{ - Empre3a lndlvldual do Re3pon3abllldade Limitada (de NatuÍêza Empresári

LOGRADOURO
AV GAMPO DANTAS

COMPLEMENTO
LETRA B

DATA DA SITUAçÃO
CADASTRAL
't9to712006

NÚMERO
2036

CEP
ô5.760.000

BAIRRO/DISTRITO
CAMPO DANTAS

MUNICÍPIO
PRESIDENTE

ENDEREÇO E

ENTE FEDERATIVO RESPON (EFR)

S CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE CADASTRAL

DATA DA

UF
MA

TELEFONE
(99) 817/í.2359

ESPECIAL
ESPECIAL



Aprovado pela lnstruçáo NoÍmativa RFB no 1.863, de 27 de dezêmbro de 2018.

Emitido no dia 08/0512022 às 16:11:11 (data e hora de Brasília). Pàginat 111



* lr,1 ,a,tllr.il, DO CONTRIBUINTE
u3uÁno:2?000?61!!a

DAT r 0a/05/2022
HOFA| 10t09

Sl:{tRtrÀRtÀ o.r f:rzulo,r

NaC, EaÍ Dlr^l.: 12.2e.443-1
r^zlo.@r^!: RUBEVELEIRELI

ArlEaAçIo: 27r 2/201 I

8Íru^ç^o Fr8cAL: REGULAR

onvoa FEcatS:

a[u^ç^o c^D aÍn^Lr ÂTlvo
T''iVO CAI'ASTBAL: -

E7lrjrr.ríIfit
CPF/C PJ:

i 1{o goct^L:

NIÊE:

Nído oE AÍtvtD oES:

^cÊNqn 
nEclol{al.r

ÍIPO DE SOCIED OE:

iEoltÉ irE PAG.:

o Í oEnG. FE:

coRFEro ELEaô rco:

08.1 74-537/mot -m
RUBEVEL EIRELI

21200600874
27b7nW
96 -AGÊNch DE PRES|oENTE ouÍRA
EIRELI

SIMPLES NÂCIONAL

01r'002009
edeoplima @ uol,com.br

lilso. CE|{ÍaAUZ DOF^: -
.) l.r

/i'

.. r'-'t . ,:

TIPO PESSOA: JI,RÍDICÂ
cAPrÍ L 8oC|AL 200.000,00

UFnE: 49 - UÍrc/Bacâbâl
c^r.DO ESÍ BELECIIENTO: MATRIZ OU UNICO

D Í OBilG. EFD| -

^iE^un! 
D : 0

E|{oEFEçO F|8êAL

CEP

EI{DEiEçO

cofl?LEtEt{To:
PONTO DE FEFEhEI'C.:

CID DC:

ÍEIEFO E:

cEP C^|XA PrOSI !:

ora a^rro oo^roa
XM: 346i

PRESIDENTE DUTRA
(99)s66&1532

mm0-000

xúxERo: 2010

EAnBo: CAMPO DANTAS

EATAOIO: MA

ct{aE - 

^IvtD 
oEs EcoNôfE^8

6l;lil: g.[o
1

3

451Í 101

4511104

4 4511106

4512S0t REPRESENTÂNTES COMERCIAIS E AGÊNTES OO COMÉRC|o OE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45«)703 COMÉRCO A VÂBEJO DE E ACESSóRIOS NOVOS PARÂ VEíCULOS AUTOMOTOBES

4541m3 COMÉRCO Â VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVÂS7

3 4542102 coMÉRctosoB DE MOTOCICLETÂS E MOÍONETAS

COMÉBCO ATACÁOISTA OE MÁOUINÂS. APARELHOS EOUI PAMENTOS uso AGROPECUÁRIOi PABTES E

COMÉRC|o ÂTACADISTA DÉ MÁOUINAS, EOUIPAMENTOS PARA TERRAPLENÂGEM, E

DETRANSPCRI'E OÊ PASSAGEIROS . DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

TBÂNSPORTE ESCOIáR

TBÂNSPORTE BOOOVIÁRD COLETIVO OE SOB REGIME DE FFETÂMENTO, MUNICIPAL

I 46A13m

10 4462100

'11

12

r3

t4 DE AUÍOMÓVEIS SEM CONOUÍOR

't5 7119599 OE OUÍROS MEIOS DE TRANSPORTE NÂO ESPECIFICÂOOS ANTERIORMENTE, SEM CONOUTOR

7731{o0 ALUGUEL OE MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPEFADOR

7732201 ALUGUEL DE MÁOUINAS E EOUIPAIT{ENTOS PÂRÂ CONSTBUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANOAIMES

Â VAREJO DEAUTOMÓVEIS, CAI,íIONETAS E UTIL|TÁRIOS NOVOS

Â VAREJO DE AUTOMÓVEE, CAMIONETAS E UTILlTÁAloS USAOOS

coMÉRcIo PoR ATACAoO D€CÂMINHÔES NOVOS E USAOOS

COMÉRCIO POE AÍÂCÂDO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USAOOS

2

2

Êr{oEFEçO DE lAr EELECrrEr{rO

CEP

ENOEFÉçO

@ÍPLEf,Ellro:
PIOI{ÍO OE REFERE C,:

CIT'ADE:

TELEÉOTE:

cEP Ollrú FOSI L:

6s760{00
AVE CAMPO OANTAS

LETFA B

PRESIDENTE DUTRA

xúrrEFo: 2036

sÀa8o: CAMPO DANTAS

E3Í DO: MA

T]:T:EjTSII,IiT{TTãI]
FErM

801 . EMPRESARIORUBENILSON GÂBCIA OO NASCIMENTO27m0761334

rTTi]Iã[tr

o^T riq,rriÍPlo

Itto übi.m 
^eõ.. 

Judlchl. p.tr .ttl lr,!crlç16 ..i.du.l.
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* ,{*rÍrrilaJ DO CONTRIBUINTE
U8u^ito:2?ooo75li3a

O T :oa/o!/?r)al
HOI^: 10 t09Stcttttrntr o,r T.rztto,t

lll:Tlqfa.r:lT{.trútl-lTrÍAlle1lllfllrn
smr^Ç^oaíta DAT tNlCrO sll:alEllrl

fircÍ201ô
or/09/2009

tcMs

NF.E

firf,{sr.]tItI{.1IIlT:lT,llTrriIl
i-'lL irfarntqo l.Ifa:liln SNUAçÃO
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2305 - Emprêsa lndividualde Responsabilidâdê Limilada (ds Natureza Empresária)

PEQUENO PORTE

://

nm. raneuÍIHo:

]IFJT 'IIfi 
'i,T.IêT,:ÍE

01/01/2016

ff,

0817

Sêde / Matriz

DE COMPÊTENCIA
OUTROS
19tO7t2006

ATV. UCEI{CIADA YlÍ{CUllD : Comárcio vaÍêjista êm gêÍâl

DECLARAÇÃo DE FIRMA
JUNTA COMERCIAL .
200.000,00
Simples Nacional
N?O
stM

úLT, Art AL
IIBEI

Ativo

JURÍDrcA
RUBEVEL EIRELI

RUBEVEL

4270

C PJ:

8ÍÍuÁelo

PRESIDENTE OUTRA / MA

AV CAMPO DANTAS

u n 2036

6s760000

oo :l

ZONA URBANA

COMERCIAL

PBESIDENTE DUTRA / MA

AV CAMPO DANTAS

LETRA B

.1. ALUGADO

2036

65760000

CAMPO DANTAS

mI-fl

(99) 9817423s9IELEFONE



ailtT:tlrÉl.onnr,s

PRESIDENTE DUTRA I MA , O3IO5I2O22

0

0

CPF/CNPJ: 081 7ir5370001 80
Nomê/Bâzáo: RUBEVEL EIRELI

'í,.r-t

:, j*
t/)a
ià\[],i

(
/.' -- 

._ 
/ .:'r

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM

COMEFCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO OE VEICULOS

45«)70300 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS

454210200 COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS

COMERCIO ATACADISTA DE MAOUINAS, EOUIPAMENTOS PARA

SERVICO DÉ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO OE AUTOMOVEIS

TRANSPORTE ESCOLAR

TFANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

7719s9900 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS

773140OOO ALUGUEL DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

oo 't

RUBENILSON GARCIA OO NASCIMENTO

NAO DEFINIDO

n

't00y"

0,00m, OTD. DE SALITS: 0

cóorcocrle
4511 10100 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS

COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS

COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS

COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS

SIM
/151 110200

,Í51 110400

/Í5/t 120300

465 t 30000 COMEBCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EOUIPAMENTOS

773220100

45í 110600

451290100

466210000

492300200

492480000

492990100

771 100000

Legal 27000761334

Contábil NAO DEFINIDO

27000761334 RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO administrador

a /,TEfl OEI,T7:Í7ItVV:14=l

,.n
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Rclultldo dr con.ult! SINTEGRA/|CiIS

TDENTTFICAçÃO

CGC: 08.174.5320001-80 In3crlção E3t du!lr 12.228883-1

l.rzão SoGl.l! RUBEVEL EIRELI

Rcglmc Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENOEREçO

LogÍadouro: AVE CAMPO DANTAS

NúmGror 2036 Complemento: LETRA B

Bairro: CAMPO DANTAS

tlunlcípior PRESIDENTE DUTRA UFr MA

CEP: 65760000 DDD: T.leÍonê:

rrronulçóes coMPLÉMENTARES

4511101 - COMÉRCIO A VARÊO DE AUTOMóVEIS,
: CAMIONEIAS E UTILITÁRIOS NOVOS

lr..r,"* r { a adr\,1

-il.
.'.) I ,

ll ,ii.
,.,--.'rt/â.t;.'.

',., i :, I

,- t ::t

""-4..'!/
':.-' I

GI,]I!rl

CÍ{AE3 Secundárl03

Códlgo D.acÍlção CNAE

couÉncro nrlcaorsÍA DE MÁeurNAs, EeuIpAM ENTos
4662100 PARA TERRAPLENAGEM, MTNERAçÂo E coNsrRuçÃo;

PARTES E PEçAS

.^--^^- sERVrÇo DE TRANspoRTE DE pAssAGEIRos - LocAçÃo DEaezJuuz auroM-óvEIS coM MoroRIsrA

4924800 TRANSPORTE ESCOLAR

,^^^^^. TRANSpoRTe nooovlÁnIo colEnvo DE PASSAGEIRos,aezevu' soB REGIME DE FRETAMENTo, MUNICIPAL

7711OOO LOCAçÂO Oe IUrONóürrS SeM CONDUTOR

,,,"."" LocAçÂo DE ourRos MEIos DE TRANSPoRTE NÃo
, , .---- 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

??31400 âL#ffl|LoDE 
MAQUINAS E EQUÍPAMENroS AGRIcoLAS sEM

--.^.^. ALUGUEL De uÁeutt'tls E EeuIpAMENTos IARA

"r"" coNSTRUÇÃo seiq opeuoon, ExcETo ANDAIMES

,....^. cor',rÉncro A vARÉo DE AUToMóvers, cautorurms e45tlruz urllrrÁRlos usADos

4s11104 ISIDTSIo 
PoR ArAcADo DE cAMINHõES Novos E

------- coMÉRcro poR ATACADo DE ôNIBUS E N,|ICRoÔNIBUS+5rlluo Novos E usaDos

.-,...- REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO45rzeur 
DE vEÍcuLos AUToMoroREs

...^-^. COI,4ÉNCIO A VAREJO DE PEçAS E ACESSóRIOS NOVOS+5JU/UJ 
PARA vEÍcuLos AUToMoroREs

+s+rzo: fi!$oE§clo 
A vAREJo DE MorocIcLErAs E MoToNETAS

,E4rln, coMÉRcto soB coNSIGNAÇÃo DE MorocIcLErAS E
'- ---- MOTONETAS

coMÉRcIo ATACADIstI oe uÁquIruls, APARELHoS E

4661300 EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E
PEçAS

Slturçáo Cadastral VlgentC: HABILITADO

Dâtâ dê3tâ Sltuação cad.rtrah 2210312022

oBRTGAçôEs
NÊe a OLlO9l2009 - (4511106-4511104-4511101), OUoglzoog -
partir de (Dêvido emissâo voluntária), ouo4lzolo - (4542702-

I

t



(CNAE's) : 4512901-4662100-4661300-4541203),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informaçõês fornecidas
pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua
efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e
nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
ele ajustadas.

Data da Consultar OglOSl2022
Número da consultã:

\\ . ' - l', '1 ,-r"'

.' t/'

I
I',it'

iI
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MIN|STÉRIO DA FAZENDA
secretaria da Recelta Federal do Brasil
Procuredorle.Geral de Fazênda Nacional

/ ..:- '

CERflDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRI
FEDERAIS E À DíUDA ATIVA DA

Nome: RUBEVEL EIRELI
CNPJ: 08.í74.5371000í.80

Ressalvado o direito dê a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acime idêntificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretarie de Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í5í da Lei no 5.172, de 25 de outubro dê '1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisâo iudicial que determina sua
desconsideraÉo para Íins de certiÍicaÉo da reguleridade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

Esta certidâo é válida para o estâbelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administragão direta a ele vinculados. Rêfere-se à situação do
suiêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange- inclusive as contribuiçÕês sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. I í da Lei no 8.212, de 24 de julho de í 991.

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

ConÍorme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, êste documento tem os mêsmos eÍeitos da certidão
negativa.

A aceitação desta cêrtidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gretuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2l1Ol2O14.
Emitida às 13i32103 do dia 2710112022 <nora e data de BresÍlia>.
Yálida até 2610712022.
Código de controle da cêrtidão: AA4A.BB2A.27FE.97A7
Qualquer rasura ou emenda invalidará estê documento.

'i



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Ne Certidão: 012977122 Data da 02104202210:25:37

lnscriçãoEstadual: 122288831 CPF/CNPJ:08174537000180

RatÁo Social: RUBEVEL EIRELI

Endereço: AVE CAMPO DANTAS,2036 LETRA B CEP:65760000 - CAMPO DANTAS

TeleÍone: Município: PRESIDENTE DUTRA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a242, da lei ne 7.799, de 19fi212002 e disposto no artigo 205 da lei

ne 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identiÍicado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vlnte) dias: OüOG|2O22

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada no endereço:
http://portal.seÍaz.ma.gov.brl, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTTDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

CERTIDÃO ruEGATIVA DE OÉETO ,I' l:' \

', , I - 1

UF: MA

Data lmpressão O:25:37



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA i

\':, . ... .. /
. ;: r.- . , ;.-.. ..2 .;,t' 

":; . , r:,;l:,; ';z'

CERflDÃO NEGATIVA DE D

Nr Cêrtidão: 035668/22 22lOSl2O2219:41 :30

lnscriçãoEstadual: 122288831 CPF/CNPJ:08174537000í80

Raáo Social: RUBEVEL EIRELI

Endereço: AVE CAMPO DANTAS,2036 LETRA B CEP: 65760000 - CAMPO DANTAS

null Munlcíplo: PRESIDENTE DUTRA UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procêdidas no sistema desta Secretaria e na

Íorma do disposto do artigo 156, da lei nc 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei ne 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei ne 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nomê do sujeito passivo acima identiÍicado.

valldad€ da CeÍtidão: í20 (conto e vinte) dlas: 19l0gl2g!22,

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidõês" e em seguida em "Validação de Certidáo Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIOA GRATUITAMENTE.

v

19:41:30



GERTIFICÂDO

tr u

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Baino Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.1 38.366/0001-08

tr

CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND
Número: OOOOI 1 03282022

expedição: 0310512022 I 5:38:37

A Prefeitura do Município dê Presidente Dutra - MA, por intermédio do
departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte RUBEVEL
EIRELI que possui o CNPJ 08.í74.5371000í{0 abaixo qualifi cado, êncontra-

PUBLICA MUNICIPAL, nãose em situação regular perante a FAZENDA
constando débitos referentes a Tributos mun
Dívida Ativa, até a presente data.

icipais, inscritos ou nâo em

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública
postêriormente comprovadas, hipótese prevista
Municipal.

CNPJ: 08.174.537/0001-80

Razão Socia|: RUBEVEL EIRELI

Municipal cobrar dÍvidas
no Código Tributáris -

r'. ,'"'-\! i)r
/. .,\ l.:

7. ._-.i..r, . <+t
/. .. .t'

: -i'

1' ' (

2r,
\í:'\

i

/. .': i
..,,

E
N

ndereço: AVENIDA CAMPO DANTAS
2036

Município: PRESIDENTE DUTRA

Regime trlbutário:
SIMPLES NACIONAL

Bairro: CAMPO DANTAS
Estado: MA

Data de inÍcio de atividade
1910712006

Códlgo de validação: 68760D92DD3D34BDD7DB1 2D4D4601 C1 B
Data de validade da cêÉidão: 0110812022
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



PREFEITURA DE PRESIDENTE D
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, BairÍo Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.í 38.366/0001-08

ce
[I,FrtFrr{iÍrÍrrfirÍl

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDAATIVA. CNDA

N úmero: 00001 1 00022022
expêdição : 26 I 04 I 2022 1 4:38:28

A Prefeitura do MunicÍpio de Presidente Dutra - MA, por intermédio do
dêpartamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuintê RUBEVEL
EIRELI que possui o CNPJ 08.174.537/000í-80 abaixo qualificado, encontra-
se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não
constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa,
até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas
posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário
Municipal.

CNPJ: 08.1 74.537/000í -80

Razâo Soclal: RUBEVEL EIRELI

Endereço: AVENIDA CAMPO DANTAS
2036 Bairro: CAMPO DANTAS

Município: PRESIDENTE DUTRA Estado: MA

Reglme tributário Data de início dê atividade:
19t07t2006SIMPLES NACIONAL

dê validação: 86DE4083C0C864C04557FE4C7 F 5É281 O
de validade da ceÉidão: 2510712022

Finalldade: REGULARIDADE FISCAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
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tNscRrçÃo Í{

4270

CPF'CNPJ

08.'t 74.537/0001-80

NÚMERo DE coNTRoLE

4792022297327

RUBEVEL EIRELI

NOME FANÍASIA

RUBEVEL

rNscRrçÃo t oBtLtÁRtA

AV CAMPO DANTAS N" 2036 LETRA B , CAMPO DANTAS
65T60000.PRESIDENTE DUTRA.MA

CNAE Pdnclpal â Secundárlor
451110100 - COMERCIO A VAREJO OE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS É UÍILITARIOS NOVOS

773220100 -ALUGUEL OE MAQUINAS E EOUIPAITENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERAOOR, ExCEToANoAIMES

.6613OOOO - COMERCIO ATACAOISTA DE MAOUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PÂRÂ USO ÀGROPECUARIO;PARTES E PECAS

451íl(xOO - COMERCIO POR ATACAOO OE CAMINHOES NOVOS Ê USADOS

454120300 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOÍONETÀS NOVAS

RESTRTçOES
Este contribuints está autorizado a desenvolver âs âtividâdes acima elencadas e firmâ compromisso, sob as penas da lei, ds :'
que conhscs e atende os requisitos legais êxigidos pâra funcionamento e êxêrcÍcio das atividades econômicas constantes do l
obiêto social, no que respsitâ âo uso e ocupaÉo do solo,as âtividadês domiciliares e rêstriçõês ao uso de espagos .:

públicos,acessibilidade e de sêgurança sanitária, ambiental e d€ pEvênÉo contra incêndios e pânico. O contribuintê l

rêconhsce que o não âtêndimento a estes requisitos acarelatá a suspensão e a cassâção subsequênte do Alvará de
Funcionamsnto, nos têrmos da legislaçáo vigentê.

oTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EÍrl LOCAL V|8ÍVEL E ACESSIVEL À FISCALIZAçÂO.

EMITIDO EM: 0410112022

VALIDADE: 31112J2022

CóOIGO DE AUTENT! E
:f:f:Ff:fr$íí



,1(i 'ii

/ -:'

-)

.-,/ t//

CÂ.I'(A EC(] ICÂ FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS. CRF

08.174.s37l0001-80
I:RUBEVEL COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA

AV JOSE OLAVO SAMPAIO 196 B / CENTRO / PRESIDENTE
DUTRA / MA/ 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atrlbuição que lhe confere o Atl' 7,
da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certiflca que, nesta data, a
empresa acima identlflcada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

valldade:01/0s I2022 a 3OlO5l2o22

Certificação Número: 2022050100454957 0927 lO

Informação obtida em OB|OS|2O22 L6:26:23

A utilização deste Certlflcado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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pooen.ruDrcrÁtto
JTTSTIÇar DO TR7\B^Í,I{C)

CER'TIDãO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRABÀIJHISTÀg

Nome: RITBEVEL, EIREIJI (MATRIZ E FIL,IÀIS)
cNPiI: 08.174.537/0001-80
certidão n". L4639303 / 2022
Expedição: oe/05/2022, àE L5:30:03
validade: 04/rL/2022 - 180 (cento e oitentsa) dias,
de sua expedição.

',,-i,.''

contados da data

Certifica-se que RUBE\|Eú ErRErJr (lrÀTRrz E rrr,rÀrg), inscrilo (a) no
CNPJ sob o n' 08.171.537/OOO1-80, [ío coNaÍÀ como inadimplente no
Banco Nacional de Devedorea Trabalhistas.
CerEidão emitida com base nos art8. 642-A e 883-A da Coneolidação
da6 Leis do Trabalho, acreE cêntados pelas Leis Írs. o L2.440/2oL1' e

L3.467/2017, e no AEo O1-/2O22 da CGiIT, de 21 de janeiro de 2022.
oE dados constantes desta Certidão são de re aponsabi l idade do8
Tribunais do Trabalho
No caso de pessoa jurídica, a certidão ateaEa a empresa em relaÇão ,

a todos os Eeua eatabelecimenEo6, agências ou filiais.
A aceitação de8ta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua
autenEicidade no portsal do Tribunal. Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

Do Banco Nacional de Devedoree Trabalhistas con6tam os dados
necesEárioa à ídentificação das pessoaa naturais e jurídicas
inadimplentes perante a iluEtiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em Eentença condenat6ria transitsada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhi6tas, j.nclusive no concernente ao6
recolhimentoa previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumenEos ou a recolhimentsos determinados em lei; ou decorrenEes
de execuÇão de acordoE firmados perante o Minigtsério Púb1ico do
Traba1ho, comissão de conciliação Prévia ou demais títu1os que. por
disposição legal, coÍrtiver força executiva.

::)Í:v:idas: o suiesl.ii.rr.:: c ni'ii: a: ,i t. . j L::, . b I
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Nome: RT BENIL,SON GÀRCIÀ DO NASCIMENTO

CPF:270.007.613-34
Certidão í" I L4639604 / 2022
Expedição: o8/05/2022, àe 16 232 t27
validade: 04/Lr/2o22 - 180 (cento ê oitente)
de sua oçedição.

PODER .N'DICIÁRÍO
JUSTÍÇj1. DCJ TR/\BÀLIIO

CERTIDÃO NEGATIVâ, DE DÉBITOS TRÀBÀT.,HISTÀS

dias, contados da data

certif ica-se que RIrBENrr.got{ oÀRcrÀ Do trÀacrlG![To, insclito (a) no cPF
sob o n" 27o.o07.613-3{, Nío coNsr^ como inadimplente no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistaa.
Certidão emitida com base noa arts. 642-A e 883-À da consolidação
das Leis do Trabalho, acreecentadoe petas Leis ns.o !2.44O/20LL e

L3.467/2OL'7, e no AEo OL/2O22 da CG,JT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dadog constantes de8ta Certidão Eão de responsabi l idade dos
Tribunais do TÍabalho.
No caso de peseoa jurídica, a certsidão atesta a empresa em relação
a todoe os Beus estabelecimentos, agêncíae ou filiais.
a aceítação desta certidão condiciona-se à verifieação de sua
autênticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
InterÍret (http: / /www. tst. ju8.br) .

Certidão emit j.da gratuitamente.

Do BaÍrco Nacional de Devedoree Trabathistaa coÍrsEam os dados
necessários à identificaÇão das peEsoaa naturais e juridicas
inadimplentses peraD.te a ,IustÍça do Trabalho quanto àe obrigaçõee
estabelecidaE em sentença condenatória tranaitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhiEtas, inclueive no concernentse aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentsos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuÇão de acordoE firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de conciliação Prévia ou demais títu1os que, por
dieposição lega1, contiver força executiva.

:'l
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REFERENTE ATODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR RUBEVEL EIRELI. INSCRI#O 08,174.537/0@740

MINISTÉRO DO TRABATHO E PREVTDÊNCIA

SECRETARIA DE TRABALHO

Coordenação€era! de Recursos

CERT DÃO DE DÉBIOS TRABALH ISTAS

NEGATIVA

EMPREGADOR: RU BEVEL EIRELI

r NscRrçÃo: 08. 174. 53710001-80
DATA E HORA DA EMESÃOzO8lO5l2022, às 16:53:11, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima

identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria lnterministerial MTE/SDH n" 2, de t2 de maio

de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. ConfoÍme artlgo 103, § 2e de PortaÍla MÍP n'66712O21, a certidão ora lnstituída Íêfletlrá sempre a últlma situagão ocorrlda em cadastros

admlnlstratlvos pelo emltente, de modo que, havendo processos envlados à Procuradorla da Fatenda Naclonal' PFN, quanto a estes, poderá ser

obtlda certidão especÍflca perente aquêle órtão, vlsando a demonstrar a sltuação atuallzada dos mesmos.

4. Expedida com base na Portaria MTP n'667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço : https://eprocesso.slt.trabalho.tov.brlCertldao/Valldar

Código: B575UltFD7

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.
tr
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREV]DÊNCIA

SUBSECRETA tA DE rNSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

\-, EMPREGADOR:RUBEVELEIRELI(RUBEVEL)
CNPJ: 08.174.s37l000'l'80

DATA E HORA DA EMlsSÃO: 1110512022, àS 16h14

ConÍorme os registros administrativos da Relação An
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e D
recebidos e processados até o momento da emissão

ual de lnformações Sociais
esempregados (CAGED),
desta certidão, certiÍica-se

que o empregador acima identiÍicado está desobrigado da cota legal Para
litados da Previdência Social,

art. 93 da Lei ne 8.213 de 1991.

do CAGED: O4l2O22

Úftima competôncia processada da RAIS: 2020

í. Esta csÍtidão r€,letô tão somonlê os dados constantês dos rêgistros adminlstrativos da RAIS e do

CAGED, Ess€s dados sâo dEclarados pêlo próprio ômpíêgador, não havondo validaçáo por parte da

Subs€cÍstaria de lnsp€ção do Trâbalho.

2. Esta cgrtidáo náo abrângê autos dê inlraÉo e decisõês judiciais rêlativ-os à obrigaçâo de pregnch-êÍ

,ag."ã, p"""*" 
"om 

d;ficiência ou b€n€iiciários r6âbllltados da Previdância Social, coníormê art. 93

da L€i n.8.213 do 1991.

3, Estr c€rtidão abrang€ bdos os Estabelecim6ntos do êmprêgador.

4, A aulEnticldadê desla cêrtidão podsrá ser conÍirmada no endereço
http://cdcit.mt€,gov.brlinter/cdcit/veriíica.seam ulilizando o código 4dulnrV'

ú
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ISI'ADO ÍX) M.{RA§HÃO
PREFEI'I'I]R.4 }TUNtCIPAl. Df SAI{TA FILOMT:NA DO NIARÀ\.ÍÍÀ()

G,IBIN [,TE DO PRE}"}:ITO

Santa Filomeoa do Ma,anhào (MA). 20 de iutho de 2Ü21

ATESTADO DE CAPACIDADE TECN]CA
A Prefeitura munrcipal de Sânta Filomena do Maranhão - MA, devidamentê lnscrita no CNPII

01.612.632/0001-79 com sede na rua Ariston costâ, Centro, CEP ne 65768-000, atesta pârê os

devidos fins e direito que a emprêsâ: RUBÊVEL EIRÊLI, CNPJ:08.174.537/0001-80, com sede na Av

Campo Dantas, 2036-8, Presidente Outrâ - Ma, prestou serviços de locação de veiculos e mãqurÍ]as

pêsâdas com e sem motorista paÍa alender as necessidades da prefeitura de Santa Filomena.

Planilhâ côm
oESCRrçÃOIITM QID QUNT/HOR VALOR UNIÍARIO

POR HORA

VATOR TOTÂL

TOTAL EM'
, HORAS
i +soo,oo I 4.8oo,oo

6.800,00 6.800,00

AS

P1 1 00240,20

20
cÁR

MAqUINA
NIVEIÁDORA

vowo

340,00

t

trEM I DESCRTçÃO O iQÍD VALOR
: DE Urutr. UÊS

MÊSES

TOTAT POR r TOTAL

vEruLo i

QT

i

1I !V!.ICUIO DE PEQUENO 1 3.580,00 17.900,00 I 17.900,005

I2

3

PORTE TIPO GOL

VEICULO DE PEQUENO

PORTE TIPO VAN RENAULT

MASTER

7.000,00 35.000,00 35.000,00

VEICULO TIPO 25.000.00

, CAMINHONÉTE TOYOTA

H ILUX

Registrãmos ainda que, as prestâções dos serviços acima referidos apresentou bom desempenno

opêrâcionâ|, tendo a empresã cumprido fielmente com suas obriBações, nâda constando que a

desabonê técníca ê comercialmentê, até a presente data.

santa Filomena do Marânhão - Ma,20107 /2021
Prefeitura municipal de Santa Filomena-Ma

CNP.,: 01.612.632/0001-79

51 000005 000,0025

ISÀN OMES DE SO

SECRETARIO MUNICiFAL DE ADMIN'S

r\r. Valet
Santa Jrikrmena d<r

úinr (

ttrwll

(l\Pl:0i.61

t:l
DOA MFITOMENDTL SANÍAÊXTRAJUDICIAASIRVINÍI

u

ÍÂâttiÁ i

!3'7
És 0.
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I:S'l'ÀfX) D0 l\tAR \\tlÀ()
PRIjl.trlTl jRÂ MLr\l( IPAL l)Í: l( )Sl:1-A\ l'rlA

(.NPJ : 0(1.-1:6.q?.1. ()(x) I -i()
Ruâ I)r. Jose l:alsão. N. 15(r, (. e nrlrr. ctjP 6.,i.?55-tJ00. ]()§§lán('liâ " lvl.À

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Munícipal de loselândia MA, cievidamente iírscrita nc Ci'JP-'l:

A6376.974/A001-50, com sede nâ rua Dr lose Falcão, No 150, Centrc, CEP::'i'

65.755-000, atesta Pa ra os devidos fins e direito que a empresa I RUBEVEL.

EIRELI, CNPJ! 08.174.53.7 TOOOL-8O, com sede na Avenida Campo Dantês'

2036, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra / lvlA' CEP: 65.760-000, Prestou

serviços de locação de veiculos automotivos diverso s, com moto ri sta, para

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de loselândia, Planilha cont

especificações;

TOTAL GERÁLV. UNIT TOTAL

hatch,4 (quôtío) portas, com capacidaóe

Dara 05 (cinco) passag€iÍos tlnduindo
moto!'lsta), ómbro rnanr,ai com 5 marchas à

frente e umà à ré; direçãô hidráulica;

gasolina ou Ílex; potência mínlmâ de 1.0 (mrl)

irllndradas, dotado de ôr condicionado;

vidros, retroviso!'es e tíavas elék,cas ou

manual, estofamento en tecido; ÍÍeio a discc

ou tambor/lona e todos Ôs equipamentos

exiqdos pelê legrslaçào de trànsito: Poss"r'r

oel:cula de proteçâo solar ôbeoecendo as

normas legats, encoslo de cabeça nos banco§

dianteiros e traseiros, com quilornetragem

lrvrc, isento de pagamento de franq.iia em

caso de colisão ou qualquer avar;â' ficàndo a

loradoÍa responsável pela manutençào
preventiva e coÍÍetiva dos veiculos, seguro

iotal, trbstitui6o oos veiculos quando

estiverem em manutênÉo, com todos os

Verculo automotoÍ, modelo tipo sedam ou

equipamentos e àcessórics de sêÍte e demais

equipamentos ídôs pela legisla§ão eÍnexig
devida habilitado.

I
i
I
I

I

Rg i 6.400,00 1t RS 151j.'1lii.i:

conl

R5.1. r 00,0i)4
1

r{s 400,0t)11R$ 8.400,00RSE.400,001condicionadoÍ. direÉo hidráulia, 04 poÍtas,

traçáo 4x2 moúr diesel mínimo 2 0 e 170cv

aÉ 05 anos de uso, ccm motorlstô

veículo tiãutofirotivo P0deLocaçao
ôô bertê,carrcceriôócãbinei0nete uplaCa$

dêvidamente hâbilitâdo.
RS 64.900 001t5RE5.900 001a7suvde3
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|S'IAD(J DO i\lAItÂl\t{Ào
Í'R l.r.ljl:l'Iti RÀ \í1.. Nt(.'lpÂt. I)l; .tr )SILÁ\I)t{

('NPJ : 0í).-1:(i.97{r(XX} I -50
Ilua l)r. Josc Falc;io, N, 150. ( cnrr§. ('tjp (,j.7S5_(){,(). .Íoseliirrrirl _ \1.\

lugares, dir. hidráulica, flêx/gasoiinô, per,:
de ôu

HESES V. TOTAL

ÊRALV. UI{IT TOÍAL

TOTAL
I

i

i

I

I
Re r 6..100,00 1l ,t$ 180.4f0,ci

3Lr. [,
ITENS

Veículq 6u1orn6L,
hatch, 4 (quatroj

, modelô tipo sedàrn ou
podas, coÍ:r capêcidade

para 05 (cinco) passàgeiÍos (incluindo
rnotorista), câmbio manl.]ôl com S marchàs à

-t R,< 1i5.-100,0

VALOR UEÍ{SAL R$
0030. R* 337.700,oo

4

auton'totor, modelo tipo sedàm ou
4 (quatro) po(as, coÍn .apôcidâde

pãra 05 (cinco) passageiros (incluindo
motoristô), câmbto mônual com S Ínâtchas à
ír'ente e uma à re; direção hidÍáuhcê;
gasoltna ou flex; potênciô mínima de 1.0 (mrl)
cilindradês, dotado de ar condicionado;
vidros, retrovisores e trâvâs elétÍicas ou
mônual. êstofâmento em tecido; Íreio ô disco
ou tambor/lona e todos os êquipàmentos
exigidos pêla legislação dê tíànsito; possuú
pelicula de píoteção solar obedecendo as
nofmas legais, encosto de cabeçâ nos bancos
dianterros e traseirot com quilometragem
livre, isento de pagamento de fyànqLtis sÍn
aaso de colisão ou qualquer avôria, ficando e
locadora responsável pela mônutenção
preventtva e corretivâ dos veiculos, segu;.c
lotal, substiturção dos veiculos quando
estivcrem em manutenção, com todos os
equrpamentos e acessôrios d€ #rie e demais
equipamentos exigidos pelô

Veícr.rlo

hâtch,

legislôção em
habilitádo.com motorista devidêmêntê

4 R$4.100,00

clâsse Pêquena. cârroc€Íia abêrta, ffex.
direÇão hidráulica, 03 ou 05 tug. 1.0 ou

automotivo tipo PicalieLocaÇão de veiculo

coín motoristâ habilitndo.s

1 Rs4.100.00 R§ 4.100.00 11 1§ +5. i00,3ü

6

LocaÉc de veículo
Càmionete cabine oup,a,
condtcionador, direÉo hrdÍáulica, 04 fJo.tas,
iràção 4x4 motor diesel mÍntmo 2.0 e t7ocv
ôté 05 anos de uso, com motoristà

ôutomotiYo üpo
caÍíocerÊ aberta, aÍ

devidãmente hôbilitôdo.

1 R$8,400,00 R$ 8.400,00 1l Rs 92.400,ílc

VALOR IIEÍ{SAL R

7 R54.100,00

frente e uma are di hidráulica

R$ 11.300,00 1i
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i

qas0hna ou flex; Potênci3
cilindradas, dotado de aí condicionado;
vioíot retrovisoÍes e tavas elétricas oü
mônuâl, estofamento em tecido; freio a disco
ou tambor/lona e todos os equipamentos
exigidos pela legislação de Lrànsito; PossuiÍ
pelkulã de proteglo solar ob€decendo ês

normâs legôis, encosto de cabeça nos bôílcos
dianteiros e tra§€iros, com quilometragem

livre. isento de pagamento de franqula err
caso de colisâo ou quãlquer àvariô, ficando â

locadora respônsável pela manutenção
preventiva e coÍretiva dos veiculos, seguro
totà1, substituiçáo dos veículos quando

estNerem em manut€n6ô, com todos oE

equrpamentos e acessórios de série e cemais
equrpamentos exigidos pelô legislado em

com motorisla devidamente habiliia

mrnrma de I.0 (mil)

Rs 15,100,001iR94.100,00 Rs.1.r00,001

ôutomohvo tiPo Picape
classe PeqrEna. cârroc€rla aberla, flex,
diíeção hidráulica, 03 ou 05 lug. 1.0 ou

com motorista litâdo.

LocaÉo de

I

rtr]i:ailVALOR

rÍENS D:SCRrçÃO Qrr v. unÍT TOÍAL : I'IESE§ ! TOTAL GERÀL
"*l

R$ i2.300,00 RS 1_15.:lü0,ct1Rs4.100,0039

Veículo automotor, modelo tipo sedam ou
hãtch,4 (quatro) portàs, com capaclcade
paía 05 (cinm) passagêüos (induindo
mosrista), cárnbio manual com 5 matchas á

frente e umô à ré; direção hidráulica;
gasolina ou flex; poténciÉ] minrma de 1.0 (mil)
cilindradas, dotâdo de ar condicionado;
vidros, retrovisore§ e §avõs eletricas ou
manual, estotamento em tecidc; frêio ô disco

ou tambor,/lona e todos os equip;tíncntos
exrgrdos pela legislação ce tráns,to; possuiÍ
pelkulô de prôteção §olàr obedecefido as

noÍmas legais, encosto dê côbeça nos bancôs

dianteiros e trôseiros, com quilcmetragem
livre, isento de pagamento de franquta ern

cãso de colisão ou qualquêr avaria, ficrndc a

locadora responsavel pela nranutenção
preventiva e corretiva dos veiculos, seguro
total, substitui$o dos veiculos quando

estiverem em manuteôção, com todos os
e acesúrios de érie e demais
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t' ISTADO l)o \lÂlt,\\llÃ(]
Pl{Í'.}: lilTl.i RÀ M U N IC I PA l-. DE -lOSt: LANI ) I Â

C'NPJ : 0(r.i,-ó 9i'l/0001 -5Ü

Rua L)r. Jose Iialcào. N'' 150, (lcnr«r" ( HP 65.75:rl(Xl. .loseriirtli* ' §1.'\

i enr i v. uxrr

R§ 184.800,00

TOTAL i MESES V. TOTALI
ÍÍENS i

I
LocaÇão de veículo automotivo tipo
Cãmiônetê cabinê dupla, carroceria aberta, er

condicionador, direÉo hidráulia, 04 portas,

tração 4x4 motor dies€l mínrmo 2.0 e t70cv
âré 05 anos dê uso, coín motoristê

dev idamente habilítado.

5ê. v0rdadoka e inu de: Joselàndiâ / MA, 26 de ianeiro de 2022,';'

-+_

Rs8,400,00 RC 8.400,00 i1 qi 92."100,0r1

RS 92.400,00

Í
1.248,500 1

Registramosaindaque,âsprestôçõesdosserviçosacimareferidosapresent(.
bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com sua

obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente' 3té

a presente data.

tste

i -:"ç, '; i -.. .,,; .ii:... ,.., .

r,,t*§í'"iÍ.lkm,
Rodrigo da Silva Santos

,!

equipamentos exigidos Pela legislação ern

com rnotorista devldamente habilitado

'iÍR9 16.800,00RSlj.400,Cr02

Locacão de veículo automotivo
Ca$ionetê câbine dupla, carrocerra aberÍa, ar

condrcronadot, dire€o hidráulia, 04 portâs,

kado 4x4 motor diesel mínirno ?.0 e 17tk'/
âté 05 anos de uso, com motoristà

tipo

devidamcnte ha

RÍ 320.100,00RS
3r.l29VALOR METISAL

1!1

Rl 8,400.00VALOR ÍI{EÍ{SAL

TO?AL GERAL ESTIIT{ADO

Secretário Municipal de AdministrãÇão e Finanças
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proAtestâmos, a pedido da interessada c para fins
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pntFErunÂ MU ropÂr, DE can zÀr Do NoBrí
Av.nid, tlndolfo Flótlo, dn vist. 41"8.ê - CEP| 65735"000

cÁPlilzÁl Do Í{ontE-MA
cÍtPJ" Nr 01,613,30tl0001" 10

ATESTADO DE CAPACTDADE TÉCNICA

Dantas, no

lr '.:.

aptidão de desempenho e âtestado de fornecimento, que a empresâ.
EIRELI - EPP, CNPJ n. q 08.174.537 /OO0L-BA, com sede na Av. Canrpo

2036-L3, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra - MA, Estado do Maranhão,
FORNECEU 01 (um) veículo automotivo tipo AmbulâIlcia tipo C, zero km,

,RENAU LT MODEL0: MASTER L3 H2, Ambulânciâ Chassi:9 3 ynaf 4xeni7 9 667 l,
Cor Branco 389, Potencia 130cv, Pl:2.0670, Pb: 3.500, Combustível Diesel-03,
Motor, Número:M9td882c046068, Cmkgr 55000, Dist. Entre Eixos 4332, Arto/
Modelo:2022, à Secretaria Municipal De Saírde De Capinzal Do Norte, estaclo do

Maranhào, inscrita no CNt'l sob o Ne 0f.611t.309/0001-10, através do contrato
Administrativo de Fornecimento No 01.28092020.13.0062020, celebraclo entre
as partes.

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido

apresentâ born desentpenho, tendo a empresa cumprido Íielmente corn suaê

obrigaçôes, nada constando que a desabone técnica e comercialmente durante

o período de contrato.

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA 01 de novembro de 2027'

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejânlento

Portaria n' 003/2021



nICEBEMOS D€ RU'EWL EIRILI OS I'RODUIo9SEAVIçOS CONSTÀIIES DA NOT^ FISCAL INDÉADA AO IáDO

N" 000.000.078

SÉRIE: l
ID€NNFTC^çAO E 

^SSINAIUM 
Ú RECEIEDOT

RUBEVEL EIRELI

AV CAMPO DANTAS, 2036 . B . CAMPO DANTAS' Pncidente
Dutrr, MA . CF,Pr 6576ü)00. Fonc/F.x:366359:2

ffi
2l2l 030t 1745 3700 0lt0 5500 r(no 01100 7815 5790 0600

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe,fazenda.gov.br/ponal ou no site
da Sefaz Autorizadora

N^runEÀ D^OP€R çÀO

VENDA
PROrElr.o DE 

^UmflZ^ç^O 
DE USO

/t2l2lmo$955fl - Or/D:Um2l ú:10

122288831 08.174.537l0m1-80

DAI\FE
Documcnto AuxilirÍ dâ Nota

Fiscal Elet6nicâ
0 - EírÍ8dâ
I - SaÍda

N" m0.000.078
SÚRIE: I

Páglna 1 de I

FATI,IITA

ÍIJ r:alí{d
B^sE DE cÁrr:ulo Do IcMs VAIÍ)R TOT^! DO6 FROOUTOc

0,00 233

0,00 0,m
TNTNSPORTADOR,/VOLUMES TRANSPORTAIX)S

oE§cn çÁo Do PRoDUÍo/sERvl@ csr ETD,

fif.di-.ii'.':, 04@ 5551
0.0@cH^ssI:erYM^RXENr796ó7 l. 0

BR^NCO 389. POTENCIA l30CV, PL2.0670,

COMEUSTÍI'EL DIESELO3, MOIOR
CM(G:55@, DIST.

ED(OS 4132, ANCV MODELO:2022

ll34

ll,'ForM çoEs coMfl lrllNrÀx!§
ÀeúrgtçÃo DE uüÀ ÀttBulrÀNcrÀ RENÀul,r ltÀslBR 2021/2022 PÀnÀ À

lElDER À6 NECESSÍDTDES DO EI'NDO I(UISICIPÀJ. D8 SÀI'DE DE CÀ! I
zÀr, Do NoRr8, ooNFoP.G PREoÃo PREsENcTÀr, N'oo6/2020. sEouE

DÀDOS AÀI{CÀRIOS PÀRÀ PÀGÀ!{EITTO DO MESÍO: gÀ$CO DO BRÀDESC!-

2 3?, ÀGEICIÀ!1136-3 CONTÀ CIRREIITE: a517- 9.

,'rr,t\{ri

233.850,00

' -1^' .,r..

l':O

I

0?,0y202t10.s84.052/0001-06FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL DO NORTE

02nv2021AV LINDOLFO FLORIO, O -

l4:4'lMAdo Norte

CENTRO 65735-000

I - Sêm Frctê

t^sE DE cAÂJr, Do EsaI{vdormT L Dos sFxvrços

00
DAIX)S ADICIONÀIS



PnErEr?uta lutatctrlt
ct ç ltlrralÊxa PRI:FEITURÂ IIUl\tCtpAL D[: GRA(]A AR.t\HA

RTIA SÂO }-R{N(:TSCO IIó. CENTRO
(:NPJ 0ó.1 {0.59,1/000 1 - t 2

(:IP 65785-000

('PÍ' Jó448S673-72

,1.^

,;,:' :(-:/.)
a

A'TESTADO DÍ] CAPACIDÂDT] TT:C,\- I(]A

Âlüstamos pâra os devidos fins (- a quem interesrar, qur a emprcsa abaixo itientitlcedir:

NorncrRazâo Social: R tlBf,,!'EL, VEI(;t:l,OS ElRl:1".1
(-NPJ( lvlF):08.1 7,1.5371000t-E0
Inscrição Estadua l: 1 2,228.8EJ-l
Endercço: Avenide (larnpo . n"203ó-8. Bairro C'ampo Dlntas, Presidentc Dutrâ-l1^

Forneceu a esra PREFEI'I'URA NrtiNlCIpAL Df, GRA(.A ARÂI-HA-MA, ins!.rrla soh
o CNPJ: 06.I40.5941000I-I2. veiculo com as saracteristicas:

Marca:Í'lAT
'l ipo:.{ll{Bt)LANCIA TIPO A StMPLES Rtr[tOÇÀO
AnoiModelo:!019/2020
Conrbustivel: ['l.EX
N' da Nota Fiscal:033
Data i.la Nota Fiscal:02/07/2019

( urnprindo satisÍhtoriamente rodos os requisitos ora contratados, drendÊnd(]
satisÍatoriame nte as nec:cssidades clesta PreÊitura.

Oracri aranha-lVÍA. I 5 d,-' agosto cle 2(r I i.t

T-

,,1..i1.,_..

'I

7
(

\-.1,\:i ..\ /.. i ,,
,/- j
/ t , .r,,

y'oseneüro2 Güimaraís D{-masceno
,,i Pirfeito M unicipâl

RECO.i,tH §Ç0 Â ist Ê,ÊMa ,S'..t

{.'- r'i .- rç1r- -7: ,-. li"r__.:L('.

.{
*.

-:;i :íi,la;r ,:irir



PnEFETÍura Iuxrc,raL PRf, f'l:l I tÍRA ivl UN I('IPAL 1)Í.: GRÂ('A ÂL.r\ lIÂ
cnrçl arl H[ilr RtrÂ sÀo FRANCIS(:o l tó - (:Í:\'rRO

c\-- PJ 0ó. I 40.59.1100{r l -t 2

cf,P 657E5-000

1, -,!' l
,'.: t.,

/. , ,,
l.:: '':

À.TESTADO DE CÂPACIDADE'I'E(]N I(]Â

.q.testamos para os devidos Íins c a qucm intcressar, que a smpresa abaixs itlcntiÍicad:r

Nome,/Razão Social: RtiBEVEt. VEICI:LOS ElRf LI
CNI>i (M l') :0E.1 74.537/000 l-E0
lnscrição F-stzrdual: 12,228.t83- I
Endercço: Avenidu Crmpo , no2ü36-3. Bairro (lampo Dlntrs. Presitltntc Dutr$-iU,{

Fomeceu a esta PRf,FIITURA ]rtlNIClPAL DE GRÀ( Â AR:{\I'lA-MÂ- inscrila suh

o C'NPJ: 06.1;10.59410001-12, veiculo com as caraclerislicâs;

l\,larca: REI{AtlLT MASTf, R
Tiçxr: VAN MASTER
Ano;L{odelo:2019/2020
(irmbustivc[: Dl§SEL
Potência: 130(lV
N" da Nota Fiscal: 034
Data da Nota tiscal: 02/07/2019

Cunrprindo satisfatoriamente todos Os requisito:; ()rà colltratad0s. ateod.'ltd{}

satisfâtoriameote as necessidades desB Prcttitura.

(irnca ararütr-MA, l5 de agoslo dc 3019

,/-t 
:.

\.ii,.
\

)'r,\
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PREFETTURA TUT{ICIPAL OE SUCUPIRA DO RIACHÂO

n 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ,''

Ate§tamo§ p6ra os devidoc Íins c r quem inrcressar, que a empÍ€§a abâixo ideritifiq{1:

Nome/Raáo Social: RUBf,'VEL EIf,ELI
CNPJ (tvtr): 0t l74.í'7/000t{l)
Inscriçâo Estartual: I 2.22&ttll

Drntrq Presidenle Dutrr -
Endereço: Àvcnide Crmpo Droter' No203GB'

MA

Forneceu a esla PRf,FEITUf, MUNICIPALIIE §tlCUPInA IX, RIACIIÃGMA, inscrita

no CNPJ N: 01.6t2.31t10001 -67, veiculo com as seguintes características:

l':.

(,,
/.

Tipo:
Marca: CHEVROLET

CAMINHONETE S.TO CABINE DUPLA

Ano/Modelo: 20202020
No da Notr Fiscal: 0úl

Dets da Nota Fiscal:

todos os requisitos oro contÍatado§, atendcndo satisfatoriamente as

necessidades destr Prefeitura.

§rwÍlla :ÍÍr^rlDlolt DrCo âi(^oa slo roloo6 nÍo§' f,

6iE.rl .(r*to

SUCUPIRA DO RIÀCHÃO-MA' 22 DE JUNHO 2020.

tl.

dc do Riachão

Diogo Ribeiro Âzevedo

MuniciPal de §aúde

CPF: 019.937'403'l?
Poruria No 0038019

r,rÀ

shI S*,1 fl.lríx:t t$tr'l''r--üÍú-

pol §[Mt l]0ç^de' t? :. Pü. tti r

,.a P' ., {O ÍlF;
a t, t[rfrEIt

úI.lül

tur sro Jôt . $ .re :.9:*",i1" lLTL l:: :.:,:1,:: íl *'::l:Ll ::,,, 
",



RUBEVEL EIRELI
cNPJ - 08.1 74.537/0001-80

NtRE 2'1600098041

AV. Cempo Dsnta., 203&8 - Campo Dantas, CEP: 85760400, PÍ.sid.ntô Dutrâ - MA

BÂLANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12021

Página 1 de 4

lli

41.322,00

4.1e6,77

1.444.932,2ê,

i:.

Àef,.

iÊ

ATIVO
CIRCULANTE

CAIXA

Caixa

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Bancos

CLIENTES - Direitc a Créditos

Clientgs Diveísos . Duplicatâs a Recebêr

MÉRCADORIAS P/ REVENOA

Msrcadorias p/ rswnda

ATIVO PÊRMANENTE

VEICULOS

V€lculos

(-) Dêprêciaçáo Acumulâda dê VeÍculo€

IMOVEIS

lmovsis

C) DepÍ€ciaÉo Acumulads dê lmovêi3

MóVEE Ê uÍENsÍLros

Móveis e UtensÍlios

(-) Dsprsciaçào AcumulEda de MóÀ/6is ê

UtensÍlios

FERRAMENTAS

Fgnarn€nt€s

(-) Dopí€ciaÉo Acumulada ds FsrÍamentas

PASSTVO
PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

Fornêc€doÍos

oBRtcAÇôES socrArs É FrscArs

DIVERSAS

lmpostog

PATRTMôNro Lloutoo
CAPITAL SOCIAL

Capital Social

RESER\r'AS DE LUCROS A REALIZAR

1 .096.844,1 7

130.121,07

43.255,'t0

156.430,00

767.038,00

433.596,86

334.250,00

(59.210,80)

200.000,00

(74.0 ,14)

39.600,00

(18.0r0,34)

19.080,00

(8.057,86)

í .5:t0.14í,03

85.508,77

200.000.00

1.244.932,26

TOTALDOPÂSSIVO í .530.i4iíí ,03

-,\ I -

i a,,;

it)
'1

TOTALOOATIVO

..!

RUBENILSON GARCIA OO NASCIMENTO
CPF: 270007613-34

AOAO PEREIRA LIMA
CRC: 3043 / MA - CPF: 157.393.503-44

CONTADOR



OEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/1212021

RUBEVEL EIRELI

CNPJ 0E.174.53?/0001€0 NIRE 216000SE041

AV. Campo Dantas, 203&8 - Campo Dantas, CEP: 65760400, Pre3idente DutrE - MA

RECEITA BRUTA DE REVENDAS
Rêcêita Bruta de Revendas

CUSTO COM MERCAOORIAS PARA REVENDA
Custo das Vendas e Serviços

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS
Pro-Labore
lmpostos e Taxas
Serviços de Terceiros
Agua, Luz e Telefone
Material de Escritorio
Folha de Pagamênto
Obrigaçoes Sociais
Despesas Diversas

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Simples

RESULTADO DO EXERCICIO

Pr€sidênt€ Dutra - MA, 31 do d6zêmbro dê 2021

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

CPF: 27000761 $34

2.4'16.800,00

(1 .946.400,00)

(3e.600,00)
(3.080,77)

(r 3.200,00)
(4.115,24)
(2.566,40)
(5.681,87)

(395,34)
(3í.450,00)

(127.607,04)

242.703,34

';\i:'rl ,;\;
/.: a,. 

"
1-

ADAO PEREIRA LIMA

CRC:3043 / MA- CPF: 157.393.503.44
CONTADOR
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.qDEMONS CÃO DOS INDICES D L,IOIIIDEZ
DA FIRMA: RUBEVEL EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL No. 12.228.883.r - CNPJ (MF) No.08.174.53710001-80
AV, CAMPOS DANTÂS,2036.8, PRESIDENTE DUTRA - MARANHÂO.

NIRE: 2160009804i

QUALITJICAÇÀO ECONOMICA FINANCEIRA - BALANÇO 2O2I :

I. INDICEDELIQUIDEZGERAL:

ILG R$ 1.096.844,l7
12,83

RS 85.508,77

II - INDICE DE LIQUIDEZ CORENTEI

ILC = R$ 1.096.844.t7

OE

12,83

3,86

17.90

R§ 85.508.77

III - INDICE DE LIQUIDEZ SECÀ:

I'I-S = R$ 329.806,17

R$ 85.508,77

IV _ INDICE DD LIQUIDEZ IMEDIATA:

ILI R$ 130.121,07 + 43.255,10 2,03

R$ 85.508'77

V. GRÂU DE ENDIVIDAMENTO:

R$ 85.508,77 0,06

R$ I .530.441.03

V I - INDICE DE §OLVENCIA:

ISG = RS 1.530.441,03

RS 85.508,77

COMPROVAÇAO DE BOA SITUAÇÁO FINANCEIRA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Espêcial dê Dêsburocratização, Gestão e Govemo Digital

Secrêtaria ds Govsrno Digital

DepeÍtamento Nacional ds Registro Empresarial ê lntêgração

Certificamos que o ato da empresa RUBEVEL EIRELI consta assinado digitalmente por:

., . . Página4de4
- ll ,r)

- r 'i -..
.. l _ ,,- \,,... -i_"

, \ -.'
I,
il

o

r-l :l

CPF/CNPJ

1s739350344

27000761334

Nomê

ADAO PEREIRA LIMA

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

ctiarttco o RtOrglllo g OôloslzOZZ 09t2! to! r' 20220!53980'
rio!<rcotar 220t!!980 DE 0610512022.
cóDtoo E vrwtcrçIo, !22oa7272L9. clrú ttr Etilt! 0!1745!7000180.
lattlr 216oOO9!0a1. COr !rtt!!Oa Do txltllLl 4t 0610512022-
Irltt ttr ltA!&!

trllESSÀ locllt Dl lll&Vl

rrr. @taa.trcll . !r. gôv. bl

À v.ItijÀtl. .!ê.!ê doc@íEo, .ê i4r...o, llcÀ .ul.t!o à cotrpr@ôçlo d. !u. .u!.trttcid.dê rc. r..0.ê!1@. port.t.
lnlorurdo !.u. F.P.cttú. cóillgo. d. Erlftc'çio'
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CONSEI}O REGIONET O' COTTÀ8UDÂDE
m ÍrRÁNHÀo

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARAN
HABILITAçÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE GONTABILIDADE DO

Emissão: MARANHAO, 081os12022 as í6:57:30.
Válido até: 0610812022.
Código de Controle: 939341.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

t'F]

IE

MARANHÃO cêrtiÍica que o(a) profissional identiÍicado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

A falsiÍicação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

NOME................. : ADAO PERÉ|RA LIMA
REG|STRO.......... : MA-003043/O-2
CATEGORIA........ : CONTADOR
CPF..................... : *'.393.503-*
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MAêEP:ô57drs000. 
-

Fórum Euílco Ge3plr Duur. Ru. CTll, oo.l7, sN', Colinr3 Prfi. Pr6ldcntc DuÚ.-
.bÍ

FoÍlr (991 36ô3.7367, Eflril: dirtJrdut@$mt.lul

Usando da faculdade quc me confcre a lci. CERTIFICO, a reque

rhnento verbal dc partc interessada, quc consuttando o sistema informatizado de

nndamento proccssual ThcmisPG, Jurisconsult, Procegso Judicial Eletrônico'
rcfercnte às Varas Cíveis. Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família,
Falência e/ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil,
sucessão,, Inventário, lnterdição, Tutela. Curatela e Ausência, a partir do dia lo de
janciro de 2007 até a presente data, constatei distribuição de
AçÔES DE FALÊNcrAE/ou RECUPERAÇÃO JUDlClALcontra:

RUBEVEL EIRELI ( NOME FANTASIA: RUBEVEL ME),
inscrita no CNPJ 08.174.537./0001-80 estabelecida na Av. campo Dantas, íó
2036-B. Baitro Carnpo Dantas, presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, frnalmente, que esta Secretaria onde funciona aDistribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada epassada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judici al da l" Vara, aos lldias de abril do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Servidor do Judiciário,consultei e digitei a prcsente certidão que segue assinada. Eu, FranciscaMaria Celestina Banos, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referidoéverdadeedouÍê.

llo roúlêl.l
Onarúao

170

FRANclscÀ CELESTI NABARROS
§ecretária

Ma
Judicial da lo Vara/Distri buiçâo
tricula TJMA 193982

Scanned with Cam
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poDÊR JUotctÁRrc Do EsraDo Do MARÂNHÃo
CoÍrêgêdóda Gêral da J$tiça
Í. VaÍâ de PÍasidentê Ilutra

t.j \ --.

'.,ia...,i::l

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-IVPD NO 16, DE 13 DE MNA OÊ.2022
Código .,. v.li.l.çloi Bo2A2]E2OC
cERl uDoll€.tvPo. tô2022

Número da guia: 221 087 01001233236.

(l fRTIDÃ0 Ú DE DISTN lBUIC.d O PÂR^ r'lN.. s cl]RÁts:\IC

Usando d:r faculdade 
.quc. n1§ conÍ'erc a lt'i. CERTIFIC'O. a rcquerinrcnlo v.crhal tle parti.-

lllterersada. que consukando o sistema infonnatizado dc andanrcnro proccssuul -.1'hemúpç,
Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico c demais papéis. reitrente as Voras ('ireis.
Comercio, Fazenda Pública, Ixecução fiscal. Ianrília. Falbnàia e, t'rr.r Rccupcração .ludicial ou
Extrajtrdicial. Irrsolr'ência Civil. suc'cssào, htlentário. lnrcrtliÇ:ru. Tutela. duratclu. Àusôncia c
Açôcs Pcnais. a partir do dia lu dc janciro dc l0()7 arc a prcseni.- darl. c{)nsrar!.i \ÂO t:xlSl lR
disrribuiçâo de_ÀÇoÍ)s DE EXECLTÇÃ() p,rrntilto.\tAl.(^ÇÕES DE t,Xr:('LÇ.\0
DAS VARÀS CIVII,, E DA }.AzE)'IDA Pi:BLICÀ). conlra: RÚBÍ:\IILsoN GÂR('IÀ Do
NÂSCI§IEN'I0, brasÍloiro, casado. nascido a.rs Í2r01 l9(rr), tilho «le )vlanor'l Carcia do
\ascirncnlo c Maria Garcia do Nascimcnrcr. RC n" 1990797:0010 cE.llisp(','\lA c cpF n,,
:70.007.ó l3-.i4. ru'sidcntc nâ 

^\ 
. canrpo Dantas. n'' l0-i6-8. Bairro canrpo Dantas.

Presidcntc Dutratlr,lA-

C[R lll-l(O- fitlalntente. que estâ Secrctaria ontle funciona I Distribuiçào r.i a únicr erislentu no
Tenno Jurliciiit'io dc Prcsidcute Dutra-\{A. Dada c passacia ir prcscntr'c.lrtir'ltio nr Drstrihurçtio na
Secretaria Judicial da l" Vara. aos l3 días dr' rnaid do arro tle dois rnil o vinrc c rJois tl0llt. Í:u.

Scrvidor rlo Judicíário. consultci c digirci r prcscntit ccrlidà() qur soguc tler itlarncnrc
assinatla. I:u. sc. a ntcu cargo. confcri e subscrcr:i. O reicrido ô r.crdailc c áou ló.

OósêÍvô9õesi
a) A inlormação de-NAME. CPF, CNPJ e FIL\AçÀA acima é de Íesponsabilidade do sohcitante da Ceftidào. ttevendo a
titularidade ser conferida pêlo nteressado e desíinatáio:
b) A validade desla caftdào d de 60 ísesssata,l dias a padir da data ds sLta emissào. tArt. 1gO doCódtgo de Normas
da Conegodoia Geral de Justiça do Estado do Maranhào)
c) Esta cetlidâo à valida eponas paÍa maiores da lg anos:
dJ No§ /eiÍos crininais nâo constam processos das Varas de Execuçôas Crimfiag e Penâs Altematlvas. da tnlánaa e
Juventude. de Cadas Precalôrias e da Justiça Militar. Tambom. só constam processos nôs gua,s foram oÍerectdas
dg!!!nc!a e !à9 -consaam processos a rquivadõs ou baixados dafintlivamente.
ÊSfA CERTIOAO ABRANGE SOM§NTE ÁS YÁRÁ§ COMUNS OO TERMa JUDIcÁnp oE paçsDENTÊ Du TRA-
MA-

PALACIO DA JUSTTÇA "CLOVIS BEVTLÁCOUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
Presidente Dutra, 13 de maio de 2022.

CERTJUOôNE-1VFô 1ô20?2 r Codigo gO2B23Ê?)C
Valtdc o docume|lio êm .:,::, : . ,r]a I ' .,t 1t;iil.] : :j
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PODER JUDICIÁRIO OO €STAOO DO iIARANHÂO
CorÍêgedoria Geral da Justlça
t. VâÍâ dâ Prêsidênte Dutrâ

, ; i-.-iri i
(. i

FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS
Secretária Judicial de Entrância lntermediária

1a Vara de Presidente Dutra
Matrícula 193987

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA. 13/05/2022 Og 36 (FRANCISCA MARIA CÊLÉStlNA BARROS)

CERIJUDONÊ- lVPO . 162022 r Codrgo ÍrD?.1r23Í:.2QC

Vâlide o docuíytgnlo enr ..,i .. rr:..'i jr,s i' :<ri ::i'):i:" l:rr.
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Termo de Abeftura

Nomê do Livro: DlÁRlO (

.-1
Ne dê Ordêm: 4

O pr€sênte livro do tipo DlÁRlO contém rêgistros numerados, do ne 01 ao nc 07, e servirá para a êscrituração dos

lançamêntos próprios da empr€sa RUBEVEL ElRELl, município Presidente Dutra, CNPJ ne 08.174.5370001-80,

Número de Registro (NIBE) 21600098041.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 1910712006

Ato constitutivo: 21 200600874

Presidênte Duta, 01 lo1 12021

ADAO PEREIRA LIMA

CONTADOR

cRc/MA 3043

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

TITULAR PESSOA FÍSICA, AdMiNiSÍAdOT

cPF 270.007.613-34
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DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS
EMPRESA : {Íl:I{rf{f{kl{ll

CAMPOS 2036 B PRESIDENTE DUTRA IGI MA

Ír"."ã1 1222a aa3 i [crrf, N;l oa 174 537/ooo1-Bo

ffi JANEIRO/DEZEMBRO/202 í

RUBEVEL EIRELI

P.DUTRA MA 3111212021
DATA ÊMPRESA

SERVICON SERVICOS DE CONTABILIDADE
ADAO PEREIRA LIMA - RUA SERENO No 't00, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA.

CNPJ No. 05.745.690/0001-21 - FONE (0xx)099.3663.1532/3663.1293

t_

il

.:) ..ii'^r iÀ .

. ,,,,i7.
") . ,1\

,'\.'
,;'iti
/i /.-,..1/,

JANEIRO
FEVEREIRO 205.000.00R$

223.000.00m
ABRIL 177.000,00RS

PER oDo A VISTA A PRAZO

2.4t6.800,00TOTAL R$ R$
R§ 2.416.800,00

210.700 00
202.000 00

212.900 o0
276.200 00
145. 00
162. 00
159. 00

MAIO

DEZEMBRO
NOVEMBRO
OUTUBRO

SETEMBRO
AGOSTO
JULHO
JU

245



ATIVO
CIRCULANTE

CAIXA

Caixa

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Bancos

CLIENTES - Dir€itos ê Créditos

Cli€ntE3 Divê6o8 - Duplicatiag 9 R€cabêr

MERCADORIAS P/ REVENDA

Mercâdori€s p/ r€venda

ATIVO PERMANENTE

VEICULOS

VeÍculoS

C) Oêpr€ciaçáo Acumulada de Vêlculog

IMOVEIS

lmoveis

C) DepÍêciaçáo Acumulada de lmovêiB

MÓVEIS E UTENSILIOS

Móveis ê Utêmllios

(-) DepÉciaÉo Acumulede dê Móveis e

UtsnsÍlios

FERRAMENTAS

FerÍamentas

(-) DeprBdação Acumulada de Fenâm€ntâs

RUBEVEL EIRELI
cNPJ - 08.174.537/0001-80

NtRE 2180009804't

AV. Câmpo Oantas, 2036-8 - Campo Danta3, CEP: 6576G000, Prêsklênto Outrâ - MA

BA|-ANçO PAÍRTMONTAL ENCERRÂOO EM 3í/í2021

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

Fomecgdores

OBRIGAÇÔES SOCIAIS E FISCAIS

DIVERSAS

lmpostos

Página 3 de ^

85.508,77

81.322,00

4.1§,77

1.444.932,26

1.086.U4,'t7

130.121,07

43.255,10

15ô.430,00

767.038,00

433.596,86

334.250,00

(59.210,80)

200.000,00

(74.0s4,141

39.600.00

í 8.010,34)

í9.080,00

(E.057,86)

í .530.i11í ,03

PATRIMÔNIO LIOUIDO

CAPITAL SOCIAL

C.pit5l Social

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR

200.000,00

1.U4.932,26

4

TOTALDOPASSIVO í.5 .'14í,03

1r)

'i?=,

i.x
l;t

TOTALDOATIVO

(r
: ..: 

_i'

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

CPF: 270007613-34

ADAO PEREIRA LIMA

CRC: 3043 / MA- CPF: í57.393.503-44
CONTADOR



OEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12202'1

RUBEVEL EIRELI

CNPJ 08.174.537/0001-80 N|RE 21600098041

AV. Campo Dantas, 2036-8 - CEmpo Dântâs, CEP: 6576G000, PrêsidEntg Dutra - irÂ

RECEITA BRUTA DE REVENDAS
Receita Bruta de Rêvêndas

CUSTO COM MERCADORIAS PARA REVENDA
Custo das Vendas e Serviços

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS
Pro-Labore
lmpostos e Taxas
Serviços de Terceiros
Agua, Luz e Têlefone
Material de Escritorio
Folha de Pagamento
Obrigaçoes Sociais
Despesas Diversas

DESPESAS TRIBUTARIAS
Simples

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Presidente Dutra - MA, 31 de d€zembro dê 202'l

2.416.800,00

(1.946.400,00)

(3.080,77)
(1s.200,00)

(4.115,241
(2.566,40)
(5.681 ,87)

(395,34)
(3r .450,00)

(127.607,04')

(39.600,00)

242.703,34

. !_il4

...:, i.

---.-\ )

.a

RUBENILSON GARCIA OO NASCIMENÍO
CPF: 2700076í $34

AOAO PEREIRA LIMA

CRC:3043 / MA- CPF: 157.393.50H4
CONTADOR
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Z
DA FIRMA: RUBEVEL EIRELI
INSCRTÇÃO ESTADUAL No. 12.228.883.1 - CNPJ (MI;) No.08.t74.53710001-80
AV. CÀMPOS DANTAS,2036.8, PRESIDENTE DUTRA - MARANHÂO.

NIRE: 21600098041

QUALIÊICAÇÀO ECONOMICA FINANCEIRA - BÂLANÇO 2021:

I. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG R$ 1.096.844,l7
12,83

RS 85.50E,77

II - INDICE DE LIQUIDEZ CORENTET

ILC = R$ 1.096.844,17
12.83

R$ E5.508.77

III - INDICE DE LIQUIDEZ SECA:

ILS = R$ 329.806,t7
3.86

R$ 85.508,77

IV -INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

ILI R$ 130.121,07 + 43.255,10 2,03

R$ 85.508,77
V. GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

GE R$ 85.508,77 0,06

ISG = R$ 1.530.441,03

R$ 1.530.441.03
V I - INDICE DE SOLVENCIA:

17.90

RS 85.508,77

COMPROVAÇAO DE BOA SITUAçÃO FINANCEIRA
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NOTAS EXPLICATIVAS

RUBEVEL EIRELI

CNPJ 08.174.537/0001-80 N|RE 21600098041

AV. Campo Oantas, 2036-8 - Campo Dantas, CEP: 65760-000, Pre8identg Dutra - MA

NOTA í . CONTEXTO OPERACIONAL

RUBEVEL ElRELl, empresa individualde responsabilidade limitada, constituÍda em 19/07/2006, pêrsonalidade jurídica
de direito privado, patrimônio e receitias próprios, tem sede e foro na cidade de Presidente Dutra, Estedo do Maranhão.
Constitui objeto social da empresa as etividades de Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos:
Representantes comerciais e agêntes do comércio de velculos automotores; Comércio a varero de peças e acessórios
novos para veículos automotoies; Comércio a varejo de automóveis, camionetâs e utilitários usados; Comércio ;1 '

varejo de motocicletas ê motonetas novas; Comérdo sob consignação de motocicletas e motonêtas; Comércic
atacadisla de máquinas, aparelhG ê equipamentos para uso agropecuário, pertes e pegas; Comércio atacadista d(
máquinas, equipamentos para têrraplenagêm, mineraÉo e constÍução, partes e peças; SeÍviço de transporte de
passageiros - locação de automóveis com motoristia: Transporte escolar; Transporte rodoviáío coletivo de
passageiros, sob rêgime de Íretamento, municipal; Locação de automóveis sêm condutor; Locação de outros meios
de transpoÍte não especificados antêriormente, sem condutor (tratorês, reto escavadeiras, patrol, carrêgadeira
hidráulica); Aluguel de máquinas e equipamentos agrÍcolas sem operador; Aluguêl de máquinas e equipamentos para

construÉo sem opêrador, ex@to andaimes; Comércio por atacado dê caminhões novos e usados; Comércio por
atacado de ônibus e micro-ónibus novos ê usad6.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAçÃO CONTÁBIL

RUBEVEL ElREL|, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de
processo eletrônico. Os registros contábeis contêm elementos que comprovam ou evidenciam fatos e a prátice de
atos administrativos. As demonstraçÕes contábêis, incluindo as notas explicativas, serâo transcritas no "Diário" da
RUBEVEL ElREL|, Balanço patrimonial (BP); Demonstração do resultado do exercÍcio (DRE).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/í0 (NBC -TG 03) -
Demonstração do Fluxo de Caixa e ResoluÉo do CFC No. 1.37ô/1 1 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstraçôes
Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta

bancária, bem como os recuÍsos que possuem as mesmas caractêrísticas de liquidez de caixa e de disponibilidade
imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudanÇa de valor.

b) Aplicaçôes de Liquidez lmediate: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos velores originais
aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) ObrigaçÕes Tributárias: São registrados nessa rubrice os tributos a pagar pela entidade, sejam êles
tributos próprios ou retidos na fonte.

d) Obrigagões Trabalhistas e Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamenk'

a pagar, bem como, os encargos rêtidos a pagar.
e) Fornecedores a pagar: São registradas nêssa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens o'-.

serviços.
0 As Despesas e as Receitas: Est lo apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - TRIBUTAÇÃO

A RUBEVEL EIRELI - Empresa optante pelo Simples Nacional, e sua apuraçáo é feita segundo as normas

tributárias, requeridos pela legislaÉo fiscal.

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

CPFI 27OOO761TY

ADAO PEREIRA LIMA

CRC:3043 / MA- CPF: 157.393.50 4

CONTADOR

' \ '! i\ (̂.\
.. " 't/r'"i'
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Nome do Livro: DlÁRlO ri ji
()

-z- -
Ne de Ordem: 4

O presente livro do tipo DlÁRlO contém páginas numeradas, do ne 01 ao ne 07, e serviu para escrituração no

período de O1lO1l2O21 a3111212O21, da empresa RUBEVEL ElRELl.

Presidente Dufi a, 31 I 1212021

ADAO PEREIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 30113

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador

cPF 270.007.613-34
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Certificamos que o ato da emprêsa RUBEVEL EIRELI consta assinado digitalmente por:

il o

CPF/CNPJ

í5739350344 ADAO PEREIRA LIMA

2700076133/. RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

Nome

ctilltttco l lt [rGtcr4Ío a o6tost2oz2 11.a! aoE !r 20220566135.
DIO!<,CO!O! 220566135 E OêlOalZOZ2. rl tr 216000940a1.
ittllrt. ttrt&t

,l.(tt!Éto ltttDEÊ !t!!o
ttgro[aÁvtú rEÁ rúrEtlrc^çIo

atb tota, o6tost2o22
qE r.trcll.D..rov.liÍ
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Mlnlstérlo da lndústrla e Comérclo Exterlor e Servlços
Secretarla Especlal da Mlcro e Pequena Empresa
Departamento de Reglstro Empresarlal e lntegração

JUCEi'lA

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - L|VRO DrGrrAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conÍerido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade no 12205745969 em
0610512022, protocolo 220566135. Para validaçâo de Autenticaçâo dos Termos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresaÍacil.ma.gov.b0 e
informar o código de veriÍicação.

Ir|enüücação & Emprcaa

Nome Empresarial:

Número de Registro

CNPJ:

Munícipio:

RUBEVEL EIRELI

..)

.":. Íl

i

21 600098041

081 745370001 80

Presidente Dutra

DtÁRto
I!trlffÍlgçãg de, uvro DlsEnl

Tipo de Livro:

Número de Ordem: 4

Período de Escrituração: 0110112021 - 3111212021

j., Â§*lnantÊ(s),l , ,'i*orns ..
i,i 'l;, 

- - ,, , lll l' r,,

15739350344 ADAO PEREIRA LIMA

27000761334
RUBENILSON GARCIA DO
NASCIMENTO

M43043

lTfltrlra

ctRTrrrco À rtrrrNrrcrçÍo ü,0610312022 11ral 8oB [r 20220566135.
pnoEocorót 220565135 ü O5lO5l2O?2. CóorOO oC nrnilrCeÇÍOr
122057a5969. rln!t 21600098041.
RUBIIIIL IIRIÍ.IJfÍI;rr[I'ff

trpRlltcro BnilÍDEa lÍlro
nrgporgínrl DltÀ ÀulrrrrcrçÍo

sÍo r.uÍg, 06l05lzo2z
qrranlrcl,1.nr. golt. br

A validads dêst6 dGumsnto, 80 impresso, tcâ sulgito àomprcv8& de suâ âutênticidâdê nG Bspoclivos poÍlais,

lnfomando s6us respeclivoa ctgos cte veriíicajo.
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ÍRIBUNAL DE JUSTIçA DO DISTRITO FEDERÂL E DOS TERRITóRIOS
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CERTTDÃO NEGATIVA DE DTSTRTBUIçÃO (AçõES CRTMTNATS)

1a e 2a lnstâncias

FICAMOS quê, após consulta aos rêgistros eletrônicos de distribuição de aÇões criminais
disponíveis alé 09/05/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso e cPF/cNPJ de:

ffi

08.1 74.537/0001-80

\- oBSERVAçÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidadê do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações insêridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juÍzo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121lCNJ).
d) A certidão cível contempla agões cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extraludiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os procêssos crimineis militares e as execuções penais. Demais informações sobre o contêúdo
das certidões, consultar em www.tjdftjus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inclso ll do artigo 31 da Lei 8.66ó11993.

fl Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em iulgado.

A autenticidadê deverá ser conÍlmada no site do TJDFT (www.tjdftjus.br),
o

Em itida gratu itamente pela internet er,l': 09 I 05 / 2022
,.-. Selo digital de seguÍança: 2022.CTD.A!50.KG7A.8OUJ.8BGM.K6ZG# VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

OglOSl2O22 2'li58i7a

NUCER - Núcbo d€ Eml!!ão dc C€Í{dõcE do TJDFT
Fórum da BEsílla - Mllton Sêblrüão B!rbor!, Prâça Munlclpll - Lot 1, Bloco À Ab 8 - TórÍao.

BÍ!.íllâ - DF
HoúÍlo da ALndlmanto: 7h à3 I th, dê rlgund! . 3arta-fclÍ8, cxccto fêrhdos,
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DE COilTAS DA UNÉO

Consulta Consolidada de Pessoa Ju

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadasfio consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é exnaída do CadâstÍo Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizade em: 08/0512022 17:O2:45

da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

EI

Social: RUBEVEL EIRELI
08.174.537/0001-80

acessar a certidão no do

tado da consulta: Nada Consta

Gestor: TCU
Licitantes Inidôneos

CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

acessar a certidão no do

da consulta: Nada Consta

Gestor: CNJ

: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

acessar a certidão no do

da consulta: Nada Consta

Gestor: Portal da Transparência

CNEP - Cadastro Nacionsl de Empresas Punidas

acessar a certidão no do

tado da consulta: Neda Consta

Gestor: Portal da Transparência

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



racionalização de servigos públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril
de2O14, Lei no 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n' 13.726, de 8 de outubro de 2018,

Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de2016.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: RUBEVEL EIRELI

CPF/CNPJ: 08.174.537/0001-80

O Tribunal de Contas da Unilo CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei f 8.443192 (Lei Orgânica do TCLD.

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência exptado, bem como aqueles cujas apreciações es§am suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida as 17:04:41 do dia 08/05/2022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Código de controle da certidão: O3U0080522170441

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibtlidade

certiÍico que nesta deta (ouo5/2022 às 17:07) NÃo coNSTA no Gadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade AdministÍativa e

condenação com trânsito em iulgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ ns 08.Í74.5370(X)í-80.

A condenação por alos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhêcimênto da

inelegibilidade do condênado.

Para consultas sobre inelegibilidade acêssê portal do TSE êm h-tp,/1-d.-iYd-saç.-a,n-d.§9n[a§,,t§e,iu,§,-b-r1

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

6278,22F2.púC1.C434 no seguints êndereço: https://www.cni.ius.brlimorobidadê adm/autênticar certidao.oho

,,,.', .', li L,.,' 'a'. ,','

a !

GêÍado €m: 0A/05/2022 as 17t07'.14 CONSELHO NACIONAL OE JUSTIçA Página 1/1
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PODERJUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DO MARANHÃO i

ESTADUAL - PRIII'IEIRO GRAU

W

Data emissão: O8lOSt2022 Data de validadet O8lO7l2O22

No da ceÉidão: l2216689270 Código dâ Vatidação: 91Íst6d148f

NOME: RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

CPF: 270.007.6í 3-34

FtLtAçÃO: MARTA GRACTA DO NASCTMENTO / MANOEL GARCTA DO NASCTMENTO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF,
ldentidade, etc.)

Certifico quê NADA GONSTA nos registros de distribuição do ío GRAU DE JURISDIçÃO e
Juizados Espêciais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de
IIIIPROBIDADE ADMINISTRATIVA dlstrlbuÍda(s) e que esteja(m) êm tramltação em face da pessoa
actma

A presente certidão, em consonância com a legislaçáo vigente, atende ao disposto na Resoluçáo CNJ
no 12112010.

a) Certidão expedida gratuitamente através da lntemet, autorizada pela ResoluÉo 28/2018 e suas
alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade sêr
conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será
necessária a emissáo de uma nova certidáo;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
ê) A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão -
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identiÍicado;

_- ; !
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PODER JUDICúRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO JUDTC|AL DE DISTRTBUçÃO NO SEGUNDO GRAU

ffi

Dala emisaão: OüOS|2O22 de validade: 0A10612022

Nr da certidão: 1221 6689351 Código do Validação: 8í2c304cd8

NOME: RUBENILSON GRACIA DO NASCIEMENTO

CPF: 270.007.613-34

FtLnçÃo: MARTA GRACTA DO NASCTMENTO / MANOEL GASRCTA DO NASCTMENTO

Os dados dos documentos constantês nessa certidáo Íoram inÍormados pelo solicitante, sua titularidadê
e autenticidade dêvêrão sêr conferidas pelo interêssado, conÍorme o documênto original (ex: CPF,
ldentidade, etc.)

CONSTA noa cadâstÍoa do 2e GRAU OE JURISDIÇÃO do Poder Judlciário do
Estado do Maranhão sobro ocorÍência dê IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que
êstêia(m) em tramitação sm Íace da pessoa acima identiÍicada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ
no 12'll2O1O.

a) Certidão expedida gratuitamente através da lnternet, autorizada pela Besolução 2812018 e suas
alteraçõês;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado sâo d€ sua responsabilidade, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissáo. Após essa data será
necessária a emissão de uma nova ceÍtidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
ê) A autênticidade desta certidão poderá ser conÍirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão -
www.tima.jus.br - menu - Certidáo Estadual, utilizando o código de validaçáo acima identiÍicado;
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Ministêrio da Economia
de Desburoc rutrzaçã.o, Gestão

.',
e Goierrio'DigiSecretaria Especial

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaramos para os fins previstos na lri n3 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

r-, Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: O8/O7 /2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUÁL DE RESPONSÂBILIDÂDE LIMITÂDA (DE

NÁTUREZÂ
Não

Dados do
CNPJ:

Razão Social:

Nome Fantasia:

08.174.s37/OOO[-$O

RUBEVEL EIRELI
RUBEVEL

e Impedimentos

DUNS@: 89*r***94

MEI:
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

Nada Consta
Nada Conste

Níveis cadastrados:
Documcato(r) eoineleddr) com 'a' csú(ão) com przds) vcncido(s).

Forrcccdor possui alguma pcndência no NIvd dc C.d..tr.rnctrto iadicedo. VcriÍiquc m1rJll"jff:i::::fa:*11ffi:

I - Credenciamcnto

II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validadq 26/07 /2022
FGTS Validade ll/05/2022
Trabalhista (http://rwr.tsrjus.brlccrtideo) Validade l9/O9/2O22

IV - Regularidade Fiscal c Municipal
Receita Estadual,/Distrital Validade:

Receita Municipal Validade:

VI - Qralifrcação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:

02/06/2022
2s/07/2022

3o/o4/2o22 (")

B.t. dccl.r.Éo ê uae rirplcr coorulte c oão tcm cfcito lcgel

Emitido em: 08/05/2022 17.41

CPF:270.007.673-34 Nome RUBENIISON GARCLA DO NASCIMENTO
1de I

i\

Ass:



Ministério da Economra
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.174.5370001-80
Razão Social: RUBEVEL EIRELI
Nome Fantasia: RUBEVEL
Situação do Fornecedor: Credenciado

DUNS@: 89t*++r94

Nenhum retistÍo de Ocorrência Ativa cncontrado para o fornecedor

Emitido em: 08/05/2022 17238

CPF:270.007.613-34 Nome: RUBENIISON GÁRCIA DO NASCIMENTO
1de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CNPJ:

fuzão Social:

(Emisrão conformc att. 17 de

08.r74.s370001{0
RUBEVEL EIRELI

Certificado de Registro Cadastral - CRC
Iutrução Nortative rr 03, dc 26 ebril dc 2018)

t- /)

r)À .\
'óJ,
r't \

ll

Átividade Econômica Principal:

 stt-t/ot - coMÉRCro Á VÁREJO DE ÂUTOMÓVEIS, CAMIONETÂS E UTILITÁRIOS
NOVOS

Endereço:

ÂVENIDA CÂMPO DÂNTÂS, 2036 - LETRÂ B - CÂMPO DANTÂS - Presidentc DutÍa /
Maranhão

Obscrvaçôcs:
A vcrecidadc dee inforoe@cs podcrá scr vctificede ao cadcraço rer.compraagovcraemcltlis.gov.br.
Estc ccrtificedo tão rubrtitui or documcotor cuumcrldos oot

1de 1Emitido em: 08/05/2022 17:33

28 a 3l de ki o^ E.666, dc 1993'



DaÉ dã cônsulta: 08i05r2022 14:35:09

ldentr"icaÇãc do Contributnte - CNFJ Matríz

CNPJ: 08.174.537/qr0'l€0
Â .)pciro ,-rern i*L:;;irs N;<.r<rnai srou Íill,lEl iiríange todús câ ei,rtâbêiÊciÍir;ilaü iá Êi pr'+;ii

Nome Empresaíiar RUBEVEL EIRELI

'.. :,.1
I

t ' ir.^.

. /^' '. ''. r'l

''',\-''/
SituaÇão Atual

S{uaÉo no Simples Nacionat. Optânt p.lo Slmpl.t lilacional dasdc 01/0112016

Srluaçâo no Slt,tEl NÀO cnquadrado no SIMEI

* l.'iais r:r ic,nla':clt

Feríodos Antenores

Opções pelo Simples Nacional em PeÍÍodos Anteriores:

Data lniclal Onta Final Oêtalhamenb

A1fi7!2007 31t12i2015 Excluída por Ato AdminislrativD píatrcado pela Recerla FedeÍal do Bra§il

Enquadrarnentos no Sll.,4El em PeÍíorlos Anlenores. Náo Existcm

Evêntos FutuÍos {Simples Naciona,)

Hão E$stêm

Eventos FutuÍo§ (SliÁÊl)

Náo Eristâm

Wrltâr Gertr PDí:
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SUCUPTRA DO R]ACHÃO

PREGÃO ELETRONTCO N9 cí0/9,I2O22
PROCESSO ADM|N|STRAT|VO Ne $7.387 1202212022
OBJETO: CONTRATAçÂO DE PESSOA JURÍDrcA PARA EXECUçÃO DO SERVIçO DE TRANSPORTE

ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNrCrpAr DE EDUCAçÃO DE SUCUP|RA DO RTACHÃO
MA.

Prezados Senhores,

Submetêmos à apreciação de V, 5a. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade
pêlo seu teor ê es demais obrigações estabelecidas no êdital e seus anexos.

RAZÃO SOCTAL: RUBEVEL ETREU CNPJ: 08.174.5370001-80
v tuscntçÃoesrADUAL:

rNscRrçÃo MUNTctPAL:

ENDEREçO AV CAMPO DANTAS, Ne 2036, LEÍRA B; CAMPO DANTAS - PRESIDENTE JUCEIINO- MA

TELEFoNE: (98) 98L7 4-2359

E-MAIL: rubevelveiculos@hotmail.com

Rubevel Comissionariâ de Veículos EIRELI - CNPJ: 08.174.537/0001-80
Av. Câmpo Dantas, rf 2036 - I] / Presidente Dutra - IvtA

Fone: (99) 3663 - 4592 - e-mail: rubevelveiculos@hotmail.conr

RS

70.732,OO

,

lITl-ú ESPECTFTCAçOES

ffi
Veículo tipo PASSEIO, sem
condutor quilometragem livre,
motor a gasolina ou
biocombustÍvel; motorização
mÍnima 1.0j frêios ebs, âirbag
duplo transmissão mecânica ou
automática, direção hidráulica ou
superior; ar condicionedo; 04
(quetro) portas; com capacidade
para 05 (cinco) pessoas; não
incluído combustÍvel, em
perfeitas condições de uso e de
segurança, com documentação
atualizada, cor sem preferência;
não superior a 05 (cinco) anos de
uso.

GRUTA,

MATANçA
A MORRO

VERMELHO

CHEVROLET

cLASSTC

ANO 2017

RS

5.356,00
1 1 1



À
PREFEITURA MUNICIPAT DE SUCUPIRA OO RIACHÂO - MA,
PREGÃO ELETRONICO NI @912022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 397.387

ATENDER AS NECESS]DADES DOS ATUNOS DA REDE MUNICIPAT DE EDUCAçÂO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

RS

36.080,00

30.440,00

RS

21.666,00

Rubevel Comissionaria de Veículos EIRELI - CNPJ;08.174.537/0001-80

Av. Campo Dantas, n' 2036 - B I Plesidente Dutra - MA
Fone: (99) 36ó3 - 4592 - e-mail: rubevelveiculos(4hotmail.conr

{

RS

À

VeÍculo tipo CAMINHONETE,

cabine dupla, sêm condutor,
quilometragem livre, motor a

diesel, transmissão mecânice ou
automática, 4 x 4, cd player,

freios abs, airba8 duplo, com
capacidade para 05 (cinco)

pessoas, motorização mínima de
140 cv, ar condicionado, estribos
laterais, protetor de caçamba,

trio elétrico, não incluÍdo
combustível, em perfeitas

condições de uso e de segurança,

com documentação atualizada;
cor sem preferência; não superior
a05 crnco anos de uso.

Veículo Tipo Doblô - Capa 7
passageiros. Em bom estado de
conservação. Com todos os

equipamentos de sêgurança

obrigatórios. Especificações: a) O
veÍculo deverá ser registrado no

DETRAN como veículo de
passageiro; c) o veÍculo deve ter
no máximo 10 anos de uso

Veículo tipo MICRO-ONIBUS,

capacidade mínima 22
passageiros; sem condutor
quilometragem livre, freios abs,

airbag duplo transmissão
mecânice ou automática, direção

hidráulica ou superior; er
condicionado; não incluído
combustível, em Perfeitas
condições de uso e de segurança,

com documenteção atualizada,
cor sem preÍerência; equipado
com todos os

itens básicos de série e itens
regulamentares de segurança;

não superior a 05 (cinco) anos de

uso

SUCURUJU

A
RIACHINHO

PASSAGEM

FUNDA

A TINGUIS

GRUTA,

MATANçA
A MORRO

VERMELHO

TOYOTA

HILUX ANO
2020

FIAT BOBLO

ANO 2017

POLO

VOYAGE

22+1 ANO
20L7

Rs

7.216,00

RS

7.510,00

RS

10.833,00

3 2

3 2 2

o 1 1
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

PREGÃO ELETRONICO N9 íüJ/9I2O22
pRocEsso ADMtNrsTRATrvo Nr 397.387 1202212022

ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAT DE EDUCAçÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

1. VALOR TOTAL: RS 125.417,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL qUATROCENTOS E DEZESEÍE RElASl,

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 50 (SESSENTAI DIAS

3, CONDIçÔES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAT

4. DADOS BANCARTOS DA EMPRESA: BANCO DO BRADESCO, AGÊNCtA: 1136-3, CONTA CORRENTE: 4s17-9

5. INFORMAçÔES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARA O CONTRATO:

5.1 NOME: RUBENITSON GARCIA DO NASCIMENTO

5.2 CPF Ns: 270,007.513-:i4

5.3 Cl Ne: 199079720020

6. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÂO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS

OSTRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS.

7. PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS

PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

Presidente Dutra-MA, 30 de maio de 2022

./

J

nS

26.499,00

t
,1

I
,
I

RUBENILSON
GARCIA DO

NASCIMENTO:
2700076í334

RUBEVELVE

r.úd*dffiÊÂU.Eut3ôxê.Âcl^oo
r,{: crli, oroP.8r.r, ours-!úr. (,. F.ói.
r..ad ó dr . RFÀ ou.rFB.aPF 11. oir.vruo.

orrcr6Tro00re cilfr rÊEf, úo.r ô^âcr^ oo

r.ft:urcd*r!ôúí4ai
ICULOS LTDA.

Rubenilson Garcia do Nascimento.
CPF: 270.007.613-34
Diretor/Propriêtário

Rubevel Comissionaria de Veiculos EIRELt - CNPJ: 08.174.53 7/000 I -Íi0
Av. Campo Danlas. n" 2036 - B / Presidente Dutra - MA

Fone: (99) 3663 - 4592 - e-mail: rubevelveiculos(@hotmail.conr

i

I

tt

Veículo tipo VAN - Capacidade
para 12 passageiros. Em bom
estado de conservação. Com
todos os equipamentos de
segurança obrigatórios.
Especificações: a) O veículo
deverá ser registrado no DETRAN

como veÍculo de
passageiro.

BA|XÂO DO

DOMINGÃO
A

BACURI

RENALT

MASTER

ANO 2017

RS

8.833,00

RS:

L25.4!7,O0

3
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ADITIVO N" OT DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA,
SOCIAL DE SAULO BRENO SOUSA COELIIO CONSTRUÇÃO

Pelo presente instrumento o sócio

SAULO BRENO SOUSA COELHO, brasileiro, casado- comunhão parcial de bens, nascido no

dia 06/01/1981, EMPRESARIO, residente e domiciliado na cidade de Socorro do Piau! PI, na Rua

Carlos Vieira, n'526, portador do RG no 2.042367- SSP-PI, expedido em 1311012016 e inscrito no

CPF sob o n' 950.127.533-72 ínico sócio componente da sociedade da Sociedade Empresária

Limitada, sob a denominação social de SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO
DE EDIFICIOS LTDA, com sede Rua Carlos Vieira,562, Bairro: Centro em Socono do PiauiPI,
CEP: 64720000, devidamente registrada na Junta comercial do Piauí sob NIRE: 22200543596, em

2211212020, inscrita no CNPJ: 27.070.451/0001-51, resolve de comum acordo alterar o seu

contrato social original, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

lo: A sociedade terá como nome fantasia: S B CONSTRUÇÔES & TRANSPORTES.

20: A Sociedade terá por objetos sociais:

SERVrÇOS DE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA
USO EM OBRAS

soB A'DXj\I
DE EDIFIC.IOS.L

1 4120-4100 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
2 4213-800 OBRAS DE I.]RBANZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E
3 3811-4/00 COLETA DE RE uos PERIGOSOS
4 4211-UOt CONS DE RODOVIAS E FERROVIAS
5 42t2-0t00 CONS DE oBRAS DE ARTE ESPECIAIS
6

7

4222-7101 CONS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE UA, COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUÇÔES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE

4292-8t01 MONTAGEM DE ESTRUTI]RAS ME CAS
4313-4100 OBRAS DE TERRAPLENA8

9 4399-1103 OBRAS DE ALVENARIA
10 4399-1t04

ll 4923-0t02 SERVIÇO DE TRANSPORTE
AUTOMÓVEIS COM MOTORIS

DE PASSAGEIROS ODE
T

12 4924-8t00 TRANSPORTE ESCO
13 7l I l-1l00 SERVICOS DE ARQUITETI,JRA
14 7tt2-0loo

8t2r-4100
7719-5199

SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
l5 LIMPEZAEM IOS E EM DO

DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE o
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

ES REB UES E SIMILARES

l6

t7

18

7732-2101 ALUGUEL DE AS E EQUIPAMENTOS PARA o
SEM OPERADO EXCETO ANDAIMES

77r-0100 DEAUTOM SEMCONDUTOR.

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:
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CLAUSULA I: A sociedade passa a giÍaÍ sob o nome empresarial SÀ
COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDÀ e usará a expressão S B ôrs
& TRANSPORTES como nome de fantasia.

CLAUSULA II: A Sociedade tem sede e domicilio em Socono do Piaul PI, na Rua Carlos Vieira,
No 526, Bairro: Centro, CEP: 64720-000.

CLAUSULA III: A Sociedade tem por objetos sociais:

CLAUSULA IV: O Capital social será de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em

500.000 cotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, integralizadas pelo administÍador, fica
assim distribuído:

CLAUSULA V: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas conforme art. l0
CC12002, não havendo responsabilidade solidaria pelas obrigagões sociais, respondendo, no

utó

I 4120-4t00 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS;
) 4213-800 OBRAS DE I.]RBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
J 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS;
4 42t1-U01 CÓNSTRUEÀo DE RÔDoVIAS E FERROVIAS;
5 4212-0t00 CONS O DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
6 4222-710r

4292-8101

4313-4100
4399-1103

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUÇÔES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGACÃO;

7 MONTAGEM DE ESTRUTI.JRAS METALICAS;
8 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
9 OBRÂS DE ALVENARIA;
10 4399-1104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECMENTO DE EQUIPAMENTOS

PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA
USO EM OBRAS;

ll 4923-Ol02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- ODE
AUTOMÓVEIS COM MOTORIS

t2 4924-81O0 TRANSPORTE ESCO
l3 7111-l/00 DE UITETURA
14 7tt2-0100 SERVI DE
15 8r2t-4t00 Ll\tlPEZA EM PREDIOS E EM
16 7719-5199 DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE N

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
CAMINHÔES UES E SIMILARES

t7 7732-2/0r ALUGUEL DE UINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU o
SEM OPERADO EXCETOANDAMES

18 771-0t00 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.

Sócio único o/o Ouotas Valor
SAULO BRENO SOUSA COELHO 100 500000 500.000,00

TOTAL 100 s00000 500

entanto, pela integralização do capital social.
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CLAUSULA VI: Administração da sociedade sení exercida pelo SOUSA
COELHO, individualmente, representando-a ativa e passivamente, juàiqialiê
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade.

CLAUSULA VII: O inicio das atividades oconeu em 09101/2017 .

CLAUSULA VIII: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA IX: As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no
todo ou em parte de terceiros.

CLAUSULA X: Que a empresa poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filiais, em qualquer
parte do país.

CLAUSULA XI: Que a empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores há

um ano, e o lucro apurado nessas danonstrações intermediaria, poderão ser distribuídos ao sócio

cotista, a título de antecipação de lucros.

CLAUSULA XII: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore.

CLAUSUL XIII: Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao termino de cada exercício.

CLAUSULA XIV: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLAUSULA XV: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse dos herdeiros, o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da

resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA XVI: Serão regidas pelas disposições do código civil (Lei n'10.406/2002), aplicáveis

a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e liquidação da sociedade. Os casos omissos

neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n'10.40612002)
e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLAUSULA XVII: O Sócio declara, sob as penas da lei, que não será impedindo de exercer a

administração de sociedade, nem por decorrência da lei especial, nem em virtude de condenação nas

hipóteses mencionas no art. 1.011, §1' do Código Civil (Lei n"10.40612002).

CLAUSULA XVIII: Fica eleito o foro da comarca de Socorro do Piauí-PI para qualquer ação

fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem assim juntos contratados, assinam o presente insfiumento em uma via.

Socorro do Piauí-PI, 15 de fevereiro de 2020.

SAULO BRENO SOUSA COELHO
-Sócio administrador-
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CertiÍicamos que o ato da empresa SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFíCIOS LT*'
consta assinado digitalmente por:

NomeCPF

SAULO BRENO SOUSA COELHO95012753372
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PODEB JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
JUSTrçA

DE íT GRAIJ

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA,

CERT|DÃO Nr 2476733

O Tribunal de Justiçe do Estado do PiauÍ CERTIFICA OUE, revsndo os registros de
distribuição de Íeitos mantidos nos sistemas Thsmisweb, Themiswêb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução UniÍicado (SEEU),
ressalvadas as observagõss abaixo, NÃo coNsTA AoÔES DE FALÊNCIA. CONCOBDATA.
RECUPERAÇÃO JUDtCtAL OU BECUPERAçÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS
ESPECIAIS CíVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades iudiciárias do Podêr
Judiciário do Estado do Piauí em dssÍavor d€:

RAZÃO SOCTAL:SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTBUçÃO DE

CNPJ: 27070451000151, REPRESENTANTE LEGAL: SAULO BRENO SOUSA COELHO

BATRRO: CENTRO, MUNTCíPIO: SOCORRO DO PÁUÍ. PI

OBSEBVAÇÕES:

. Certidáo êxpedida gratuilamentê com base no Provimento n! 013/2017 da Corregedoria'
Geral da Justiga do Estado do Piauí;

t.
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õ Esta ce
tNsoLv

r^tldão abrang
ENCIA CIVIL,

ee ãiI.I:l AÇÔf S
BAçAO

DE FALÊNCIA,
CUPE

Esta certldão têm valldadê de 60 (se3sênta) dlas.

Cêrtidão emitida em 07 de Abril de 2022 às 17 h 56 min

A autenticidade dêsta certidão
Tribunal de Justiça do

1r lnstância". CErtid

CONCORDA
JUDICIAL OU RECUPEBA

sitê

ç

5

EXTRAJ U DIC IAL;

Os dados necessários à emissão da csrtidão são Íornecidos pelo solicitanle, sêndo de
exclusiva responsabilidadê do destinatário ou intêressedo a sua conÍerência, inclusive
quanto à autenticidade da própria certidão;

Esta certidâo nâo contempla os orocessos em tramitaÇão no 2q Grau de iurisdiçâo do
Tribunal de Justiça do Esiado do Piauí, que deverão sâr ob,eto de certidão especíÍica;

Não êxiste conexão com oualquer outra base de dados dç instituiÇeo pública ou com a
Receita Fêdêral que veriÍique â idenlidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ.
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Balanço Patrimonial
Páoin6rJ {eo§o

Lic€nciado para: CHÂRLES RAMOS MENEZES ADMIN

EmpEsa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTOA - CNPJ: 27.070.4s'tt000l-5't Fones Contábil 6.186.1

Endsreço: R CARLOS VIEIRA , Compl€mento: , N.o: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socono do PiauÍ. Estâdo: Pl, CEP: 64720000, Teleíone: (86) 94435405
NIRE: 2220093596 - Oatat OgnZ2O17

Conta Dorcrlçao íÍtíflfirtn

I
1.01

1.01.01

1.0í.01.01
't.0í.0í.01.01
't.0'1.0'1.01.01.000'1

1.07

1.07.U
1.07.04.0í

1.07.04.0't.0't

í.07.04.01.0't.0003
1.07.04.01.0'1.0004
'1.07,04,01.01.0005

1.07.04.21

1 .O7 .04.21 .O',l

1.07.04.21.01.0001

í.07.04.21.0í.0002
1.07.04.21.01.0003

Íolel Ativo

2

2.01

2.01.0r

2.01.01.03

2.01.01.03.03

2.01.01.03.03.00í 0

2.01.O1.07

2.01.01.07.01

2.01.01.07.01.0001

2.O7

2.07.01

2.07.0í.01
2.07.0't.01.0í

1.055.477,65t)

712.873,000

712.873,000
712.A73,CCll

712.873.004

7't2.873,00n
342.604,65r)

342.604,65D

381.U7,47D
381.047,47D

16.500,00D

358.000.000

6.347,470
3A.442,82C

3A.442,82C

35.483,32C

2.30É,,75C

654,75C

í.055.477,65 D

1.055.477,65C

29.142,12C

29.142,12C

2.254,16C'
2.294,16C

2.294.16C

26.847,96Ç

zo.alz,g6ê
26.847,98?.

1.026.335.538

5oo.ooo.er..

5OO.ooo;i4:r'

soo.ooo,cÊ"'

Ativo Circulante

Oisponibilidad6s

Num6rário6 êm Espácie

CEb€ Gerãl

Cai)(e

Ativo não Ciísulsnte

lmobilizado

Bên8 em Opsraçào

Berc Utilizadoe na Produção €/ou PrestâÉo de Serviçoe

Equipamsntos, Máquinas e lnstalsçô6s lndu8tíais

VêÍculo8

Móveb, UtensÍlios e ln3talações Comerciais

(-) Dêpreciações, AmoÍtizâçõ€8 ê Ouotas de b€ustào
G) Bem Utilizâdos na Produçáo e/ou Prgstaçào de Sêrviço8

C) VsÍculog
(-) Móv€is, utensÍlios ê lnstâlâç(bs
(-) Equipamêntos e Máquinas

*' Pa$ivo "'
Paasivo Circul.ntg

Obrigaçôes dê Curto Prazo

Obrigeçõ€s Trâbalhislas, Previdenciárias ê Fiscais

Oúigaçõê8 Fiscaig

Simpl€g I Recolhêr

EmpÉstimc a Financlamentos

Financiamêntos a Cuíto Prazo - Sisteína Financ€iro Nacional

EmprÉstimo BB GiÍo

Pírimônio Lhuido
Capital Realizedo

Capitâl Social

Capital Socialde Domiciliados e Residsntes no PeÍs

dê Enc6rramênto:
Valor d€ Alivo ê Pa8sivo: RS 1.055.477,65 (Hum Milhão Cinqoenta e Cinco Mil Ouatroc€nt6 e Setenta e Sáe Reais e SBssnta E Cinco Centrevos) .

Sob as p€na8 da l€i, d€clarsmos quê as informaçôe9 âqui contidas são verdâdêira3 ê nos r€sponsabilizâmoa por todas elas;

\, As infoÍmaçõ€s foram aíreÍdas do livro diário núm6ro 005
rêgistrado na Junt6 Coínêrcial do Estqdo do PiauÍ, sob autenticidade

n' 12204E36ô26 êm 18/UnO22, plo,.oÊoloz202zt420.

SocorÍo do Piaul-Pl. 31 dê Oez€mbro de 2021

Saulo Brsno Sousa Coolho
Sócio AdminÉtrador

950j27 .53172
2.0,12.367 SSP Pl

Chaíies Ramo6 Mênezsg
Contador

498.412.383-49
1.299.255 SSP Pr

E214tO ?t

Cônlinuâ..

t
t
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3ôrts-íâirâ, 31 d6 dêzêmbrc d6 202í
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Balanço Patrimoniat Pásinpá6:qed;'

Licênciado para: CHARLES RAMOS MENEZES ADMIN

EmpÉsar SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA . CNPJ: 27.070.i151l000'l-51 Foítes Contábil 6.'186.1

Endoroço: R CARLOS VIEIRA , Complem€nto: , N.o: 562, Baino: CENTRO, Cidade: Soc.rro do PiauÍ, Est6do: Pl, CEP: 64720000, Têlêfone: (86) 9443 05
NIRE: 222005435€6 - Oalat @lO2l2O17

.àTÍN DorcÍlçao 31t11m21

2.07.01.0í.01.0001

2,07.07

2.O7.O7.01

2.07 .07 .01 .01

2.07.07.01.01.0001

Totâl Pâ§sivo

Capital Sub8€dto d€ Domiciliâdos ê Rêsidêntg8 no Pals

Outras Contaa

Outras Contas

LucrG Acumulaóos

LucroB Acumulados €/ou Saldo à DisposiÉo da AsssmbláiE

500.000,00c

526.335.53C

526.335.53C

526.335,53C

526.335,53C

1.055.477,65C

Data de Encenamêntoi. 3111212021

Velor do Ativo e Pasivo: R$ t.056.477,65 (Hum Milhão Cinqoênta ê Cinco Mil Quatroc€ntos e Set€nta e S€tê Rêeis ê Sês8ênta ê Cinco Centavos) .

Sob as psnas da lgi, dêclâramos quo aB inÍoÍmaçõB aqui contidas sáo wrdsd€iras e no€ ÉBpon8âbilizamo8 por toda8 slas;

As inbrfiações toram e)draÍdas do livro diário número 005
Íêgi8trado na Junta Com€rcial do Estado do Pieul, sob âutênticidade
n' 12204836ô26 êm I €U04/2O22, ptolocolo 220224420.

Socorro do Piaul-Pl. 31 dê Oezêmbro de 202'l

Saulo Bísno SolJsa Co€lho
Sócio AdminÉtrador

950.127.533-72
2.042.367 SSP Pl

Ch5dês Ramoa M€n€zeg
Contador

498.412.383.49
í.299.255 SSP Pl

4214n Pl
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Fim..xtrjciÍ6, 3í dê dêzêmbrc d. 202í



Demonstração do Resultado do Exercício
PáSinpá qedê54

Liconciado para: CHARLES RAlvlOS MENEZES ADMIN

EmpíBsa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EOIFICIOS LTOA - CNPJ: 27.070.45'l/0001-51 FoÍtês Contábil 6.186.1
NIRE: 22200543596 - Oale'. OgO2nOl?
Endêrsço: R CÂRLOS VIEIRA , Compl€ínsnto: , N.o: 562, Baino: CENTRO, Ckide: Socorro do PiauÍ, Estado: Pl, CEP: 64720000, TelêÍonê: (86) 9.t435405
EstâbêlêcimorÍ06: TodG; ContÍo3 dê Rêaultâdo: Todo6

GTíN D!!crlClo
01to1tzJ11

I
31t1ü20?.1

(+) 0i0
010.01

010.01.03
(-) 020

020.01

020.01.05
(=) 030
(-) 040

040.03
(=) 060

G) 070

070.01

070.u
070.04.02

(=) 110

- í=) 150

(=) 200

Rêc€ita Bruta Opêracional

Faturâmento Prod. Mêrc. ê S€rviços

Vsndas ds Serviço§

DêduçóêB da R€cêita

lmpostoa Faturados

Simplo

Receita Lhuida
Custo M€rcad./SeÍv./PÍoduto6 Vendidos

Cugto do€ Serviço€ Pr€§tgdo§

Lucro Bruto

D€sp€sas Operacionais

Dê8pêsa8 Âdministrativas

Rêsutado Financêiro

D€spasas Financ€irs
Res. Antês das PaÍticipeçlb6 ê Contrib.

Res. Ant€€ lmp.Rendâ e Contrib. Social

R€§ultado LÍquido do ÉGrcicio

568.284 1

568.284.5Í)

568.2E,50
5.533.4Íl

5.533,4tl

5.533,49

562.751,01

209.542,03

209.542,03

353.208,98

84.016,70

78.040,98

5.975,72

5.975,72

249.192,29

249.192,29

269.192,24

Sob as penas da lsi, dsclaramos qu€ as inÍormaçõEs aqui contidas sáo \rerdadeiras e nos Í€sponsebilizâmos por todas elâs;

As infomaçõ€s forEm gxiraÍdEs do livro diário númêro 005
rêglírado na Juntra CoÍnercial do Estado do PiauÍ, sob aú€nticidade
n' 12204836626 em 18/04/2022, ptoloEElo 220224420.

Socorro do Piaul-Pl, 31 de Dezembro de 2021

Seulo Breno Sou3a Coelho
Sócio Administrador

950.127.533-72
2.042.367 SSP Pt

Charlês Ramos Mênezês
Contador

498,412.363.49
1.299.255 SSP Pr

a214lo Pt
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sêxir-íêlre, 31 d. dczêmbro d4 2021



Análise pelos índices do Balanço
PásinÊás4.:qedJ.r

Licenciado pare: CHARLES R MOS MENEZES ADIlllN

Emprssa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EOIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51 Fort6 Cornábil6.186.1

Mêa/Âno: 1 2202'l
EndeÉço: R CARLOS VIEIRA , Complsmerto: , N.o: 562, Baiüo: CENTRO, Cidade: Socono do Piauí, Estado: Pl, CEP: 64720000, Telêfone: (8ô) 94435405
NIRE: 22200543596 - DATA: 0glO2DO'17

Códlgo Nomo
Valorrs

Exprgas!o
lilTllllrlíl:!

ET Grâu dê Endividamênto Gêral (c201+c203y(c1)

( 29.142,12 + 0,00 y( 1.055.477,65 )

lndica o quanto a empr€sa possui d€ obrigaçõss d€ cuno e longo prazo para cada RS 1,00 do Âtivo total.
Ouento m6nor. m€lhor.

GC Grau dê Endividamêrto Con€ntê c201lc101

29.'t 42, 1 2 I 7 1 2.87 3,OO

lndica o que a êmpresa po86ui dê obdgaçõ€B d6 curto prazo para câda 1 r€âl d€ ativo circulants. Ouanto
m€nor, mglhor.

LC Liquidoz CorÍsnt€ cí0í/c201
712.873,00 I 29.142,12

Quanto ã êmprêBa poBsui de Ativo Circulantê para câdâ RE 1,00 d€ Passivo Circulantê. Quanto maior,
mslhor.

LG Liquidêzcsrâl (c101+cí0700y(c201+ç203)

( 712.873,00 + 0,00 y(29.142,12+ 0,OO I
lndica quanto a empresa pGsui de Ativo de curto e longo prazo para cada R$ 1,00 de obrigações de cuÍto
ê longo prazo. Quanto maior, molhor

Ll Liquidsz lmêdietâ cí010'Uc201

7 12.873,00 t 29.142,12

Quanto dispomos im€diatgm6nto pare sâldar nos8a8 dividõ dê Curto Prazo. Ouanto maior, melhor.

LRP Liquidez ds recuÍsG próprios (c101t201y(c207)

(712.873,00 - 29.',t42,12 y( 1,026.335,53 )

lndica quanto a empr€sE possuid6 capitâldê giÍo para cada RS 1,00 do Patrimônio Liquido. Quanto maior
melhor

LS Liquid€z s€ca (cí 01-c101 '15yc201

(712.873,00 - O,OO Y 29.142,12

lndicâ quanlo a €mprssa pGsui dE Aüvo circulantê, com ê)c6ção do sâu 6toqu€s, para cada RS 1,00 de
obrigaçõ€s do cuÍto prazo. Ouanto msior, melhor

ML Margêm Llquida (d200/d030f100

t, 269.192,28 I 542.751 ,01 )'1OO

Quanto a êmpr6a obtsm de lucrc para cedâ R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.

RA Rêntâbilidadê do Ativo (d200/c1f100

( 269.'192,28 / 1.055.477,65 rloo
Ouanlo a empress obtem de lucro paÍa cada RS100,00 de inv8stimsnto total.

Quanto maior, melhor.

RPL Rentabilidade do Patrimônio Lhuido (d200/c207f100

( 269.192,28 / 1.026.335,53 )-'t00
lndicâ o percêntual do ÍêBultado da €mpres€ sobre o Patrimônio LÍquido. Ouanto maior, mêlhor.

SG Solvencia Geral çl|(ç20fie0g)
1 .055.477 ,65 \ 29.142,'l 2 + 0,00 )

lndics o quanto a €ínprêsa possui d9 âlivo total pera pagamsnto total de suss dÍvidas. OuaÍ{o maior, melhor.

Sob as p€nas da lei, deciaramos que a9 infomaçõ$ aqui contidag são wrdgdeiras o no8 Íosporcabilizamos por todas €lâs;

As infoÍmações foÍem êxtraídas do livro diáÍo número 005
regÉtredo na Juntra Comercialdo Estado do PiauÍ, sob autênticidads
n" 1 2204836626 em 1 €|/04/2022, pÍdlocolo 220224420.
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Socorm do Piaul-Pl, 31 de Dezembro de 2021

Saulo B.eno Sousa Coelho
Sócio Administrador

s50.127.533-72
2 042.367 SSP Pl

L Charles Ramos Mênszes
Contador

498.41 2.383-49
1.299.255 SSP PI
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Sêcretaria Especial dê Desburocratização, Gsstáo E Govêmo Digital

Secretaria de Governo Digital

Dêpartamento Nacional de RegisÍo EmprEsarial e lntegragão
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RA ELETRÔNICA

Certiticamos que o ato da €mpresa SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

consta assinado digitalmente por: ::

tAP

OY

,t

CPF/CNPJ Nome

49841238349 CHARLES RAMOS MENEZES

95012753372 SAULO BRENO SOUSA COELHO
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TERMO DE ABERTURA

Contém o presenle livro 33 páginas, eletronicamente numeÍadas de I a 33 em
uma via, todas elas já escrituradas o servirá como Livro Diário no 005, referentê
ao período 0í/01/2021 a3111212021, com enceÍramento do exercício social
em 31nA2021, da firma SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS LTDA, estabelecida no(a) R CARLOS VIEIRA , no 562, baino
CENTRO, CEP 64720-000, cidade Socorro do Piauí, estado Pl, inscrita no
C.N.P.J.27.070.45í1000í-51 e registrade no(a) Junta Comêrcial do Estado do
Piauí sob o no 22200543596 por despacho de 0910212017.

Socorro do Piauí-Pl, 1 de Janeiro de 202í

Sâulo Brêno Sousa Co6lho
Sócio Administredor

950.127.533-72
2.042.3ô7 SSP Pt

Charle3 Ramos Menezes
Cont€dor

498.4'1 2.383-49
1.299.255 SSP Pt

a214to Pt

I



Livro Diário No. 5
Lic6nciedo paTa: CHARLES RAMOS MENEZES

Emprsss: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EOIFICIOS LTOA - CNPJ: 27.070./t5í/0001-51
Pêrlodo: 01 lO1 12021 a 31 I 12Í2021

eagingÇ dr"gá"

AOMIN

FoÍtês Contábil 5.'186.C

R CARLOS VIEIRA ,

Btíra
N'o: Baino: Cidad€: SocorÍo do PiauÍ, Estado: CEP: Telêfônê: 94435445

;a:ri! Crúd'r '

10n1D021

10to1Do21

10t01t2021

15t01t2021

1510112021

2UO1nO21

20101t2021

,v 2510112021

25tO1t202',1

8n1DU1

26t01t2021

2do1Í2021

10112021

2An1nO21

26/0112021

26101DO21

n112021

00'l

001

001

000í 00í

0001 001

1650959158

'tô50959í 58

1650959158

Totals do dla í0:

1650959163

1650959163

Íotab do dl. í6:

1650959166

1650959166

Totab do dlâ 20:

1650959026

1650359026

Totrb do dla 26:

1650959111

16.317,20

22.150,

WA

74.761,58

2.834,29

3.0t5,99

671,92

504,00

2.130,12

2.840.00

13.217.1.

3.100,00

't.0'1.0í.0'r.0r.000í . cain
Rêcebimênto dos s€rviços prêstados 0001

1.01.03.01.0,l.0001 - Sscrstaria Mun. dê Educ. de Coivaras do PiauÍ

Rgcsbimênto dos 9êrviço6 pr€3tados 0001

'l.01.03.01.01.0006 - Sec. Mun. de A$ist. Social ds Duque Barselar

R€c€bimerúo dos sêryiços pBstados 0001

2,01,01.01.01,0024 - DRM LOCADORA DÊ VEICULOS LTDA

PagEmonto e íomêcedors8

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Pagamsnto a Íom€cêdorê8

0001 001

0001 001

000í 001

0001 001

22.150,94

74.761,58

2.O1 .01 .27 .01 .OOO1 - Dividêndo8 a pagar

Pagamento de dividêndos a distribuir

1.0'1.01.01.01.0001 - Câixa

PagBmênto de divid€ndos â distribuir

2.01.01.07.01.000'l - Empréstimo BB Giro

Pagam€rúo d6 parcela do empÍêsümo
't.0't.01.01.01.000'l - cab€

Pagamênto do par§gla do êmpÉ3ümo
i

2.838,29

74.

li'..

3.01jl

671,92

504.00

2.130,12

0001 001

3.01.0'!.03.06.0001 - Mat€rial Aplicâdo na Produçáo dê Sêíviço8

Compra de matêrial pâra pEstaçáo dê 0001 001

sêNiços Contoím€ NFE0001 23090

1.01.01.01.01.0001 - Cai)€
Comprâ dê matoÍial para prestaçâo dê 0001 001

seÍviços Coníormê NFE000123090

3.01.01.03.08.0001 - Mat€Íiel Aplicado na Produçào de Sêrviços

Compra d€ mât€rial para prestaçáo de 0001 001

sôNi9oB Confomo NFE0001231 10

1.01.01.0í.01.m01 -Cab€
Compra de materialparâ pr€siaçáo ds 000í 001

sârviçG ConÍoímê NFE0001 231 10

3.01.01.03.06.0001 - MatêrialAplicado nE Produçáo ds Ssrvigos

Compra de matêrial para prsstaçâo de 0001 00í
s€rviços Conrorme NFE000021205

í.01.01.01.01.0001 - Cab€

Compra de matsÍial parâ píestação de 0001 001

sêíviços Confome NFE000021 205

3.01.01.07.01.0063 - MateriâÉ do Consumo

Compra Matorial pare Consumo Contorme 0001 001

NFE000002935

1.01.01.0í.01.0001 - Cab€
Compra Mat€rial pâra Consumo Conformê 0001 001

NFE000002935

1650959111

165095Sí í2

í650959í12

16s0959113

16503531í3

'1650959114

1650959114

Total! do dl. 26:

1650958975
3110112021 3.01.01.03.06.0010 - Locáçáo de MáGdêObra

Vlr do8posaa € cugtoe do mê6.

31/01/2021 3.01.01.03.06.0016 - Combustivel

qu.rb-ftiíâ, 6 dê sbíildê 2022 16:26:15
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Livro Diário No. 5
Licênciâdo pâra: CHARLES RAMOS MENEZES

Emprssa: SAULO BRENO SOUSÂ COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/000'lóí
F eÍlodo: O 1 nl nO21 a 31 I 1 21 2021

eaging§ df"pá3

ADMIN

Fort63 Contábil6.í88.0

R CARLOS VIEIRA , Bairro: CENTRO, Cidade: Socono do PiauÍ Estado: Pl, CEP: 64720000, Telefone: 9,í435405
E.tab C.ntro rrí1l:! IEI.ITi!'}Íl1

3'v0112021

31rc1n021

31lO'1t2021

31t01t2021

31n1t202'l

31t01t2021

31ti',tDO21

3110112021

31n1n021

513,00

713,43

r.í00,00

470,00

308,07

16,87

Vlr dê3p€8a ê custo8 do mêG. 0001 001 í650958975

3. 01 .01 .07.01 .00ô4 . Manut Consêrva9ão ê Umpêza

Vlr dosp€aaa ê cuatG do mê6. 0001 001 1650958975

3.01.01.07.01.0087 - PÍocês8o€ licitetóíos
Vlr despsas € custoa do mês. 0001 001 1650958975

3.01.01.07.01.0068 - ABsêssoria Contábil

Vlr d€sp§€s s custoa do mêa. 0001 001 1650958975

3.0í.01.09.01.0008 - Juros, Combs e Outras Dssps Bancárias

Vlr dêsp$as e custos do mês. 0001 001 1650958975

3.01.0í.09.01.0009 - toF
Vlr d€Bpêaâ8 e cuatoG do mêa. 0001 001 1650958S75

1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0

Vlr desp€sea e custos do mês. 0001 001 1650958975

1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brâ8ilAg: 519-3 CC: 33076-0

Vrdêpósito ÍÍdetr 0001 001 1650958976
'l.01.01.01.01.0001 - CaD€

Vr.depósito n/data 0001 001 1650958976

í.01.01.01.01.0001 - Cab(a

Rec.r€cêita dê seMço8 NFSe 4777007 0001 001 1650982899

3.01.01.01.01.0006 . Recêitâ da Prestaçáo ds Serviços - Mercado lntemo

Rêc.rêc€ita dê ssrviço8 NFS€ 4777007 0001 001 1650982699

Totâb do dla 3í :

Totalr do mâa dg JanelÍo:
2.01.01.07.01.0001 - EmpÉ8timo BB Giro

Pagamsnto do parcela do €mpÉstimo
1.01.0'1.0í.01.000í - Câb(a

Pagamênto dê parcsla do êmpÉslimo

1650059027

31nlt2021

o1n2n021

01n2nu1

@t0212021

09102t2021

o9102t2021

@rc2n021

't650959115

1850959115

1650959r r 6

't 650959'l I 6

TotllE do dla 09:

í ô50958977

'1650956977

1650958977

1650958977

0001

0001

001

001

4.072,51

'16.454,00

2.913,75

480.00

170,45

9.240,00

470,00

516,78

23,88

s.96'i.*'

4.072 ='

í6.454,00

,6E

2.913,75

480,00

't70.'"

't650959027

Totll! óo dl.0í:

28t02t2021

28t0i,2021

2arc2t2021

24ft2,2021

0001 001

0001 00't

0001 001

0001 001

3.01.0'l.03.06.0001 - Mat€rialAplicâdo na Produçáo d6 Soíviçog

Compra d€ mat€rial para pre§âção do 0m1 001

serviço€ ConfoÍme NFE000003872

1.01.0'1.01.01.0001 - Caixa

Compra ds matêrial para prestaçáo de 0001 001

s6rviço8 C,onfoíme NFE000003872

3,01.01.03.06.0001 - Matorial Âplicâdo na Píodução ds S€rviçc
Compra de mabrial psre píestaçáo dê 0001 001

sêrviços ConÍoÍma NFE000028453

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Compra dê material para pr3íação de 0001 001

seMços Confome NFE000028453

3.01.01.03.06.0009 - Sublocaçâo

Vlr d€sp€gas e ÇBtoa do mê4.

3.01 .01 .07.01 .0068 - Ass€8soria Contábil

Vlr dêspssa e cuato€ do mê.
3.01.01.09.01.0008 - Juros, ComÉs ê OutÍâs Dssps Bancárias

Vlr dssp€sas e custos do mês.

3.01.01.09.01.0009 - roF
Vlrdespêaas s custos do mês.

G.

I
t

E

A

D

p

fF
7
,('t
.Lr
C)

§
o
!)

v

oo

o

queir-Í6i8, ô da âbril dê 2022 16:28:15

Fls.

Continue,,.



Livro Diário No. 5
Uconciado psra: CHARLES RAMOS MENEZES

EmpEsa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
Pêíodo: O1n1nO21 a 31h2n021

eaging.{ qPdgás

ADMIN

Fortês Contábil 6.18Ê '-

lilÍi
R CARLOS VIEIRA

Cont Hl.tóÍlco
Bâinô: CENTRO Cidâdêi SôêorÍo do PiâuÍ

E.trb C.ntrô
Estâdo: CEP:
giÍtt:

Íêlêfônê: 94435 rn5
;IJ:Íft!

2UO2DO21

28102t2021

24n?J2021

1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 3307Ê0
Vlr desp€a6B e cuBtoa do mês.

'l.01.01.02.0í.000í - Banco do Bl.esil Ag: 519-3 CC: 3307&0
Vr.d€pósito rúdatâ

í.01.01.01.01.0001 - Câb(â

Vr.dêpóBito n/datâ

3.0í.0í.03.06.0001 - MaterialAplicado na Produção ds SsMços
Compra dê máêíal para pr$taçâo dê 0001
Bârviços ConfoÍmê NFE000003880

1.01.0í.01.01.000'l - Caixâ

Compra dê material para prestaÉo d€ 0001
s€rviço6 Conformê NFE0000038E0

3.01.01.07.01.0063 . Mdorieis de Consumo

Comprâ Matêrial para Corcumo Conformê 0001
NFE000003880

1.01.01.01.0'1.000'l - caú€
Compra Material para Con8umo ContoÍme 0001
NFE000003880

3.01.0'l.07.01.0063 - Matoriais de Consumo

Compra Mat€rial para Comumo ConÍormg
NFE000003881

'1.01.0í.01.01.0001 - Caixa

Compre Matêíel para Con8umo Conforms
NFE000003881

0001 001 í 650S58S77

0001 00'l 1650958978

000í

0001

9.712,95

213,00

135,00

165,00

'I 14,00

8.,145,00

10.25i.,

9.712,95

213,00

135,00

3118,00

0001 00't 1650958978

TotalE do dl! 28i

Totala do mâa de Faveraho:
01n 2021

01103t2021

o1n3DO21

01to312021

o2n3/2021

o2to3Do21

08t03t2021

oBto3t2021

08fi3t2021

o8n312021

1U0Bn021

1U03fr2021

1650959í 20

í 650959120

'1650959121

1650959121

Tot b do dla 0í:

í650959122

1650959122

Total! do dl! 02:

1850959117

16509591 17

1650959123

1650959í 23

Totâlr do dla 08:

1650959124

1650959124

Totrl3 do dle í0:

001

001

001

00í

001

001

ii ír

1e:

ír,
3.01.01.07.0'1.0063 - Maiadais de Consumo

Compra Matsial para Consumo ContoÍme 0001 001

NFEOOO4sl EOE

1.0'1.01.01.0'1.0001 - Caixa

Compra Material para Consumo Conformê 0001 001

NFE000451 8oE

3.01.01.03.06.000í - Matsrial Aplicsdo na Prcduçâo dê Sôrviço8

CompÍa de mateÍial para prêGtação dê 0001 001

sêrviçoe Conforms NFE0000169 t3
1.01.01.01.0í.000í -Cab€

Compra ds materialpara pÍBstação dê 0001 001

sêrviços Con ome NFE0000í6913

3.01.01.03.06.000'l - Mat€rial Aplicado ns Produçâo de Sêíviço8

Compra do malodal para pÍ€staçâo d6 0001 00í
seÍviços ConÍormo NFE000016936

í.01.01.01.0í.0001 - ceb(e

Comprâ dê matêrial para prsstaçáo de 0001 001

serviçG Confome NFE00001 6936

8.559,00

,186,00

114,00

8.i145,00

466,00

2AO!2O21 3.01.O1.03.06.0001 - Mat€rial Aplicado na Produçáo d6 Sgrviço6

quaÉe-t€ira, ô dc abÍilda 2022 16:28:15 Conli"'^'



Livro Diário No. 5
Licênciado para: CHARLES RÂMOS MENÉZES

Emprssai SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EOIFICIOS LTOA - CNPJ: 27.070.45í1000í-5í
Peíodot O1o1DO21 a 3142n021

Págingá? qp"ê3â

ADMIN

Forlês Contábil6.í86.0

R CARLOS VIEIRA , , N.o: 582, Bairro: CENTRO, Cidade: SocorÍo do PiauÍ, Estado: Pl, CEP:

Elt b C.ntro Ch.v.
Têlêfonê: 9i1435405

ETT i!

31t0312021

31n3n021

3'tn3/2021

v 31/03/2021

31103t2021

3'|03t2021

31n3n021

1650959í't 8

1650959í't8

16509591 '! I

1650959119

TotalE do dla 23:

1650958979

165095E979

1650958979

1650958979

'1650958979

1650958980

14.6't3,22

19.985,00

2.500,00

470,00

23n3nv1

23t0312021

23tO3t2021

Compra dê mabrialpara pr$tâção de 0001 00í
EeÍviços Confome N FEOOO7O7279

'L01.01.01.01.000í - C8D€

Compra de materialpaÍa pÍÊstaçào de 0001 001

seryiços Conformê NFE0007 07279

3.01.01.03.06.0001 - Matêrial Âplicado na ProduÉo de S€rviços

Compra de material para pre8taçáo ds 0001 001

ssrviço3 ConÍorme NFE000707280

í.01.01.01.01.0001 - Câlxa

Compra de mâtoriâl parâ prestaçáo de 0001 001
ssrviço8 ConfoÍme NFE0007072E0

3.01.0'1.03.06.0001 . Matêrial Aplicâdo na Produgáo de Sêrviçog

Vl. dêBp6ea ê clJsto6 do mê6. 0001

3.01.01.03.06.00í 0 - Locsçáo de Mão{+Obra
Vlr desp€aas € cuatG do mêa. 000í

3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis

Vlr despGas e cu9los do mês. 000í
3.01.01.07.0,.0068 - Assesrsoria Contábil

Vlr dospe8as ê cusios do mês. 0001

1.01.01.02.01.000'1 - Banco do BrasilAg: 519-3 CC: 33076{
Vlr desp€§s E custos do mê. 000'1

1.01.0'1.02.01.0001 . Banco do Brasil Ag: 51$3 CC: 33076.0

Vr.depósito rúdata 0001

1.01.0'1.01.01.0001 . CaD€

Vr.depó8ib rúdata 0001

31,30

2.413.50

4í.399,00

31,30

2.413,4.1\

37.568,22

41.399,00

38.000,00

001

00r

001

001

00'l

001

01tut2021

01tut2021

L07.04.01.0'l .0004 - VsÍculos

Compra dê Fiat Uno Way à vista
'1.0í.01.01.01.0001 - Câi)€

Compra d6 Fiat Uno Way à vÉta

001 1650958980

Tot b do dla 3í:
Total! do màE dê Íí!rço:

0001 001 rc[ÍErr,[!]

0001 001

90.950,02

38.000.00

1650982289

Totab do dl. 0í :

301u12021

30i04,t2021

30i0d,t2021

§t04t2021

3Uc/,12021

30104,t2021

3U0412021

3UUt2021

1650958982

í 650958982

16s0958982

1650958982

1650958982

1650958983

1650958983

5.000,00

470,00

'L 176,00

2,13

3.01.0í.03.06.000'l - Matsrial Aplicado na Produçâo de Serviçc
Vlr dgsp€eas € custos do mâs. 000í

3.01.01.07.01.0068 - As8essoria Contábil

Vlr despesae e custes do mês. 000'|

3.01.01.09.0'1.0008 - JuroS, Comisa s Outras Dssp6 Bancárias

Vlr despesas e custos do mês. 0001

3.01.01.09.01.0009 - toF
Vlr de3p€sas s custoa do mês. 0001

1.01.01.02.01.0001 - Banco do BrasilAg: 5't9-3 CC: 33076-0

Vlr dgsp€sas e custG do mês. 0001
'L01.01.02.01.0001 - Banco do BrasilAg: 519-3 CC: 33076-0

Vrdspó8ito ídata 000í
1.01.01.01.0'1.0001 - CaiE

Vr.depósito n/data 000í

1.01.0í.01.01.0001 - Cai,(a

00r

001

001

001

001

001

001

3.611,76

6.648,1:.

3.611,76

Continuâ...c
o
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queíte-fêirâ, 6 do abÍildê 2022 16'-24:15



Livro Diário No, 5
Licênciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ÉmpÍ$a: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.i151l000í-51
Petlod,ot o1 rc1 nO21 a 31 l1Z2O21

Pásin?4 *dê31.

ADIl
Fortss Contábil 6.'! '

íi':,.
9444..R CARLOS VIEIRA N.o: Bairro: Cid.dê: SocoíÍô dô Estado: Pl, CEP: ô4720000, Tslerone:

E.Lb C.ntro Ch.Y. ,níflt,I:] Cí

30n4no21

20n5/2021

2W05nO21

R€c.r€coita de sorviços NFS /t851008, 0001 001

4867012

3.01.01.01.01.0006 - R€c€ita da Prsstação de Serviçôs - Mêrcado lntêmo

Rêc.rec€ita ds serviço€ NFS ií851008, 0001 001

4867012

185098270'l 137.446,77

905,59

33.995.64

50.710,42

11

íí9.

2.900,00

,.i
137.446,771850982701

Tot ls do dla 30:

31n5ni21

31t0512021

31n51202'.1

3110512021

31n5n021

31t05t2021

31n5n021

31t05t2021

31105t2021

31n5t2021

31|O5DO21

31105Í2021

31t05t2021

31n5n021

7.50't,00

14.'177,40

8.456,00

346,90

2U,OO

1.487,20

't.600,00

3'18,51

25,77

Totals do mê3 do abÍll:
3.0í.0í.0'l.03.0007. Simplês

Vk pagamsnlo do Simples Nacional ref 0001 001 1650058986
0É,-2021

1.01.01.0í.0'l.0001 - CaD€

Vlr pagamento do Simpl€s NacionEl roí 0001 001 í650958966
04.2021

TotllE do dl. 20:

3.01.01.03.06,0001 - Matedel Aplicâdo na PrcduÉo dê Sêíviço8

Vlr d€spesas ê custos do mês. 0001 001 1ô50958984

3.0,.01.03.0ô.0010 - Locâção de Mão.dê-ObÍa

Vlr d€3pg38 e custo€ do mê€. 0001 001 í850958984

3.01.01.03.06.00í 6 - Combustivêl

Vlr dêspsas s custos do mês. 0001 001 165095E984

3.01.01.07.0't.oo49 -Água
vlr despêsâs ê c6toa do mês. 0001 001 1650958984

3.0í.01.07.01.0041 - Manú ConseNaçáo e Limpeza

Vl. despêBâs e cu8üoa do mês. 0001 00í 1650958984

3.0'1.01.07.01.0067 - PÍoc€ssos liqitstórios

Vlr dsspsss e custos do mê8. 0001 001 1650958984

3.01.01.07.01.0068 - Assêssoria Contábil

Vlr d6sp€sâs 6 custos do mâs. 000'1 001 1650958984

3.01.01.09.01.0008 - Juros, CoíniEs ê Outrâs DêspG Bancária
Vlr d€ap€saa e custo6 do mê6. 0001 001 í650958984

3.01.01.09.01.0009 - loF
Vlr despeeae ê custos do mês. 0001 001 1650958984

1.01.01.02.01.0001 - Banco do Br.silAg: 519-3 CC: 33075-0

Vlr dêspesas e cEtos do mâs. 0001 001 1650958984

L 01 .0'l .02.0'l .0001 - Banco do Bresil Ag: 5'1 9-3 CC: 330764

Vr.depó€ito n/dâtâ 0001 00'l 1650958985
'1.01.01.01.01,0001 - ceb€

Vr.depósito n/data 0001 001 '1650958985

1.0í.0'r.01.01.000'1 . câix8
Rêc.rccsila dr soNiços NFs 4695002, 000í 001 1650982707
4881005,4881004

3.01.01.01.01.0006 - R$€ita da PrestEÉo d€ Sêrviços - Mersado lnbrno

Rsc.rêc€ita d€ serviços NFS 4895002, 0001 001 14508,82707

4881005, 4881004

Total! do dlr 3í:
Totrl! do mâ3 d. ÍÍ.lo:

3.01.01.03.06.00í 0 - Loc€ção de Mão-de-Obra

Vlr despeses e custo3 do mâ3. 000í 001 1650958988

3.0'1.01.07.01.0067 - Píoc€sso8 licitatório8

905,59

GÉD

u.118,78

33.995,64

50.7'10,42

30n6t2021

30to6no21

;

J

í
'(b,

o!1/,

quârtâ-í.iÉ, 6 dê âbÍild€ 2022 16:26:15 Cor



Livro Diário No. 5
Lic€nciado pera: CHARLES RAMOS MENEZES

EmpÍ€6â: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EolFlClOS LTDA - GNPJ: 27.070.451/0001-51
P êtlcdot 01 I 01 12021 a 31 n 2n021

PáSin?áZ .dP.iê3á3

ADMIN

Fortês Contábil 6. 186.0

R CARLOS VIEIRA , , N.o: 562, Baino: CENTRO, Cidad€: SocorÍo do Estado: Pl CEP: 64 Telsfone: 94435405
Ch.v. 37.itTt!f'tÍ,:l

30túr2021

30tÉt2021

3U06t2021

§toano21

§lMno21

0001

0001

0001

0001

0001

0001

1650958988

1650958988

't650958988

16s0958988

1650S58S89

1.000,00

426,05

24,88

Vlr despesas e cusloa do mâ3.

3.0'1.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras D€8ps Bancárias

Vlr despêsas e cu3toa do mêa.

3.0'1.01.09.01.0009 - toF
Vlr desp€sas e qrEtos do mês.

1.01.01.02.01.0001 - Banco do BrasilAg: 519-3 CC: 33076-0

Vlrdê3p6as I cuslos do mâs.
'l.01.0'1.02.01.000í - Banc. do BÉsilAg: 5,|9-3 CC: 33076-0

Vr.depósito rvdata
'1.01.01.01.01.000'l - Cab€

Vr.dêpó€ito n/data

1.07.04.01.01.0004. Vêículog

Compra de onibB MgrcêdêE Bsnz

1.0'1.01.01.0í.000í - C8D€

Compra dê onibG Mêrc€d$ Bênz
'1.07.04.01.01.0004 - VsÍculos

Compra de S10 Triton

1.0í.01.01.01.000't - Caixa

Compra de S10 Triton

0001

0001

0001

0001

í 650982230

'1650982290

'1650982291

00'l

001

001

001

001

01n7t2021

01n7no21

01lo7Dozl

01t0712021

31n712021

31t07t2021

31n712021

vn7no21

31t07n021

31n7 nO21

31n7D021

31t07t2021

31n7t2021

001 1650958989

Totab do dla g):

Íotals do mâ! do Junho:

í65038229í

TotâlE do dls 0l:

001

001

001

001

7.510,44

45.000,00

80.000,00

16.150,00

2.926,el

5.510,00

302,04

195,32

5.758,73

30.842,90

582,42

4.350,9.1

7.5i,

.86',

45.000,00

80.000,00

16.150,00

'l.01.01.0í.01.0001 - Csb€
R€c.rocoita de sorviços NFS 4935003, 0001 00í 1650958960
4935004, 4935001

3.01.01.01.01.0006 - Rêcsitâ da Pr6taçáo de Serviços - Mercado lntêmo

Rec.rocêita dê ssÍviços NFS 4935003, 000í 001 1650958960
4935004, 493500't

3.01.0í.03.06.0001 - Mat€riel Aplicedo ne Produção de Serviços

Vlr desp€sas e cwtG do mês. 0001 001 1650958991

3.01.01.03.06.0010 - Locação dE Mãod€Obra
vlr dêspesâs ê custos do mâs. 0001 001 1650958991

3.01.01.03.06.0016 - Combustivel

\ír d€spg3as e custo6 do mês. 0001 001 1650958991

3.01.01.09.01.0008 - Juroa, Comiss € Outras Desps Bancári8s

Vlr despesas € custos do mês. 0001 001 1650958991

'L01.01.02.01.0001 - Banco do BrasilAg: 5í9-3 CC: 33076-0

Vlr dsspesas € custos do mês. 0001 00í 1650958991

1.01.01.02.01.0001 - Banco do BrasilAg: 5'19-3 CC: 33076{
Vr.depó6ito n/data 0001 00í 1650958992

1.0í.0'l.0'l.01.0001 - Csixs

Vr.depósito Íúdatâ 0001 001 1650958992

Totâb do dl.3l:
Totrls do ma3 dê Julho:

3.01.01.01.03.0007 - Simplos

Vlr pagamento do Simples Nscional rêf 0001 001 1650958968

o7-2021
1 .0í.0í.0't.01.0001 - câb(á

rPÂl

Lg.

5.758 73

20rc4Do21

20DAt2021

DT

§rts.
Ç
!
,_--ôo

queír-frira, 6 dê ebril dê 2022 16:26:'15

(J () À



Livro Diário No. 5
Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empl€sa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTOA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
P.í odoi 01 l0l 12021 a 31 A 2n021

easinE§ #dir
AN

Fort6 Contábil 6 '

R CARLOS VIEIRA , BairÍo: Cidads: SocorÍo do Estado: Pl CEP: ê4
Cantro ãi?l?:t

T€lefgne: u4
CÍírtTn I,IÍíIIJ

Vlr pagamsnto do Simples Nacion.l re{ 0001 001 '1650958968

07-2021

Totrl! do dla 20:

31/081/202í 1.01.01.01.01.0001 . Caixâ

Rêc.rec€ita ds sorviços NFS 4969030, 0001 001 1650958961
496901 0, 49ô9026, 4969008

31nU2021 3.01.0'l.01.01.0006 - Roc€ite de Pr$tação de Sêíviços - MêÍcâdo lntemo

R€c.rec€ita ds seNiços NFS 4969030, 0001 001 165095896'l
4969010, 4969026, 49ô9008

311c€,i2021 3.01 .01 .03.06.0010 - Locação de Mão-dêObrg
Vlr dsspssas € custoG do mâs. 0001 00't 1650S58994

31/081/2021 3.01.01.03.06.0016 - CombGtiv€l
Vlr despe3as s cu3tos do mês. 0001 001 '1650958994

3'l/08/2021 3.01.01.09.01.0008 - Juroe, Comis3 e Oúras D3sps Bencári.s

Vlr de3p€3âs e custos do mês. 0001 001 1650958994

31/0U2021 3.0'1.01.09.01.m09- tOF

VlrdespÉas e custos do mâ$ 0001 001 '1650958994

31|OU2O21 '1.01.01.02.01.0001 - Banco do BrasilAg: 519-3 CC: 33076-0
v Vlr d€sp$as e custos do mâ3. OO01 oo1 í650958994

31/08/2021 1.01.0í.02.01.0001 - Banco do BrasilAg:51$3 CC:3307&0
Vr.&pósito n/datâ 0001 001 1850958995

31n8,2021 1 .01.01.0í .0í.0001 - Caixâ
. Vr.dêp&ito data 0001 001 1650958995

Tot B do dla 3í:
Totab do m& do Agolto:

O1l0gl2o2l 1 .07 .U.01.01 .0004 - VsÍculos

Compra ds Onibus volkswagen à vÉta 0001 001 1650982292

01/09/202í 1.01.01.01.0'1.0001 - Cab€
Compra ds Onibus Volkewâgen à viBta 0001 001 16509A2292

O'llOgl2O21 'l .07 .U.01 .01.0004 - VeÍculos

Compra dê L 200 Triton 000í 001 1650982293

0't/09/2021 í.01.01.01.0í.0001 - caú(a

compra de L 200 TÍiton 0001 001 íô50982293

Totrl! do dla 0í :

2OlNl2O21 3.01 .01 .01.03.0007 - Simplss

Vlr pagamento do Simpls6 Nacional ref 0001 001 '1650958969

08-2021

2010912021 1 .01.o1 .o l .01.0001 - CaD€
\' Vlr pagamênto do Simples Nacionel l€í OOO1 OOí 1650958969

08-202í
Totals do dls 20:

30/09/2021 1.0í.01.01.01.0001 - Caixa

Rêc.recêita de ssrviços NFS 5000064, 0001 00í 1650958962
5000060, 5000061 , 500100ô

30/09/2021 3.01.01 .0 1 .01 .0006 - R€c€ita da Pr6taçâo dE Sgrviço8 - Mercado lntemo

Rêc.r€c€ita d€ 3sÍviços NFS 50000&1, 0001 001 1850958962

5000060, 5000061, 5001006

30/09/2021 3.01.0í.09.01.0008 - Juro§, Comiss e OutÍas Desps Bancáriâs

Vlr dgspe3as ê custoe do mês. 0001 001 1650956996

30/09/2021 3.01.01.09.01.0009 - loF
qu.dr-Í.ire, ô dê abÍildê 2022 16:26:15

18.500,00

370,00

645,87

26,54

20.950,00

582,.

20.950,00

19.542,41

19.3r':

40.000 00

130.000,00

386,18

18.400.0r'

19.349,10

40.000,00

130.000,00

386,18

386,í 8

18.400,00

684.62



Livro Diário No. 5
Lienciâdo para: CHARLES RAMOS MENEZES

EmpÍ€8a: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-5'l
PêrÍodo: 0í101/2021 a 31 l12ng21

easinEf .*,igás

ADMIN

Fortes Contábil 6.í8ô.0

R CARLOS VIEIRA
,rÍ.1 Contr Hbtódco

Bâirô: Cidsde: SocprÍo do Estado: Pl CEP: 64720000, Têlêfone: 9i1435405
E.tâb C.nlro Châva

3U09DO21

§n9/2021

30tút2021

0001

000í

0001

001

001

001

í650958996

't650958998

í650958937

0001 001 1650958997

Totab do dla 30:

ÍotaB do m& da Sabrnbío:
1,,1012021

12t1012021

12t10n021

12110DO21

000í 00í

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

1650959125

1ô50959't 25

1650959í 26

1650959126

TotEl! do dlE í2i

1650959129

í650S59129

TotrlE do dla íiú:

16s0958970

1650958970

TotsB do dla 20:

1650958963

1850958963

1650958998

í 650958998

16509s8998

1650958998

21,80

672,55

1.323,00

943,00

'1.600,00

826,30

a7.624,25

550,02

100,00

750,00

615,92

706,42

al2:'l: '

1.323,ür

943,00

1.600,00

82Ê

87.624,?..

Vlr de3psas s custo3 do mês.

1.01.01.02.0'1.0001 - Banco do BrasilÂg: 519-3 CC: 330764
Mr dêspgsas ê custos do mês.

1.0'1.01.02.0í.0001 - Bânc. do BresilAg: 519-3 CCi 33076-0
Vr.depósito rÍdata

1.0í.0í.01.01.000'l - Caixa

Vr.depóBito n/datâ

3.01.01.07.01.0063 - Materiais d€ Consumo

CompÍa Matorisl para Consumo Conformê
NFE000021990

1.01.01.01.01.0001 - CaD€

Comprâ Matêrial pâra Consumo CoíÍoíme
NFE00002't 990

3.01.01.07.01.0063 - MatêriaÉ dê Corcumo
Compra Mat€rial para Consumo ConÍorme
NFE000021991

í.01.01.01.01.0001 - Cai,€
Compre Mâleriâl pera Congumg Conforme
NFE00002199í

3.01.01.01.03.0007 - Simples

Vlr pagamento do Simples Nacional Í€,
09-2021

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Vlr pagamênto do Simplês Nacional r€f
0*2021

1

't4t1u2021

14t1U2021

2U1012021

20t10t2021

3.01.01.03.06.000'l - Material Aplicado na ProduÉo de Serviços

Compra de mderia para prstação de 0001 001

s6rviços coníNFE892372693

1.01.01.01.01.0001 . Cab€
Compra d€ maúeria psra pGtação de 000í 001

seNiços conÍNFEE92372693

3111012021

31t1WO21

31110no21

31110t2021

31t10D021

3111012021

0001 001

1.01.01.01.0í.0001 - Cab€
Rec.Íecêitia de sêrviços NFS 5028078, 0001 001

5028039, 5022003

3.01.01.01.0'1.0006 - Rocêila dâ Prestaçáo de Serviços - Mercado lnt€mo

Rêc.r€c€ita de seÍviços NFS 5028078, 0001 001
5028039, 5022003

3.0'1.01.03.06.0016 - Combustivêl

Vlr dêBp$as e custoa do mêa. 0001 00í
3.0'1.01.07.0'1.0064 . Manut Conservação e Limpeza

Vlr desp€§as € custG do mês. 000í 001

3.01.01.07.01.0067. Proces8oe licitatório8

Vlr dêspea€s ê custos do mê3. 0001 00'l

3.01 .01 .09.01 .0008 - Juros, Comi$s e Outrss Desps Benérias
Vlr dospg3aa e cwto6 do mê§. 0001 00í

IAPa

quaíE-Í€lra, 6 dê Ebnlde 2022 '18:28:15 Continus.



Livro Diário No. 5
l.banciado perâ: CHARLÉS RAMOS MENEZES

Emprosa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001é1
Peíodo: O1o1DO21 a 311121202'l

PásinlJrQ ff l
- n'

Fortes ConÉbil 6

R CARLOS VIEIRA , N.o: 562, Bâino: CENTRO, Cidade: Socono do PiauÍ, Estado: Pl, CEP: 64720000, Têlefone:

31t10D021 3.01.01.09.01.0009 - rOF

Vlr dêsp€aâs ê cusloa do mês.

3111U2021 1 .O1 .O'1.02.01 .0001 - Banco do Brâsil Ag: 519.3 CC: 3307ô-0

Vlr dgspegas I custos do mâ$
3111U2021 1.01.01.02.0í.0001 - Banco do BrasilAg: 5í9-3 CC: 33076-0

Vr.dêpóBito n/data

3111U2021 1 .O1 .01 .O'1.01 .0001 - Caixa

Vr.depósito n/deta

0001 001

0001 001

0001 001

16s0958998

1650958998

1650958999

0001 001 1650958999

Totâ|. do dla 3í:
Totala do mê! do Ouhrbro:

17,20

2.102,U

7U,16

66.616,58

1.203,60

26.600,00

24.1t0,00

7.003,26

2.244,38

'1.E79,35

1.500,00

3.050,00

2.400,00

533,78

17,25

2.033,14

2.102.U

7U,14

2U1112021

20t1112021

3.01.01.0 1.03.0007 - Simpl€s

Vlr pagamênto do Simplês Nacional rsÍ
10-2021

'1.01.01.01.0í.0001 -caD€
Vlr pagam€nto do Simplês Nâcional Í6Í
10-2021

0001 001 1650958971

1650958971

Tot b do dla 20:

1650958964

30t11t2021

30t1'v2021

0001 001

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Rsc.recaita do sEMçc 5060010, 000í 00í
5060003, 506000ô, 5060004, 5060002,
5060001, 5069001, 5069002

3.01 .0'l .01 .01 .0006 - R€coita da Prestação d€ S€rviços - Mercado intemo

Rec.Í€c€ita de serviçps 50600í0, 000'1 001
5080003, 5060006, 5060004, 5060002,
5060001. 5069001, 5069002

3.0í.01.01.03.0007 - Simplss

Provisão Simples NEcional rêÍ í 1-2021 0001 001

2.01.01.03.03.00í 0 . Simpl€8 a Recolher

Provisão Simple§ NeÇio.,al té 11-2021 0001 001

3.01.01.03.06.0001 - MaterialAplicado na Produçáo de S€Niçoe

Vlr de3pasas e custos do mês. 0001 001

3.01.01.03.08.0009 - Sublocagào

Vlr dêapêg€s ê custos do mê8. 0001 001

3.01.01.03.06.0010 - Locaçào de MãqdB,obra

Vlr desp€ses e cuatoa do mê4. 0001 001

3.01.0'1.03.06.0016. Combustiwl
Vlr despssa e custc do mês. 0001 001

3.01.01.07.01.004í - Aluguel de wÍculos
Vlr desp€ses ê cu8los do mê8. 0001 00'l

3.01 .01 .07.01 .0064 - Manut Consorvação e Limpeza

Vlr dêsposas e custos do mês. 0001 001

3.0í.01.07.0'1.0067 - Procsssos licitatórios

Vlr despesEs e custoE do mês. 0001 001

3.01.01.07.01.0068 - A83s83oria Conlábil

Vlr dêspo§es e qustoG do mês. 0001 001

3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss 6 Outras Dê3ps Eancária8

Vlr dêBpÊaas ê custos do mâs. 0001 001

3.01.01.O9.O1.OOO9 - tOF
Vlr despes€s e custos do mê8. 0001 001

IEFIiEEÍffiI

1.203,80

§11112021

3U11t2021

30111'2.021

30t1112021

w11f2021

30111t2021

s finO21

3U11n021

3U11t2021

301111202'l

30t11t2021

311n021

r 650958972

1650958972

1650959000

í 65095S000

't650959000

1650959000

1650959000

1650959000

1650959000

1650959000

't650959000

't650959000

c P lA

:
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Livro Diário No. 5
Liconciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Êmprese: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/OOO1-51
? etlcd,o: 01 I 01 f2021 a 3'1 I 1 Z 2021

Pásin$Js1 
flFd34^

ADMIN

Fortês Contábil 6. í 86-0

R CARLOS VIEIRÂ . , N.o: Bâifiô: Cidsds: Socofio do Estado: Pl, CEP: 64720000, Telefonê: 9.1435405

ad7,ítIll.]Tn

30t11t2021

30t11t2021

30111t2021

30t't112021

30t11n021

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

Totala do

0001 001

0001 001

1ô50S59000

1650959001

165095900'l

1650959127

1650959127

Totab do dla 30:

môa d€ Novembrc:

1650959128

1.0í.01.02.01.0001 - B.nco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0

Vlr dospesaa e custos do mê9.

í.01.0'l.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0

Vr.d6pósito n/dEtra

1.01.01.0í.01.0001 - Csir€
Vr.d€p&ito n/datâ

3.01.01.07.0'1.0063 - Mat€riais de Conaumo

CompÍa Matêrial para Conaumo Conforme
NFE000004107

1.01.01.0í.01.0001 -Cab€
Compra Matêrial pâra Consumo Confàrme
NFE000004 í 07

3.0í.01.07.01.0063 - Materiais dê ConBUmo

Compra Material paÍa Comumo ConÍorme
NFE000004197

'1.01.01.01.01.0001 - Câixa

Compra Mâterial pâra Consumo ConÍoÍm€
NFE000004197

1.01.01.01.01.000'l . Caixâ

R€c.r€csiüa d€ s€rviçoe NFS 0001 001
5090002,5090001, 51 Í010, 511 t0'!'t,
508800.1, 5090029, 5090028, 5090027,

5090030, 5't 06001, 5í 06002, 6091 00't,
5099001, 5099002

3.01.01.0'1.01.000ô - Recêita da Pro8taçâo dê SeNiços - Mercâdo lnterno

Rêc.r€coitâ de sorviços NFS 0001 001

5090002,5090001, 51 1 í010, 511 1011,

5088004, 5090029, 5090028, 5090027,
$90030, 5106001, 5106002, ô091001,
5099001 , 5039002

3.01.01.01.03.0007 - Simpleg

Provisão Simple3 Nadonal td 12-2021 0001 001

2.01.01.03.03.00'10 - Simpl€6 a Recolher

Provisão Simple8 Nacional td 12-2021 0001 001

3.01 .01 .07.0 í .0030 - Encargos de Depreciaçâo s Amortizaçâo

VlrdepEciaçáo acumulada no porlodo. 0001 001

í.07.04.21.01.0001 - (-) V€lculos

Vlr depreciação acumulada no pêríodo. 0001 00í
1.07.U.21.01.0002 - (-) Móveis, ubnsÍlios e lnstalaçõ€e

Vlr dspreciaçáo acumulada no pEíodo. 0001 001

1.07.04.2'l.01.0003 - C) Equipamentos e Máquinas

Vlr deprBciação aaumulada no perÍodo. 0001 001

3.0í.01.03.06.0009 - Sublocaçáo

Vlr dosp€8a e cu3tos do mâ8. 0001 001

3.01.01.03.0ô.001ô - Combustivêl

Vlr d.8p€aas s custo€ do mês. 000í 001

3.01.01.07.0'l.0041 - Aluguel dê wlculos

IEF!'EEí*]TI

69.356,16

1.684,3E

4.1E3,87

í53.932,4E

895,24

33.621,41

69.338,02

69.356,1d

153.932,48

895,2.t
,:!:1

1.65i

654,?i

sa+ltÍ.

.,É:

83,87

14t'12f202'l

14112t2021

't650959128

ÍotalE do dl. í4:

í 6509s896s

4.

3'l12DO21

31t12t2021

31t1i,2021

31t1212021

31t1212021

31112Í2021

31t12Í2021

31t1212021

31t12nO21

3't l'1212021

31t12n021

1650958973

1650958973

1650982294

1650982294

í 650962294

1ô50982294

16509E229s

1650982295

13.073,66

5.'t 15,08

I
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Diário No. 5
Lic€nciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Emprêsâ: SÂI,LO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001ó1
?atlcd,o: 01 l0l ni21 a 31 I 12Í2021

eâsinqS?4pd3$.

ADMIN

Fort$ Contábi|6.186.0

R CARLOS VIEIRA , , N.o: 562, Baino: CENTRO, Cidâde: Socono do PiauÍ, Estado: Pl, CEP: 64720000, Telefone: u435,'.
;rÍ: Conta

Vlr d€sp€sas s custo8 do mâa. 0001 001

3111212021 3.01.01.07.01.0064 - Manut Consêrvação ê Limpêza

Vlr dêspssa ê cu8to8 do mês. 000í 001

3111i,202'1 3.01.01.07.01.00ô7 - Proc€Bsos licitatóriog

Vlr despesas e custos do mâ§. 0001 00í
3111212021 3.01 .O'l .07.01.0068 - Ag3essoria Contábil

Vlr do3p€3a8 ê custoe do mê3. 000í 001

3'll'l2li2121 3.O1.O1.09.01.0008 - Juro6, Comisa € Outraa Dê3ps BancádâB

Vlr de8p€aaa s cu8to6 do mâa. 0001 001
yn2no21 3.01.01.09.01.0009 . loF

Vlr dsspeas € custoc do mês. 0001 001

31112f2021 1.01.01.02.0í.0001 - Banco do Bra8il Ag: 5í 9-3 CC: 3307&0
Vlr dospesas s custos do mâs. 0001 001

31112Í2021 1.O1.O1.02.01.0001 - Banco do BrâsilAg: 5'19.3 CC: 33076-0

Vr.dspóBito n/data 000í 001

311121202't 1.01.O1.01.01.0001 - Caixa

Vr.depósito Íídata 0001 001

\r 3111212021 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestaçáo de Ssrviços - Mercado lnt€mo

Vr.€nc€íram€nto do êrerclcio 0001 001

3111212021 6.01 - Apuraçào do ErercÍcio

Vr€ncenamonto do erercÍcio 0001 001

31112n021 6.01 - Apuração do ExsrcÍcio

Vr.encêÍremênto do exêÍcÍcio 0001 001

311122021 6.01 - Apuração do Ex€rcÍcio

Vr.6ncênamênto do êxorcÍcio 0001 001

31112Í2021 6.01 - Apuração do ExsrcÍcio

Vr.sncarÍamsnto do e)Grcício OOOI OOí

311128021 A.O'I . Apu.açáo do B(êrcÍcio

VÍ.ênconamênto do ê)(srcício 0001 001

3111212021 6.01 - Apuraçáo do E)(erslcio

Vr.€ncerÍamsr o do exercÍcio 0001 001

3'll12no21 6.01 - Apuraçáo do Exerclcio

Vr€ncsrramsnto do €x€rclcio 000'1 001

31l12ni21 6.01 - ApuraÉo do Ex€rcÍcio

Vr.êncêrremênto do ê)GrcÍcio 0001 001

31112!2021 6.01 - Apuraçào do E)Grclcio

Vr.ênconamênto do o€rcÍcio 0001 001
v 311't212021 6.01 - Apuraçáo do E)(erclcio

Vr.€nc€ramonto do ê)Grcício 0001 001

3111212021 6.01 - Apuração do ExercÍcio

Vr.BncorÍamento do €)(ercÍcio 0001 001

3111A2021 6.01- Apuração do ácrcício
Vr.encênamênto do e)(grclcio 000í 001

31112f2021 6.01 - Apuração do E)(grslcio

Vr.encgnamento do e)(erçlcio 0001 00't

3111212021 6.01 - Apuraçáo do áGrcÍcio
Vr.êncsnmsnto do ExErcÍcio 0001 001

3'111212021 6.01 - Apuração do E,(oÍcício

Vr.€nc€namento dc exercÍcio 0001 00í

que.lr-birâ,8 dê ebíildê 2022 16:2ô:15

1650982295

1650982295

1650982295

í 650982295

16s098229s

1650982295

1650982295

1650982296

í 65098229ô

1650982715

1650982715

1850982715

16509827'15

1650982715

1650982715

1650982715

16509E2715

't 6509827'1 5

1650982715

1650982715

16509827't 5

1650982715

't 6509827't 5

1650982715

1650982715

7.ô00,00

2.228,32

3.000,00

400,00

335,35

43,',t3

35.1í0,32

568.284,50

219,45

348,90

2.500,00

4.745,75

5.533,49

5.756,27

6.2E0,00

9.479,35

'r0.387,20

í0.678,37

17.550,52

33.621,41

4ô.423,66

70.9'15,66

74.652,19

31.795,54

35.110,32
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Livro Diário No. 5
Licênciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Emprêsâ: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTOA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
P àtlcÍJo: 01 I 01 DO21 à 31 I 1 2nO21

PáginqlrS 
#dê3á3

ADMIN

FoÉ6s Contábil 6.186.0

R CARLOS VIEIRA
Côntâ

N.o: 562, BairÍo: CENTRO, Cidade: SocorÍo do PiauÍ, Estado: Pl, CEP: 64720000, Tele{one: 9i1435405

Cédlto

?1t12/2021..

31t'12t202',1

31t1iJ2021

31t122021

3'v1212021

3'1112t2021

3111?,2021

31t12n021

31t'12t2021

31t12t2021

3',t t'1212021

3',v12t2021

31t',t212021

'3',11u2021

3111212021

31t12t2021

31112n021

31112t2021

't650982715

16509E2715

't6509827í 5

1ô5098271s

't650982715

't 6509827't 5

16509E2715

16509E27 t 5

't 6509827't 5

1650982715

1650982715

't650982715

1650982715

't650982715

1650982715

1650982715

1650982715

í6509827í5

.6"01 - Apuraçào do E)crclcio
Vr.ancarramento do exercÍcio 0001 00í

2.07.07,01.01,0001 - Lucros Acumulado3 e,/ou Saldo à DÉpo3içâo da Assembléia

Luqos EcumulEdos no e)€rcÍcio 0001 001

3.0'!.01.01.03.0007 - Simplês

Vr.oncênamsdo do exorcÍcio 0001 001

3.01.0í.03.06.0001 - MaterialAplicâdo na Produção d6 Sôrviços

Vr.encanamento do e)€rcÍcio 0001 001

3.01.01.03.06.0009 - Sublocaçáo

Vr.enenamento do e)GrcÍcio 0001 001

3.01.01.03.06.0010 - Locaçáo ds Máo-ds-Obra

Vreôcenamento do ê)ercÍcio 0001 001

3.01.01.03.06.0016 - Combustiwl
Vr€nc€r.amqnto do €)(9rcício 0001 001

3.01.01.07.0í.0024 - Aluguéis

Vr.onc€nam€nto do €)(grclcio 0001 001

3.01.01.07.01.0030 - Encargos d€ D8preciaçáo e Amodização

Vr.êncsrÍamênto do €rercÍcio 0001 001

3.01.01.07.01.0041 - Aluguel dE velculos

Vr.encanamento do srercÍcio 0001 001

3.0í.01.07.01.0049 - Água

Vr.enc6nâmênto do ê)GrcÍcio 0001 00'l

3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo

Vr.€nc€mmsnto do sxercÍcio 0001 001

3.0 1 .01 .07.01 .0064 - Manut ConsorvaÉo e Limpeza

Vr.€nc€Íramgnto do exercÍcio 0001 001

3.01.01.07.01.0067 - Proc€sso6 licitatórios

Vr.€nc€namenlo do e)GrcÍcio 0001 001

3.01.01.07.01.0068 - Ass€§soris C,ontábil

VrêncêrÍâmonlo do ê)GrcÍcio 0001 001

3.01.01.09.01.0008 - Juroa, C,omi8s ê Outrs Oê3p8 Bancárias

Vrênc€rramerto do ocrcÍcio 0001 001

3.01.01.09.01.0009 - toF
Vrênc6rramênto do ê)€rcÍcio 0001 001

6.0í - Apureção do É€rcÍqio
Vr.ênc.remênto do ê)(êrcÍcio 0001 001

269.192,28

Tot l. do dl.3í:
Totalr do m6! ds Dlz€otrc: 75õõJõ7õ6

269.192,20

zo.srs,6lF

17.550,52

2.500,00

33.62't,4'l

9.479,35

348,90

10.678,37

4.745,75

10.387,20
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Balanço Patrimonial
Licsnciado para: CHARLES RAMOS I\TENEZES

Pásinqlr4 
f,f,.:

Empr€sa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.O7O.45lnOO1-51 Fortes Contábil 6.1t-,.
Endersço: R CARLOS VIEIRA , Compl€msnto: , N.': 562, BaiÍro: CENTRO, Cidade: SocorÍo do PiauÍ, Estrdo: Pl, CEP: &1720000, TeleÍons: (86) 944354..
NIRE: 22200543596 - Dàlà: Ognú2O17

leÍÍN DolcriÉo gwvmxn

í
í.01
't.01.01

't.01.01.01

í.01.01.01.01
't.01.01.01.01.0001

1.07

1.07.U
í.07.04.01

1.07.04.01.01

1.07.04.0í,01.0003

1.07.04.01.0't.0004

1.07.04.01.01.0005

1.07.U.21
1 .07 .U.21 .01

1.07.04.2í.0í.0001
't .07 .u.21 .01 .ooo2
'L07.04.21.0't.0003

Tot l Ativo

2

2.O'l

2.01.01

2.01.01.03

2.01.01.03.03

2.01.01.03.03.0010

2.01.01.07

2.01.01.07.01

2.01.01.07.01.0001

2.07

2.07.01

2.07.01.01

2.07.01.01.0'l

2.07.0í.01.01.000'l
2.07.07

2.07.07.01

'1.055.477,65D

712.873,00D

712.873,000
712.873,00D

712.873,00D

7'12.873,00D

342.604,6sD

342.604,650

381.U7,470
381.U7,470

16.500,00D

358.000,000

6.547,470

34.442,82C

34.442,42C

35.483,32C

2.30É.,7arl

osn,z-qí
1.055.471Í: .

LO55.477i'.

ze1cz,l:
zeiqz1t ''

2.2e4J6q,.
2.294,16C

2.294,14C

26.847,98C

26.847,96C

26.847,96C

1.026.335,53C

500.000,00c

500.000,00c

500.000,00c

500.000,00c

525.335,53C

526.335,s3C

Ativo Circulsntr

Disponibilidados

NumêráriG €m Espéciê

Cab€ Gêral

Caixa

Ativo não CirculalÍê
lmobilizado

Bens em Opgraçào

Bên8 utilizâdos na Produçgo €/ou PrBstaçáo de Serviços

EquipamsriG, Máquin8 ê lrctâlaç(bs lndustriais

Velculo§

Móv€is, l,nen8Ílios e lnstâlâções Comerciais
(-) Oeprgciaçôes, Amodizeções e Ouotas d€ E)€ustão

C) Bôrc l,nilizados nE Prcdu9ão e/ou Prestaç5o de SeNiços

C) V€Ículos

G) Mó\,/ois, ú€nsílios E lnstalaçõ€s
(-) Equipamedo6 ê Máquinâs

Passivo Circulânt€

Obrigaçõ€8 d€ Curto Prázo

ObÍigaçôos Trabalhistas, PrBvidsnciáÍia8 e Fiscais

Obrigaç&3 Fiscais

Simplês a R8colhsr

EmpÉstimos e Financiamentos

Financiam€ntos a Cudo Prazo - Si8tema Financairo Nacional

Empréstimo BB Gim
Patrimônio Llquido

Capilal Realizâdo

Capital Social

Capital Social d€ Domiciliadoe e Residente8 no PaÍ8

Capital Subscrito dê Domiciliados s Rosidentss no PâÍs

Outras Contag

Oúras Contas

Detá de Encêrrâmentot 31112n021
Valor ds Ati\ro € Pssivo: R$ 1.055.477,65 (Hum Milhão Cinqüsnta s Cinco Mil Quatroc€ntos s Set€nta s Sets Rsais e Sossênta € Cinco Centavos)
Sob as penas da lei, declãrãmos quê as infomaçõ9s aqui contidas são vodadei.as e nos Espgnsabilizamos por lodas elas;

Soêono do PiâuÍ-Pl, 31 de DezembE de 2021

tA

t
P

t)
C

Saulo BÍ€no Sousa Coêlho
Sócio AdminEtrador

950.127.533-72
2.042.367 SSP Pr

§
o
r)

Chârl6s Ramo6 Menezeg
Contâdor

498.412.383-49
1.299.255 SSP Pt

8214tO Pt§
ô
.b/
()

Fls.L =-L
Conlinue.,q
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Batanço patrimoniat Pásinslss 
*ed9á3

Licênciadopara: CHARLES RAMOS MENEZES ÂDM|N
EmpÍêsa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.,15í/0001-51 FoÍtes Conrábit6.í86.0
Endercço: R CARLOS VIEIRA , Complêm6nlo: , N.': 562, Bâino: CENTRO, Cidade: Socono do PiauÍ, Estado: Pl, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405
NIRE: 22200543596 - Dâle'. OglO2Í2017

Conta Dâlcíção 31t1212021

2.07.07.01.01

2.07.07.01.01.0001

Totâl Pâ§si\/o

Lucros Acumulados

Lucros Acumulados E/ou Saldo à Disposição da Assembléig
526.335,53C

526.335,53C

1.055.477,65 C

Valor ds Ativo € Passivo: R0 1.055.477,65 (Hum Milhão Cinqoenta ô Cinco Mil Quatrocantos s Sêtsnta ê Setê Reais e Sessenta e Cinco C€ntavos)
Sob as peôas da lêi, declaramoG qus as informaçõ€s aqui aontidas sào vgrdadsiras ê nos Í€sporcabilizamos por todas elas;

Socono do Pieuí-Pl, 3í de Dezembro dê 2021

Seulo BÍBno Sousa Coslho
Sócio Adminislredor

950.'t27.53l*,72
2.q2.367 SSP Pt

Chadss Ramos Menezes
Contador

,í98.4í2.34319
1.299.255 SSP Pt

a214to Pt
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Rêsultado do Exercício
Lic€nciado para: CHARLES RAMOS MENEZES ADl,r'\'

EmpÍ$a: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.45110001-51 Foriês Contábil 6.18ô--
NIRE: 2220054359ô - Datât 09102!2017

EndêÍBço: R GARLOS VIEIRA , Complêmênto: , N.o: 562, Baino: CENTRO, Cidadê: SocoÍro do PiauÍ, Estado: Pl, CEP: 64720000, Tel€fon€: (86) 9443í05
Estabêlecimênto6: C,êntros dê RoBullado: TodoB

):i
Pásin+Jsq #ii.lrl

01to1lm21
a

31t1212021
Cont! Do!crlçáo

(+) 010

010.0'l

0í0.01.03
(-) 020

020.01

020.01.05

(=) 030

c) 040

040.03
(=) 060

c) 070

070.01

070.04

070.04.02
(=) 110

\-, (=) 150

(=) 200

R.clitE Bíute Opôracionâl

Faturam€íÍo Prod. Merc. e Ssrviços

Vsndag d9 Sêrviçqs

D€duçõss da Rsc€ita

lmpostoa FÊturado§

Simple

Rêcêita Lhuida

Custo M€rcâd./Sêív./Produtc Vêndidos

Cugto do8 Sêíviços Prestâdc
Lucro Bruto

De3pê8as Opsracionai3

Despesa8 AdminÉtrativs
Resultado Financeiro

Dgspeaas Financêirag

Re8. Ant€s da8 Participaçõ$ ê Contrib.

R€6. Ânt€8 lmp.Rsnda € Contrib. Social

Resultâdo Lhuido do Ercrcicio

L

Ê

ÁP

D

c

568.284,50

568.284,50

56E.284.50

5.533,49

5.533,49

5.533,49

562.75't,0't

209.542,03

209.542,O3

353.208.9E

84.016,70

78.040,9E

5.975,72

5.975,72

269.192,28

269.192.?1

269.19? r?

:f,
L §

o
t,

C-o

.L-5,o
e

'0

as penas da lei, dêdarâmG qu€ as E no8 ÍBsporcabilizamo§ por todas elas;

SocoÍro do Piauí-Pl, 31 de Dezembro de 2021

S.ulo BrÊno Sousa Coslho
Sócio Administrâdor

950.127.533-72
2.042.387 SSP Pt

Charles RámoÊ Mênêzê§
Contador

498.412.383-49
1.299.255 SSP Pt

821410 Pl

.J :t
,.2.22

.,i,rt

.'.
.,1;

quarh-í.irâ, 6 dê sbÍildê 20:12 Fim



Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Lic€nciâdo para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empío8a: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Códlgo Dsccdçlo

eásinllrZ flPds{.
ADMIN

Fodes Contábil 6.'186.0

ctPAI R6duz. AnalÍücâ PrtÍim. R$umlÍ

I
1.01

'1.01.0'1

1.01.0 t.0í
1.01.01.0'1.01

't.01.01.01.0í.0001-5

1.01.01.02
1.01.01.02.01

1.01.01.02.01.000't-8

1.01.0'1.03

1.01.0í.07

1.0't.01.07.01

1.0't.0't.07.02

1.0í.0'1.11

1.0í.03
'1.0í.03.01

1.01.03.01.01

1.01.03.01.01.0001-í

1.0í.03.01.01.0002-0

1.01.03.01.01.0003-8

1.01.03.0í.01.0004á
1.01.03.01.01.000í4
't.01.03.01.0í.000&2

1.0'1.03.02

í.0í.03.02.01
1.01.03.02.01.0001-4
't.01.05

1.0í.05.01

1.01.05.0í.01

1.0í.05.01.01.0001-8

1.01.05.01.03
'1.01.05.01.03.0001-7

1.01.05.0í.03.0002-5
't.01.05.01.03.00013

1.01.05.0'1.03.0004n

í.0í.05.01.03.0005-0

1.01.0s.01.05

1.01.05.01.05.000í 6
í.0r.05.01.05.00024
1.0í.05.01.05.0003-2

1.01.05.01.0s.0004-0

1.01.05.01.05.000$9

I .0't .05.0't .05.000&7
1.01.05.01.05.0007-5

1.01.05.01.0s.000&3
't.01.05.0'1.05.0009-1

'!.01.05.01.05.0010-5

1.01.05.01.05.001í-3
'1.01.05.01.05.0012-1

Ativo Circulant€

Disponibilidadss

NumoÉrio8 êm Espéciê

Caixa GoÍal

Caixa

Bancog

Conts Con€ntes

F-
;

-0
,
L
oo

3X

4X

De\,/€dora

De\,/€dora

Devedorâ

Dgvedo'
Dewdora,.
DsveCôr..,r

oeve,i,ri!.
Deved.
Dewdo'.4: '

Devedoíe'

Devedora

Dêvêdora

Dêvêdora

Devêdora

Devêdora

Dev€dora

Oevedora

Dewdora
Oevedora
OevêdorE

Devedora

Dovedora

Dêvedora

Dê!edora
Devedorâ '

Devedora

De\,/€dora

Dev€dorê

Deveddl{
Dewdnrl
Dêvái{i i!
Devé!": r:'

D€vê r. j 
'

Dêvêdi

Devêdo.'

Dev€dorr.

Oe\r€dora

Devedora

D€vedora

Dsvedora

D€vedora

DêvÉdora

D6vêdora

Devedora

De\,/€dora

Devedorâ

Devedora

Dêv€dora

Dêvedore

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

v
x

x363

ü -o!
Banco do Bra8il Ag: 5193 CC:

R€cursos no bdsrior Oocorr€nt$ ds Exportaçáo

Vsloros Mobiliário§

Valor€8 Mobiliários - Mercâdo de Capitais lntemo

Valor€s Mobiliário8 - Mercado de Capitais E)dêmo

Oúra8

Cliênt€s

Cliêntês Naclonaig

Clisnt€s Divsísos

Sêcrêtaria Mun. dê Educ. d6 Coivaras do PiauÍ

Prsfeitura Munc. d€ Paqustá

S€c Municipal dê educ. de Campo Alsgre Fidalgo

S€c. Munic. de Ed Boquêirão do PlauÍ

Sêc. Munc. dê Ed Sucupira do Riaçhâo

S6c. Mun. d9 AgBiBt. Social do Duquê Barcêlar

Clientes Internecionais

Duplic€tas a Rgc,€ber

Clisntgs DiveÍsos

CréditoB

Créditos com Têrcêirog

Adiantamsntos a Fom€c€dorês

Fomêcedor€s Divêrao6

Créditos dê Funcionário8

Adiantrâmento de Salários

Adiantamento dê Fárias

Adiantamento d€ 'l 30 Salário

EmpÉBtimos a Funcionário8

Vale T.ansporte

lmpo3los e Contribuições a RsÇupera.

ICMS a Recuperar

lPl a R8cup€rar

IRRF a Rêcuperar

IRPJ - Estimativa

CSLL - Estimativa

IRPJ a Rêcuperar

CSLL a Recuperar

PIS a R€cup€raÍ

COFINS a Rêcup€rar

ISS a Recuperar

CSLL - DifêÍenças TêmpoÉrias € Bass dê Cálculo Negsliv
IRPJ - DifelBnçás Têmporárias ê PrêjuÍzo8 Fbcai8

Ê

2

358

360

364

365

390

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5

6

7

8

I

10

't1
'12

í3
14

15

16

17

18

19

20

21

Continua...
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Contas (Livro Diário No. 5)
Licsnciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Emprssa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSÍRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.45110001-51

Pásin+J§#;:

eoú;'r
FoÍtês Contábil 6. 1E6:0

Códlgo O!!cdglo Roduz. AnllÍüca Prtrlm. Rsrumlr Nsturrzr

1.01.05.01.05.0019"9

1.01.05.01.07

1.01.05.01.07.0001-5

1.0'1.05.01.07.0002-3

í.01.05.01.09

í.0í.í5
1.01.15.01

í.01.15.01.0 t

't.01.15.01.01.000í-5

1.01.15.01.02
'1.01. 15.01.02.0001-0

1.01.15.01.02.0002€

1.01.15.01.02.00036

1.01.15.01.02.0004-4

1.01.15.01.03

1.01,15.01.03.00014

1.0't.'t5.01.04
't.0'1.15.01.04.0001-9

1.01.'t5.01.05

í.0't.'15.01.05.000't-3

í.01.15.01.19
1.01.15.01.19.000í-5

1.01.15.02
't.01.15.02.00

1.01.15.02.01
'1.01.15.05

1.01.15.09

1.01.17

't.01.17.01

1.01.17.0í.0í
'1.01.17.0í.01.0001-1

1 .01 .'t 7.01 .0'l .0002-0
'l .01 .17 .01 .02

1.01.21

1.01.21.0'l

1.01.2í.01.01

1.0't.21.01.01.000í-0

1.0í.21.0í.01.0003€

1.01.21.01.01.0005-2

1.01.21.0í.01.0007-9

1.01.21.01.0í.000$5
1.07

1.07.00

1,07,00,01

1.07.00.01.01

r.07.00.01.01.0001-5

r.07.00.03

1.07.00.05
r.07.00.07

Outros lmpostos e Contribuições I Recupgrar

Ant€cipaç{rês a R€cup€rar

Sâlário FamÍliâ

Salário Matsmidade

Outras

Estoque§

Estoquês êm Estebêl€cimêntG Própriog

Estoque dE Morcadoíia8

Mêrcâdori$ PEra Rêvêndâ

Estoqu€8 de Materiai8

Matádas Primas

MalêÍieis S6êuMários
Matêriais dê Embalagêm

C,ombustÍwis

Estoques de Produtos om Elaboração

Produtos em ElaborgÉo
Estoques de Produtos Acabados

Prgdutc Acabado6

Serviços em Andamento

Ssrviçoa 9m Andam€nto

Matoriab Diwr8os Almoxarifado

Matgriais Divêrso8

lmówis Destinados a Vonda

lmóvois Oestinados a Vênda

Corctruçõe8 êm Andamênto dê lmóvêis Dêstinado8 à Vsnda

Estoqu6s êm Pod6r dê Tôrcêiros

Outras

Despesas do ÉGrcÍcio S6guintê

De3p€sas do ExercÍcio Seguinte

Despesag Antedpqdgs

PÉmies de Segurps s Apropdsr

Assinaturas e Anuklades 9 Aprcpriar

Oúra9 Cgntag

Contas RotiÍicadoras

C) Contas RetiíicadorE§

C) Contas Retific€doras

G) Duplic€tas Descontadas
(-) Provisào para CrÉditos de Liquidação Duvidosa
(-) Provisão parâ Ajusie do E8toquê ao Valor d€ Mêrcâdo
(-) Provisào para Ajustê eo Valor Prcvávêl de Roalização
(-) Outra8 Contas RetiíicadorâB

Ativo nào CiÍsulante

Realiáwl a Longo Prazo

Clientes

Cliênt6 Nacionais

ClierÍg3 Diverso8

Crádito8 com Pe3soas Ligadas FÍsicaíJurídicas

x
x

23

24

22X

25X

30

31

32

33

41

Oêvêdora

Dsvedora

Devodora

Devedora

Devedora

Devedora

Dêvedora

Dêwdora
Dêvêdora

Oêvedora

oevedofti
Oevedorâ

Dewdorà

De\,/€dorg

De\,/€dore

Oe\,€dora

DevedoÍh

Os\,/odoÍl

Dewdor$
oewi: :

Dewü ,
Dgvedor:i .

Dewdolr
Devedóra

Dewdora
Dev€dora

Devsdora

Oevedora

Devêdora

Dsvêdora

D€vedora

Dsvedora

D6vedora

O€dorâ
Credora

Credorã

Credorã

Credora

Credora

Credora

Credora '
D€v€dof'-t

Devêoi j.i

fur".," '
Devà r: I

Dêv,àl'l'''
DewdL

Devedoiá.

D€vEdorà

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

26

27

2A

29

u
35

x
x

x
x
x
x
x

36

37

38

40

x

Valores Mobiliários

D€póEitos Judiciai§ LAP

-:
.o
â
-L

v

querte-Í6i8, 6 d€ ebdldê 2022 í8:28:15 Continue,,,



Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Licenciado pera: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Pásin+Jf #d9á3
ADMIN

Fortês Contábil 6. 1 86.0

Códlgo DêacÍlçào Rêduz. An.lÍdc. P.tdm. R6.umlr Nâturezâ

1.07.00.09

1.07.00.09.01

1.07.00.09.02
'L07.00.17

1.07.00.17.0í

1.07.00.17.0't.0001-3

1.07.00.17.01.0002-1

1.07.00.19

1.07.OO.21

1.07.00.2'1.01

í.07.00,21.01.0001-9

1.07.oo.2',t.01.0002.7

1.07.00.21.0'1.0003-5
't.07.00.2't.0',.0004.3

1.07.0í

1.07.01.01

1.07.01.02

1.07.01.03

1.07.01.04

1.07.01.05

í.07.01.06

1.07.01.19
't.07,0'1,20

1.07.01.21

1.O7.U

1.07.04.01

1.07.04.0í.01
't,07.04.01.0í.0001-8

'L07.(N.01.01.00026

1.07.04.01.01.00034
't.07.04.01.01.0004-2

í.07.04.01.0'1.0005-0

1.07.04.01.01.0006-9

1.07.U.01.O2

1.07.04.01.02.0001-2

1.07.04.01.02.0002-0
'1.07.04.03

't.07.04.05

'1.07.04.07

1.07.04.'10

1.07.O4.11

1.07.04.13
'1.07.04.15

'1.07.04.19

't.07.04.21

1.07.U.21.01
'1.07.04.21.0í.0001í

1.07.04.21.01,0002.0

1.07.04.2't.01.0003-8

Dev€dora

D€vêdôra

oevEoàll
oavedillÚ

o.*iitt
Dêvá§iA!Í

o"*lhê
Dêvedd:.,:

Cedora 1t '

Credora

Credora

Crêdora

CredorE

Cr€dora

D€vêdora

Devsdora

Dsvedora

Devedora

Dowdora
Devedora

Dewdora
Dêvedorâ

Credora

Credorâ

Derredorâ

Devedora

Devedôrd

Devedo,ri

Devedilil
DevedüÍr
Deveiii-'1
oeréIiii
Dêvêd?'

oevedoi:i
oEwdorc
Dgvedora

Oêvedora

Oev€dora

Dev€dora

Devedora

Oêv€dora

Dêwdora
Dgvêdora

Devedora

CÍBdora

Credora

Credora

Credora
Cíêdorâ

lmpo8toe o Contribuiçõês a Recup€rar

CSLL - DiÉrôngás Temporáries e Bass de Cálculo N€gativa

IRPJ - Oifêrênçâs TêmporáriaB ê PÍ€juÍzos Fisêeis

Depesas do Exercício Seguints

Despesas Ant€çlpadas

Prêmios de Sêguros 9 Aprcpriar

Assinaturas ê Anuidadgs e Apropriar

Oúras Contas

G) Contes Ráiíicsdoras

C) Contas Retificadorâs

C) Duplicatas Descontadss

G) Provisão perâ CÉditos dê LiquideÉo Duvidosa

C) Provisão para Aju8ts ao Valor Prováwl ds Realizaçáo

C) Oúrãs Contas Retificádora8

lnwstimêntos
Participaçõe8 Pemansntas em ColigEdas ou Controladas

lnvestimêírto6 Oêcononba de lnc€ntivo8 FÉcais

Outros lnvestimentos

Ágios em lnt/eslim€nto§

Con€çáo Monetária - DiEr"nçs |PC|/BTNF (Lei no 8200/1991)

Con€ção Monstária Espocial (Leino 8200/1991)

Outras Contraa

(-) D$ágio8 ê Provisáo Pêrdas Prováveis €m lnwstimerúos
(-) Outras Cor aB Retiíicadorâs

lmobilizâdo

Bêns em Opêraçáo

Bêns Utilizados na Produçáo e/ou Prostaçâo ds Serviços

Têngnoa

EdifÍcios ê Construç6s8

Equipemertos, Máquinas ê lnstalações lndustriais

Veícul08

Mówis, t tensÍlios ê lnstaleçóas Comêrciais

Equipam€nto€ ds Proc€ssâmento dê Dados

Bêns Não Utilizedos na P.oduçào dou Pr6stâÉo dE Ssrviço8

Embsrcaçõ€s

Agronavas

R€cursos Minsrais

Florsatamento € Relor€stamento

Direitos Contratuais de Eplorsçao de FloÍ68tr8

Con€Éo Monêtária - Diferença IPC/BTNF (Lsi no E200/1991)

Corcç5o Monetárie Especiai (L6i no 8200/'199'l)

lmobilizado €m Andamsnto

Bons ArÍBndados

OúraB lmobilizaçõe8

C) Dêprêciaç&s, Amorlizaçõês e Ouota8 de Exaustão

(-) Bons Utilizados na Produção ê/ou Pr€etação ds Serviços

(-) VeÍculG

C) Móvêis, utensÍlios e lnstâlaçães

G) Equipamento§ e Máquinas

42

43

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

44

45
4
47

48

49

50

51

52

53

54

366

367

394

C\\ C,ôntinue...

.'or.i
-0
v
.à

f)
>r
o

querta-bira,6 dê âbril d6 2@2 l8:26:15

OY



ÍcFr
d;'

Plano de Gontas (Livro Diário No. 5)
Licanciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

EmpÍesa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.45'l/000í-51

Páoina20- tâ9.:

til ,'

#09..
ADI\,llN

Foítes Contábil 6. I 86.0

Códl0o DGcÍiclo Roduz. Analltlca Patrlm, RÉumlr [aturuzâ

't .o7 .u.21 .02

L07 .U.21 .02.0001-6

1,07.U.22
1.07.05

1.07.05.01

1.07.05.03

í.07.05.0s
1.07.05.07

í.07,05,09
'1.07.05.1'l

1.07.05. í3
1.07.05.í5
1.07.05.20

1.07.05.21

1.O7.07

1.07.07.01

1.07.07.O2
'1.07.07.03

1.07.07.04

1.07.07.05

1.07.07.06

2

2.01

2.01.01

2.01.0í.01
2.01.01.01.01

2.0í.01.01.01.0001-0

2.0í.0í.01.0í.0002-8
2.0'1.0'1.01.01.00036

2.0't.01.01.01.00044
2.01.0't.01.01.000s2
2.01.0í.01.0í.000Ê0
2.01.01.0't.01.0007-9

2.01.01.0't.01.000&7

2.01.01.01.01.000$s

2.01.01.01.01.001G9

2.0't.01.01.01.00í 1-7

2.01.01.0r.01.0012-5

2.01.01.01.01.00í 3-3

2.0't.01.01.01.0014-1

2.01.01.01.01.0015-0

2.01.01.0í.01.0016-8

2.01.01.01.01.00176
2.01.01.01.01.001&4

2.01.01.01.0í.0019-2

2.01.01.01.01.0020.6

2.01.01.01.0'1.0021-4

2.O1.O1.O1.O1.OO22-2

2.0't.01.01.0í.00210

G) Bsns Nâo Ljtilizados na Produçâo e/ou PEstação Serviços
(-) EdifÍcios ê Con8truçtês

G) O(rtrâ8 Contas Retificadorgs

lntengÍvêl

Conc€ssabs

Marcas e Patenteg

Dirôitos Aúorais
Fundo dê Comércio

Soiwar€ ou Programa8 de Computador

Frsnquias

Desenvolvimento ds Produtos

Oúras
(-) Amortizaçáo do lntangívêl

C) Outras Conta8 Rêdutoras do lntangívêl

Diíêrido

Oesp63âs PréOpêracionâis ou PréJndustriaig

D€8p€sas com Psrquisas CientÍficas ou Tecnológicâs

Demais Aplicaçõ$ €ín De8pesas Amortiá\reis
CorÍ€çáo MoneÉria - Difêrênçâ IPC/BTNF (Lei no 820cY1991)

CorÍEçâo Monêtária Esp€cial (Lei no 8200/í991)
(-) AÍnortizaçáo do Difsrido

Passivo Circulantg

Obngeçóes de Curto Prazo

Fomec€dorBB

Fomsc€doÍss Nacionais

Madsirsira Co€lho

Velério Constuções

Armazém Silvs

E. F, ALENCAR

DANTAS &AMP; iTAGALHÂES LTOA

G.M. DANTAS CARVALHO MAGALHAES

TELANORTE INOUSTRIAL LTDA

MAGAZINE LUIZA Si/A

FERROLÊSTE LTDA F14 PICOS

PASCOAL JOAOUIM DA SILVA E FILHO

JOÍA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS L

HIGH WAY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CIME

CARVALHO E BEZERRA COMERCIO DE MADEIRÁ L

LINOE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTOA

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES

FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

CENTRO DE CONST COM E REP LTDA

R, JERONIMO DOS SANTOS SILVA

IMPRESSAO &AMP: CIA EMPREEND. EM INFORMA

AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

E A C L LUSTOSA COMERCIO DE PISO - ME

ESPLANADA DAS CONSTRUCOES LTDA

tAP

368 X
Crcdora

Cr€dora

Crodora

Dgwdora
Dsv€dora

Devgdorg

O6vêdore

Oevedora

De\,/€dora

Dev€dora

Dev€dora

Devsdora

Cr€dora

Crsdora "

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dewdqtà
o"*ailià
oereriSli4

DevedoÍi
Credora Yli

Deve rl''"1

D.vedr,.

Credora

CÍ€dora

CredoB
Credora

Credorg

Credora

Cr€dora

Credora

Cr€dora

CÍêdora

Crsdora

Credora

Crêdora

CredorE

Crodora

Cr€dora

Credora

Crsdora

Crêdora

Crêdoê -'

cíêdorí il

crea;il9t{
c."}orli
cÉdôi.
crecorâ,
credorâ 13

Credore
CrêdoÍâ

56

36í
362
369

370

371

372

374

375
376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

347

388

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Licanciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empr€es: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO OE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Pásin+3J ,fd9á3
ADMIN

Foítêê CônÉbil 6-186.0

Códlgo Dslcíçáo Roduz. Analltlca PatÍlm. R€sumlr t{aturrzr

2.01.01.01.01.0024-9

2.0í.0't.03
2.01.01.03.01

2.01.01.03.01.0001-5

2.01.0'1.03.01.0002-3

2.01.0í.03.01.0003í
2.01.01.03.01.0004-0

2.01.01.03.01.000$8
2.0'1.01.03.01.00066

2.0't.01.03.0't.001G4

2.01.01.03.0't.00í 1-2

2.01.01.03.0í.0012-0

2.01.0't.03.0í.00í3.9
2.0t.0t.03.0í.00't4-7
2.01.0í.03.01.0015.5
2.01.0'1.03.03

2.01.01.03.03.00014
2.01.01.03.03.0002-2

2.01.01.03.03.0003-0

2.01.01.03.03.0004-9

2.01.01.03.03.0005-7

2.01.01.03.03.0006-5

2.01.01.03.03.0007-3

2.01.0í.03.03.000En
2.01.01.03.03.0009-0

2.0'1.01.03.03.001&3

2.01.01.03.03.0011-1

2.0'1.01.03.03.00í2.0

2.0't.01.03.03.0020-0

2.01.01.O7

2.01.01.07.01

2.01.01.07.0í.0001-6

2.01.01.07.02

2.01.01.07.03

2.01.01.07,04

2.01.0't.07.05

2.0'1.01.09

2.01.01.09.01

2.01.0'1.09.01.0001í

2.0't .01 .'t 'l

2.01.0'1.17

2.O1 .01 .17 .O1

2.01.01.17.01.0001-8

2.01.01.17.01.0002-6

2.01.01.17.01.0003-4

2.01.01.17.01.0004-2

2.0'1.01.17.01.0006-0

2.01.01.'17.0í.000s9
2.O1 .O1 .17 .01 .OO07 -7

i}LIl LOCADORA DE VEICULOS LTDA

57

58

5S

60

61

62

63

u
65

66

67

68

69

70

7'l

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

393

a2x

Crêdora

Credora

Crêdora

Crsdorg

Credorá

Credori
opdo: jj .

creaãii:i,
c,Ediiiii,{
creaorl à

Credore"i.

Cr€dora

Credora

Credora

Credora

Cr€dora

Credora

Cl9doÉ
Credore

Credora

Cr€dora

Cr€dora

CrEdora

Credorà

Credora

Credors

Crêdorâ

Credora

Cr€dore

CÍedorâ

credord
credoili
crediir -'

cr€dili::'' ...

Credc;u" i
credoh:'i
CredoÉ "

Credgra

Credora

CÍÊdora

Credora

Cr€dora

O€dora
Credora

CredorE

Cr€dora

CrBdorg

CrEdora

Cledora

x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Obrigaçõ€s Trabalhistas, PÍêvidônciárias ê Fisc€is

Obrigaçõe9 Trabalhistra3 e Previdenciáriaa

INSS a R6colhsr

FGTS a Recolhêí

Contribuição Sindicâl e R6colhôr

M€nsslidade Sindical E Recolher

Ta)€ Assbtêncial a Rêcolh€r

Contribuição Conbdêrativa a Rêcolher

Salários a Pagâr

Teraêirizedo8 à pagar

P€nsão AlimêntÍcia a Pagar

Oécimo Tercêiro Salário a Pagaí

Fériag s Psgar

R$ci8õ€a a Psgar

Obrigaçõe€ Fisc€is

lcirs a R€colhEr

lPla R€colher

ISS â Recolher

PIS a Recolh€r

COFINS a R€colher

IRPJ a R€colhsr

CSLL a Rocolher

IRRF e Rêcolhsr

CSRF a Rêcolher

Simples I Relhêí
Oébitos Fiscais CSLL - Diterênçás Têmporárias

Débitos FiscâÉ IRPJ - oiÍ€r"nças T6mpoÉrias

Outros lmpostos e Tâx8s a Rêcolher

EmpÉBtimos e Financiementos

Finânciâmsntos a CuÍto Prgzg - Sislêmâ Financeiro NEçional

EmprÉstimo BB Giro

Arsnd. Merc. (Financ.) cuÍto Prezo - SÉt. Financ. Nacional

FinanciamgntoB ã Curto Prazo - Outíos

FinanciEmênios a Curto Prazo - EÍ€rior
Anendamênto Mêrcantil (Financairo) à CuÍto Prazo - Exterior

Adiantamsnto ds Cliente§

Adiântamento d€ Clientes Nâcionais

Cliêntê€ Divêr3o6

DEbântures

Oúras Contaa

Outras Obdgeçõês

Ssguros a Pag.r
Tslofone a Pag6r

En€rgia a Psgar

corcumo ÁguE a Pagar

Aluguáb a PEgar

Saulo BrBno Sousa Cgelho

Prôlaborês a Pagar

LA

Ê

P

D

c
o

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

C!
,t
.D.br

o §a

Yo

x

83

u
85

86

a7

88

89

x
x
x
x
x
x
x

Continua...
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Plano de Gontas (Livro Diário No. 5)
Licsnciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Emprssa: SAULO aRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LÍDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Pâsin+Krpdgtl

ADMIN

Fortes Contábil 6.18Íi 0
. ,ti

Códlgo lreacrlção ?:lTlrtl Analitica PatÍlm. R€aumlr Naüliiir,i

.01.17.01.0008é A8s€ssoria Contábil a pager

Doaçõ€s e Subvençõês para lnv$timentog

Provisões

Provisõsg dE Nalureza Fiscsl

Proúsões de Naturezâ Trabalhisla

Dédmo Terc€iro Salário

Féries

INSS sobrê Oácimo Terc€i.o Salário

FGTS sobre Dédmo Tercoiro SâláÍio

INSS sobÍe Férias

FGTS sobre Férias

Provis6es de Natureza CÍvel

(-) Contas Rêtiíicadoras

Dividgndos Propostos ou Lucros creditados

Dividendos a Pagar

Oividendos a pagar

Passivo não Circulante

Obrigaçõês de Longo Prazo

Fom€c€dgres

Fomec€dores Nacionâis

Fomgc€dores Oiverso3

Obrigaçô€s Trabalhbtas, Previdsnciárias e Fiscais

Obrigaçõês Trabalhiías e Prsvid€nciárias

Obrigagões Fbcâi8

DébitG Fiscab CSLL - DifêrÊnçâs TempoÉrias

Dábitos Fiscais IRPJ - Difêrenças TemPoÉrias

lmposto dê Rênda sobre Lucros Diferido8

Empréstimo€ a Financiamontos

Finsnciamêntos a Longo Prazo - Sislema Financeiro Nâcional

Arrend. Meíc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional

Fingnçiâmentos a Longo Prâzo - Brssil - Outros

FinanciamêÍrtos a Longo Prazo - Extedor

Anendamanto Mgrcantil (FinencêiÍo) à Longo Prazo - Exterior

Adianiâmênto de clientes

Cligntes Nacionâis

Cliênt€8 Divgrsog

D€bênturê8

EmpÉstimoB d€ Sócios/AqionÉtas Não AdministEdores

CÉditos de P€$oas Ugades FÍsica/JurÍdicas

Outras Conta§

Doaçõ€s ê Subwnçõgs para lnvêgtim€ntgs

Provisõas

Provisõ€s de Naturêza Fiscal

Provisõ€s dê Naturêzâ TrabalhBta

Provisóes de Nalurêza Cív6l

C) Contâs R€tmcsdora8

R€c€itas DiÍêridas

R€c€ilâs Diferidas

Recêitas Oiisridas

359

90

9!
92

93

94

95

389

96

98

99

100

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

2.0í.0r.19
2.01.01.2'l

2.01 .01 .21 .01

2.01.01.21.02

2.0'1.01.21.02.0001-8

2.O1 .O1 .21 .02.0002-6

2.0't.01.2't.02.00034
2.01 .01 .2't .O2.OO0É,-2

2,01.01.21.02.000$0
2.01.0'1.21.02.0008-9

2.01.01.21.03

2.01.01.24

2.01.O1.27

2.01.01.27.O1

2.0'1.0'1.27.0'1.000'l-0

2.O3

2.03.0í
2.03.01.01

2.03.01.01.01

2.03.01.01.01.0001-2

2.03.01.03

2.03.01.03.01

2.03.01.03.03

2.03.01.03.03.0001-7

2.03.01.03.03.0002-5

2.03.01.03.03.0003-3

2.03.01.07

2.03.01.07.0't

2.03.01.07.02

2.03.0'1.07.03

2.03.01.07.04

2.03.01.07.05

2.03.0t.09
2.03.01.09.01

2.03.01.09.01.00014
2.03.01.11

2.03.0't.í3

2,03.01.'t5

2.03.01.17

2.03.01.19

2.03.01.21

2.03.0'1.21.01

2.03.01.21.02

2.03.01.21.03

2.03.01.24

2.O3.02

2.03.02.O1

2.O3.O2.O1.O1

çtpÁ

Credora

Crcdorâ

Credora

Credora

Cred016

Credora

Cr€dora

Credora

Devêdora

Crêdora

Crêdora

Crêdora

Credora

Cr"dora
Crêdorâ

Credora

Crsdora ,

Credora

Crêdoaa- ..

Credoí,.

croqPií- -

cr€doii i.
Crêdor€!.

Credora

Crêdora

Credoía

Credora

Credora

Crêdora

Crsdora

Credora

Credora

Cr€dora

Crcdora

Credora

Cr€dora

Crêdore

Credora

Crcdora

Dêv€dora

Crêdorâ

Cradorá :

Crsdor?:. '
coiri6;..

{.'-

Cre*.,-.--
Credt.l ':;

N I
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Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Licênciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

EmpÍ$a: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

eáoin1ln.Q ff03{.
ADMIN

Fortês Contábil 6. 1 86.0

Códlgo D!!crlglo Roduz. Anllltlc! P.trlm. Rasumlr Nlturtzr

2.03.02.01.02

2.07

2.07.01

2.07.01.01

2.07.01.01.0't

2.07.0'1.0't.0í.0001-E

2.07.01.01.0í.0002-6

2.07 .01 .01 .02

2.07.01.01.02.0001-2

2.07.01.01.02.0002-0

2.07.M
2.07,U.01
2.07.U.O1.01

2.07.04.01.01.0001-2

2.07.04.0't.01.0002-0

2.O7 .U.01 .02

2.07.04.01.03

2.07.04.0í.03.000í -1

2.07.04.01.03.0002-0

2.07.04.01.03.0003-8

2.07.04,01.03.0004-6

2.07.04.01.03.0005-4

2.07.04.01.03.000Ê2

2.O7.U.O1.U
2.07.04.01.05

2.07.05

2.07.05.01

2.07.05.01,00

2.07.05.01.01

2.07.07

2.O7.O7.01

2.07.07.0'1.01

2.07.07.01.0í.0001-7

2.07.07.01.02

2.07.07.01.02.0001í
2.07.07.01.03

2.07.O7.o',t.U

3.01

3.0í.01
3.01.0'1.01

3.01.0't.01.01

3.01.01.01.01.000'l-4

3.01.01.01.01.0002-2

3.0'1.0't.0r.01.0003-0

3.01.01.01.0'1.000+9

3.01.0'1,01.01.0005-7

3.0't.0't.01.01.0006-5
3-01.01.01.01.0007-3

G) Custo3 Con$pond€ntss às Rec€itas Difeídas
Pâtrimônio Llquido

Capital R€alizado

Capital Social

Capital Social d€ Domiciliados e Rêsidêntês no PaÍs

Capital Subscrito de Domiciliâdos E Residentes no Pals

G) Cspitel 6lntegrâlizârde Domicilisdos 6 R68id no Pals

Câpital Social de Doíniciliado€ e Rêsid€r ê3 no Ext€rior

Capitâl Subscrito de Doíniciliâdo3 ê R6idsntes no Eíêrior
(-) Capital a lnt€gral de Domiciliados e Resid no Exterior

Reservas

ReBorvag

R€sgrvas dô Câpital

Ágio na Suhcrição de Ações

Ali€naçào ds P8Ít€s BônêÍciárias e Bônus dê Subscdção

Res€rvas de Reavâliação

Rêsarvas dê Lucros

Rêsêrva L€gal

Rosoíva Estatutária

Resôrva para Contingências

Rê8êrva dg lnc€nt. FÉcab - Doaçô€s ê Subv. para lnw6tin

RêsêíYa da Luc.os a R€alizar

Pémio na Emissáo de Dêbêntures

Reeerve para Aumento de Capital (Lei n 9249/1 995)

Outras R€servas

Ajustês de Avalieçáo Patdmonial

Ajwt€s d€ AvalisÉo Patdmonial

Austês às Normas lnbrnacionais de Contâbilidade

C)Ajustes às NoÍmas lnt€macionáis d€ Contabilidade

Outras Conta3

Oúras Contas

Lucros Acumulados

Lucros Acumulado§ dou Saldo à Oisposiçào da Assêmbléi'

G) PrsjuÍzos Acumulado§

C) Preiulzos Acumulados

(-) Açô€s em T€souraria

Oúres

R€sultado LÍquido do Período

Rêsult Lh do Perlodo Ant€s do IRPJ e da CSLL

Resultedo op€racionâl
Recêita Lhuida

Rec6ita Bnrta

Rgc€ita de ExpoÉaçào Direta de M€rcádorias e PÍodutoe

Rec. d€ Venda8 de Merc e Prcd Com ExPoÉ cJ Fim Esp€c

R€csila de ExpoÍt8Éo de Serviçc
R8c€ita dâ Vonda ng M€rc lnterno dê Pncd de Fsbric Pópr
Rscaits da Rev€nda de Mercâdoriss no Morcado lntêmo

Rêc€ita da Pr€stâçáo de Sêrviços - M6rcado lnt€mo

Reç6ita das Unid.dês lmobiliárias Vsndidas

I t5
í't 6

117

1t8
119

120
121

CÍedora

CrBdora

Credora

CÍedora

Crgdorâ

Cr6dora

crBdora

Cr€dora

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dev€dorâ

Credora

CrBdora

Cr€dora

Credora

Credora

D$,/€doÊ

cí€dorá
crôdorb

101

102

103

104

105

í06

107

í08
109

110

111

112

x
x

oevea&a

Credora

CrgdorE

Dêv€dora

D€vedô|a

Oê\,/êdéú

Coíllnue.,.

Crêdoni

Crêdr,rá

Crâdâri?;

""0à{iCr€doÉ r.

Jii!.1
.9ó. .

àd:.i
.,:

Crêdorã

rdlr

x
x
x
x
x
x

Cr€dora

Cl?dora

CÍedoÉ
Credora

O€dora
Credora

Credora

CrBdora

Credora

Credora

CÍêdora

Crêdora

Credora

Dêvedore

1í3 X

114 x

x
x
x
x
x
x
x
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Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Licanciado para: CHARLES RÂMoS MENEZES

Empresa: SAULo BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDlFlcloS LTDA - CNPJ: 27.o7o.451toool-51

Pásingtna !Bo3{,
ADMIN

Fortes Contábil 6.'1 86. 0

Códlgo D€scÍlÉo R.duz. An.lÍüc. PrHm. Resumir Naturcr,,,

3.0't.0't.01.01.0008-í

3.01.01.01.01.0018.9

3.01.01.01.01.0019.7

3.01.0't.01.03

3.0'1.01.0'1.03.0001-3

3.01.01.01.03.0002J

3.0'1.01.01.03.000'0
3.01.01.0í.03.000+8
3.0'1.01.0'1.03.000$8

3.01.01.01.03.00064
3.01.0í.01.03.0007-2

3.0'1.01.03

3.0'1.01.03.0í

3.01.01.03.01.000í -0

3.01.01.03.02

3.01.01.03.02.00014

3.01.01.03.02.0002-2

3.01.0í.03.02.0003-0

\.. 3.01.01.03.02.0004-9

3.01.01.03.02.000s7

3.01.01.03.02.000ê5
3.0't.01,03.02.0007-3

3.01.01.03,02.0008í

3.01.01.03.02,0009-0

3.0't.01.03.02.00'lG3
3.91.0í.03.02.00'1 í-1

3.0'1.01.03.02.00124

3.01.01.03.02.0013-8

3.01.01.03.02.0014-6

3.01.01.03.02.00154

3.01.0'1.03.02.0016-2

3.01.01.03.02.0017-0

3.01.01.03.02.00í 8-9

3.01.01.03.02.0021-9

3.0'1.01.03.02.0022-7

3.0í.01.03.02.0023-5

3.01.0't.03.02.004G5

3.01.01.03.02.0041-3v g.ot.ot.oa.oz.ootz-t

3.01.01.03.02.0043-0

3.01.01.03.02.00/t4-8

3.01.01.03.02.0045-6

3.01.0'1.03.02.0046-4

3.01.01.03.02.0047-2

3.01.01.03.02.0048-0

3.01.0't.03.02.0049-9

3.01.01.03.02.0050-2

3.01.01.03.02.0051-0

3.0't.01.03.02.0052-9

Rec€itâ de Locação de B€ns Móvôis ê lmóveis 122

123

't24
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x

x
x
x
x
x
x
x

Credcq

c) rPr

Outras

Osduções da R6c6itâ Bruta

Vendas Canç61âd8, D€voluçõ€s B Descontos lncondicionr

tcMs
COFINS

PIS/PASEP

lss
O€ínais lmpostos e Contrib lncid€ntes d Vendas e Sêrviçat

Simplss

Custo do€ Bens e Sorviço3 Vendidog

Custo dos Produtos d€ Fabdcação Púpria Vondidos

Custo dos PÍoduto6 dê Fabricâçáo Próprie Vendidc

Custo dos Produtos d6 Fabricação Própria Prcduzidos

Consumo dB lnsumos

Remun€raçào e Oirigentes ds Ligedos à PÍodução

Planos d€ Poupança E lnwstim. de Empr€gados Lig. à Pro

Fundo Aposônt. Progr. lndivid. de EmpÍegado§ Lig. à Prodl

Plano dê Prêvid. Priveda dê Empregados Ligados à Produ(

Outros Gastc com P€gsoel Ligado à PrcduÉo

Serviço€ PrBtados Pessoa FÍsica 3sm Vlnculo EmpÍEgatÍc

Sêíviços PrBstados Pe$oa JurÍdicá

S€íviços PÍ$tados por Cooperative de Trabalho

Locaçáo dê Máo-deobra

INSS - Previdência Social

FGTS

Ençergoa Sociab - Outros

Alimentaçáo do Trsbâlhador

Manutençáo ê R€paro dê Bên8 Aplicados na ProduÉo

Anendamênto Mercantil

EncargG de Depreciação, Amoítizaçáo e B€ustão

ConslituiÉo d€ Provisõês

Royalties e A$i8tância Técnica - PAIS

Royalti6 e AssiEtânci8 Técnicâ - EXTERIOR

OutÍos Custos

Ordenados, Salários s Grstiícações

Fárias

Dácimo TeÍcêiro Salário

Outros GastG com PessoEl Ligado à Prcduçâo

A8sistância Médica, Odontológicâ e Famacêutic€ a Emprê

Vale Transpone

Estagiários

Bols€ de E3tudo

FaÍdamonto

Prúlaborês
Dê3pêsas com Trêinamsnto d€ Pês§osl

lndenizaçõ€8 Trab8lhiBtas

Aluguéis

DsverÍ*i
CreOor,$;

Dêved(râ

DêvêdorE125

126
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Dev€dore

oewdora
D€vsdorE

D€wdor€
Devedora

Dev€dora

Oe\€dora

Devêdorâ

Dsvedora

Dêvêdora

Dêv€dora

D€vêdora

Devedora

Dêvedora

De!€dora
Devedora

D€vBdora

Dêvedora

Devêdora"

De.ve{Ql?

Devq*i:Ê-.
Dewí.§a
oeviÍlêh{
DevedÉ;:

Dewdolâ
D€vedorã

Devêdora

Dev€dora

D€v€dora

Dovedore

Oêv€dore

DEvedora

Dev€dora

De\/€dora

D€v€dora

Dewdora
Oevsdora

Devêdora

Dêwdora
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Devêdora
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Oêv€dore

Devêdorà.
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Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Licênciado pârâ: CHARLES RAMOS MENEZES

Emplrsai SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.45110001-51

,'
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Pásin+3s5 fdgá3
ADMIN

FortEB Contábil 6.186.0

Códlgo Ír.3crlçlo R€duz. Analltlca PatÍlm. R$umir Nâturrzâ

1?2

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

1U
165
't E6

187

188

189

190

í91
192
'193

194

í95
'196

197

198

199

200

201

392

202

167

16E

169

170

171

203
204
205
206
207

3.01.01.03.02.0053-7

3.0't.01.03.02.0054-5

3.01.01.03.02.005&1

3.01.01.03.02.00s7-0

3.01.01.03.02,006G0

3.01.01.03.03

3.01.01.03.03.0001-9

3.01.0'1.03.05

3.0't.01.03.05.0001-8

3.01.01.03.06

3.0í.01.03.06.0001-2

3.01.01.03.06.0002-0

3.0í.0í.03.06.0003-9
3.01.01.03.06.0004-7

3.01.01.03.0ô.000$5

3.01.01.03.0ô.000Ê3

3,01.01.03.06.0007í
3.01,01.03.06.0008-0

3.01.01.03.06.0009-8

3.0í.01.03.06.0010í
3.0í.0í.03.06.001 1-0

3.01.01.03.06.0012-8

3.01.0'1.03.06.0013-ô

3.01.01.03.06.00'14-4

3.01.0't.03.06.001 5-2

3.01.01.03.06.0016-0

3.01.01.03.06.0017-9

3.0't.01.03.06.001&7

3.01,01.03.06.0021-7

3.01.01.03.06.0022-5

3.01.0'1.03,06.0023-3

3.01.01.03.06.0M0-3

3.01.01.03.06.0041í
3.01.01.03.06.0042-0

3.0't.01.03.06.0043-8

3.01.0í.03.08.0044-6

3.01.01.03.0ô.004s4
3.01,01.03.06.0046-2

3.01.01.03.06.0047-0

3.0't.01.03.06.0048-9

3.01.01.03.07

3.01.01.03.07.0001-7

3.0í.01.05
3.0í.01.05.0'l
3.01.0'1.05.01.0001-5

3.01.01.05.01.0002-3

3.0'1.01.05.01.0003-1

3.01.01.05.01.0004-0

3.01.0't.05.0í.000$8

Energia Elétdca

Seguros Diwrsos
CondomÍnios

Aluguél dê Equipâmontos

Fíêt€s

Cu8to das Mercadorias Rewndidas
Custo das Mêícâdorias Rsvendidas

Custo doB ServiçG V€ndidoe

Cwto do8 S€íviços V€ndidog

Custo dos ServiçG Produzido8

MatErialAplicado na Produção dê S€rviçog

Rsnuneração a Dirig€nts8 ligados à Produçào de Serviçó6

Planos de Poup. e lnv€st. Emprêgados Lig. Prod. d€ Serviç

Fundo Apos€nt. PÍog. lndivid. Empr€gados Lig. Prod. Seryi

Plano d6 Prêvid. Privada Empí€gados Lig. Prod. d€ SeMg
Outro€ Gesios com P€8soal Ligado à Produçáo de Ssrviçol

Sgrviç06 PrêstadG Ps38oâ Fhica s€m Vínculo EmpEgatÍ.

Serviçc PrBtados Pe$oa JurÍdica

SublocaÉo
Loc€gáo dê Mão-de-Obra

INSS - Prsvidância Social

FGTS

En6rgo6 Sociais - Outros

Alim6ntaÉo do Trabalhador

Manut€nção ê Rêparo Bêns Aplicados na Produção de SeI

Combustiwl
EncârgG ds Depreciâçâo, Amortização o E)€ustão

Constituição de Provisões

Royalties 6 AssÉtância Técnica - PAÍS

Royalties e AssÉtància Técnics - EXTERIOR

Outros Custos

Ordênados, Salários e Gretmcaçõês

Féías
Oécimo Tsrc€iro Salário

Outros Gastos com Pgssoal Ligedo à ProduÉo de SoNiço

Plano d6 Saúdê

Val€ Transpoílê

Estagiádos

lndênizações Trsbalhbtas

FÍ€t€8

Custo das Unidsdôs lmobiliárias Vgndidas

Cusio dEs Unidad€8 lmobiliáris Vendklas

Oúras R€coita8 Operacionais

R€c€iteB Financsira8

Varieçõês Cambiais Atives

Ganhos AuferidG no Mercdê Renda Variável, o(cêto Dayj

Ganhos 6m Oporaçõ$ Day-Íradê

Rêcêitas ds Juros sobrê o Capital Própdo

Oúras Receitas Finâncsiras
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Devedora

Devedora

Oê\r€dore

Oewdora
Dev€dore

Dêvêdorâ

Dêv6dorâ

Dsvêdora

Dsvedora

Dêvêdora

Dêvedora

Oêvedora

Devedorl
Oev€drgds

D€wgSIg
O"raf
Devêd@
Dêvêdúrâ

DevedoÉ
OewdoÉ
Dêvêdorâ

Dsvêdora

Dsvêdora

DEvedora

Oe\,/€dora

De\,/€doÍa

Dêv€dora

Dev6dora

Devedora

Devedora

Oev€dora

Dgvsdora

Dsvêdora

Dêwdora
Dêvêdora

Oev€dora

Devêdora

O6vêdorá

De\redoiE

Dgvedors

DsveddÍá

Oêvê.iôfi
Credcr" -.

Cíêdori1 '
CrBdora

CÍBdora '

Credorà

Credora
clêdore
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x
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Diário No.5)
Licsnciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSÂ COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.45'l/0001-5í

eásinllrQ Fd§{3
AOMIN

Foítes Contábil 6.'186.0

Códl90 D33crlçao R.duz. An.lltlc. P.trlm. Re3umlr N.turezã

3.0í.0í.05.01.0006-6

3.01.01.05.01.00074

3.01.01.05.02

3.01.01.05.02.0001-0

3.01.01.05.02.0002-8

3.0't.0't.05.02.0003.6

3.0í.01.05.02.0004.4
3.01.01.05.02.0005-2

3.01.01.05.02.0006-0

3.0í.01.05.02.0007-9

3.0í.01.05.02.0008-7

3.01.0í.05.02.0009-5

3.0't.01.05.02.0010-9

3.01.0't.05.02.001 1-7

3.01.01.07

3.01.01.07.0'l

3.01.01.07.01.0001-0

3.01.01.07.01.0003-7

3.0't.01.07.01.0004-5

3.0í.01.07.01.0005-3

3.01.01.07.01.0006-1

3.01.0't.07.01.00074
3.0'1.01.07.01.000&8

3.01.0't.07.0'1.0009-6

3.01.01.07.01.0010-0

3.0't.0't.07.01.001't-8

3.0't.0'1.07.01.0012.6

à.irr.or.oz.or.oor e-l
3.01.01.07.01.00'lil-2

3.0'1.01.07.01.00'ts0

3.01.01.07.0't.0016-9

3.01.0í.07.0í.00r 7-7

3.01.01.07.01.0018-5

3.01.01.07.01.0019-3

3.01.01.07.01.0020-7

3.01.01.07.01.0021-5

3.01.01.07.01.0022-3

3.01.01.07.01.002,1
3.0'1.01.07.0't.0024-0

3.01.01.07.0í.0025-8

3.01.01.07.01.00274
3.0't,01.07.01.0028.2

3.01,01,07.01.0029.0

3.01.01.07.01.0030-4

3.0r.01.07.01.0031-2

3.01.01.07.01.0032-0

3.01.01.07.0í.003+9
3.01.01.07.0í.0034-7
3.01.01.07.01.0035-5

Juros ê D€sc Rêcebidos ê/ou AúeÍidos
Rêndimentoe Aplicsçõ€s Financsiras

Outrss R€cêites

Ganhos na Aignaçào d€ Partic não lntogr do Al Peímane

R€6ultado3 Positilo8 sm Paíticipaçõse Societáriâs

AmoÍt De D€ságio Aquisiçõ€8 lnwst Avaliados pelo Patrim

Rgsultâdos Positir/os em SCP

Rendimento8 e Ganhos dê Capital AuÍeridos no Exterior

Reversão dos Saldos ds Pro\ri9{les Operacionais

PrâmiG Rscebidos na Emissão de oobênturês

Ooaçõe3 e Subwnçôes para lnvestimentos

Contrapsíide dos Ajustes ao Valor Pr€asnle

ContrapaÍtida Outros Ajusles àB Normas lnt€mac. Contabil

Outre3 Receitias Op€racionais

Dgspe€ag Opereqion.is

D€sp€eas Opsracionais ds Atividades em Geral

Remuneraçáo a Diriggntgs e a Consêlho d€ Administração

Ordensdgs, Sâlários, Gratif € OutÍas Remunêr a Emprsgao

Planog de Pgupanç€ e lnvBtimontoa dê Emprêgados

Fundo dE Aposântadoria Programada lndividuald€ Empr€E

Plano ds PÍevidêflcia Privada de Empr€gados

OutÍG Gastoa com P€a8oal

Soryiços Pr$tados Pe88oa FÍsica s€m Vlnculo EmpcgatÍc
Sêrviços Prestado8 Pgssoa Jurldica

S€ÍviçG Pr€stadqg por Cooporative ds Trabalho

Locaçáo d€ Mào{êObre
INSS - PrsvidânciE Social

FGTS

EncârgG Sociâis - Outros

Ooaçõ€s e Pâtroclnios d€ Caráter Cultural e ArlÍstico

Dosçt6s e lnstituiçô68 ds Ensino € Pêsquisa (Lei n 9249/9

Ooações a Entidades Civis

Outras ContribuiçõêB ê Doações

Alirnentaçáo do TrabalhadoÍ

PISi/PASEP

coFtNs
D€mais lmposlos, Tsxas ê Contribuiçõ6, exceto lR € CSLI

Ânendam€nto Mêrcantil

Aluguáis

DêBpeBas com Veículo8 I ds Consârvâçáo d6 B6ns ê lnst€

Propag, Public e PEtroc (Assoc De3p Mâr enham Fut€b Pr'

Propaganda, Publiidade e PatrocÍnio

Multas

Encargos ds DepreciaÉo 6 Amortizâçáo

Perdas em Operâça,ês dê CÉdito

PÍovigào pEra PeÍda do Estoqus

Osmais Pro\risõas

Gratificâçõ€s a Adminbtradores

Royslties o Assistência Técnica - PAIS
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Credora

Credorg

Credor.
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Devodorg
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Oêvodora

Dewdora
Dsvêdora

Dsvedora
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Dê\,/€dafi'

Devêdôí'i-_
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Devea,ir''

Deve!-': :
DeGdií:r,
Deveddi'.
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Dewdoia
Oêvêdora

Devedora

Dgvedora

DEvedola

Devedora

Dev€dora

D6v€dole

Dev€dora

Dsvedora

D€vedora

D€vedora

Dev€dora

Devgdora

Dsvgdora

Devedora

DgvodorE
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Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Lic€nciado parâ: CHARLES RAMOS MENEZES

Empr€Ba: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070,451/000í-51

Pâsin+il.l?d,gu

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.0

Códlgo DaacÍlçro Reduz. Analltlca PatÍlm. Rolumlr Natuôzr

3.0'1.0'1.07.01.003&3

3.01.01.07.01.0037í
3.01.01.07.0í.0038.0
3.0í,0í.07.01.0039-8
3.01.0'1.07.01.0041-0

3.01.01.07.0'1.0042{

3.01.01.07.01.0043-6

3.01.01.07.01.00i14-4

3,01.01.07.0'1.004$2

3.0't.01.07.01.0046-0

3.0í.01.07.01.0047.9

3.01.01.07.01.0048-7

3.0't,01.07.01.0049-5

3.0'1.01.07.01.0050-9

3.01.0r.07.01.0051-7

3.01.01.07.01.0052-5

3,01.01.07.01.00593
3.01.01.07.0't.0055-0

3.01.01.07.01.0056-8

3.01.01.07.01.0057-6

3.0 t.0í.07.01.0058-4
3.01.01.07.01.0059-2

3,01,01.07.01.00606
3.01.01.07.01.00614
3.01.01.07.0'1.0062-2

3.01.01.07.0'1.0063-0

3.01.01.07.01.0064-9

3.01.01.07.01.0065.7

3.01.01.07.01.0066-5

3.01.01.07.01.0087-3

3.0't.01.07.01.00ô&1

3.01.0't.07.01.0069.0

3.01.0't,07.01.0070-3

3.0'1.01.07.0'1.0071-í

3.0'1.01.07.01.0072-0

3.01.01.07.01.007&8

3.01.0'1.07.0í.007t1-6

3.01.01.07.02

3.01.01.07.02.000'l-5

3.01.01.07.02.0002-3

3.01.0'1.07.02.000$1

3.01.01.07.02.0004-0

3.01.01.07.02.0005-8

3.0'1.01.07.02.0006-6

3.01.01.07.02.0007-4

3.01.01.07.02.000&2

3.01.01.07.02.0009-0

3.01.0't.07.02.00104
3.O1.01.07.02.0011-2

Royaltiss s Assistància Técnic8 - EXTERIOR

A$istênciâ Médica, Odontológicâ ê FaÍmacêuticâ a Empre

PêsquÉas CiêntÍricas ê T€cnológic€s

B€ns de NstuEza Psímanente Dêduzidos como D€ap€sa

Aluguêl de voÍculo3

Outras dsapss€s operacionais

FéÍias

Dácimo TêrEêko Salário

Outros GastG com P€a8oal

lndenizaçõ€s Trâbelhistâs

Estagiários

Energia Elétricâ

Ágra
TeieÍonea

Vals Trarcpoítê
Fârdâmênlo

DE3pEBas coÍn Tr€inam€nto de Pês8oâl

PrôlaboÍêg
SegurG Oiwrsgs
Condomínio

Boka dE Eatudo

D€sp68âB C/Fê8tas € Com€Ínoraçóeg

CorÍeios € Malotes

AsgesgoÍia Juídica
Sof,wsres

Materiais dê Corcumo
Manut ConseNaçáo ê Limpeza

Cópiâs ê Encâdemaçõ€s

Mat€riais d6 Epêdi€nte

Proc€8sos licitatórios

A,8s€ssoria Contábil

Aasinâturâs ds Jomais 6 Rsvbtag

De3pssas LêgaÉ E Jurldicas

Dêspesas c/cartório

lntêmêt

Frá€s
Vigilância e Segurangâ Eletrônica

D*pesa8 dE Vendas

Comissô€8 sobrs Vendas

Desp€sâ d6 Viaqsns

Publicidad6 s Propagandas

Devgdorss Duvidosos

Fretes 9obÍ€ Vêndas

ManutenÉo dê VeÍculos

Oúras Oespê8âs com V€ndas

BrindêB

Ordênado€ 9 SâlárioB

INSS - PrBvidância Social

FGTS

254

2*
257

258
259
2eo

1

262
263

2U
265

7

268

269
270
271

272

273
274

275

276
277

278

279
280
241

242

283

2U
285
286

287

288

249

290
291

292

293
2U
295

296

297

298

300

Devedora

Dêvodore

Oêvedorâ

Devêdorâ

Dêv6dora

Devêdora

Dsvsdora

Dêvedora

Devedora

Devedora

Ogwdora

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

De\,/€doÉ

Oe\,/€dorr

De\redorô

tur.i$!
Devertl:
Dêvêdc':.

Dêvêdor:1

Dêv€dora

Dsvêdora

Dêvedora

DovedorE

De\redore

Devêdora

D€vedorg

D€wdore
Dêv€dore

De\,/edora

Dewdora
Dêvedora

Devedora

De\€doÍâ
DsvêdoÉ

Devedorâ

Oêvêdora

Devedora

Oêv€dorá

Deveddil

DeveC;jl::

Deverii' ,

Dêvd;'i:'':

Deved,-'

D€wdõ'
Ogv€dgr.r

Oevedore

Devedora

Dêvêdora

De\,/€dora

D€vedorá
IAPC

,.-

qua â-íeire, 6 dc abdl d4 2022 16:26:15
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Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Licênciado parai CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Páoinlln9 ff03{.
AOMIN

Fort* Contábil6.í86 0

Códlgo Dcacrlç,o R.duz. An.lltlc. P.ldm. R.sumlr N.tun'":

3.0'1.01.07.02.00í2-0

3.0'1.01.07.02.0013-9

3.0í.01.07.02.001+7
3.01.01.07.02.00'15-5

3.01.01.07.02.0016-3

3.01.0í.07.02.0017-1

3.01.01.07.02.001E-0

3.01.01.07.02.001$8
3.01.01.07.02.0020-1

3.01.01.07.02.0021-0

3.01.O1.07.02.0022-8

3.01.01.07.02.00236

3.01 .01 .07 .02.0025-2

3.01.0't.07.02.0026-0

3.01.01.07.03

3.0't.01.07.03.000'l-0

3.0'1.01.07.03.0002-8

3.01.01.07.03.0003-8

3.0't.01.07.03.00044

3.0't.0't.07.03.0005-2

3.0't.0't.07.03.00064
3.01.01.07.03.0007-9

3.01.01.07.03.0008.7

3.01.01,07.03.0009-5

3.0í.01,07.03.0010-9

3.01.01.07.03.001 1-7

á.or.or.os
3.01.01.09.01

3.01.01.09.01.0001-6

3.01.01.09.01.00024
3.01.01.09.01.000&2

3.01.01.0s.01.0004-0

3.01.01,09.01.0005-9

3.01.01.09.01.0006-7

3.0't.0't.09.01.0007-5

3.01.01.09.01.000&3

3.01.01.09.01.0009-í

3.0í.0í.09.02

3.01.01.09.02.00014

3.01.01.09.02.0002-9

3.01.01.09.02.000$7

3.0't.01.09.02.0004-5

3.0í.0't.09.02.0005-3
3.01.01.09.02.0006í
3.01.01.09.02.0007-0

3.01.0'1.09.02.000&8

3.01.03

3.01.03.01

3.01.03.01.01

Dádmo Têrcoiro

Fáriag

Pró-labores

Val€ Transportg

Outros Gastos com PesBoal

BênêÍÍcio8 ConcedidG a Empr€gados

Bolsa de Estudo

As3btência Médics, Odontológica e FeÍmaéuticâ a Emprs

Estagiários

lndgnizaçô€g Trabãlhistas

Fardemênto

Despes6 com Treinamênto de Psssoal

Segurcs Diwrsos

Alim8ntaçáo do TrEbâlhador

Dêspe3as Tribúária8
IRPJ - Lucro Pr€6umido

CSL - Lucro Pr$umido

ICMS . Sub8tituiçáo TÍibutária

ICMS - OiÍêrêncial de Aliquota

PIS S/OutrEs Rêcêita8

COFINS S/OúraB Recêitas

PIS Si/Folha dê Pagamsnto

IPTU

IPVA

Contribuiçáo Sindical Patronal

lmpoatG e Taxas Div€rsas

Oulrâs DêBpêsaa Operacionais

Dê3ps3â3 Financeirâs

Varisçõês Cambiaie Pa$ivas
Psrdas lncorÍida8 Morc de R€nda Vãriáwl, excsto Day-Trâ

Pordas €m Operaç(bs Day-Tradê

Juro€ sobr" o Capital Próprio

Outras Dsspegag Financ€iraa

Juro3 Pago€ €y'ou lncorÍido3

D68corúo3 Concedidos

Jurog, Coíniss I Outras Desps Bancárias

toF
Outras Despê8as

Prêj na AlienaÉo d€ Partic nâo lnt€gr do At Pêrmanêntê

R€sultiadG Nêga[i\os em Panicipaçõê3 Soci€ árias

Amon ds Ágio nes Aqub De lnw€t Avâliados pêlo Pat Llqu

Rssultados N€gativos sm SCP

Perdas em Op6.eçõê8 Rêalizadas no EÍêrior
Contrapartids dos Ajustss ao Valor Pr$ênta
Contrapartida Oukos Ajust€s às Normas lntsmac. Contabil

Conkapartida dos Ajustes de Valor do lmobiliz. ê lntangÍwl

Outras Rôc€ita8 s Oúraa Dsspesas

Rêceita8 E Osspsses Não Opêracionaig

Rêc€itas Nâo OperacionaiB

'16:26:15

302
303

304

305

306

307

308

310

311

3'12

313

314

3í5
316

3',17

3'18

319

320
321

323
324
325

326

327

328

329

330

331

332

334

33ô

337

338

339

340

u1
u2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dêveêiíij
oewqê::.:
D€vsdElã

Devedorí
Devedorà

Dgvedora

D6vêdora

Dêvedora

De\,/edore

Devedorâ

Devedora

Dêvêdora

Devedora

Devedora

Devedora

Devêdora

De\r€dora

De\,6dorâ

Dovedora

Dêvedorá

DEvedora

oewdorá .

Oewdora
qev49S-
Qaveq,:,; rr. -
Devà{ r;r

Devà:'!ril
DeveC:'ln

Devedcril

oêv€dôÉ
Devedorà

D€vedora

Dgvedora

Dev€dora

Dev€dora

Devêdora

Dsvedora

Dsvedora

Oev€dora

Dev€dora

Dev€dora

D6vedola

Dêvedora

Oêrr€dora

Devedora

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

CI PAT
Credorà

'o
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Plano de Contas (Livro Diário No. 5)
Lic€nciado para: CHARLES RAMOS MENEZÊS

Empr6a: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.45'llOOO'l-51

eáoinqfn! Sos+^
ADMIN

Fort$ Contábil 6.'t 86.0

Códlgo DoscÍlção [Irum AntlÍücô PatÍlm. Re3umlr NatuEza

3.01.03.0't.0í.0001-0
3.01.03.01.01.0002-9

3.01.03.01.02

3.0í.03.01.02.000í -5

3.01.03.0'1.02.0002-3

3.0't.03.01.02.0003- 1

3.01.05

3.0'1.05.0í

3.01.05.01.0í

3.01.05.0'1.01.0001-7

3.01.05.01.01.0002-5

3.01.05.0í.01.0003-3

3.01.05.0í.03
3.01.05.01.03.0001-6

3.01.05.0'1.03.0002-4

3.0í.05.01.03.0003-2

3.02

3.02.01

3.02.0'1.01

3.02.01.01.01

3.02.01.01.01.000'l{
3.02.0í.01.01.0002-9

6

6.01-7

6.02-5

Gsnhos Cep por Ver. P6rc em PaÍtic Soc Avaliada p€lo Pal

Outres Rêcêitas Não Operacionaig

Desp€ses Não Op€racionai8

Valor Contábil dG Bêns e Oireit6 Aliensdos

Pêdas Cap por Var. PgÍ§ €m Parlic Soc Avaliada pêlo Pat

Oulras Dgsposas Não Opgracioneis

Panicipaçõ€8

Participações nos Lucroa

PârticipaçõB d€ EmpÍsgado§

Panicipaçõss ds Empr6gados

Contribuiçó€g perâ A83istência ou PrevidênÇia de Empregê

Outras PaÍticipaÉ$ d€ Empregados

Outra8 PaÍticipaçô€g

Participaçõ€s de AdministÍador€s € Paies Benêíiciárias

Perlicipaçôê8 de Dsbântulgs

Outras

Provisão para CSLL e IRPJ

Provisào para CSLL ê IRPJ

Provisáo para CSLL e IRPJ

Provisáo para CSLL e IRPJ

contribuição social sobrs o Lucro Líquido

Provisão psra lmposto ds Renda . Pe$oa JurÍdica

Sist€ms Auxiliar dê Contas

Âpuração do ExêrcÍcio

Balanço de Abertura

343

u4

345

3il6
u7

x
x

x
x
x

Credora

Cr€dorâ

Dgvgdor€

Dêvedora

OewdoÍa
De\,/edoÍa

Oe\,/€dora

De\€dora

Dêvêdolâ

Dowdorg
Devêdo!"â

Oe'/€daía

348

349

350

351

352

3í
355

358

357

x
x
x

x
x
x

Dêvêdili4.

o"*óiÍÊ
oeve9tiã
Devedljtr
oeveadia
Oê!€dorê

Devedora

Dsvedorâ

Dêvedora

Dêvêdore
x
x

x
x

L

E

AP

D

vs. fi

-.br
o!

F

o
!.)

F-

o
,
b

Ruv

'ir
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Balancete Contábil
Licenciado para: CHARLES RÂMOS MENEZES

Empí€sa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/000í
Peíodot O1lO1nO21 a31l12l2i21t E{zbelocimênto(3): Todosi Centro(s) de R€sultados: Todo§

R CARLOS VIEIRA N.o: 562, BairÍo: CÊNÍRO, Cidadê: Socono do PiauÍ Estado:

Do!crlçao

#09á,
ADMll.!

6. í8Ã O

94439râ5
Slldo ,fri l

1.01 Ativo Circulante

1.01.01 Disponibilidedes

1.01.01.01 NumeÉrios 6m Espéciê

1.01.01.01.01 Cai)€ G6ral

1.01.01.01.01.0001 Cai)€

1.01.01.02 BEncos

1.0'1.0'1.02.01 Contas CoÍrêntês

1.01.0'1.02.01.0001 ganco do Brâsil Ag: 519-3 CC: 33076-0

1.01.03 Client€s

1.01,03.01 Clientê8 Nacionais

í.0'1.03.01.01 Cliontes Diversos

1.0í.03.01.01.0001 Secretaria Mun. de Educ. do Coivera§ do Pia

1.01.03.01.01.0006 Ssc. Mun. dê Assist. Socisl d6 Duquê Barcêlar

1.07 Ativo ngo Cir€ulaí{ê

í.07.04 lmobilizado

1.07.04.01 BenB em Opôraçáo

1.O7.O4.O1.O1 Bens Utilizâdos na Prcduçâo ê/ou Pr6taçào de S

1.07,04.01.01.0003 Equipementc,Máquinaselnstalâçõ$lndustÍ
1.07.04.01.01.0004 VêÍculo§

1.07.04.01.01.0005 Móveis,UtensÍlioselnstalaçõêsComerciais

1.07.u,21 (-) ospr€ciações, Amorlizações e Ouotas dê Exaustl

1.07.U,2'1.01 (-) Bêns Utilizado6 na Produçáo €/ou Pr€8tiação d

1.07.04.21.01.0001 G)VêÍculo§
í.07.04.21.01.0002 (-) Mówis, úensllios € lnstal4ões
'1.07.04.2í.01.0003 C)Equipamentos e Máquinas

' Passivo "'
2.01 Passivo CiÍculantê

2.01.01 Obdgaçõ$ de Curto Prazo

2.01.01.0'l Forne€doÍss

2.0'1.01.01.01 Fomec€dores Nacionais

2,01.01.01.01,0024 DRM LOCADORÂ DE VEICULOS LTDA

2.01.01.03 Obrigaçõ3sTrâb.lhistas,Pí"videnciária§oFiscais

2.01.01.03.03 ObriEaçõss Fiscais

2,01.01.03.03.0010 Simpl€s a Recolher

2.0'l.01.07 EmprástimG e Financiamentos

2.01.01.07.01 Financiamentos a Cu o Prazo ' Sisteme Financsi

2.01.01.07.01.0001 Empr6stimo BB Giío

2.01.01.27 Dividendos Propostos ou Lucro8 Crêditado§

2.01 .01 .27 .01 Dividendos a Pager

2.01 .01 .27 .01.0001 Dividêndos a pagar

2.07 Patrimônio Lhuido

2.07.01 Capital Realizâdo

2.07.0'1.01 Capitalsociâl

2.07.01.01.0í CapitalSocialdê Domiciliado6 ê R$identes no P,

2.07.0í.01.01.0001 Câpital Subscrito dê Oomiciliedo8 ê R€sidente!

2.ü1.07 Outras Contâs

2.07 .07 .01 oúraB Contas

2.07,01.01.01 Lucroa Acumulado3

q!:rrtr-f€irs, ô do ebíil d6 2022 16:26:í5

886.851,09D

843.625.03D

827.307,83D

a28.712,040
a2E.712,040

a2a.7'l2,uo
1AU21C
1.404,21C

1.404,21C

16.317,20D

16.3í7,20D
14.317,200
'13.217,200

3.'t00,00D

43.226,06D

43.226,8O
4A.U7,470

44.U7,470
16.500,00D

25.000,00D

6.547,47D

4.821,41C

4.821,41C

4.166,66C

654,75C

0,00

886.85't,09C

125.707,UC
129.707,UC
22.'tfi,94C
22.150,94C

22.150, C

í95,32C
195,32C

195,32C

32.600,00c
32.600,00c

32.600,00c
74.781,58C

74.76'1,58C

74.761,58C

757.143,25C

500.000,00c

500.000,00c

500.000,00c

500.000,00c

257j1325C
257.143,25C

257jt43,25o

1.150.253,70

a17.253,70

817.253,70

584.601,70

584.60í,70
584.601,70

232.652,00

232.652,00

232.652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333.000,00

333.000,00

333.000,00

333.000,00

0,00

333.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.664,56

102.664,56
'102.664,56

22.150,

22.150,94

22.150,94

0,00

0,00

0,00

s.752,U
5.752,U
5.752,04

74.761,58

74.761,54

74.76't,s8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948.005,73

931.688,53

700.440,74

700.440,74

700.440,74

231.247,79

23'1.247,79

231.247,79

16.317,20

'16.317,20

16.317,20

13.217,20

3.í00,00
33.621,41

33.621,4r

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.621,4't

33.421,41

31.316.66

1.650,00

ts54,75

271.291,12

2.098,84

2.098,84

0,00

0,00

0,00

2.098,84

2.098,84

2.098,84

0,00

0,00

0,00

z r z. azs, ot"Í
71 2.873, OOt-;

712.873,00d

712.873,000
712.873,000

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

342.604,65D

342.604,650

3A1.U7,470
341.047,470

16.500,00D

358.000,00D

6.547.470
38.{42,S2c'
38.442,87:? "
35.483\3:.ri..

2.304ílt''t"
654,/j. ...

1.055.477,â, 
1

2s.142,i>
25j42J2i

0,00

0,00

0,00

2.294,16C

2.254j6C
2.294,16C

25.847,96C

26.847,96C

26.U7,%C
0,00

0,00

0,00

1.026.335,53C

500.000,00c

500.000,00c

500.000,00c

500.000,00c

526.335,53C

526.335,51.É.

526.335,5'

0,00

0,00

0,00

269.192,2E

0,00

0,00

0,00

0,00

269.192,28

2e9.152,24

269.192,28

,!



Balancete Contábil
Liconciâdo para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empr$a: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EOIFICIOS LTOA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
PsrÍodo: 01/012021 e 31/12n021i Estsbelecim€nto(s): Todos: Centro(s) de R€sultados: Todos

Pásin+9s1 
dpd9á3

ADMIN

Fortês Contábil 6. 1 86.0

R CARLOS VIEIRA

Doacrlçâo
Báiro: Cidâdê: SocorÍo do Estâdo: P CEP: 64 Têlêfonê: 94435405

FrÍIítrt]ílÍEE liElÍÍtÍt FlutíTIiE FYÍEEtÃrrÍl

2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulâdos 6/ou Seldo à Disposição d

3 R€sultado Llquido do P€rÍodo

3.01 Result Llq do PerÍodo Antes do IRPJ e da CSLL

3.01.01 Resultado Opêracional

3.01.0Í.01 R€cêita Líquidg

3.01.01.0'1.0í R€c€ita Bruta

3.01.0'1.01.0í.0006 Rêc€ita da Pr$tação de SêMçoB - Mercado lr

3.01.01.01.03 Muç4,€8 da R€coitâ Bruta

3.0í.01.01.03.0007 Simplss

3.01.01.03 Custo do8 Bens e S€rviço8 V€ndidc

3.,91.0í.03.06 Custo dos SoÍviços Produzido§

3.01.01.03.06.0001 Matêrial Aplicado na Produçáo de Sarviços

3.01.01.03.06.0009 Subloc€ção

3.01,01.03.06.0010 Locaçâo de Mão{êobra
3.01.01.03.06.00í 6 co.nbGtiwl
3.01.01.07 De3p€8as Opsracionais

3.0í.0'1.07.01 Despesas Op€racionais das Atividad€s em Goral

\r 3.01.01.07.01.0024 Aluguái8

3.01.0í.07.01.0030 Encargos ds Depreciação 6 AmortizaÉo

3.01.01.07.0'1.0041 Aluguel de v€Ículos

3.o t.01.07.01.0049 Água

3.0í.01.07.01.0063 Materiais de Consumo

3.01.01.07.01.00&l MÊnut Con8ervação e Limpeza

3.01.01.07.01.0067 Proc€ssos licitetóriog

3.01.01.07.01.0068 Assessoria Contábil

3.01.01.09 Outras Desp€sas Opêracionais

3.01.01.09.01 Dêapêsas Financeiras

3.0í.0í.09.01.0008 Juro6, Coúnise ê Outraa D€aps Bancárie8

3.01.01.09.01.0009 loF
6 Sist€ma Auxiliárdê Contas

6.01 Apurâçáo do E)crclcio

257.113,25C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467.376,72

467.376.72

867.376,72

573.817,99

568.284,50

566.284,50

5.533,49

5.533,49

209.542,03

209.542,03

74.652,19

46.423,66

70.915,66

17.550,52

78.040.98

78.040.9E

2.s00,00

33.621,41

9.479,35

348,90

10.678,37

4.745,75

10.387,20

6.280,00

5.975,72

5.975,72

5.756,27

219,45

5ô8.284,50

568.284.50

269.192.28

867.376.72

867.376,72

867.376,72

573.817,99

568.284,50

54E.264,50

5.533,49

5.533,49

209.542,03

209.542,O3

74.652,19

46.423,66

70.915,66

17.*O,52
78.040.98

78.040,98

2.500,00

33.62t,41

9.479,35

348.90

10.678,37

4.745,75
'10.367,20

6.280.00

5.975,72

5.975,72

5.756,27

219,45

568.284,50

568.284,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.i
0,0qi
o eii:
0,qíi.;.

0:ü"1:.

o,7tir,'
o.b': I
o,oiÍ?
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526.335,53C

0,00 2.6E8.579,4E 2.688.579,46 0,00

SocorÍo do Piaul-Pl, 31 de Oezembro de 2021

..iil:1,:;
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Saulo Breno Sousa Coêlho
Sóêio Adminbtrador

950.127.533-72
2.042,367 SSP Pl

Charlss Ramog Men€zes
Contâdor

498.412.383-49
1.299.255 SSP Pr

a214lo Pl
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Análise pelos índices do Balanço
eásinq§f, $rdsa^

Lic€nciado para: CHARLES RAMOS MÉNEZES ADirràJ

Emprssa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO OE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51 FoÍtes Contábil 6.1f'" â

MàslAnoil2n021 D-
Endorsço: R CARLOS VIEIRA , Complsmento: . N.o: 562, Bsino: CENTRO, Cidade: SocorÍo do PiauÍ, Estado: Pl, CEP: 64720000, Telefonê: (86) 9443i'-'
NIRÊ: 22200543596 OAÍAt Oq02I2O17

Códlgo Noma

Velorôa

Exprr$!o
Rosulta-i:

ET

GC

LC

LG

Greu de Endividamênto Gerâl

(29.142,12 + O,OOY(1.055.477,85 )
lndicâ o quarto a empresg possuidê obrigaçõês d€ cuno e bngo prazo parâ cada R$'1,00 do Ativo total.

Ouanto monor. mêlhor.

Grau de Endividamsnto Correntê c201lc101

29.142,12 t 712.O73,00

lndica o que a €mpr€sa po$ui de obrigaçõg§ ds curto p.szo para cada 1 r€al ds ati\,/o circulante. Ouanto

menor, mêlhor.

Liquid6zconênte c1o1lc201

112.873,00 t29.142,12

Quanto a empr€sa poEsuidê Ativo Circulante para câda R$ 1,00 d€ Passivo Circulante. Ouanto mEior,

mêlhor.

Liquidsz G€ral (c'101+c10700y(c201+c203)

( 7'12.873,00 + 0,00 y( 29.142,'t2 + 0,00 )

lndicá quanto a smprosâ pos8ui dê Aüvo ds curto e lgngo prazo para cada RS 1,00 dê obrigações de curto

e longo prEzo. Ouanto maior, m6lhor.

Liquidêz lmediata a1O1O1lc2O1

712.973,00I29.142,12

Ouanto dispomos imedialaments para saldar nossa3 divids de Curto Prazo. Ouanto maior, melhor'

Liquidez de recurso6 própÍios (c101t20í )/(c207)

1712.873,00 - 29.',t42,12 y( 1.026.335,53 )

lndica quanto a €ínpresa possuide câpitalde giro Psre cáda RS 1,00 do Patrimônio Liquido. Quanto mâior

melhor.

Liquidez s€câ (c101-c101 15Yc201

( 7 12.873,00 - O,OO y 29.142,12

lndica quanto a €mpÍssa possui dê Ativo circulantê, com sxcoçáo do seu estoque6, para cada RS 1'00 de

obrigaçôe8 de curto prazo. Quanto maior, mêlhor

Maígêm Llquida (d200/dm0r100

(c201+c203)/(c1)

0,04

0,ú3

24,46

24,46

24,4
LI

LRP

LS

ML

RA

RPL

SG

dl*S'

IPAI

o DT

.i;i,..

47.U

25,50

c

Quanto a empr€§a obtám de lucro para c€dâ R$100,00 de invgstim8nto tgtal. o
\,)

(269.192,28 I 562.751,01 l'1OO
Quanto a €mpresa obtém d€ Iucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.

Rêntâbilidede do Ativo (d200/c1)'100

( 269.'t92,28 / 1.055.477,65 1100 5 §
Quânto maior, malhor

Rentabilidade do Patrimônio LÍquido (d2ocl/c2o7r 1 00 q
( 269.192,28 / 1.026.335,53 1100

Líquido. Quanto maior, melhor

cí (c201 +c203)

n'í
o

-<t

-.L

lndica o percêrúual do resultado da empr€sa sobre o Patdmônio

Solvência Gsral

1 .oss.477 ,65 t(29.142, 1 2 + 0,00 )
lndics o quanto a gmpresa pogguidê ativo total para pâgamento totãl dE suas dÍvidas. Quanto maior, mêlhor.

Sob as penas da lêi, decla.amoa que as informgçã€s aqui contidas são veÍdadeiras e nos r€sponsabilizamos por todas elas;

26.23
-oy

§,22

Socono do Piauí-Pl, 3í dê Oezêmbro do 2021

iii.i.Li

Saulo Breno Sousa Coelho
Sócio AdminbtÍedor

9il.127.53i+.72
2.042.367 SSP Pl

ChaÍles Ramoa Menezes
ContadoÍ

498.4'12.3A349
1.299.255 SSP Pt

8214tO Pl

sêrtâ-íâlrs, 3í d. dêzêlrbro do 2021 Fim
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 êm
uma via, todas eles já êscrituradas e serviu como Livro Diário no 005, referente
ao período 0í/01/2021 a 3111212021, @m encerramento do exêrclcio social
em 3111212021, da Íirma SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS LTDA, estabelecida no(a) R CARLOS VIEIRA, n" 562, bairro
CENTRO, CEP 64720-000, cidade Socorro do PiauÍ, estado Pl, inscrita no

C.N.P.J. 27.070.45í10001-51 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do
Pieui sob o no 22200543596 por despacho de 09/02/2017.

Socorro do Piauí-Pl, 31 de Dezembro de 2021

Saulo Breno Sousa Coêlho
Sócio Administrador

950.127.533-72
2.042.367 SSP Pr

Chaíês Ramos Menezes
Contador

498.412.38349
't.299.255 SSP Pl

82't4lo Pl
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçáo, Gêstão e Governo Digital

Secretaria de Govêrno Digital

DEpaÍtamento Nacional de Registro EmpresaÍial e lntsgração

CertiÍicamos que o ato da empresa SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRU

consta assinado digitalmente por:

Página 34 de 34

EDI FíCIOS LTD,'
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CPF/CNPJ Nome

49841238349 CHABLES RAMOS MENEZES

95012753372 SAULO BRENO SOUSA COELHO

cEltttco t rDtlaErcrçlo 4 Lloalzozz 1a.51 E@ xr 2o22oz2aazo.
prorocoÍó! 22022aa20 r o6loalzo22. rlrlt 22200!a!596.
alEr,o E!l(, Éoual @!&ro cdrrf,t çÍo EEtÍctoa ttDr

IUCEP'
l.latr otlttEtÀ DE 80t 8 tlllflEal Eto

rtaroaaÁvre Ptt r rutDtltcrçÍú
rrRtlrar, 18/04/2022

Dhrl{lst!.1 . rl . rov. ba



& #LMlnlstérlo da lndústrla e Comérclo Exterlor e Servlços
Secretarla Espêclal da Mlcro ê Pequena Empresa
Departamênto de Reglstro Emprêsarlal ê lntegração

lucEPt

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - LTVRO DtG|TAL

Dêclaro êxatos os Têrmos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conÍerido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade n'
12204836626 em 1810412022, protocolo 220224420. Para validação de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços / veriÍicação de documêntos do Empreêndêdor
(http://www.piauidioital.pi.qov.bô o iníormar o código dê veriÍicação.

Nome Empresarial:

Númêro de Registro:

CNPJ:

Munícipio:

Tipo de Livro:

Número de Ordêm:

Período de Escrituraçâo:

ldrntlícação íto EmprBa

SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFíCIOS LTDA

22200543s96

27070451000151

Socorro do Piauí

ldontlficaçâo do Llwo t[gtlal

DrÁRro

5

01 I 01 t2021 - 31 I 1 2t2021

' A$ln.nb(s)

4984Í 238349

95012753372

CBC/OABlloma

CHARLES RAMOS MENESES

SAULO BRENO SOUSA COELHO

hRll oErt rtÀ r aou3r llrllDio rEa

Pt8214tO
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qlirrrrcg r rúÍflrrcrçÍo a Lotottzozz 1at51 ao! a. zozzozzaazo.
PAOlOCOrar 22O22al2O DE 0610112022. C{DrOO r VrrI rCÀçÍOr
122048!6625. Itl!t 22200543596.
ltt ta lit É aooaÀ cotÍ.io collrrrçfo E tDltícto6 tlDÀ

tucEPt üE qgÁvtt rttÀ rúlErtcrçIo
!tr!4l!.À, 1E/04/2022

Dtrutaltgttrl.Dt.erov.bÉ
A vâlldâd! dês!. doorm.nb. .. lmp,!6!o, ícâ !ul.(o tompml,rÀ dê 6u. .utânlidd.dê no. ÍEcpácüvoa poítâilr,

iníüÍÍândo .€u3 B!p..iivo. c8!oG d. wdr..ô.
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O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO P|AUí CERTIF|CA que o proÍssionat
identiÍicado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas proÍissionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.o 9.295/46.

lnformamos que a presente csrtidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infragões que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como nâo atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos êlaborados pelo proÍissional da Contebilidade.

7t
C.rddlo r..: PlÍ20220000í 789
Nom.: CHARLES RA Og ENEZES CPF: i198.412.383{g
CRC,UF n.. Pl{082í4rO C.ú.gorl.: COI{TAOOR
V.lld.d.: 11.o7.2oi22
?rt1Ert,t REGISTRADO iIA JUi{TA COIIERCIAL

LIYlo:
1{' 04 , Ex.rcÍclo:

Conitrmê a existênciâ dêstê documento ne página hltp://2o'1.33.23.184/spwPuprincipel.htm, mediant€
númgro dê controla a saguir:

CPF : 498.4í2.38349 Controle : í037.1665.1978.í978

.,1
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Aprovado pêlâ lnstrução Normativa RFB no 1.8ô3, de 27 dê dêzembro de 20í8.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
-oY

NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚicRooE rNscRrÇ,lb
27.0?0.i15í Í000í óí
MATRIZ

coruPRovANrE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO OAÍA OE â8ERÍURA
09/02no17

N.lI-[?iLF{r-lF!
SAULO BREiIO SOUSA COELHO CO STRUCAO DE EDIFICIOS LÍDA

oo EsÍÂaELEcÍvENTO (NOirE OE FÂÀtTÂStA

S B CONSTRUCOES ETRA SPORTES
PORTE

EPP

ti OAATIUOÁDE
ití .20.4.00 - Con.lÍução do .dmcb!

ti DÂS AÍIVDIDES
3E,íí4{r0 - Colata do rsaÍduor não-p.rlgolos
42.íí-í.01 - Conrtrução do rodoylr! ! Í!ÍÍovlar
tÍ1.12{.00 - Con.trução do obÍa! dê art ..p.cl.l.
42,í 3{{r0 - Obra3 da uóanlr.Éo . ruar, praçat s c.l9!d.s
iÍ1,22-r-01 - Con.tru9ão d. r.d.. d. abtalaclm.nto d. á9u., colotr do orgoto . con.truçô.. coÍrrl.l.!, oxo.to obrâ. d.
lnlg!ção
rÍ2,02{.{rí - lúonbgam do att ulur.. m.úllcr!
,(l,í 3{.00 . Obra3 ds tâÍÍapl.n.g.m
/Í1,99-í.03 . ObÍr! dc .lv.n.rl.
/l:l.og-í-(ril - S..vlço. d. op.rr9áo c Íomaclm.nto d. .qulp.montor parr tr n.port. . .|.v.çao d. cargaa . p...oa. p.Í.
ulo am obraa
40,23{r{2 . SoÍvlço dc tran.port do p!$agalÍot . loc.Éo d. rutgmóvolt com motorlata
40,21.E.00 - Tran.port ..cohÍ
7í.íí-í.00 . Sorvlçoq d. aÍqult tur.
7í . í 2.0.q, . SoÍvlçor do .ng.nh.d!
Z.íí{r.00. Locôção d..utomóval! 3€m condutol
n.í9€40 - Locaçlo dr outÍor molor dc tr.napoÍta não erpoclicadot ant rlo]monis, 3!m condutoÍ
17.32.2.01 .Alugu.l d. máquln.a a lqulpamantoa par. con.truçto lrm opcndor, sxc.to andalm..
Eí,2í.1.00 - Llmp.t! rm pródlo! o sm domlclllo.

E
208.2 . Soclodad. Empr!!árl. Llmltlda

I-OGRADqJRO

R CARLOS VIEIRA
NÚi/ERO
EÍ,2

COiiPLEI\CNTO

CEP

64.720{00
B,IIRRCYOISIRITO

CEI{TRO
wNrclPro
s(rcORRO DO PtAUt

ÉNDERÊço ÉLErRôN rco TELEFONE
(86) 9a3rí 530

ENIE FÉOÊÊATI\ó (EFR)

struÁçIb cÂDÂsIRlL
ATIVA

oÃÍa oa sllurçÀo cÂDÁsrFÁt
oúo2t2017

IIJoI|IO OE S|TUIçIO C^DrSÍRA

SITUÁçÃO ESPECIÁL OATA DA SITIJÁçÀO ESPECIA

PI

t of 2

Emitido no diâ 30/052022 às 2í:00:53 (data e hora dê Brasíliâ).

3010512022 2!:il



Firefox https://servicos.reaeita.fazenda.govbr/servicoícnpjreva,/Cnpjreva_Como..,
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https:/ dico3.rÊc.it!.f.2ê!d!. govbr/ffi icoícípjdacnpjÉv._qsr.arp

IPAI

:
Consulta Quadro de Sócios e AdministradoÍes - QSA

CilPJ:

27.070.45',t /0001-51

[OI'E ETIPRESAN|AK

SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO OE EOIFICIOS LTDA

cAPtT t soctAt:
Rs500.000,00 (Quinhentos mil reai§)

F

q

.oY

0 Quadro de Sócios e Administradores(QsA) constante da base dê dados do Câdastro Nacional dâ Pêssoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

ilon./ilon. EnpE3rúl:
\,/ SAULO BRENO SOUSA COELHO

Qurllfcrçlo:
49-SócilAdministrador

Pars inÍormações relativas à participação no 0SA acessaÍ o eCAC com ce iíicado digital ou compaÍecer a uma unidade da RFB.

grrrrdo io dr. !0r01/:úr2 à.lr:ot (dí. . hor. & 8núh).

3OOS?027 2t,02



ESTADODOPIAUÍ
MUNICÍPIO DE SOCORRO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS
SETOR TRIBUTARIO MUNICIPAL
CAIDANDO DA CIDADE E DA NOSSÁ GENTE

úffi,

Ic\N PA

DECLARAçÃO DE TNSCRTçÃO MUNrcrpAL

O setor tributário municipal, vem por meio desta declaraçâo

informar que a inscrição municipal da empresa SAULO BRENDO

sousA coELHo coNSTRUÇÂo DE EDIFICIOS LTDA, inscrito no

CNPJ sob o No 27.070.451/000'l-51, está devidamente cadastrada

na base de dados deste setor tributário sob o No 208.

Socorro do PiauÍ, 12 de ianeiro 2022

dt
008,072,133.81

'.'rrd, t{! 09 / 2021 de 06 / 0t I 20rl

Ghefe do departamento de Tributação

Digitalizado com CamScanner



Portal da Nota Fiscal EleÍônica - SVRS https ://dfe-pona[. *rs.rs. gov.brNfe/Ccc

\ClP4t\l
VOCÊ ESTÁ AQUI: Hôme > cedâstro cêntrâlizâdô dê conrribuinre

ldêntiÍicação

CNPJ-8: 27.070.451

SAULo BRENO SOUSA COELHo C0NSTRUçÃO DE EOtFÍCtOS LTDA

Relação de Contribuintes

UF CNPJ lE Tipo lE Sltuação lE

Pl-22 27.070.451/0001-51 195977068 lE Normal Habilitado

5

v

_o

àà

Sltüação CNPJ

Sem restrição

UF Endêreço

PI

I of4 24t05t20221^ "<



Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS https ://dfe-ponal.sws.rs. govbÍ,,'Ir

Tlpo lE Situação lE Situação CNPJ UF Endereço

Nomê da

c

r'L ii" ( ., r,

. j,_ I -.

UF CNPJ Ii
L

Ê

AP

DContÍibuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

ldentificação do Contribuinte

SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFíCIOS LTDA

Pt -22

27.O70.451/OOO1-5'l

Sem Íestrição

195977068

Habilitâdo

lE Normal

4120400

26t04t2021

Dados do Contribuinte

I

.t.

CNPJ:

Sltuação CNPJ:

lnscrição Estadual (lE):

Sltuação lE:

Tipo lE:

I.JF:

CNAE Principâl

Dats Situação na UF:

2of4 24/0512022 l0t36



Portal da Nota Fiscal Elerônica - SVRS

S B CONSTRUCOES & TRANSPORTES

03/05t2017

Simples Nacional

0brigatória

Demais empresas

4120400

221 0904 - Socorro do Piauí

Tipo lE Situação lE Situação CNPJ UF Endereço

Nome Fantasia:

Data lnício Atividade:

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

lnformação da lE como Destinatário:

Porte da Empresa:

CNAE Principal:

Crédito Presumido:

Tipo Produtor:

Município IBGE:

UF de Localização:

Logradouro:

Complemento:

Bairro:

CEP:

https://dfe-portal. svrs.rs. gov.br/t{felCcc

UF CNPJ

PI

IE

t'a

D

n I
E

Não

Não

Dados de Endereço

RUA CARLOS VIEIRA

CENTRO

64720000

Nro:

562

Voltar

3 of4 24t05t20?^ '" "t



tAPc ::2 tt' r

Secrêtarle da Recelta Federal do Brasll
Procuradoria.GêÍal da Fazênda Neclonal

CERTIDÃO ilEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍUDA
ATIVA OA UNIÃO

Nome: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
CiIPJ: 27.070.45í/0001.5í

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quâisquer dÍvidâs dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências êm sêu nome, relativas a cÉditos tributários administrados pela Secretaria
da Rêceita Federal do Bresil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradorie-Gêrel de Fezênda Nacionel (PGFN).

A aceitagão desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endêreços <http://rfb.gov.bÊ ou <http:/^vww.pgfn.gov.br>.

Cêrtidão êmitida gratuitemente com base na Portaria Conjuntia RFB/PGFN no I .751 , de 2l1Ol2O14
Emitida às í6:20:49 do dia 01 l12li2121 <hoê e data de BrasÍlia>.
Válida até 3OlO5l2O22.
Código de controle da certidão: 76E5.4483.5í90.'f8EG
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgâos e Íundos 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 contribuiçôes sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. I 1 daLei n" 8.212, de 24 de julho de 199í .

l1



N \CIPA{

ODÍiif;:&{: irllÀ Í

\#r
covERNo Do Esrloo po pnuÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

â

5 àr
oC_o5.

!)

&q

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n" 220427070451000151

(Emitidr em stençlo ao que dfupõc r Instruçâo Normrtivs PGE/PI n" 0102015)

IDENTIFICAÇÂO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.597.706-8

NOMryRAZÃO SOCIAL

SAULO BRENO SOUSACOELHO CONSTRUÇÃO OB BOIrÍCIOS LTDA
Rês§dyrdo o direlto dr Procuradoria Geral do Estrdo de inscrever ê cobrrr dívld$ que venham a ser apuradas, certiÍico para
o3 devldos Ílns, a requerimento do(a) interessado(a), que, revêndo os regktrm dr §eçio de Dívida Ativa da Procursdoria Geral
do Estsdo do Pirui, verifiquei nede eristir em nome do(r) requerente rcima identilicado(a) eté r pÍesente drtr e horário, e, para
const r, Íoi emitidr s presentê certldio.

:NPJ/CPF

27.070.451/0001-51

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/0 4t2022, LS 17252;34

VÁLIDA ATÉ 06/0z2022

Chave para Autenticação: 4F82-B52C-77CB-AB9E-0 ADD-0622-444F -6581
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O municíPio, atravé§ de
reserva-se no direito de cobr

radas contra o referido c
certidão de

ESTÀDO DO P UÍ
uuNrctpto DE socônRo Do Pt
CNEJ! 06. 553. 6rr/0001-66
CUIDÀtrDO DÀ CIDÀDE E DÀ IIOSSÀ GETTE
10À. RlrÀ ODIt,ox cr,rno og tlOUR , 115, cEtltRo. Socorro do Plrut - ?l
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Contribuinte: SÀULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUçÃO DE

CNPJ: 2?.070.451/0001-51
certidão n"; 5L1 /2022
Expedição: 05/04/2022 às 09:07:03
v"i:-a"à., 04/o1 / 2022 - 90(noventa) dias, contados
expedição .

DA'o \{Y

À I,IUNICIPIO DE SOCORRO DO PI, no uso de suas atribuições legaÍs e

através da Secretariâ Municipal de Finanças' após x.ea.Lízaçâo de

consulta nos arqulvos fiscais desta prêfeitura' foi verificado que o
contribuinre s1uto sÀsNDo SOUSA COELHO CONSTRUçÃO DE EDrgrcros trDA'

insclito tlo CNPJ sob o No 21 '01O'43L/0001-51' encontra-se e'Í

REGULARIDADE para com os trlbutos municlPals '

da data de sua

er dlvidas que vierem a sêr;{
não exirnindo a PrêsenteaPu

sua Secretaria Municipal competente'
ar quaisqu

qualquer resPonsâbil idade quanto a essâs cobrânças'
ont ribul.nte,

Í{r O/ l0lt dr MT

VEIRÀ DE CARV

socorro do Piaul (PI), 05 de abril de 2O22'

2.

i õo. sss.a z'i /ooo1 -rrãd
iluiltciP,o 0r s0c0RR0 D0 Pnul . Pt

fi,Js Odilon ülôÍa dê MouÍ0, nr li6

L.
aEP.ô4720-000

íiocoíÍo do Piaúl-Pl

t33.8t
ül0t I

E

códtgo dc Àúllottctdrd': c'11-0b1?-8b6c-?1ct

CIIEFE DO DEPÀRTÀUENTO DE TRIBUT AçAO

www'3lmplcsln

(,, i

Digitalizado com
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ESTADO O PIAUÍ
MUNICbIO DE SOCORRODOPIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TINANÇAS
SETOR TRIBUTARIO MUNICIPAL
CAIDÁNDO DÁ CIDADE E DA NOSSA CENTE

Socono do Piauí (PI), 05 de abril de 2022.

09/mu dr 06 / 01/ roX

OLIYEINA DE CARYALHO
CheJc do Deparlamenlo dc Trtburação

-Trrm
Lc\N P4
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íu?: Odilrn CIãrí dê ,ruut'., nn flg.. _-',=r,. oi?2oLooul;. §cccÍro do ?râ(l-Fí J

CERTIDÃO NEGATTVA DE DTYIDA

BRENI}O §OUSA COELHO CONSTRUÇÔE§ DEEDMICIOS LTDA
INTERESSADO: PE§SOA JT'RIDICA

CPF/CNPJ: 27.070.45 l/0001-5 I
NOME: SÂULO

Y1B1R {' 562

UÍ-PICIDADE: SOCORRO DO PIA

GERAIS DO REQTJERENTE:

ESTADO: PIAUÍ

NOMEFANTA§IA:
ENDEREÇO: RUA CARLOS

OBS.: PARA TODOS OS FINS

como resultados das burcas cfetuados nos

nio ter crcotrtredo quelqucr dlstribulçÍo dc

ih mcsma, inexistindor consequcntsmcntc' â

cobrançrs tributárirc, contra s rcferida Pe§soa

Certidão teú vdidade de 90(novente dim), a contar da data

requerctrte des responsabitidades prlncipol ou

vicrcm a allorar rpós expedição do presente

frzenda.

Jurídica, em csrtórios dos feitos da

FII supra qualiÍicadoetendimenlo io rcqucrcnÍcCERTIFICAMOS,
rcgistros trlbutírlos tlcstr PrcÍeituro'

procersos rcferentc ao débito liscal.
tremitação dc

A presêtrtc

de sua expediçIo, nlo eximindo o

solidlria por siluações lrteDtes quc
imputados ao coatribuintc.documento e que, por forçe da lei sejan

Digitalizado com Camsca



Consutta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.brlconsultacrflpageVconsultaEmpregadorjsÍ
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CAIXÂ ÉCC) ICA FÊOERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

E

27,07O.45L/OOOL-SL

SAULO BRENO SOUSA COELI"IO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

RUA CARLOS VIEIRA 562 / CENÍRO / SOCORRO DO PIAUI / PI /
64720-000

validadê:18/0s /2022 a L6l0612022

ceÉificação IIúmero: 2022os1802l47865356922

Informação obtida em 2410512022 LOi29t57

www.caixa.gov

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.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionàda a verificação de autenticidade no site da caixa:

I of I 2410512022 10:20
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PCDER .IUD
JIJSTÍÇÀ DO

oIcT i^R
TRÀBÀI,lIO !o

CERTIDã,O IIEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRàBÀI.,HISEâS

Nome: SÀULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCÀO DE EDIFICIOS L,TDA (MÀTRIZ

E FIIJIAIS )

cNPü: 27. 070.451/0001-51
certidão n" z L6437974 / 2022
Expedição: 24/05/2022, àe 1o:31:53
validade: 2o/rL/2o22 - 180 (cento e oiEenta) días, contados da daga

de sua expediÇão.

certifíca-se que sruúo BRffo gouSÀ coELHO COÀISI'RUCÂO DE EDIIICIOS LIIDÀ

(![ÀTRrz E Fu,'Írrs) , inscrito (a) no CNP,] sob o n" 27 'O7O '45L10001-51,
NÍo coNsTÀ como inadimptente no Banco Nacional de Devedores
TrabalhisEas.
certidão emitida com ba6e nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
da6 L,eiE do Traba1ho, acreacentados pelas Leis ns.o !2'44O/2OLL e

L3.467/2OL7, e no AEo Ol/2O22 da CGiIT, de 21 de janeiro de 2022'
06 dadoE conEtantea de6ta certidão Eão de responsabi l idade doe

Tribunaie do Trabalho.
No caao de peseoa jurídica, a Certidão ate8ta a emPreÉa em relaÇão
a Eodos oE seuÉ, estabelecimentos, agências ou filiais'
A aceitação deeta cert,idão condíciona-ee à verificação de sua

autent.icidad,e no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tsE. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamenle.

Do Banco Nacional de Devedores TrabalhíEtas con§tsam os dados

necessários à ídentificação das pessoas natsurais e jurídicas
inadimplenLeE perante a üuEt,iça do Trabalho quanEo às obrigações
estabelecidaa em Eentença condenatória tranaitada em julgado ou em

acordos judícíais tsrabalhi8taÊ, inclusive no concernente aoa

recolhimentos previdenciárioe, a honorários, a custas, a

emolunentoE ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firtnados perante o Mini§térío Púb1ico do

Trabalho, comissão de concítiação Prévia ou demais títu1oE ç[ue, por
disposição 1ega1, conliver força execuliva.

r'Í; idi,:r ri :riLi.:ir:i l.il oi) ; .ltai:li I !,i . j L:ir. § r'
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Governo do Estado do Piauí
Secrelaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí o

IUSFTI
OY

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

§istema NacÍonal de Hegistro de Empresas Mercantis' SINREM

CeniÍicamos constam dos documentos arquivedos

nesla na data dâ sua

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SecÍetário Gêral

Sltuaçáo
ATIVA
Status

SEM STATUS

Esta certidáo foi emitida automatlcamente aÍt24ffi12ffI.,*0?"17"22 (horário de Brasília)'

se impressa, veriíicar sua autenticidade no hftpc//m.plauldlglhlfl.gov.br, com o código oDAKA5UC'

Prctocolo: P lC22O1 5i 2 t A2
Nomc Emp.esaÍial: sauLo BRÊNo sousa coELHo cotlsTnuçÁo oE ÊDlFÍclos LÍDA

NrtuÍe2É JuÍÍdicô: Sociedadê Eãrpresária Linritada

Iníclo de Atlvldade
09t0112017

Data de Ato Constltutlvo
09t0a2ü7

CNPJ
27.070.45í /0001 -51

NIRE (Sede)
22200543596

Endêrego ComPleto
nua clirlos vlElRA, N0 562, CENTRO'Socorro do PiauÍ/Pl - cEP 64720'000

Obleto Soclal
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO'RUAS' PRACAS E

CALCADAS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS SERVICO DE TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS' EXCETO OBRAS DE

tRRtGAcAo oBRAS DE ALVENARIA sERvtcos DE ARouITETURA coNsrRucAo DE OBRAS DE ARTE EsPEClAls MONTAGEM DE

ESTRUTURAS METALICAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EOUIPAMENTOS

PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO

ESpEctFtcADos ANTERT9RMENTE, sEM coNDUToÁi ôAMtNHoES, REBoqu_ES, SEME-REBOQUES E SIMILARES) ALUGUEL DE MAoulNAs

EEQUIPAMENToSPARAcoNSTRUcAoSEMoPERADoR,ExcEToANDAIMES.

PÍazo de Duraçáo
lndeterminado

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Capltal Soclal
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Capltal lntsgÍallzado
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Dados do Sóclo
Nome
SAULO BRENO SOUSA
COELHO

Admlnlstrador
S

Tórmlno do mandato
lndêterminado

Erpócle de úclo
Sócio

CPF/CNPJ
950.127.533-72

PartlclpaÉo no caPltrl
RS 500.000,00

Dados do Admlnlstrador
l{ome
SAULO BRENO SOUSA COELHO

Térmlno do mandato
lndetêrminado

CPF
9s0.127.53&72

Ú[lmo AÍqulvamento
Data
20t0412022

Ato/cventoo
223I223-BALANCO

Número
20220244448

1de1
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Governo do Estado do Piauí
Secrelaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE

Junta Comercial do Estado do Piauí

CeniÍicamos constam'dos documentôs arquivedos

nesla na data da sua

Esta cêrtidáo Íoi

Se impressa, veriÍicar sua

r$r
§fllr

tucEPt
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CEHNDÃO ÉSPECíFIGA

§istema Nacionalde Hegistro de Empresas Mercantis - SINHEM

= 
tffiflffimffiffiutütflflmillilffi

MATEUS FRANCISCO SANTOS HUFINO VIEIHA
SrctrtáÍto(a) Gerâl

Protocof o: PlC2201 572213
CertlÍtcamos que SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

encontra-sê registrada nesta Junta Comercial' como segue:

Sltuação
ATIVA
StÍu.

SEM STATUS

NIRE 22200543596

CNPJ 27.070.45í /000í -51

EndcÍoço comploto CARLOS VlElRA, Nr 562, IIxx& CENTRO'Socorro do Plauí/Pl - cEP 6472G000

Ato

223
223
002
002

002
307

002
002
002
223
223
223
223
002

315
080

Drlcrlção

BALANCO
BALANCO
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE OADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
OUTROS
REENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEOUENO PORTE

OUTROS
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMACAO
BALANCO
BALANCO
BALANCO
BALANCO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
ENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

TNSCRTÇÃo

AÍqulvamcnto! Poltcrloras

DatrNúmcro

2010412022
0710612021

1810212021

18t0212021

1U02J2021
2A12t2020

22t12t2020
22t1U2020
22t1212020
12t0612020
28tO812019
'10i06/2019

28t0u2018
25t07P:O17

09n2fi,:017
09naml7

20220244448
20210328711
2021 01 16730
2021 01 1 6730

2021 01 1 6730
20200674617

20200674609
22200s43596
22200543596
2020021 0980
201903'9709
20190215267
20í 80054635
20170293726

201 60327903
22101174711

1de1

\

em (horário

no http.:/ww.pl$ldeltrl'Pl'Oovàr, com o código O3BLPVA'
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ÀTCSTAOO D: CÁPÀCIDAOE ÍÉCNICÂ

Atestamos, a pedido da intÉres§add e pâía fins de pÍova' aptidão d('('tlleÍnoeÍrirr1 ''

âtestado de erecução, que a empÍesa Saulo 8íeno 5ou3â Coelho - ME' inscrrlâ íro 
'" 

NPI soh

o N' 27.070.45U0001'51, estâbelecida na Ruà CaÍlos vierÍà' N'562' b'rffo co tro' 
'ra 

crdàdl]

de socorro do piâuí, Estado do Piaui, pÍettou serviço5 â §ecretaria lvlÚoi('pãl de Iducàçio d3

Càmpo Ale8re do fidalSo - Pl, CNPI N" 24'023'750/000147 plestor' §ervrLo í(' ríantpoíte

êÍcoiaÍ no Pêríodo de AbÍil a de:embro de 2017 conlíato N" 025120 t7'

i,rÁt ROTA§
XM"IDAE

VOLTA/MESI

--f
t,

' .rt:4Í)P velho
velho

60 Km

:i;:

!a
f,i

I
f,1t:
il
9§
;í
Er

II

,-._M.r(m
30 (mCuÍíal Novo

çcÍÍ?!Ngr*g. .. ,-
CurÍal Novo

CurralNovo

Senta M. do Canto

santâ Mr do canto

Santa M-e do Canto

sânta Mr do canto

22 Km 'I
1

49 Km

T

32 .Xm
32 (m

28 Km

46 Km

12 Xm

54 Km

da Reimunda 26 Km

lq KP
47 fm

Íito §únto 36Km

Registramos ainda, que ss prestaçôes dos seÍviços acimâ refetidos âpresentarãm

bom desempenhô operâ€ionâ|, tendo à empresâ cumpÍida fielme te com suas obriSãçÔes'

nâda constaÍrdo que a desabonê lécnicâ e comêrcialmente, até â presente dâta

CampÕ Alegre do FidalSo - Pl. 06 de fevereiro de 2018

',1
}:

/tl:
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E§I'ÂDO IÚ MÀRANIIÃ0

PRI:l'l:tTtrnÂ MtiNl('tpAt, D!: str(uplR^ rx! Rt^(.tt^(,
CNPJ n" /í1001-5ír

ATESTADO DE CÂPACtDADE TÉCNICA

^TESTAiIOS, 
para 06 devidos fins que a empresa SÁULO BREIIO

SOUSA OOELIIO - ill, irccÍit no CÍlpJ'llF. l{o 27,070.451/0001-51,
estãbeledÔ na Rua CãÍlo6 VieiÍa, nô 562, centso, 0a Cldade de Socono do Piauí,

E*ado do Plauí, Mu Scíl,ipe à Secretaria d. Educ.ção do Íriunlcípio de
Suolpira do Riachfo - EJt do do MaranhEo, Inscritá no CÍtlP, llo
O6.flr.OZ9lO0O1{8, no sêrrioc dê tr.n3portê ê3col.r, no peÍíodo dc
meÍgo r dcrunbÍo dê 2019, contrab o oo2/2019.

AtesbmG ainda, que a empresa SAULO BREÍ|O SürSA COELHO -
HE, ifficrltr no CNP, - lilÊ llo 27.070í51/000f-51, o teoÍ con*ã que É
furam êxêcutado6 os seMç06 espêciftados aciÍia, em relação igual ê/ou semelhante
ão úreto que está sendo llcltado, e teve um bom desempenho, cumpíndo
pêrfritamnte os tennos do @ntrato, não contên&, portanb, fôto que desabone â

coíúuta da referida êmpresa.

Y
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PRECÃO ELETRÔNICO NO OO9 T 2022

ROCESSO LlClrATÓRtO 397.387 t2O22
-oY

DECTARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código

Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação,

obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a

superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2o da

Lei no 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências

de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do §

40 do Art. 26 do Decreto Federal no 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas nêste edital, ressalvada a hipótese

de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as

penas da lei, que a licitante concoÍda e se submete a todos os termos,

normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos,

Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação'

5 - Que todos os documentos e informaçóes prestadas são fiéis e

verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e em qualquer trabalho, menorês de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no

9.854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a)

órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar

com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na

área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele

hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou

abatimentos, impostos, taxas (lnciso lll do Art. 50 da Lei 10.520/02) e

encargos sociais, obrigaçôes trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
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comerclats, asstm como oespesas com rranspones e oestocamenros e

outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas

sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e

informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre

vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

'10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no

123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a

qualificação como (Microemprêsa / Microempreendedor I

Empresa de Pequeno Portê / Sociedade Cooperativa de

ndividual ,/

estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, náo nos

enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 40 do Artigo 30 da

LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2A08, 147/2014,

155/2016 e Decreto Federal no 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências superiores.;

Socorro do Piauí-P1,30 de Maio de2022
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coxsrRuçÔEs & TR NSFmTES

Á Pregoeiro e equipe dê apoio
Prefeitura Mun de Sucupira do Riachão -MA, Estado do Maranhão

IE[FfI'r21

DE PREGÃO NO OO9I2O22
pRocEsso ADMtNtsTRATtvo w 397.387 t2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

Prezados Senhores,

A S B CONSTRUCOES & TRANSPORTES EPP, CNPJ no 27 .070.45110001-5'l , sediada

na rua Carlos Vieira, 562 - Centro - Socorro do Piauí/Pl - CEP:. 64.720-000, por

intermédio de seu representante legal, o Sr. Saulo Breno Sousa Coelho, portador da

CarteiÍa de ldentidade no 2042367 SSP Pl ê do CPF no 950.127.533-72i

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se onquadÍa na situação

dê êmpresa de pequeno poÉo, nos tsÍmos da Lel Complementar no í23106,

alterada pela loi Complementar no 147111, bem assim que inêxistem fatos

supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

'1) Dêclaramos, para os fins do disposto no inciso XXXlll do art. 70 da Constituição

Federal, não êmpregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição

de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescida pela Lei no 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presentê data inexistêm fatos supervenientês

impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da

obrigatoriêdade de declarar ocorrências posteriores.

[]

sa colsrnçôe s r rRÀrBPof,rE s
c PJ: 2?-010.,úí1000í {í

I Rú. C.rlot Viaira, 562, C.n&o
I CEP: 6ar20{r00, Soên o do Pi.ui

I l8§l93439-1530
llE:19.597.706€
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3) Dêclaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum

órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder

público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e

de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável

pela licitação, nos termos do inciso lll, do artigo 9' da Lei n" 8.666, de 21 de junho de

í993.

5) Comprometo-me a manter durante a ex€cução do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos

procedimentos licitatórios, instaura dos por este município, que o responsável legal da

empresa é o Sr. Saulo Breno Sousa Coelho, portador da Cartêira de ldentidade no

2042367 SSP Pl e do CPF no 950.127.533-72, cuja função/cargo é Sócio Administrador,

responsável pela assinatuÍa da Ata de Rogistro de PÍêçosrcontrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura

referente e esto processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação,

concordo que a Ata de Rêgistro de Preços/Contrato seja encaminhado para o

seguinte endereço:

E-mail : sbtransporteec@gmail,com

Telefone: (86) 99439-1530

sBooxsÍÍüJçóEs f TRÀrsFof,fEs I Ru. c..lor vi.ir.,5G2, c.nto
CIIPJ:27.010.1511000í6í | CEP:6a720.000,Socú.o.toPi.ui

i66199439-1530
I lE:'19.597.706{
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8) Caso altere o citado e-mail ou telefone @mprometo-me em protocolizar pedido de

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste MunicÍpio, sob pena de ser considerado

como intimado nos dados anteriormentê fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o Sr. Saulo Brêno Sousa Coêlho, portador da Cartêira de

ldentidade no 2042367 SSP Pl e do CPF no 950.127.533-72, para ser o responsável

para acompanhar a execuçáo da Ata de Registro de Preçosrcontreto, referentê ao

Pregão Eletrônico n.o No 009/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das

obrigações contidas no instrumênto convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de

Preços/Contrato.

Socorro do PiauÍ/Pl, 3í de maio de 2022
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lsrddo d. bm. dlglt lFrs^ULo
ETENO SOUSA COEtlrO CONSTnUCÂO

DtEorFlclosr2rcruas1000l5r
o.d.r:20211,5.$ 213$2 {3',00',

3,1ULO tiEXO SolJí COâ,HO COníiUC O
DE E0lrlCl06:r07ü6r000!5i

S B CONSTRUCOES & TRANSPORTES EPP

Saulo Breno Sousa Coelho

Sócio-Administrador

sBcorsmuçôEs r rR rasPoÊrEs I

CITPJ:2?.010.{5{1000í{í l

Rua Carlor vicir., 5G2, cêrlto
CEP:6a?20400, socú.o do Pirú

| (8619s.39-í530
llE:18.59I.roc{



sucuPIRA DO RIACHÃO/ lrtA

ELETRôr{ICO No OO9/2022

PRocEsso ucrTATóRIO 3 s7.§7 t 2022

Fomecedor: SAULO BRE]{O SOUSA COELHO CNPJ: 27.070.45í10001-Sí
RêDr! êntht!: Saub Brsío Sousa C(Ého
Iclcront: (E6) S43$.í530

E{aili seulo.breno@hot nail.coín

End.Eço: R CARLOS VtElRA, 562 - , Socorro do piáuí - ptáuÍ - 64720{00

hcm quant. Unld. Darcrlção

Vsículo üpo PASSEIO, §êm condutor quilomehâgem livÍê, motor â ga5olina oubtocoríbüstívât; motüizâÉo mínimâ j.O; írobs ;ts, ilrtig Oupb dinsmissáã
tnoÇânicÁ ou âutomática, diroção hidÍáulic€ u.r suparior: ir óndicionedo; ú1 2,oo UND (quaro) porras; com -câpaciá.de p"ã ís-ioi,iíj- pJ"àoâs; não induído
coúnbustíyel, €m perfeitas oondldães ds uso i ae seguÍança, com
do.umêntação aüJalzsdâ, cor Bêm drêf€Íêhda; nao superior a ds giá:ó; anoe
de uso.

VêíqJlo tipo MICROONIBUS, câpâcidâde míhlrna 22 passâgoims; Eêmcoduto. quilometr€gom lt/r6, freio6 âbs, siósg duph tranimissà-o mecánica
ou aulomáicâ. dir€çáo_ hiffiulica or, Suporiof ar ci[rdicionado; não incluÍdo\< 2,00 UNo combmtÍvêt, om i.rtcúJ-cono-ft*1;'ü;;; sosuranÉ, com
do@mentaÉo atuali2âda, cor sem preferência; equipaAo com-todoj ó itns
básicos de sàie ê itens Íegutame;taros ae isgiÉnça; não supetoi à 0S(cinco) Enos do uso.

ilarq Ítlodelo V.lot Tord R,

R$ R$
4291,00 8.5E2,00

FI

SERV|CO SERVTCO

sERVrçO SER\ ÇO
R$ Rr0
E300,00 16.600,00

Íolrl R4 25.í8a00

\âlidade da prcposla: Coníorme eBflpulado no Edital.

Condiçóes de enbêga do pÍoduto ot, exeqjçào dos seMços: Confome Güpulado no Edital.

Garanlis lega[ Corúoím€ ospecificsçáo do Editsl.

27.070.'t5í/000í6í

SAULO BRENO

SOUSA

COELHO
s3372

Assínado de forma
digital por SAULO
BRENO SOUSA

i959"l 27 CoELHo:e5ol 2753372
Dados: 2022.05.31
13:20:29 -03'00'
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PROPOSTA DE PRECO READEQUADA

Prezados Senhores,

submetemos à apreciação de V. sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidadepelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPOÍÚEÍfTE:

RAZÃO SOCTAL: RUBEVEL EtREr.t cNpJ: 08.174.5371(r,O1-8o

\-íNSCRçÃo ESTADUAL: 12.228.883-1

rNscRrçÃo MUNtCtP ALz 427 O

ENDEREço AV CÂMPO DANTAS, Í{e 2036, LETRA B; CAMPO DANTAS _ PRESTDENTE JUCEIINO- MA
TELEFoNE: (98) 9At7 4-2959

E-MAIL: rubevelverculos@hotma il.com

PROPOSÍA DE PREçOS3

PREFEITURA MUNICIPAT DE SUCUPIRA DO RIACHÂO - MA.
PREGÃO ETETRONICO Ng 0Íf/9,I2O22
pROCESSO ADMtÍ{rsTRÂTtVo Ne 397.387 12í/22//2022
OBJETO: COI{TRATAçÃO DE PESSOA JURÍDrcÂ iARA EXECUçÃO DO SERVIçO DE
ATENDER AS NECESSTDADES DOS AruÍros DA REDE MUNldpAt DE EDUCAçÂo
MA.

t- ,
\) o §o

e

PARA
DE SUCUPIRA DO RTACHÃO -

2

ITEM ESPEC|FtcAçoEs ROTAS
qUANT

RESERVA QUANT. MARCA VATOR
VATOR

TOTAT
VE Uc Ptos ARA o TRANSPORTE

tipo CAMTNHONETE,
cebine duple, sem condutor,
quilometragem livre, motor a
diesel, transmissão mecânica ou
automática, 4 x 4, cd player,
freios abs, airbeg duplo, com
capacidade para 0S (cinco)
pêssoas, motorização mínima de
140 cv, ar condicionado, estribos
laterais, protetor de caçamba,
trio elétrico, não incluído

segurança, com documentação
atualizada; cor sem preferência;
não superior a OS (cinco) anos de
uso.

Veículo

combustível,
condições de

em perfêitâs
uso e de

SUCURUJU

A
RIACHINHO

3 2
TOYOTA

HILUX ANO
2020

Rs

5.772,0O 28.860,00
RS

Rubevel Comissionaria de Veículos EIRELI _ CNpJ: 08.1?4.53?/0001_80
_ Av. Campo Dantâs, n. 2036 _ B / pr".ia"n* úou l-úe"""' -"
Fone; (99) 3663 -4592 -6_rnlit; ru6gy"lr"i.ulo.6iot uit."o_
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À
PREFEITURA MUNICIPAT DE SUCUP]RA DO
PRECÃO ELETROÍ{|Go Ne @912022

ADMINISTRATIVO NC 397.
OBJETO: COÍ{TRATAÇÂO DE PESSOAJ
ATENDER AS NECESSIDADES DOS AI.UíTOS
MA.

DA REDE MUíUtCtPAt DE EDUCAçÃO DE

1' vALoR TorAL: Rs 72.8sooo (sErErÍTA E Dors MrL orrocErúTos E orrENTA E sErs REArs).
2. PRAZO DE VALTDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) D|AS

3. coNDtçôES DE eAGAMENTo: coÍ{FoRME EDtrAt

4. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: BA CO DO ERADTSCq IEÊrCIt U3&A CONTA CORRENTE: 4517€

5. tNFoRMAçôEs Do REpRESENTANTE euE AsstNARA o coNTRATo:

5.1 NOME: RUBEN|I.SON cARCtA DO NASCTMEÍITO

5.2 CPF Ne: 270.001.613-34

5.3 Cl Ne: 199O7972qrZO

6. ESTÃO INCLUSAS NO VATOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOSOSTRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS.

5

z' pneuoelctÁnlos E coMERclAts E, AINDÀ os GAsros coM TRANspoRTE E AcoNDrcloNAMENTo Dos
PRODUTOS EM EMBATAGENS ADEQUADAS.

Presidente Dutra-MA 31 de maio de 2022

PASSAGEM

FUNDA
A TINGUIS

BAtxÃo Do
DOMINGÃO

A
BACURI

FIAT BOBLO

AÍrlO 2017
RS

5.707,@
nS

22.828,OO

RENALT

MASTER

ANO 2017

Rs

7.066,00

RS:

72.8A6,OO

Veículo Tipo Doblô - Capa 7
passageiros. Em bom estado de
conservaÉo. Com todos os
equipamentos de segurança
obrigatórios. Especificaçôes: a)
O veículo deverá ser registrado
no DETRAN como veículo de
passageiro; c) o veículo deve ter
no máximo 10 anos de uso

3 2 2

Veículo tipo VAN - Capacidade
para 12 passageiros. Em bom
estado de conservação, Com
todos os equipamentos de
segurança obrigatórios.
EspeciÍicações: a) O veículo
deverá ser registrado no
DETRAN como veículo de

3 RS

27-tgA,OO

Rubcvel Comissionaria de Veículos EIRELI - CNpJ: 08.1i4.537/0OOl _80
Av. Campo Dantas, n" 2036 _ B / prcsidenrc Dutra _ MA

Fonc: (99) 3663 - 4592 -e-mail: rubevelveiculos@hotmail.com
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PREFEIIURA MUNICIPAT DE SUCUPIRA

ELETRONICo Ns $912022
ADMTNISTRATIVO NI397

ATEÍTOER AS NECESST

MA-
ATUNOS DA REDE MUNICIPAI. DE EDU

RUBENILSON
GARCIA DO

NASCIMENTO:
270007613í3/.

RUBEVEL VE
Rubenilson Garcia do Nascimento.

CPF:270.007.613-34
Diretor/proprietáÍio

Rúcvel Comissionaria de Veículos EIRELI - CNpJ: 08.174.537/0001-80
Av. Campo Dantas, n. 2036 _ B / presídente Duta _ MA

Fone: (99) 3663 - 4592 - c-mail: rubevelvciculos@hotmail.com



Ét08tfr21*§ UCrTANEr - Ata dê Relizaçáo do Pregão Eler co

MUNICÍPO DE SUCUPIRADO
RIAC LICJTAIIÉT'

Ata de Realizaçáo do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNCO NO OO9/2022

PROCESSO LICITATORIO
397.387t2022

Às OS:42:SO horas do dia 3í de ilalo de 2022 rcunÍanrse no site
Pregoeiro(a) Oficial e respectivos menúros da Equipe de soio, abailo relacionad de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto:
PESSOA JURID|CA PARA EXECUçÃO DO SERVTçO DE
NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE II'UilICIPAL DE EDUCÂçÃO DE SUGUPIRA DO RIAGHÃO
MA.

O(a) Pregoeiro(a) conduáu a sessão de pregão, conforme disposiçóes contidas na Lei Federal no

1O.52OIO2; naLei Complementar no í23106; no(a) ; subsidiariâmente na Lei Federal no8.666de21 delunho
de 1993 e pelas disposiçôes fi)€das no edital e anex)s, realizar os procedirnentos relativos ao aludido

\_,,regão.

lniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposi@es contidas no
edital, divulgando as propostias recebidas. Abriu-se em seguida a Íase de lances para classiÍicação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

!

à
)

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste pregáo o(s) Íornecedor(es) abailo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ

I S L|MA CONSTRTCAO E LOCACAO - EtRELt 20.226.913/0001-38

LUE|$/S BRAZ COSTA MENÉZES ,t1.579.983/0001-89

RLCM -TRAI{SPORTE & LOCACOES LTDA 38.í30.854/000í-65

\,IuBEVEL EIRELI 08.174.537/000í-80

SAULO BRENO SOUSA COELHO 27.O70.451IOOO1-51

Enquadramento

Íllcroemprost

tllcÍo!mprasa

J{icÍoem prêsa

lcrocmpÍcat

illcÍoGmDraaa

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos
os teÍmos deste edital e seus anê)os âceitando irretratavelmente suas exjgências por declaraçáo aceita
quando do envio de sua proposta iniciaÍ pela plataÍorma eletrônica. Termo aceito: "DECI-ARO QUE TENIIO
PLENO CONHECTMENTO E ATENDO A TOOAS AS ExrcÊNClÂS DE HÂBIUTAçÂO E ESPECIFTGAçÓES

Histórico de propostas, lances e Ínensagens

Propostas lnlcias do ltem 1

lD Fornecedor Marca llodelo
Proposta

il otlvo

1t5
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Propostas lnicias do Item 1

lD Fornecedor

8122 SAULO BREI{O

SOUSA COELHO

79596 LI,JENIYS BRAZ

COSTA MENFTFS

45100 RI'BEVEL EIRELI

29497 RLCM-
TRANSPORTE &
LOCACOES LTDA

65072 tS L|MA

CONISTRIJCAO E
LOCACAO - EIRELI

Glassiflcaçâo Flnal do ltem 1

Licitaíte

SAULO BRENO SOUSA COELI-X]

RI.EEVEL EIRELI

LUENIYS BRAZ COSTA MENEZES

UCITÂNET - Atá de Redizaçih do pregão B€ú&ico

Marca ilodêlo

lllarca Modelo

Clasrlílcada

Cla.elÍlcad.

Cla3!lÍicadá

Ch.3Íllcrdt

lllotivo

2707045'|00015í SERVTCO SERVTCO

'rí579983000í89 SERVTÇO SERVTÇO

08174537000180 SERVTCO SERVICO

381308í000í65 SERV|CO SERVTCO

R$
10.733,34

R$

5.340,00

R$

5.366,00

R$

5.366,67

20226913000í38 SERVEO SERVíCO R$ Clas!lflcâda

5

(
IA

É

p

t)
c

1o

2o

3o

Yo Fornecedor

Fls. {1
.L,
o

C_o

zt

§o
ção CNPJ

27.O70.4511OOO1-s'l

08.174.537/0001-80

í't .579.983/0001-89

Ofe rta R$

R$ 4.291,00

R$ 4.292,00

R$ 5.000,00

-o!

Histórico de propostas, lances e tnensagens

Propostas lnicias do ltem 2

13521 tS L|MA

col(sTRucAo E
LOCACAO - EIRELI

41435 SAULO BRET{O

SOUSA COELHO

4í910 LuEt\tYS BRAZ
COSTA MENEZES

20226913000138 SERVTCO SERVTCO R$

7.200,00

27070451000,ts1 sERVtÇo SERVIÇO R$

36.083,35

1í579983000189 SERVTÇO SERVTÇO R$

7.í 90,00

R$ Situação Motivo

Cl.s!lflcsda

Cla..lflc.dr

ClaE ! Itlcâd.

Clar!lílcada

SITT]

14137 RUBEVEL EIRELI 08174537000180 SERVICO SERVICO

6í264 RLCM-
TRANSPORTE &
LOCACOES LTDA

R$
7.216,00

R$

7.216,67
Cl...iÍic.d.38130854000165 SERVTCO SERVTCO

215



08/m2@2 1Í38

Clrtrlícrçlo Flntl do ltrm 2

EIIEÍI]

EIRELI

SAULO BRENO SOUSA COELI-IO

LUEIWS BRAZ COSTA MENÉZES

UCITANET - Áúa de Redizaçáo do pregão Etebôico

08.174.537/0001-80

27.070.451t000,t-5,1

11 .579.983/0001 CIPAI

Mrlhor OírÉr Rl

R$ 5.772,00

R$ 6.490,00

R$ 6.700,00

M otivo

1o

20

3o

lD Fornecedor

Df

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas lnicias do ltem 3

) C

-.Lf)
.à,
o

o()
F

e

64876 RUBEVELEIRELI 08174537000,180 SERVICO SERVICO

38616 RLCM-
TRANSPORTE &
LOCACOES LTDA

4014 SAULO BRENO

SOIJSA COELHO

32630 LUENI/S BRAZ

COSTA MENFTES

í5508 tS L|MA

CONSTRTJCAO E

LOCACAO. EIRELI

Classlflcação Flnal do ltem 3

Llcltante

RUBEVEL EIRELI

SAU-O BRENO SOIJSA COELHO

Lt,ETS/S BRAZ COSTA MEI{EZES

38130854000í65 SERVTCO SERVTCO R$

7.6í 0,00

27070/s100o1sí sERVtÇO SERVTÇO R$

30.440,00

R$
7.610,00

11579983000189 SERVço sERVtÇo R$

7.550,00

20226913000138 SERVICO SERVICO R$

7.600,00

il arca M odelo

Marca llodêlo

ClasrlÍlc.ds

Claaalflcsd.

Classlflc.da

Cllrtlílc.d.

Clattlíic.d.

1o

2o

3o

08.í 74.537/000í -80

27.070.451tO001-51

í í.579.983/0001-89

llelhor Oferta RS

R$ 5.707,00

R$ 7.549,00

R$ 7.550,00

Histórico de propostas, lances e rnensagens

Propostas Inicaas do Item a

lD Fornecedor

79279 RLCM-
TRANSPORTE &
LOCACOES LTDA

22985 LUENIYSBRAZ

cosTA MENFTFS

38130854000165 SERVTCO SERVTCO R$
10.833,33

1157S983000183 SERVTÇO SERVIÇO R$
'10.800,00

R$ Situação ilotivo

Ch!.ílcrdr

FíEFTTíftET.TI

3/5



Btút2iJ,215,§

Propostas lnicias do ltem 4

UCITANET - Ára de Redizâção do pÍegào Et6üüico

lD Fornecedor íllarca ilodelo R$ Situaçáo ilotivo
22783 RTJBEVEL EtRELt 08174537000í80 sERVtCo SERV|CO Clasrfflc.de

66749 tS L|MA

CONSTRIJCAO E
LOCACAO - EIRELI

68705 §quLo BREI{O
SOUSA COELHO

Glassificação Finat do ltem .l

SAI,.X-O BRENO SOUSA COELIIO

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

RUBEVEL EIRELI

Propostas lnicias do ltem 5

lD Fornecedor

93614 RLCM-

20226913000138 SERV|Co SERV|CO

R$
10.833,00

R$
í0.800,00

GlarsmE da

27070451000151 SERVço sERVtÇo R$ Cl.!!itlc!d!

\N
êD

27.070.45

1í.579.983/0001-89

08.174.537/000í -80

CNPJ

08.174.537/0001-80

R$ Situação llotivo

ilêlhor OÍort. Rl

R$ 8.300,00

R$ 9.800,00

R$ 10.833,00

Cl.6§lfic.da

Cla.!ltic.da

Clrtrlflcãd.

Cla.riflcada

Melhor Oferta R$

R$ 7.066,00
1o

20

3o

Histórico de propostas, lances e tnensagens

Marca ilodelo

R$

8.800,00

27070451000151 sERVtÇO SERVTÇO R$
26.499,99

CIasslflcação Flnal do ltem S

38130854000165 SERVtco SERV|CO R$

8.833,33
LOCACOES LTDA

-3í74 
LUEIWS BRAZ íÍ579983000189 SERVTÇO sERVtÇo Cl.!rlficada
COSTA MENEZES

R$

8.780,00

15213 RUBEVEL EIRELI 08í74537000180 SERVICO SERVICO R$
8.833,00

42353 tS L|MA

coÍ{sTRtJcAo E
LOCACAO - EIRELI

202269í3000í38 SERVtco SERVICO

&

60137 SAULO BRENO
SOTJSA COELHO

RTJBEVEL EIRELI

tÍtss://dvTrsa§r@rlordftüf.É/hêpoíts/pregâd42650/r6uíido_rd&io_da_findJesurió_3?0470íülr|H
415



0&tB2(22 1á3a

Classificação Final do ltêm 5

20

Ucitante

SAULO BRENO SOUSA COELHO

LUENIYS BRAZ COSTA MENEZES

UCITAN ET - Âúa de Rc€lização do Prêgão Elef co

27.070.451|OOO1-51

1 l.579.983/000't-89

lllelhor OfeÉa R$

R$ 8.770,00

R$ 8.780,003o

lüda mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:3129 horas do dla 0E de Junho de 2022
cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Vlhrle n Barbosa Da Silva
Pregoeiro(a) Oficial

Nolôto De Carvalho Nêto
Equipe de Apoio

ti

lsabel De Sousa
Equipe de Apoio

Autenticaçáo: M24E30894593D67 5D A7 0227 27 7 24F 56

í5



1' §l
ituNtcÍPto IrE sucuPtRA Do RtAcHÃoít A

PRECÀO ELETRôUCO liP OOO'2022

PR[rcE8SO UCÍÍATÓruO 397.3E72022

.rc. Xod.lo
lJnlúrlo

Àludlc.do
lbLl

&!udlc.do
Unltarlo
Org.do Íold Orç.do

Econ.

%

§\\ CIPAI
DT

UCITANÉÍ'

I5 §rts. o
t- o =.-ô

À? -
!) Ào §

rE o IrEAD.ruDrcÂçÃo e

o(â) PÍrgoerle(.) do(a) uNlclPlo DE SUCUPIRA IrO RIACI{ÀÍyUA @munlca aoa lnroÍo§do! ê psÍ{dp.ntes do PREGÃC

EEÍRôNEO OO9aO22 Í€f€lDnb à @N!FAz|çÁO ÍE PES§OA Juddq ",lpA A€-:clcii' N SERy'@ OE 
'RAwSPOR 

E EScorrR HRÁ Á7E DER ÁS

lÉCESsralDEs Dos ÁLutfis IA ÉIE MUNaaL E Ealc,.çÁo É SUaJPiFA @ HAOiÀO - MA., que AIll UDIGA nog teÍmo! do lnd$ lX do Aít. 17 do D,rcÍrk
n' í0.02,U20í9, o oblelo do coÉamê a(8) omplrla(d:

Forncc.dor : SÀrLO BRE O SOUSA COELHO .27.070.45í1000í aí

VCqlo üpo ãSSEO, ..Í caltl/E qúl(,rrü{rn
Íúq mE. CdllE(rJ Uo.nü..lfi.liÍd2do
úinr i,q tdú ü, dÍhg ôdo tÍílhl5
ndcl dl rlffica dÍ.ç& liülllc. cr
ir+Íl(Í; i coÉdc-q (x (q'-úo) púb; dn
c.rddá pÍ. ÍIi (díEo) F.a; nt lídlb
coÍüttÁd. ín psíÍdb údd.. Ô llo . Ô
l.gl,rtça ccn ôd,Í-r.ç& Llz.l' cú .f,n
Fúrda nb.rFl.Í.6 (drEo) rE: ':
r,/ldolo üpô MICROONIBUS, cdôd. rIílm 22

F.{drq .cr caúrE qdlÍrr{in llvq
lhla ü, -t g ôdo trrriú& lrEadc. q/
alúrüc+ íka(à li(Éllca c, alpa.lcÍi Í
caúdaiot rt lfiduldo cúürü\d, iÍ Fíllb
o.rúÉa. da Lrô a Ô aagút!+ aâh ôúriaüCe
.!dlzú, co .rí F.ffi.i .qrrprb ccn b(b
ú lEr Dalcaa da ría a lLr Í.gdÍúLr ô
..9uüç< nb n{..1.Í r 05 (dÍÍo) rE ô llo

SERV|CO

s€RvlÇo

Econ. Rt

SERVTCO Rl{29í,O R3á582O Rt6.S,tr R41O73334 20,0ata Rl rí15,ír

sERVtçO RIES,O Rtli,flr,(r Rt lo.Bqgi Rtã.r,6 23,r$t R32,5S3,334 gm UND

Forn.c.doÍ : ruBEVEL EIREU .00.í 7't.517r000í €0

ltam q{ant.

I 2.O

ItÍn Ouanü

Y 5,00

Daacrlçlo

D.acrlçto

Un

UND

Utt

UND

Subtotll
AdJudlcâdo:
R3 25,í62,00

§ubtotd 22,28%

Orçâdo:
R,

t2í00,00

Rt
7.2í8,00

Íarca

SERVEO

&d.lo

SERV|CO

Unltarlo
e!:1c.do

R15.72,q)

lbt l
!,:ld::'do

Ra2Am,(I)

lrnlúrlo
Orç.do ToLl O?ç.do Econ. Rt

a|1t11§l

Econ

3 ''o
UNO

vtíolo tpo CAITINHoI{ETE, cdm ôdâ, lrn
oartuE, quihíú{ãYt llm, nEu a dad,
lftlÍlt & fi*5ca (l/ lüiÜc1 a ra, 0d CÍr?.
,id.. .b, dr!{ üdq cdn c.pdú F. 6
{dlEo) p.rú, íüdlz.C& úim ô 1/o cll Í
cdúdrúq -!lE láEC., p.üE ú c.çrÍüa
tlo dtlco, nb lduÍdo canürüd, m p.ílllL
cddç6.. d. 

'..o. 
ô rQúr!çl can (lErútçao

aldlzdi ca arn p.ffi( nb .l{úld a (E

\rdslo Tlp DoUô . C.rdúô 7 p-ll.lrú, En
bdn rÉ Ô cdrãúCs. C.m bb. a
qdÉrllb ô .agürla ollgrúla.
E!r.díc.ta..: r) O r.tcro dara rÍ útlrnó íD
oETR N cqlE dqlo ô !..{.lrq c) o l.blo
rb. E rD llúÍYD l0 rE d. llê

Va§/b üF llN - CFckb F. 12 ,-.T4r..,
Em ôam .Ú Ô cotil.çe. Ccn lrb 6
.qdFit,la Ô q'rrr. ügúk .

E p.clíc.çõi: .) O,.lo/o úãa., r.gl.tú lD
DETRAN cúDElalo d. E !d.o,

Rl72la,E7 $5.m,35 20,(z'a

SERVTCO §ERVTCO R35,707,e m22.e8,(n R37.6í0,m Rlr.aao,O 26,m* R31.G.O

Rltz6,o Raã.ts,@ Rl&a1!,3o R12t,1c.39 20.01L R11.87,33
5 3,O UND

Subtotrl
AdJudla.do;
Rf 2t,t86,00

&rbtottl 2í,65%
Orçldo:

RI
9:t.023,34

RI
20.137,9

1OUL OERAL DO PROCESSO

IIERVEO SERV1CO

o

vo

!ú



Rt8,B,00 R312í42934 21U1* ?356,34

Sucupira do Rlacháo - iranúão,rô
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PReGOETRO(A)
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UllCIPlo t'E §I'CUPIRA Í'O RIACHÃO' A

(fD

C

o
\\

,sF

§
UC]ÍAN€T.

PREGÃO ELETRôNrcO t{P OO9,2O22

PROCESSO UC]ÍATÓRIO 397JE72022

TEEUO DEHO OLOGAçÃO

Após condatada a rsguleridad€ doe atos prDc6dlmonblq o(a) PREFEITO MUNICIPAL, ]IOMOLOGA nostslmos do lncl$ Vl do AÍt. 13 dc

D€cÍrto no 10.024/2019, o Garltado do poc€dimonto llcltatóÍlo êm €pígrafo, curo obJolo é: @rúrR4ãC.Ào E PEsso JUNdq PARA g,Gct)çÁo Do sEF.vlçr,

oE TRÁIJSPORTE ES@L4R ÍtÁ&4 ÁIEÍ{OER ÁS ÍGCESS'A4OE§ @S ÁLurt OS EtÁ RE[)E MUMCTp,.L DE ED{Jcr'.ÉO DÉ SUCUPTR ú NÀdíl.O - UA,

Forn.o.dor :SAULO BRENO 3OU3A COEII{O - 27.070.4511000í €í
Unlírlo

,dludlcdo
Íotrl

ftrudlc.do
lJrlúrlo
Ore.do lbLl OrFdo

Econ.
%

Economla
RI

§
ou

)
:

úq

o
C
a
-5

§
í')à
o

a(
r{Yq

lLm Qü.nt,

ao

Un

UNO

D.acÍlÉo

D.lcÍlçao

hrca

SERV|CO

lodalo

gERVtCOVoLr/o tpo SSEO, lín coüJE qdlorúTsÍr
Í'í.. ne . grdlll dl UEcíbdÂdi
Ítcidl2.çô ÍÍííiÍÍr 1O ÍÍdo rb, Cô{ údo
!.rdr.& rEllc. dr rlErüca drq!
ttúlllc. ô, .rp.íIÚ; Í cdúdddor Ol (qu&o)
pútr; cor crpdÔd. F. lE (drco) 9..úi
n& lndukb cúüÍid. üÍ FríblE codçõ.. d.
úo e da aagl,rTÂ cqn Ô t!]bç& üdizú,
coa aln Fabüdq nb.rFla ! lE (dnco) tú

V.loio üpo MICROOUIBUS, c?dd.d. rí,úri
22 Fr{Croi tÕ cdú& qülorÉem llrq
lisl.. !b, díEg d.Éo frldaeb nEarica qr
r]ffic., dr.9& liülllc. ür aFlcÍi Í
cddddÉ íü llduÍó.úÍürü,à. .|i FíflE
ctrdÉ.. Ô l.o . Ô r{rrri9., cún
óoârtli.ç,b !trEr!! od .út Eá.ldq
q úp.ô car bda o lb.r t&lca d. ú1. . nrr
í.gultÍúÜa rL rql,rE l nb &Íílú a G

R31,9í,(I) R16582,() RIA§,í' Ra 1O7:S,3a 20,0a Rt 1Íráí'

a 2,O UND

Fornrcldor: RI,,BEVEL EIREU .01.í 74.5371000í {0

4,0 UND

5 3,O UNO

SERWO

aubioLl ft,udlcrdo Ra 25.í!U,00 lubtoLl Orç.do: Rl Zz,2lta
!2.100,00

RI
7.2íü00

Unlúrlo
/Vludlc.do

Tot l
t udlc.do

Unlú,lo
OrFdo Élrl Orçado

Eoon.
s

Economh
R3Itam Ourrt.

2í@
lJn

UND

hrca

SERVtCO

odalo

aERVtCOVíodo üpo C MINHOflETE cd ddq lsr
orürd, qÚlcrÜ{r lh.., rEE . dr.l,
!frrir.& íEtÍ..ql rrf üc..4x4, od Cq!..
lida ü, d.bT ôdq odÍ cd&d. F. 6
(drEo) F.d, ltúrlz+ m[im ô 'l/O ct Í
..rúdorú, otlba EEC., Fe d. cFlltq
!b.l&lco, hb lídutb c.,Íürüd, ,n Ftlb
cdtddaa Ô (lo a {b qlrtrçt cdn
ôout!{Tb .ülll2.lh .ú .ir Fli.rdq nt
.'frlr r G (clÍEo) rEó'ro

v.lsrlo Ílp Oodô - CIdüo 7 p.qdía, En
b(Ín aú ú cdr'lc&. C;dÍr 6 6
.qú!rÍüE Ô ..ouz!r otlgdíi6.
EtFcií€{õ..r .) O r.blo ôãa tr r{1.É
íú DETRÁN cúD rdc{o Ô p6r.gdío; c) o
EÍqroô'.r ú llúalrE 10rE Ô l,.o.

Rla7z,(! Rt2!.r0.ú RtTztao Ra!.8,35 np Rt 1114.õ,

SERVICO §ERVICO Rt5.?!7,(D Ra22&Âm Rl7.€ro,O Rl 30I1O.O ãrr Ra I"CB,O

SERVTCO SERVICOvdqlo lp UN - C.pdrl-. Fr t2 ÉtqdÍC.
Em ban Éú d. car.n4&. Car ú ó
lqüErãrú Ô rqút!ç. &iCúb.
ErFclí.{õ..r .) O da.lo ôã4.Í íql.trb
É DETR N.crD\tlqloô r-qdíq

IOUL GERAL DO PROCESSO

Total xludlc.do

Rla6,@

lubtoi.l O?ç.do: Rt zí,aJ,a
et.02t,ta

R'
20.í37,!t

8ubrofl Hrudlc.do Ra r2.lla,00

Dt 
f 
Orç.do

Rl12ã{C3.3a

lccnonl. l{
21U1%

Ecclroml. Rl

?.É34

\ " 
r(.I

rpAl

SERVIçO Ra E.o,O Rl 16õ),(tr R3 í0133,3 R! ã.4,ê 23,38 Rl Z5«I33

I
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