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MEMORANDO INTERNO

Suctrpira do l{iachão (MA). lti de abril dc 2022.

A Sua Excelência o Ser.rhor

WALTERLINS RODRICUES DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Nesta

Assunto: Solicitaçào de conttatação dc cnrprcsa pala prestaçâo de serviços em

Recuperação e Adequação de [istradas Vicinais.

Serrhor PreÍ'eito.

C um prirncnlanclo-o. sin,o-n.rc do presentc pnla solicitar a Vossa

Excelência a L'onlrutut:ào de c Drcs.t Dltrd Drcsldc(io la sarvicos em l? cr:uneruciio

e Á drzu ttttcão dc Eslrudas L'icinoi.t do.t Potoudos Morro Verntelho «t Povoado

I
{1
.bl
o

v

Do

ãrts.
o
q)

Matunca, Povoado Motuncu uo Potnado Nova Velha no Munic'htio de Sucuniru

Io Riut htio. M-,1 (nl Lot cunt o ( Itt'oitt0

(i
rlí,rasirutLiril

Scrn nrais- rcno\j() I]lcus pl'otcstos dL'ostitrla e consideração.

Respeitosamente.

f i,,
i:ii:\.

:0ü3 /2A21

Flávio Pereira Guintarães
Secretário Municipal tle I nfraestrutura

Portzrt'ia tt" 003/202 I

Rua Sào José, n' 477, Centro - CEP: 65.668-OOO-- Sucupira do Riachão/MA
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O presente memorial descritivo e especiÍcaçôes técnicas referem-se aos serviços

deengenharia civil na modalidade de construÉo civil - para Recuperação e Adequação de

Estradas Vicinais dos Povoados Mono Vermelho ao Povoado iiatança, povoado

Matança ao Povoado Nova Velha, no município de Sucupira do Riachâo - Maranhão,

tendo as especificaçôes adiante descritas. Estabelece as condições técnicas de

fornecimento de toda mão de obra e equipamentos por parte da proponente para a peÍeita

execução.

O projeto prevê a recuperaçáo de um trecho de 1 í.300,00 metros de estrada vicinal

existente, que liga o Povoado Mono Vermelho ao povoado Matança, povoado Matança

ao Povoado Nova Velha do município de Sucupira do Riachão/MA.

Os serviços previstos destinam-se, principalmente, à adequação das plataformas

existentes.

Essas obras serão executadas em cpnformidade com a metodologia e

especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

2. JUST]FICATIVA

A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade

premente de ser criada a infraestrutura básica rural nos trechos citiados, uma vez que nesse

sentido pouca coisa foi Íeita até este momento. O objetivo é tornar esses povoados

melhores estruturados e organizados, proporcionando às Íamílias de agricultores os

benefícíos socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica

e social é incipiente, o que se torna um Íorte motivo para o êxodo rural em direção aos

grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nos assentamentos diz respeito

à insuficiência, ou quase inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente

o a@sso, o transporte escolar e o escoamento da produçáo.

Observando os a@ssos e estradas carroçáveis internas Povoadas Morro Vermelho

ao Povoado Matança, Povoado Matança ao Povoado Nova Velha, utilizada pelos moradores

e, normalmente fruto das benfeitorias das antigas fazendas, constatia-se as dificuldades que

os mesmos têm para conseguir transportar os seus produtos

Rtu Sâo Josê N' 479, C€íÍÍo - CEF: 65668400 - CNPJ:01.612.338ímló7
Fonelfar: (99) 3553J098/1019
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aos centros de consumo próximos, sobretudo em virtude do mau estado de conservaçáo e

precariedade destas vias. A complementaçáo das estradas é uma necessidade das

comunidades ocupantes das áreas, já que tem como objetivo dotar a regiáo beneficiada de

um tráÍego eficiente, de modo que a mesma se integre às malhas municipais, estaduais e

federais existentes na proximidade e, com isso contribuindo para o desenvolvimento

socioeconômico da regiâo.

As estradas internas existentes no povoado estão necessitando da execução de

serviços de limpeza, alargamento e revestimento. São observadas grandes dificuldades no

escoamento da produção agrícola local, devido à péssima qualidade das mesmas. Deve-

se observar que essas estÍadas, uma vez complementadas, iÉo apresentar um ótimo

retorno para os produtores e toda a populaÇão local.

3. LOCALTZAçÃO DAS o

MunicÍpio: Sucupira do Riachão

Trecho: POVOADO MORRO VERMELHO AO POVOADO MATANÇA - 6,02 Km

Trccho: POVOADO MATANÇAAO FINAL POVOADO NOVAVELHA-2,82 Km

O acesso ao serviço por meio terrestre, tem como ponto de referência a cidade de

Sucupira do Riachão - MA, distante 573 (Quinhentos e setenta e três) quilômetros da capital

do Estado do Maranhão - Sáo Luís.

4. DIAGNÓSTICO

Quanto ao diagnóstico das áreas é relevante salientar que os eixos estradais, já

foram deÍinidos quanto do parcelamento rural e na maioria dos casos encontra-se

delimitados e demarcados. De Íorma que náo se tem muita liberdade de escolha do traçado,

uma vez que os eixos das vias, já se encontram deÍnidos.

Em relação à topografia nos locais, verifica-se que os assentamentos apresentam

um relevo na maioria dos casos irregulares, com pequenos trechos mais acidenhdos,

conforme se pode concluir pelos resumos dos levantiamentos feitos em campo.

Rrú Sro José, N'479, CeúlIo - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338fm147
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necessário, portanto, nessa fase em que o acesso é um fator t?: Iracterizado como

de suma importância, que as estradas sejam complementiadas ou readequadas, de modo

a possibilitar o tráfego em todo o ano.

5. CARACTERISTICAS DAS ESTRADAS

As estradas vicinais que se propõe executiar caracterizam-se como estradas

vicinais, com baixo tráfego (essencialmente de uso rural), cujo padrão de qualidade

proposto é compatível com as demais estradas vicinais municipais observadas na regiáo,

ou seja, procurou-se seguir o padrão municipal.

Nesta metodologia procurou-se buscar a harmonização das estradas vicinais com

as paisagens das áreas de produção agropecuária locais, através de práticas adequadas

de controle do escoamento superÍicial.

Quanto às dimensôes médias das estÍadas a largura da plataforma é de 7,00 m e

a pista de rolamento com 5,0 m (Íaixa a ser revestida através da aplicação de material

laterítico).

Numa primeira fase, portanto, o trabalho consisüÉ em limpeza com alargamento do

leito estradal, remoção da camada vegetial em cerca de 15 cm de espessura, confornação

mecânica em uma plataforma de 7,00 m com abaulamento do leito em 3,00
o/o a gartir do centro, compactação dos atenos, revestimento numa faixa de 5,00 m de

largura.

Entendemos que após a conclusão das obras, a conservação e demais obrigaçóes

técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de lnfraestrutura do Município de Sucupira do

Riacháo -MA.

Na elaboração deste projeto que objetiva a implantaçáo de pequenos trechos e

complementação de serviços nos existentes, foi observado alguns pontos como se segue:

a - No escopo deste Projeto Básico foram definidas a extensáo das estradas

vicinais (por trecho e total) e seus caminhamentos, verificados e georeferenciados

diretamente nos locais previstos para execução das obras e confrontados com as plantas

do parcelamento dos povoados.

Rua Sro Jo8é, N" 479, Ceííro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 0l .612.138ím 157
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b - A Planilha Orçamentária contém todos os itens

das estradas, com a devida e corretia discriminaçâo dos serviços a serem executados

(terraplenagem, revestimento primário), seus quantitiativos unitários e os respectivos custos.

6. soLuçÃo ALTERNATTVA e rvar-nçÃo oos eeNeríclos soctAts

Considerando o diagnóstico das áreas dos povoados e tam[Ém a necessidade de

melhorar e complementar a malha viária interna, propõe-se o melhoramento das vias, com

execuçâo de terraplênagem e trambém de revestimento primário (encascalhamento) das

pistas de rolamento.

A soluçâo ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma

alternativa viável para a questáo, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta

quase imediatia aos reclames da comunidade local em relaçáo à implantaÉo de obras de

infraestrutura básica nos referidos povoados.

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a implantação ou

mmplementação das estradas vicinais existentes e planejadas pela Prefeitura Municipal de

Sucupira do Riachão proporcionará à comunidade agrícola local, o acesso às parcelas,

facilitando o transporte da população e da produção para o comêrcio, bem como viabtlizaÍá

o aoesso aos demais benefícios.

DE EXECUçÃO DAS OBRAS

Para a realizaçáo completia das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o

prazo de execução em 90 (noventa) dias corridos.

Devido ao elevado índice de precipitação pluviométrica registrada anualmente em

nossa regiáo, no período de janeiro a abril, é recomendável que se executem os serviços,

do tipo das que estão previstos neste P§eto Básico, no período de maio a julho do

mesmo ano.

8. IMPACTO AMBIENTAL

Entêndemos quê por se tratar de obras onde se prevê os trabalhos de

melhoramentos (patrolamento e revestimento primário em pontos críticos) em estradas já

implantiadas, os impastos ambientais são mínimos ao meio ambiente, onde os mesmos

7
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serão mitigados conforme especificaçôes técnicas no item maneio ambiental e na planilha

orçamenÉria item 4.1 Reparação de danoa fÍsicos ao meio ambiente.

ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

a. Especificaçoes Técnicas e Metodologia Executiva Básica;

b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Pre@s Referenciais;

c. Memória de Cálculo;

d. Cronogramafísicofinanceiro;

e. Plantas;

f. ART de Elaboração do Projeto;

,,/
tis*ty"à;i{t{"-

Engenheiro Civil
'REA'MA íí205í182-8

Engênheiro Civil - CREA: 112051182-8

Rua Sâo José, No 479, CcÍ'to - CEP: 65668-000 - C!.IPJ: 0l 512.3 38rcü) | -67
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E-Eail: prefcitu rrlucupirrdorirchro@grn{il.com

Página:
6



SUCi.iFlAÉr
[K]RiíÀ.[F{,âü
Admlôiit.ondo poro o Írovo

)
(--

c)

í0. EspEclFlcAçÕEs rÉcNtcAS PARAcoNsrRuçÃo DAs ESTRADAS vtclNAts
r0.í TNTRoDUçÃO

O projeto de Recuperaçâo de Estradas Vicinais leva-se em contia a realidade das

estradas municipais dos povoados: Povoados iiorro Vermelho ao povoado uatança,
Povoado lllatança Nova Velha - Zona Rural - Sucupira do Riachão - MA,

com vias com caraclerÍsticas de tEnsito de baixo fluxo e de acesso a sede do município.

O presente memorial tem como objetivos indicar as principais concepçôes

estruturais, espêciÍicações de materiais, especiÍica@es consúutivas e os diversos estudos

necessáriosà elaboração do projeto deAdequação de Estradas Vicinais, conforme dados

referenciadosno pojeto em anexo.

1 0.2 DIMENSIONAiiENTO DO PAVIMENTO

O projeto de recuperaçâo Íoi desenvolvido a partir do pseto de levantamento

topográfico. Trecho - Partindo do Povoado Mono Vermelho ao povoado Matança,

Povoado Matança ao Povoado Nova Velha, com um total de i í.300,00 m.

í0.3 DEFINIçÃO DA ESTRUTURA DA ESTRADA

A escolha adotada, partindo-se das assertivas anteriores, foi a seguinte:

- Largura da plataforma 7,00 m

- Pista de rolamento 5,00 m

- Extensáo da estrada 11.300,00 m

í0.4 OBRAS RODOVIÁRNS

As especificações aqui prescritas visam fomecer subsídios capazes de garantir uma

exêcuÉo economicamente viável, dentro dos padrÕes técnicos adotados pela DNIT,

devendo ser aplicadas apenas em relação aos serviços previstos na planilha de
quantitativos e custos, peça componente do projeto básico, quando da execuçâo da obra.

Rua São ,os:i N" 479, CeÍrtÍo - CEP: 65668-00 - CTIPJ: Ol .61 2.338/(m 147
Página:Fon€lfu: (99) 3553-1098/1019
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Os serviços de melhoramentos das estradas seÉo interior das

faixas de domínios definidas quando da demarcaçáo do parcelamento rural da área, e os

corpos estÍadais seráo construídos segundo as especiÍica@es técnicas fornecidas pelo

DNIT.

1í DTSPOSTçÕESGERATS

í{.í DEFTNTçÔES

a) Para os efeitos destia especificação sâo adotadas as definiçÕes:

b) Aterros - segmentos de rodovia cuja implantação requer depósitrc de materiais

provenientes de cortes €/ou de empréstimos no interior dos limites das seçÕes de

projeto (off-sets) que definem o corpo êstradal.

c) Bacia de acumulação e amortecimento - dispositivo de drenagem que provoca perda

de energia de um fluxo aquoso para não causar erosáo no terreno.

d) Bigode - abertura que se faz lateralmente no bordo da plataforma para permitir a

drenagem superficial.

e) Bota-dentro - parte de terra, que no tenapleno é aproveitada como aterro,

dispensando grandes distâncias de transporte.

f) Bota-fora - material de escavaçáo dos cortes náo aproveitados nos aterros, devido

à sua má qualidade, ao seu volume, ou à excessiva distância de transporte, e que é

depositado fora da plataforma da estrada, de preferência nos limites da faixa de

domínio, quando possível.

g) Corpo do aterro - parte do aterro situada entre o terreno natural até 0,60 m abaixo

da cotia conespondente ao greide de terraplenagem.

h) Cortes - segmentos de rodovia em que a implantação requer a escavaçáo do teneno

natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seçÕes do projeto (off-sets) que

deÍinem o corpo estradal.

i) Corte aterro compensado - é a destinaÉo do volume de corte parcial ou total de um

trecho ao aterro de outro trecho, compensado transversal e/ou longitudinalmente ao

eixo do trecho considerado, salvo nos casos de bota fora ou empréstimo.

Rua süo Jcé, N" 479, CeÍíÍo - CEP: 65668i00 - CNPJ: 0l .612.3 38/000157
FoneJfar: (99) 35 53- 1098/1019
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j) Cota vermelha - diferenç entre a cota do greide no projeto ê a do terreno natural,

considerada no mesmo ponto. Denominaçâo usualmente adotada para as alturas de

@rte e de aterro.

k) Desmatamento - corte e remoção de toda vegetação de qualquer densidade.
l) Destocamento e limpeza - Operações de escavaçáo e remoção total dos to@s e

raízes e da camada de solo orgânico, na proÍundidade necessária até o nível do

terreno considerado apto para terraplenagem.

m) DMT - é a distáncia do centro de gravidade de massa de solo, rocha ou outro material

inerte a ser transportado até o centro de gravidade do local do seu destino (Distância

Média de Transporte).

n) Empolamento - é o processo de expansáo volumétrica do terreno natural após o

desmonte do material (considerado no transporte).

o) Empréstimos - áreas indicadas no projeto, ou selecionadas, onde seráo escavados

materiais a uülizar na execução da plataforma da estrada, nos segmentos em aterro.

p) Greide colado - entende-se como aquele constituído de solos naturais,

convenientemente compactado, que formará uma capa de rolamento impermeável

e resistente para suportrr o tÉfego de veículos.

q) Jazida - área indicada para a obtençáo de solos ou rochas a serem empregados na

execução da estrada.

r) Material de 1" categoria - compreende os solos em geral, residual ou sedimentar,

seixos rolados ou nâo, com diâmetro máximo e inÍerior a 0,15 m, qualquer que seja

o teor de umidade apresentado.

s) Material de 2a categoria - compreende os de resistência ao desmonte mecânico

inferior à rocha nâo aherada, cuja extração se processe por combinação de métodos

que obriguem a utilização do maior equipamento exigido contratualmente; a extÍação

eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado,

incluídos nestia classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2,00 ms e os

matiacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 m e í,00 m.

t) Material de 3a categoria - compreende os de resistência ao desmonte mecânic,

equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diâmetro superior a 1,00 m,

e volume igual ou superior a 2,00m3, cuja extraÉo e redução, a fim de possibilitar o

carregamento, se processem com o êmprego contínuo de explosivos.

Ruâ São Jo6é, N' 479, CeÍrtro - CEP: 656ó8{00 - CNPrr 0l .61 2.338/000 167
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u) Off-sets - linhas de estacas demareadoras da área de execuÉo dos serviços.

v) Projeto básico - conjunto de elementos necessários e suÍicientes, com nível de

precisáo adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou

servi@s, elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratiamento do impacto ambiental

do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos

métodos e do prazo de execução.

w) Regularização - operação destinada a conformar o leito estradal, quando necessário,

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20,00 cm de

espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no

pOeto.

x) Revestimento primário - entende-se como aquele constituído de mistura adequada

e na proporçáo coÍretia de solos naturais ou artificiais, ou de ambos,

convenientemente umedecida, que formará uma capa de rolamento impermeável e

resistente para suportar o tráfego de veículos.

y) Seçao padrão - peÍfil do terreno em seçáo normal ao eixo da esúada definindo sua

plataforma e dando-lhe conÍormação transversal e longitudinal, com a finalidade de

dar boas condiçôes de tráfego e drenagem.

z) Serviços preliminares - todas as operaçÕes de preparaçâo das áreas destinadas à

implantaçáo do corpo estradal, áreas de empréstimos e ocorrências de material, pela

remoçâo de material vegetal e outros, tiais como: árvores, arbustos, tocos raízes,

entulhos, matacões, além de qualquer outro considerado prejudicial.

Rua São ,ose, N" 479, CentÍo - CEP: 65668m - CNPJ: Ol .61 2.338m001ó7
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SISTEMA CONSTRUTIVO

í2.{ SERVTçOS PREL|iflNARES

í2.í.t Administração da obra

A contratada deverá manter na obra diariamente, engenheiro e mestre de obras

(encanegado geral), onde deverão acompanhar a obra constantemente.

12.1.2 Placa de obra

Deverá ser providenciada a glaca de identificação da obra em chapa de aço

galvanizado, nas dimensões de 3,00 x 2,00 m, crnstando verba de repasse, nome da obra,

responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o seu

registro no Conselho Regional, atividades especílÍcas pelas quais o profissional é

responúvel, título, número da carteira profissional e regiâo do registro do profissional, nome

da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA.

A placa de identificação deve ser colocada em local visível e legível ao público, de

preferência, na entrada do empreendimento, antes do início das obras, devendo permanecer

durante todo o tempo de execução dos serviços.

Será confeccionada a placa da Obra, conÍorme especiÍicação do item í4.1.2. O material a

ser utilizado na confeção será:
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Placa: (2,00x3,00)m = 6,00m2 Placa

em Íolha de zinco de 2,50mm

Apoio: peça em madeira 3"x6'de lei do tipo latobá com 3,00m de altura.

Contraventiamento: sanafo de madeira de 1'x4" com comprimento de 3,20m.

Todas as peças seÉo fixadas com pregos 2 lzx 1 %x 13.

A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

12.13 AaÍÍacâo da Obra

Foi elaborado projeto de almoxarifado referencial com 20,00 m2, em váo único,

com prateleiras para disposiçáo dos materiais e espaço separado para o profissional

responúvel.

Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas

construtivas e materiais:

. Fundaçâo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

. Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada

(E=1Omm);

. Pé direito de 2,5m;

. Piso em lastro de concreto não estrutural;

. Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

. lnstalaçóes elétricas: previsão de pontos de elétrica, com instalaÉo de

lâmpadas, luminárias e interruptores.

Mobiliário composto por prateleiras de madeira.

Para fins de especificaçáo, foram consideradas as seguintes etapas de

execução da obra:

. Fundaçáo em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da

alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;

. Piso: execução do contrapiso na parle intema e na calçada ao redor da

edificaÉo;

. Levantiamento das paredes em chapa de madeira compensada;
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Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados

de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

Execução das instalações elétricas;

lnstalação das esquadrias.

í2.{.4 Mobilização e desmobilização de equipamento

lnclui todas as providências necessárias para a movimentação de equipamentos

indispensáveis para a perfeita execuçáo da obra.

Este deveÉ ser realizado segundo progEma aprovado pela fiscalização, devendo

existir uma relação dos equipamentos que serâo uülizados.

A desmobilização constituiÉ na retirada do canteiro da obra de todos os

equipamentcs usados pela CONSTRUTORA e só seÉ iniciada após a autorização da

FrscALrzAÇÂo.

Ao final da obra, a CONSTRUTORA deverá remover todo o equipamento, as

instalaçôes do acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o
material náo utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da

CONSTRUTORA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientaçâo.

Todas as áreas deverâo ser entregues completamente limpas. A mobilização e

desmobilização de pessoal e equipamentos necesúrios à execuçáo da obra deverão

integrar a relação de custos classificados na categoria Despesas lndiretas, ficando, portanto

o seu pagamento distribuído nos preços dos serviços alocados na Planilha Orçamentária

do Contrato.

!ÍEI1IIiârIIl=IInGI=m

A operação de terraplenagem será precedida da execução dos serviços de

desmatramento, destoca mento e limpeza.

Náo será permitido o acúmulo de material ao longo dos bordos da plataforma, m o

objetivo de dar livre escoamento às águas superficiais.

Não seÉ permitida a execuçáo dos serviços desta especificaÉo em dias de chuva.
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í2.2.1 Escavação e carga de material de jazida

A Escavação e Carga de Material têm como objetivo recompor/definir nova

cota de projeto, que foi rebaixada após os serviços de raspagem / limpeza

supeíicial. Para recompor/definir a nova cota de projeto seÉ importado material de

jazida para incremento da base.

Execução:

Os equipamentos a serem utilizados serão: Trator de Lamina (de esteira),

Pá- Carregadeira pesada, Caminhão basculante, Motoniveladora. Todos os

materiais utilizados devem satisfazer as especificaçóes aprovadas pelo

departamento municipal competente.

A medição dos serviços de escavação e c.irga de material seráo feita por

metro cubico do serviço concluído, com os dados fornecidos pelo projeto em anexo.

Transportê

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique

uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra

derramamento pelas bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja

tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhâo deverá ser completiamente

coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e

derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões carroceria de 9 T, a fim de suprir a

necessidade do servi@. A carga deverá ser feitia dentro do limite legal de capacidade

do veículo.

í2.2.2 Desmatamento / Destocamento e Limpeza

A operaçáo de desmatamento e limpeza deverá ser iniciada nos trechos locados e

autorizados pela Fiscalizaçáo e serão realizados por meio de moloniveladora e demais

equipamentos apropriados com os devidos acessórios, visando garantir perfeita execuçâo
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técnica nos padrões estabelecidos, inclusive no que diz respeilo à segurança de seus

operadores.

Constituem-se como alvo desta operação todas as árvores e arbustos existentes na

lateral da plataforma, com largura de 1 ,00m (metro) para cada lado, cujo material

expurgado deverá ser enleirado nas laterais da área trabalhada, de maneira que não

prejudique a drenagem natural e nenhum ouúo curso h ídrico.

Nenhum movimento de terraplenagem podeÉ ser iniciado sem que a Fiscalizaçáo

tenha dado como concluído no trecho, o serviço de desmatamento e limpeza.

'12.2.3 Regularização do Subleito

Os materiais empregados na regularização do subleito seráo os do póprio leito

estradal. Em caso de substituiçâo ou adiçâo de material, êsles deverão ser provenientes

de ocorrências de materiais indicados no projeto e atendendo às mesmas qualidades

exigidas para materiais utilizados em serviços de aterro.

Preparo para o subleito:

Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, deverá apoiar-se no

subleito capaz de oferecÉr suporte continuamente estável.

Depois de concluídos os serviços de terraplenagem deveráo ser feito a regularização

transversal e longitudinal do leito estradal.

Em seguida, proceder-se-á a escarificaçáo da superfície do corpo estradal, até a

mta de 15,00 cm inferior à cota do projeto acabado. Concluída a escarificação,

deverá ser feito o controle das cotas, até serem obtidas superfícies superiores e

inferiores satisfatórias da camada escarificada. O material deverá ser pulverizado e

umedecido até a obtençáo da completa regularização do corpo estradal.

TeÍminada a execuçâo dos serviços referidos no subitem anterior, deverá ser

espalhada a camada de material do revestimento primário, cuja granulometria deverá

satisfazer as condições estabelecidas no projeto, devidamente observado pela

fiscalização.

l5I:)
F oJ (:)

o
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Na camada final, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens anteriores,

será admitida uma variação de mais ou menos 2,00 cm.

A seção transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no

mínimo, para propiciar a drenagem de águas pluviais.

Caso já não tenham sido preestabelecidos no poeto, as jazidas para revestimento

primário deverão ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes

deveráo ser submetidos ao juízo da fiscalização.

12.2.4 Compactação dê Aterro

Após a importaçáo e o espalhamento do material para incremento da base

será procedido a devida compactação de solos a 100o/o do Proclor Normal e tem

como objetivo melhorar sua resistência. Os equipamentos a serem utilizados serâo:

Motoniveladora pesada com escarificador, Caro tianque distribuidor de água, Rolos

compactores tipo pé-de-cameiro, liso-vibratório e pneumático. Todos os materiais

utilizados devem saüsfazer as especiÍicaçÕes aprovadas pelo departiamento

municipal competente.

A medição dos serviços de compac{açâo de solos a 100% do proctor normal será feitr
pormetro cúbico do serviço concluído, com os dados fornecidos pelo projeto.

O p§eto de terraplenagem deve especificar a compactação do aterro para que

náoocorram patologias após as obras tiais como:

. Recalques dos platôs finais de terraplenagem (a compactaçáo diminui os vazios do

solo);

. Deslizamento de solo em taludes (a compactaçâo aumenta a resistência do solo);

. Diminuiçâo das erosÕes deviclo a incidência de águas pluviais (o solo com menos

vazios e mais resistente torna-se menos erosivo).
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Grau de Compactação

A eÍiciência da compactação é medida por um índice chamado Grau de

Compactaçáo. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra

de solo compactiada no laboratório nas condiçôes ideais de teor de umidade e energia de

compactação e uma amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactaÉo com

rolo. O comparativo resultia em uma porcentagem sendo, normalmente especificada em

1oo% em relaçâo ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e para as camadas

finais do aterro.

Para aferir o grau de compactação e as condiçÕes de apoio do tenapleno deve-se

executar o acompanhamento técnico de obras de funda@es e terraplenagem com o auxÍlio

de laboratório de campo e engenheiro especializado.

,I 2.3 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

í2.3.í Expurgo de material vegetal da jazida

Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela

fiscalização, de Íorma a náo causar transtornos, provisórios ou definitivos à obra'

A definição da área do bota-fora para este tipo de material bem como a devida

liberaçáo ambiental fica por conta da CONTRATANTE.

í4.3.2 Escavação e carga de material

A escavação de piçarra de jazida, ao natural, para base de solo estabilizado'

utilizando trator de esteira ou escavadeira hidráulica e pá carregadeira'

A aquisição de produtos minerai§ e ainda previstos nesta licitaçâo de acordo com a

planilha orçamentaria, sera de responsabilidade da empresa contratada na licitaÉo por

danos ê Ônus, que venham a ser associados à obra licitada' motivados pelo náo

cumprimentos dos dispositivos previstos neste item.

A ldentificaÉo das jazidas de solos, bem como sua localizaçáo e os estudos de

ensaios para a aquisição de material necessário para a obra licitada seráo de

responsabilidade da empresa contratiada para a execuçâo da obra.
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'12.3.3 Transporte de material dê jazida

O transporte de material de jazida tem como objetivo para incremento da base. Os

equipamentos a serem utilizados serão: Pá - Carregadeira pesada, Caminhão basculante.

Todos os materiais utilizados devem saüsfazer as especificaçoes aprovadas pelo

departamento municipal competente (referendados pelas especificações e as Normas de

praxe).

A medição dos serviços de transporte de material serâo feita por mêtros cubicos

por quilômekos rodados do serviço concluÍdo, com os dados fornecidos pelo projeto.

'12.3.4 Compactação de Aterro

Após a importaçâo e o espalhamento do material para incremento da base será

procedido a devida compactação de solos a 100% do Proclor Normal e tem como objetivo

melhorar sua resistência. Os equipamentos a serem utilizados seráo: Motoniveladona

pesada com escarificador, Carro tanque distribuidor de água, Rolos compactores tipo pé-

de-cameiro, liso-vibratório e pneumático. Todos os materiais utilizados devem satisfazer

as especificaçôes aprovadas pelo departamento municipal competente.

A medição dos serviços de compactação de solos a 100o/o do proctor normal será

feitia pormetro cúbico do serviço concluído, com os dados fornecidos pelo p§eto.

O p@eto de terraplenagem deve especificar a compaclação do aterro para que náo

o@rram patologias após as obras tais como:

. Recalques dos platôs finais de tenaplenagem (a compactação diminui os vazios do

solo);

Deslizamento de solo em traludês (a compactação aumentia a resistência do solo):

Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o solo com menos

vazios e mais resistente torna-se menos erosivo).
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Grau de

A eficiência da compactaçâo é medida por um índice chamado Grau de

Compactaçâo. Esse índice é um comparaüvo entre as densidades secas de uma amostra

de solo compactada no laboratório nas condições ideais de teor de umidade e energia de

compactação e uma amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactaÉo com

rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo, normalmente especiÍicada em

100% em relaçáo ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e para as camadas

finais do ateno.

Para aferir o grau de compactaçâo e as condições de apoio do terrapleno deve-se

executiar o acompanhamento técnico de obras de fundações e terraplenagem com o auxílio

de laboratório de campo e engenheiro especializado.

í2.4 RECUPERAçÂO DE ÁREAS DEGRADADAS

a) O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento e limpeza,

executados dentro dos limites da área, é retirado e estocado de forma que, após a

exploraçâo do empréstimo, o solo orgânico seja espalhado na área escavada,

reintegrando-o à paisagem.

b) As áreas de empréstimos, após a escavação, deverão ser reconformadas com

abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorpoÉ-las ao relevo

natural operação que é realizada antes do espalhamento do solo orgânico. Essas

áreas deveÉo ser @nvenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulo de

águas, bem como os efeitos da erosão.

c) Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais,

ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

d) O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deverá ser controlado para evitiar

a implantação de vias desnecessáías.
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e) Durante a execução deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora

do corpo estradal, para evitiar danos desnecessários à vegetação e inteúerências na

drenagem natural do solo.

Í) As áreas destinadas ao estiacionamento e aos serviços de manutenÉo dos

equipamentos devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou

combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

g) Em todos os locais onde oconerem escavações ou aterros necessários à

implantaçâo das obras deverâo ser tomadas medidas que proporcionem a

manutenção das condiçôes locais através de plantio de vegetaçáo local ou grama.

h) Deveráo ser tomadas providências visando à preservação do meio ambiente, para

evitar erosões e consequente carreamento de material.

í2.5 SERVIçOS DE CONSTRUçÃO DE BUETROS CTRCULAR DE CONCRETO

12.5. í Serviços Preliminares

Á área a serimplantada arede, deverá sertoda limpa, onde possa ocorrer afácil

movimentaÉo de veículos, e para a carga e descarga de materiais. Aresponsabilidade pelo

transporte das aduelas de concreto, bem como por possíveis avarias que acontecerem,

será de responsabilidade da empresa fornecedora dos mesmos, devendo ser eles

entregues inteiros na obra, sem quaisquer marcas de quebraduras, ou afins.

12.5.2 Escavação

A escavação será executada de acordo com o projeto e com a necessidade da

obra, com dimensões compatíveis com as aduelas, onde em princípio, será adotada, c,omo

largura da vala, 1 ,5 vezes o diâmetro da aduela. Quando houver a necessidade de

escoramênto, a dimensão da vala será acrescida da espessura do es@ramento utilizado.

Na área detrabalho com máquinas, deverão permanecer apenas o operador e as pessoas

autorizadas.
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A profundidade da vala seÉ de acordo com o terreno 'é diâmêtro des

aduelas, sendo esta escavada e que Íique no mínimo uma camada suficiente para atender

o projeto.

í 2.5.3 Escoramento

DeveÉo ser escoradas, quando houver perigo de desmoronamento, a critério de

fiscalização, as paredes das valas. O escoramento será Íiscalizado frequentemente para

que não surja ocorrência seguida de desmoronamento.

12.5.4 Enrrocamento

A construçâo do bueiro celular de @ncreto será precedida pela execuÉo de

enrocamento da base em pedra rachâo com espessura conforme projeto. Tal enrocamento

deverá contemplar toda a área do bueiro e ter seu acabamento em inclinaçáo 1:1 fora da

área de apoio. Em seguida, sobre o enrocamento seÍá executiado um berço em concreto

FCK 30Mpa, que servirá como base para assentamento das aduelas do bueiro. A camada

teÉ a espessura de íscm.

í2.6 FORNECIi'ENTOS DAS ADUELAS

Seráo utilizadas Aduelas de diâmetro nominais @nforme pQeto. Quanto à

aceitaÉo dos produtos entregues pela empresa fomecedora, esta caberá a um funcionário

da construtora, onde o mesmo deverá seguir proceder às veriÍicaçôes cabíveis aplicáveis

ao tipo de aduela. A fiscalizaçáo reservar-se-á o direito de inspecionar os tubos e a
realização dos ensaios no local se necessários além de aprovar os serviços e materiais.

I2.6 ASSENTAMENTOS DAS ADUELAS

Deverão ser assentados na supeÍfície da vala regularizada, para que a geratriz

fique perfeitamente alinhada, tianto em greide como em planta. As aduelas seÉo

executiadas em uma fileira em módulos de 3,00x5,00 x1,oom(medidas internas), dispostas

crmo no projelo em anexo.
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O reaterro das valas deveÉ ser processado após a execuÉo das peças estruturais

do canal, devendo serexecutiado de modo a oferecer @ndiçÕes de segurança às estruturas,

tubulaçóes e o bom acabamento da superfície. Os trabalhos de reaterro seláo executiados

com cuidados especiais, evitando-se possíveis danos às estruturas, quer por impactos de

ferramentas e equipamentos utilizados, quer por canegamentos exagerados e/ ou

assimétricos.

O reaterro deverá ser executado com material escolhido, sem detritos vegetais, em

camadas com espessura máxima de 0,20 m (vinte centímetros) molhadas e apiloadas de

modo a ser evitado o surgimento de fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas

aterradas.

As superfícies a serem atenadas deveráo ser previamente limpas, cuidando-se

para que nelas náo haja nenhuma espécie de vegetação, nem qualquer tipo de entulho,

quando do inÍcio dos serviços.

Os kabalhos de reateno das valas ou cavas terão de ser executadas com material

escolhido, de preferência areia ou tena, nunca turfa e argila orgânica, sem detritos

vegetais, pedras ou entulho em camadas sucessivas.

A FISCALIZAÇÃO deveÉ aprovar o material escolhido para ser usado como

reaterro. A compactação deverá ser executada, mediante processos mecânicos até atingir

um grau de dureza pelo menos igual ao do solo adjacente.

Os processos mecânicos de compactaçáo recomendados serão mediante o

emprego de compactadores dotados de placa vibratória pneumática e a combustÉio.

Após a conclusâo dos serviços de reaterro compactado, o ex@sso do matêÍal

escavado deveÉ ser espalhado para a regularização superficial do terreno ou removido,

espalhado e compaclado em outros locais, conforme indicações da FISCALIZAÇÃO. Os

serviços de compactaçáo de ateno que compreendem as atividades de espalhamento e

compactação de materiais deveráo ser executados de brma a promover uma conformaçáo

idear do soro, obedecendo às dimensõe" 

Tr|.))ü:
S.
/r.' ,,'ü. tt. q

Civil
182-8

Ruâ SâoJoú No 479, C€nlro - CE?: 65668-000 - CNPJ: 0l .61 2.338í0001 -67

Fonefax: (99) 3553-l@8/l 019
E-oail: prefeiturasucupircdoriachro@gmrilcom
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PROCEDIMENTO PARA EXPLORACÃO VU \ô$

- OELIUITAR A ÁREA OE EXPLORAçÃO (ÁREA t)

- OEFINIR A FRENTE OE ENIFAOA E SAIOA DE !€ÍCULOS (ÁREA 2)

- SELECIONÂR AS ÁREAS NECESSARIAS PAFA DEPÓSITO OO ENÍULHO DO DESMÀÍAMENTO (AREA 3)

- SELECIO{ÂR AS ÁREAS NECESSARIAS PARA ESÍOCAGEiI OA CAUADA OE IERRA \EGETAL (ÁREA 4)

- DEIXAR AO REDOR OA ÁREA A SER EXPLORADA, UITA FAIXA DE PROIEçÀO. sEM TERRA IEGETAL'

PARA EVIÍAR CONÍAIíINAÇÀO OO VAIERIAL A USAR t{A ESTRAOA (AREA 5)
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7 de dezembro de 1977

consclho Rcaional de Engenharia ê agronomla do Estâdo do

Paílna 1n

fécnica - ART CREA-MA ART OBRA / SERVIçO
Í{o itÂ20220536699

SUBSTITUICÃO à
MA20220515672(L-

-_)

- 

í. R!rpon§l\r.| Tac.ico
RôMuLo sÀ sousa o

Rub.ic ií205t1t28
. C)Y Rcoisfo: 1í205ííSzBtlA

Tilulo prolissroflal. EÍ{GEI{'|E|RO clvll

- 

2. O.dor do Contreto

Co.rlrâlántê: nUMCIPIO OE SUCUPRA DO RIACHAO

RUA RUA SÀO JOSÊ

Coítplemento:
Cidedc: sUcuPlRA Do RAcHÀo

CPF/CNPJ: 01.61233U000'í{7
N. 479

Conlrsto. l{ão lsplclíc.do
Váb.: RS 325.í71.93

&ào lnslituclonal: Cal.midad. Piútücâ

8aiíÍo: CEi{ÍRO
UF: ,tA

Côlobírdo em:

Tlpo dê cohtraEnta: P.§o. Juruica d. DlÉilo Públicô

CEP: 65668000

- 

3. O.dos d. ohr.rs.wiço
ESTRADA UC AL DO POI'OADO [I'(XRO VEII'ELHO AO POVOAI'O I{OVÂ VELHA N': S'}l

Complomenlo: ESIRAD  vlClt{AL Qt E LIGA os Povo^oos ilORtO B€iro: zot{^ RURÂL
VER'IELHO AO POVOADO I'OVA VEL}IA

cidade: sucuPna Do RIAcHÀo uF: MA CEP: 6566t000

D.lã dê lnício: 021062022 Prêvbào dê têímino: 1012Í2022 Cooíd€nadEs Gêooíóficâs. oG'ã1aOI, 43'2,437.02T,

Flnalidadê: hír..ttrútuta Códiro: N'o E3paclflc'do

Propdetáíio: UlllClPlO OE SUCUPnÁ oo RIACHAO CPF/CNPJ: 0í.612'33U0001'67

- 

a. Atlüd.d. Tacílca

1/t . Ellborat o Unidád.

80. Pro|elo > ÂGRIMENSURA > IERRAPIÉNAGÊ}I > 136 TO,3 - DÊ VOLUME,/ÁREA DÊ

ESCAVAÇÂO. TERRAPLENAGEM

m - PÍ(*{o > aGRIMENSURA > TERRÂPLENAGETI > *36.10.1 - OE VOLUME/ÁREA DE CORTES
. TERRÂPLENAGÊÀI

8,0 - Píoislo > ÂGRIMEiISURA > TERRApLENÂGEM > í36.10.4 - OE VOLUIIEIÁREA OE

BOÍAf ORÀ. TERRIPLE}'IÀGEII

60 - Proieto > ÀGRIMENSURA > TERRÂPLENAGEM > 13610.5 - DE CoMFACTAÇAO -
TERRAPLENAGEM

80 . PÍdelo > AGRIMENSURA > ÍERRÂPLENÂGEM > 136.10.8 ' DE TRANSPOâTE '
TERRAAÊNAGEM

35 - Ehhorá§ão de oíçálI€llto > ESTRUTURAS > PRÊ.MoLOADoS E PRÊ+aBRlcÁDOs > *?.8.5 '
OE ARTEFATOS DÉ CONCRETO

35 - Ebborâgio dc orÍânênlo ' AGRMENSURÂ > TERRAPLENAGEM > *36.103 ' OE

VOLUME/ÁREÀ DE ÊSCAVACÁO . TERRAPLÊNAGEM

35 - Eteboraco .lâ orçêâicnlo > ÁGRIMENSURA > TERMPLENÀGEM > lir6.r0.l - DE

VOLUME/ÀRÉA OE CORTES . TERMPLÊT{AGEM

35. E|abolaÉo dG OíçPMENIO ' AGSIMEN§URÂ > TERRAPLENAGEM > S36.10T. DE

VOLUME/ÁREÀ DE AOTA.FORA - TÉRRAPI.ENAGEM

35 - Elrborâçáo d. oífrmênlo > ÁGRIMENSURÀ > ÍERMPLENAGEM > {36.10.2 ' DE

VOLUME/ÀREÀ OE AÍERROS.TERRAPLENAGETT.I

35 - Elábor.Éo dc oí§.mento > AGRIMENSURA > TERRAPLENÁGEM > í3A.lO5 ' DE

COT.íPACÍAÇÁO. TERRAPLENAGEM

^oô 
s arnchrsâo dâa aüvk'srts técÍicas o 9Í{ír§sional deve Foccdêt a bairt dêsta ARÍ

PRoJETO E ORÇA\,Ei{ÍO OE RECUPERAÇÁO DAS ÊSÍRÁOA§ VICINA§ OO MUNICIPIO. COI' lMPtÂ Í^çÃO DÊ BUÉnOS E

RECUPERAÇÃO DA ÁREA OEGRÂDADA,

- clausulâ co6píomi65óne. ourlqúarÍ coÍÍho d, llthio dl,inâdo do paaadía aôntrato. bGm cütlo 5uã inleÍpírltÇáo ou êrêarçáo. 3êíó rÊsohido po.

aÀlragonr. de acordo corn . Lei no. 9.307. de 23 da adrÃho d' í996. DÚ mêio do CenLo de M€dÇáo ê ÂnÍlr€gem - cMA úndJlado eo clE€'MÂ'

no§ l6Ímoô dô aaGpadivo rôSulemanlo dG trtíaagaíh qua. axpía*9..ídüâ. a3 paíô6 dadâí'n ffidEr-
- Dêc|aÍo que eslol, cxnprifttô â§ aêga,|s da accaaihai(rrda parvríú ír3 mÍÍnâ3 lêcaicat & Agt{T, na lca§b(Jo espêGíÍca € no dc..eio n.

s29àt20u.

A áu:.nmrdrdà dcL ÁRÍ Do(b .d vúiÍard. m: àllÍÃ,/.,.s<rô..a...dn.à./pcbl.o/ úür . ',5vâ: 
roc

ltp'.so.ú. 06,O6atrz .3 tg:.5 20 Do. .lc.131.72.'5210

Qúánüd.d.
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Páglna 212

ART OBRÀ / SERVIçO
Í{o iilA2O22O§36699

Consêlho Rclional dc Engcnharia ê Agronomia do Estado do l.laranháo

7. Entidaôâ d. Cl..iê
laAP€ . INST.ÊRAS.AVÂL E PER OE ENG, MA

SUBSTITUICAO
MA202205í567

*&à;l,,sd*íííi{,
Ênoenherro Civil

cRrÃtMn t12051182'8

à
2

_ 8, A.rinltor.r
Dêcbío sêÍêm vãídâd€i6ô áÊ inÍomBçó€§ acimá

dr-da
L.aal daL

RóxuLo sl §o{r3 - c?f: o5l.t4í?aa!{
WALTERLIN5 RODRIGUES lsrr.dod. ídr. disn.l pí lÍÁtÍEiUNl

nmrEUEs DÉ 

^2El/ÉDOr5ú9a2Srr2DE AZEVÊDO:8569429G172

iatLdPto DE sucuPn^ Do illcll o . cilDJ: 0t -612.*rllü10l{?

. A AllT é vôlds som!,tc quohdo eritsda, m€diânlc epres€nleÉo do comp.ovsnlB do pegÉmênto ou ootlí€í6nqa no sile do C.ê4.

Egls ARÍ é iscnla de l8ra RegisÍada êm: 06106,1022

A áú.rÚ.r.'.dâ d.3r 
^RT 
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Págln. ín

7 de dczembrs dc 1977 CREA. ÀRÍ OBRÂ / SERVIçO
t",,-É

fIiEIlt
Lci

Congelho Rcgionat dc Engenharia ê Agronomla do Estado do

Técnica - ART

PAI

i)I
.\
'(,"

t{o trtA20220536699

SUBSTITUICÃO à
MA20,2205!5672

- 

I. Ratpônrlval Íécnico

Rô uLosÀaousa ,-r:--rí Êi?c,,,,rr,,,.r.' - i.'j',i /-íê€isro: rízo5íl
Tilulo pÍoÍssrcílal: E GEllllElRO CÍV|L

TM

- 

2. Dldcs do Co.lttíto

Conlretânlê: f,Ut{lclPlo OE SUCUPn OO RIACHAO CPFTO"IPJ:0í'61231d0001'67

RUARuÂsÀoJosÉ N' 
'?e

Complemenlo: BaiÍo: CElfTRo

Oidad.: SUCUPIRA DO tUACHlo UF: 
'tA 

CEP: c5658000

C,onlrato. l{ão .sp.clÍlc.do Celebíado em:

Vahr: RS !25.1rí,93 Tipo d. conl,âtant : PÚ'o' Ju'idlct dG Dütilo PÚblico

Àçáo lnstituclonâl: c.l.midãdc PúUicâ

- 

3. O.do. d. Oürt S.rviço

ESÍRADA VICI AL OO P(ryOADO ÍI'ORRO VET'IÉLHO ÂO POVOADO NOT'A VELHA N"' Si{

comolemênlo. EsÍR D^ VlCll{AL OUE LIGA OA POVOIDOS iIORRO Báiíío: zo 
^ 

RURÂL
' vERrúELllo ao Povoaoo Lov^ \TELHA

Cdade: sucuFlR^ oo RIAcHÀo UF MA cEP:6565t000

Defs dê lnicio: O2rOGn0:Iz Prevkào de téímino: 30'12'2022 Cooídensda§ GeogíáÍces: 06'2í"'9''' 
'l'2'i7 

02'Ul'

Finalidâdê: lnhaaatutura Caíigo: l{ao E.p.cncádo

Propdetàio: MUr{lClPlO OE SUCUPR Oo RIACHAo CPF/CNPJ: 0í'6í2338'000í$

- 

4. Adüd.d. Íacítcr
14 - Ehborôfro

80 - PíqeIo > AGRIMENSURÂ > TERRAPIÉNÂGEM > *36 0,3 . DE VOLUME,,ÁREA DE

ÉscAVAÇÃO - TERRÂPIENÂGEM

m . Pí(*do , AGRIMENSURA > TERRAPIÉNAGEI| > í36.!0.1 ' oE VoLUMíÁRE^ DE CORTES

. TERRAPLENAGEM

E0 - Píoiâio > ÂGRIMENSURA > ÍERMPIENAGE ú > t36'lo4 - DE VOLUIrE/ARÊA OE

BOTÂ+ORA. TERRAPTÉNAGEU

80 - PÍoieto ' AGRIMENSURA > TÊRRÂPLENAGEM > íí36tOS ' DE CoMPÂCTAçÁO -

T ERRAPLENAGEM

80. P.rrero > AGRIMENSURA > ÍERRAPLENAGÊM > *36 106 ' 0E TRANSPORTE '
Í ERRAPi-ENAGÊM

35 - Elebúâçáo de orÉn"nlo > ESTRUT|JRAS > PRÉ-MOLDÀOOS E PRÊ+ABRIC DOS > 
',2'8'5 

'
OE ARTEFAÍOS OE CO'{CRETO

3s - ÉhboraÉo d! orfênênto > AGRIÍTaENSURA ' TERRAPLENÂGEM > #36t03 - DE

voLUME/ÁRÉA DE ESCÀVAÇÁO - ÍERMPLENÀGEM

35 - Eleborá(ão dê orçpmento > 
^GRIiENSURÂ 

> TERRAPLENÀGEM > il6'l0 l - DE

VoLUMEIÁREA oÉ coRTEs - ÍERRAPLENAGEiI

35 - ELborâ€o dê or(ãn6n!o ' aGÀÚllENSURA > TERRTAPLENAGEM ' 13610á ' DE

VoLUME/ÀREA DE BorÀFoRA - TERRAPLENAGeM

35 - Eleborâçáo d. oÍ(imcílo > AGRIMENSURA > ÍERRAPLENAGEM > *36'102 ' DE

voLUMErÁRÉa oE ATERRoS - TERRAPLENAGÊM

35 - EbboreÉo d. oít mênto > amlMENSURÂ > TERRÂPLÊNAGEM > *EA1O5 ' oE

CoMPACTAÇÂO. Í€RRAPLÉNAGEM

Apó§ a aanchraâo das âüvirsdú! técÍica5 o FoÍssioÍr5l devê p'ocêdst s baira dêslâ ART

Quentdado

12,00

12,@

12,00

t2,00

Í 2.00

r2.00

12.00

,2.00

12,00

r2.00

12.00

unidâdc

h

h

h

h

h

h

h

h

- 

S. Obs.rveçôê6

PROJEÍO E ORÇAMENÍO OE RECUPERA9AO
RÊCUPERACÀO DA iREá OEGRAOÂDA.

oAs ESÍRÁDA5 VICINÂIS oO MUNICIPíO. COI'I li,PLÁNÍaçÀo DE BUEROS E

- 

!. D.cle.rçôs!
- ClauÊule compíomissánâ. ouâlqur cdlílto d, hígio oqinado do PíÉ.da conl.llo. bam cdm 3ua iÍtleapíotâção ou exêo4áo. 36rá mEolvido Por

a*itrâgdí. ds âcotdo 6oln s LBi nô, 9.307 - dê 23 dg adctr|bío d. í096. ,q meio do Cêntro dê líeúaçáo e Anikâgem - CâIÂ úndrlâdo eo CÍoa.MA.

do aaspadivô ísgulamônlo da aÍb'lragcm quc, aÍpí!!§Jíênlr. s psrlê5 alãdâíim .Dílcordsr'

- Declãro qu. €slou clrínpriôdo as Ícgr.3 da aca35làauida p.Êvúlla nra acrnâ3 iiarlias3 dr ÂBNÍ. í, l6gÉbç5o espcciÍc5 e no dccralo n_

52961200,.

rd {98) 2106{300

t r.@or@Ocft.ú.o.ln
F.r (t0) 2r06€i100

A áu:.nú.r.i.d.r d6l' ARÍ pôd. !ú víÚslJâ m: àlto3/tcEríttrtâc @n !'/pLtlco' côr â ri'!t: ÚÚc
,àp'êÉ6o .m. 0a'06.,022 .3 19:'5:20 ro. 'p:13r'72'6210
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Páglna 212

Í{o M420220536699
*ilil'.""L'rliã1T"a'.olY,'.o-'olfIlTr-r1*CREA-MA

Conrêlho Rcgional dc Engcnharia c 
^gÍonomia 

do Estado do l.larânháo

ÂRT OBRÂ / SERVIçO

- 

!, Aa3intturr!
Oêcbro seÍem verdãd€irâ6 e3 irÍonrÉçÉás ácimá

7, Entidrd. d. Ch.3€
IAAPÉ . I.{ST.BRÂS.AVAL E PER D€ ENG, MA

suBsrtrutcÃo à
MA20,22c515,672

&Jí,e;*{ííi{à
EnoênhelÍo Civil

cReÀl|tl í12051182'8

Rôxulo s^ §ot §^ - cPf: ost.t4r {§,na
wALÍERLrNs RoDRIGUES i#i:,.á?ü{€llJfiIl*#*
DE AZEVEDO:85694290372 o.a- rorleo r r,orsoorod! dê

L...1 di.râ Íllt ltoPto DE gucuPliÂ oo E^cllÂo . cIpJ: ol .612.!!a,Ú0t{?

. A ARÍ é válds somlnta qurndo quitsd5. Íllsdianta epÍe§anláéo do cofiOrovenlB do pagamanlo ot ooníêÍência no sile do Oê3.

E3rs ARÍ é isenrE de tsx, Regislradâ êm: 06106,21022

C\PAI

DEo

-t)

o)

.i l.ts.',
u () ü

o

A ãút.nürrdÍ|. dcr. 
^RÍ 

rod. s !aíá.r. s hllp.rr.@4..ílâ. Gdí.à. P./br@'. cot. dEvÚ laÚG
lnprêrto.n: 0610611012 à§ 19 a5 mpr', i, l!1.7'2.182'10

rê[ (t8)2r0ii{3@

íâh6noêEeú..,ri. d!.h.
F.r {9gl Zt0el300
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2. ]!.doq do Con3r.to

lid.d. Técnica - ART
7 de dczembro dc 1977 CR.EA-MA

8aiÍro: cEtíTRo

UF: i,A

Páoh. 112

ÀRT OBRÂ / SERVIçO
No lrtA20220536699

SUBSTTTUICÃO à
MA20.220519672

t
r:tilrlE'l dcçao

Lci

Conselho Rêgional dc Engcnhariâ ê Agronom,t do Estado do

- 

í. Rêrpôn.á.êl Tacnico

Rô ulosÂ aousa
T ulo píotusionol: EI{GEI}|E|Ro clvlL

Conlratanl.: IUNICIPIOOE SUCUPRA DO RIACH^O

RUA RUA SÂO JOSÊ

Complemento:

cidâdc: SUCUPFIA OO AcHÀo

RNP: i1205í1E2ú

Rêgisho: ítz05l1828tii^

CÊP: 65664000

CPF/CNPJ: 01.5í 2$Efoool-G7

N. 479

Conlrato. t{5o lsp.Glflc.do Celôb.àdo em:

Vabr: R§ 325.1?í,et Tipo d. conlEtantâ: P.aaoa JÚriric. dG Dk! oFúbllc!

Açáo lnstituclonal: C.l.Did.dG Pút ücâ

- 

3. O.dos dâ (»r.rs.rviço

ESTRADA VlCf{AL OO POVOAOO UORRO VE IELXO AO POVOÂDO NOI'A VELHA N': S,|{

ComplcÍnênto: ESTRAOA vlcl]{ÂL OUÉ LIGA OS POVOÂOOS IIORRO Bâirro: Zo'Jl RURÂL

VERÍÚÊLHO AO POVOADO IIOVA I'ELHA

cidade: sucuPlR^ Do RlAcx^O uF: lra cEP: G566t000

O.ls dê lnício: O2l06n022 P.eüsáo dê ÊÍmino: 30122022 CooÍdensdss GêogÍáficá6' 06"ã'agt' 4!'24'37.02"w

Flnalidad.: lnlrrariutura dlgo: l{lo Espodíc'do

Propn€látio: UUNlClPlo OE SUCUPEÁ OO RIACHAo CPF/CNPJ:0í'6í233E'000í47

-. 

a. Adüdrda Íacílct
14 . Elaboíeçáo

80 . PíoIeIo , ÂGRIMENSURA > IERRAPLÉNAGEM > *36,10'3 . DE VOLUME,,ÁREÂ OÊ

ÉSCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM

so - Pr*ro , aGRIMÊNSURÂ > TERRÂPtÊNÂGEM > í36.10.1 ' oE VoLUMEJÁREA OE CORrÊS

"TERR PLENAGET.'I

80. PíoiâIo > AGRIMEI{SURA > TERRAPTE,I/\GEM > í36.T0.4 - DE VOLUME,,ÁREA DE

BOTAf ORA - TÊRRAPLENAGEI,I

80 - ProieÍo > AGRIMENSURÂ t TERRAPLÉNAGEM ' t36,o'5 - DE coMPAcTAçAO -

TERRAPLENAGEM

80. Proielo > ÀGRIi ENSLRA > TERRÂFLENAGÊM > íllô.t08 - OE TRANSPORTE '
TERRAPLENAGEM

35 - Etáborê(ão de úçâhenlo > ÊsTRuTURAs > PRÉ{loLDÀoos E PRÊ+ÂBRlcaDoS > f2'6'5 '
OE ARTEFATOS OE CONCRETO

35 - Ehborâçáo d. orç,rlcnto, AGRIITENSURÁ ' TERRAPLENÀGEM > #36103 - DE

VOLUME/ÁREÂ OE ESCâVACÁO. 1ERRAPIENAGEM

35 - Ehborâçlo dê oqêm.nlo > aGRIMENSURA > TERRAPLÊNAGEM > *i]6.10'l ' DE

VOLUME,/ÁREA OE CORIES . ÍERRAPLENAGÊU

35 - Elabolaçâo d! o.çemeítto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36'10' ' DE

VOLUME'ÁREA OE AOTÀ.FORA - IÉRRÂPLENAGEM

35 - El6boÉçáo d. orfam.nlo > aGRIMÉNSURA > TERRlpt-EUleeU > f36'10.2 - DE

VOLUME'ÂRÉA OE ATERROS . ÍERRAPLENAGE]I.I

35 - Ebboêçao d. oÍç.msnto > ÂGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > É6.i05 ' DE

COMPACTÂÇÀO. TERRáPLENAGEM

Apô6 s conclútáo dss atiüd6de! léEÍics§ o 9Íofi§6iond dev. pÍocêdê, a baira da6ta aRT

Qúánüdad6

r 2.00

12.0t)

r2.00

12,ú

12,00

r2.00

12.00

12.00

12.00

r2,00

12,00

uniúdê
h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

ÍiuJrica

>r
o

>
üo

- 

5. Observeçôc6

PROJETO E ORÇAMENTO OE RECUPÉRAçÁO
RECUPÊRÁÇÂO OA ÁREA OEGR/qOÀDA.

oÂs ESÍRADAS VICINAIS OO MUNICIPIO. COt IMPtANTÀçÀO OE aUEROS E

- 

õ. OêclaÍrçõet

- Clausulã CompíBmiÊsónâ. Ouálquêí @1ÍIto ot ütií*) aÍimdo do p.!.ãía cônirío, bcm cdllo 3us intrípÍÔltção qr €x6drçáo. ssrá ÍesolYrdo PoÍ

a{Ír.gê.n. d€ âcoído com a Lôi no. 9.30?. de 23 ds adcÍntro da í9$. !o. meio (b CênlÍo de lêdsçào ê AÍbtrsge.u - CMA nncülado ao C.ea-lrA.

cb íaÊpactivo roeulrmGnlo da aru'lÍr§êm quc! àxpaê3tirrlnL, - 96í05 deder&lt ooílcoídãr-

- oêGláío qu! êsbl, GuÍrpÍihdo âs Írgl.! dê ecr,*§|à.Hád. p.Êúí.. nÚ mtmÚ léGaica3 d! A8NT. í, bgisbção cspêcilics c no docÍolo n.

5296nO0/--

a túênt.Jó.d. d4l! ARÍ !o.L !i vdifEt'L m' hllDÀ//cr"{â 
'lâcdr 

br]oirbtoo,rtD 
' 

Ghtlt .l'o'
,tp'.6.o.o tf4)5aro22 ár lS:'520rc . D: r3r'72'í52 r0

Â
I.l (9€)2106{300

l.Lcd\o.óecft.d.d!.b.
F.r (981 tr0H!00
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Consclho Regional dc Engenharit e Agronomia do Estado do Maranhão

Páglna 22

ART OBRÂ ,' SERVIçO
No M420220535699

7. Emid.d. d. Clà3..
IAAPÊ . ;.]SÍ.BRASAVAL E PER O€ ENG. MA

- 

8. AlsinÍura.
D€claío s6r6m vêrdãt,d€a a3 intorÍnefpôa ácimá

dc-da
L.c.t .tit iltlMatPE DE SUcUPlRl oo il ctl^o -ci{PJ: !1.ôí2.tLrDo0l.6?

. A ART é válids somanL quondo quitsde. mêdisnle âpÍcrGnteção do compÍo\rsoto do pagam.nto ou coní8Énc& no site do CÍea,

Esr6 ARÍ é Eênl8 de l6ra Regislrada êm: 06,0?11022

sugstttutcÃo à
MA2022c5,15672

*?Jí,e;*{íít^
Engenherro Civil

cREÁ,MA 112051182.8

Rôf,uLo s^ solrg . cra, otr.r4r,aür{t
WALIERLINS RoDRIGUES i#*",:;gtj#,ãllH:f*
DE ÂZEVEDô:8569429o372 o,a* lor.oe.oz r r,oeso +roo

À áur.nü.xl.d. ó..r, AiÍPo.râ !ãúê.t M àllpÀrrc6áoá.$t .dn à. publ@r. côú á clEv. eÚ'
lnp6s$ cr: 0Ü06/10?2 às l9:'5 20 Do' , ip r3r.?2112'10

tr-l A
Iel: lãE)2106{300

lalccEno6oor!â,hs..rÉ.U

F., l90t r!0Flil00
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TERMO DE AUTUAçÃO

Aos 19 (d.ezenove) dias de abril de 2022, na sala da comissáo

Permanente de Licitação, eu, José warlen Barbosa da Silva, no exercício

da função de presidente da Comissào Permanente de Licitação/CPl,

registro e autuo a solicitaçáo de abertura de processo licitatório nos

seguintes termos:

PROCESSO: N" 391.38 i l2022lCPL'

oBJETO: contrataçáo d.e empresa para prestação de serviços

recuperaçáo e adequaçáo de estradas vicinais da municipalidade.

EXERCÍCIOz 2022.

SoLICITANTE: Secretário Mu nicipal de Infrae strutu ra.

Para constar, lavro e assino o presente termo'

Ji
w Barbosa Siiva
Presidente da CPL

Rua Sáo José, n" 477, cenLrct - cEP: 65.668-000 - sucupira do Riachào/MA
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Àdmlôlstrohdo poro o povo

PORTARIA N' IOI/202I DE 22 DE SETF]MBRO DE 2021.

"Reeslruturo a Comissilo Pümunentc de Licitoçifut d0

M unicípio de Sucupira do Riochdo, Estutlo tlo Maru-

nhdo c tlri outrus proúúôncius."

O Prefeito Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, no uso de suas atri-
buições legais, nos tennos da Lei Orgânica do Municipio c An.ón. inciso XVI, da lei
Federal no 8.óóó/93:

RESOLVE:

ArL 10 - Fica inslituida a Comissâo Permanente de Licitsçtro - CPL do Município de

Sucupira do Riachão, Estado do Maraúâo, p€lo pÍazo de um ano, com a funçüo de rece-

ber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licilações e ao

cadastramento de licitantes. com tulcro XVI do An. ó" da lei têderal n'8.ó6ó/93, com-
posta pelos membros abaixo qualificados:

José Warlen Berbosa da silva
PresidentdCPL

(Ocupante de Cargo llfetivo)

Arão Nolcto de Cervalho Nelo
MernhrorCPL

(Ocupante de Cargo Cornissionado)

Isebcl dc Sousa Silvr
MernbrÍCI'L

(Ocupante de CâÍBo Efetivo)

Art,20 - Os membros responderão solidaÍiamente por lodos os atos pralicados pela Co-

missão, salvo posicionamento contftirio devidamenlc registrado em ata.

Art.30 - Esta Portaria cntra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4" - F'ica revogada a Portaria n' 079/2021 de (X de maio de 2021 .

Gabincte do Prefeito Municipal de Sucupira do Riachâo, Estado do Mrranhão' em

22 de setem bro de 2021.

_:.)

i: 5.FI .Í) !

,_r

WA RLINS RODRIGUES DN AZEVEDO
Prefeito Municipal

tii,r.,.'r,**-t'i;ttói..ntr,,-tt't':i,r,,r'r-rrli.(Nl'.1 'Il í.ll tii ;;i;;: 
-- 

-

t irrclfr\ (9l}) 155i- l().r& l(,lr)
[-m.ril. pÍrfÉiaúrrr.rcupimdotiecft roíág.ttail.cort
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Sucupira do Riacháo - MA, 20 de abril de 2O22.

Ao Setor Contábil
Prefeitura MuniciPal
Nesta

Assunto: Solicitaçào de informaçào de dotaçào orçamentária'

Pr ezada Senhora Contadora,

Solicitamos informaçào acerca da existência de disponibilidade

orçamentária para procedermos à contrataÇão de empresa para

prestaçáo de serviços em Íecuperação e adequação de estradas vicinais

da municipalidade, em conformidade com o Projeto Básico'

,\,

José Warlen Barbosa da Sih,a
Presidente da CPL

Rua Sào .rosé, n" 477, Ceotto - CEP:65.668-000- Sucupira do Riacháo/MA
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Memorando Interno

PreÍerturo Munrcipql de
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Rocha Moraes
Contábi I
B 1 60-0

Administrondo Poro o Povo
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27 de abril de 2022.

Ao Presidente da CPL

Prefeitura MuniciPal-
Nesta

Em atenÇão à consulta formulada por esta
EquipeSobreaexistênciadedotaçãoorÇamentária
destinadaaContrataÇãodeempresaparaprestaÇãode
SerViÇosreCuperaÇãoeadequaçãodeestradasvicinais
damunicipa}idade,ConformeProjetoBásico,Segue
enquadramento orÇamentarl-o conforrne ab'aixo:

Unidade Orçamentária: 07. O1 - Secretaria Municipal de

Infraestrutura.
projeto/Atividade: 26.182.0072.1150.0000 - construção e

Recuperação de Estradas Vicinais '
NaturezadaDespesa:4.4.90.51.00_obraselnstalações.

Devc IV.;]tl-:j.j JS pr€:setite:.: .]'!]toS ao Presidente
,.I . 

'DTua v! !.

Atenciosamente,

As ses sora
CRC /MA:

Rua sáo José, n" 477, Centro - cEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachào/MA
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Memorando Intêrno

Sucupira do Riachào ' MA,22 de abril de 2022'

A Sua Excelência o Senhor
WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
Prefeito MuniciPal
Nesta

Assuntos Solicitação de autorizaÇào.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Despacho de Vossa Excelência para esta

Comissão PermaÍrente de Licitação, registrar, autuar' tea)ízar cotaçáo de

preço e verificar existência de disponibilidade orçamentáT ia para

procedermos à contrataÇão de empresa para prestação de serviços em

recuperaçào e adeqr-tação

conforme Projeto Básico,

r.icinais da municiPalidade,

do presente exPediente Para

cle cstradas

scrvimo-nos

encaminhar os autos do convite sob o n" 03l2o22lcPL, registrando que

constam nos autos a informaçâo do Setor de Contabiiidade conÍirmando

a existência de dotaçáo para despesa da contrataÇào solicitada' restando

somente Vossa AutorizaÇão para procedermos com o processo licitatório

(\/ri

osé Warlen Barbosa da Silva
Presidente da CPL

( 3

Rua Sáo José, no 477, Centro - CEP: 65 668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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Administrondo Poro o Povo1.. .
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autos ao Presidente da CPL Para

Considerando o Memorando, solicitando a contrataçáo de

empresa para prestação de serviços em recuperação e adequação de

estradas vicinais da municipalidade, conforme Projeto Básico e' ainda'

informação do Setor de Contabilidade, acusando a existência de dotação

orçamentáriaparaÍazerjusàdespesa,decidoAUTOR|ZARarealização

de procedimento licitatório na forma da lei'

» Na qualidade de ordenador da despesa em cumprimento com

oArt.16daLRF,oEcLARoqueopresentegastodispõedesuficiente

dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa'

conformando-seàsorientaçõesdoplanoplurianualedaleidedireÚizes

orçamentárias.

Encaminhem-se os

providências.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO'

ESTADO DO MARANHÃO, EM 25 DE ABRIL OE2O22.

WALTERLINS RODRIGU ES DE DO

Prefeito MuniciPal

Rua Sào José, n" 477, Centro - CEP: 65 668-000 - Sucupira do Riachão/MA
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Memorando IÍrterno

Sucupira do Riachào - MA,26 de abril de 2022

Ao
Setor Jurídico
Prefeito Municipal
Nesta

Assunto: Solicitaçào de anárlise e emissào de Parecer'

Senhor Assessor Jurídico,

Atenciosamente,

Em atendimento ao Parágrafo único do Art. 38, da Lei Federal

n" a.666/93, encaminhamos a minuta do Edital de Licitação e seus

anexos na moda.lidade Convite sob o no 03 12022 I CPL, oriundo do

Processo Administrativo n' 39 1.38 i /20221CPL, para serem examinados'

José Warlen
Presidente da CPL

da Silva

Rua Sáo.José. n" 477, CenLto - CEP: 65.66tt-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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PRocEsso ADMINISTRATIVo N": 

- 

I 2022.
LrcrrAçÃo N" : _/ 2022 / CPL.

Convite;
TIPO: Menor preço global;
R"EGIME DE EXECUçÃO: Empreitaclâ por preco globali
OBJETO: ContrâtaÇão de empresa pal'a prestacâo de sen'iços em Recuperaçào e

Adequaçào de Estradas Vicinais dos Povoados Morro Vcrmelho ao Povoado MatanÇa,

Povoado Matança ao Povoado Nova Velha, no MunicÍpio de Sucupira do Riacháo/MA, em

conformidade com o Anexo I (Projeto Básico).
ENTIDADE PROMOTORA: Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranháo.
DATA E HORA: A abertura do certame ocorrerá dia 

- 
de 

- 
de 

-, 
às 

-:- 
h;

ENDEREÇO: Rua Sào José, n" 477, Cenlro - Sucupira do Riachâo/MA;
REICURSOS: TESOUTO MUNiCiPAI ;

FUNDAMENTAçÃO: Lei Federal n" 8.666193 e a,lteraçôes posteriores, bem como

disposições do Edital.

MINUTA DE DE COI'TVITE NO *r,l2022lcPL

O Município de Sucupira do Riacháo, Estado do Maranháo, através da
Prefeitura Municipal, por intermedio da comissáo Permanente de Licitaçáo/cPl, torna
público para conhecimento dos interessados cg.re realizará licitaÇào na modalidade Convite,
tipo menor preço global, sob o regime de execuçào, empreitada por preÇo global, regida pela
Lei Federal n" 8.666193, e suas alterações posteriores, bem como disposições contidas no
presente Edital e seus Anexos.

O recebimento dos envelopes lacrados contendo em separado os documentos de

HABILITAçÀO "Envelope n" Ol" e PROPOSTA DE PREçOS "Envelope nu02" serào

realizados no dia e hora supracitados, prot--edendo-se no dia e hora a abertura do Envelope
n" Ol, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua São José, n" 477, Cenlro - Sucupü'a
do Riachâo/MA. A licitaÇão se regerá conforme as c<.:ndiçÕes seguintes:

Se no dia previsto para abertura da Licitação náo houver expediente, o

recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes â este Convite seráo realizados
no primeiro dia útil de funcionamento cla Prefeitura Municipal.

1. OBJETO DA LICITAçÃO
1,1. A presente Licitaçào tem como objeto a ContrataÇào de empresa para prestaÇào

de serviços em Recuperaçâo e Adequaçào de Estradas Vicinais dos Povoados Morro
Vermelho ao Povoado MatanÇa, Povoado Matança ao Povoado Nova Velha, no

Municipio de Sucupira do Riachào/MA, em conformidade com o Anexo I (Projeto

Básico).

2. CONDIçÔES DE PARTICIPAÇÃO

2. 1. Poderáo participar da licitaçào empresas devidamente cadastrada junto a órgào cla

Administraçào Pública Federal, EstaduÉ e Municipal, ou que atenderem a todas as

condições exigidas para cadastramento até 24 lvinle quatro) horâs anteriores à dala

Rua Sào José, n" 477, CentÍo - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachào/MA
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do recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação.
2.2. Os interessados poderão ser representados no procedimento licitatorio por pessoa

devidamente creclenoiada, dr:sde qlle possua plenos poderes, inclusive para
renuncia ao direito de interposiçào de recursos.

2.3. Os interessados que se fizerem representar por sócio gerente, diretor ou
administrador deveráo apresentar registro, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, juntamente com a cédula de identidade ou documento equivalente.

2.4. Os documentos enumerados no item 2.3 deverão ser apresentados até o início da
sessão de abertura do envelope de habilitação.

2.5. Nào poderáo participar- direta ou indiretamente deste certame servidor ou
dirigente do orgão contratante e do responsável por esta licitaçáo, bem como o autor
do projeto, básica ou executiva, em conformidade com o enunciado no Art. 9", da Lei
Federal n" 8.666193.

2.6. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais
de um licitante.

2.7. Na hipótese de interrupçâo e conseqüente reabertura das sessões de recepção
e/ou julgamento dar habilitiiv^ào e cta proposta, os licitantes poderão fazer-se
representar pelos mesmos mandatários designados para a sessáo inicial. Havendo
designação de novos representantes, estes deverão atender às exigências do item 2.2
deste Edital.

2.8.Ê, facultada ao licitante aapresentaçáo do credenciamento previsto nos itens 2.2 e

2.3 deste Edital no momento da abertura dos trabalhos, aquele que não o

apresentar estará impedido de se manifestar durante o procedimento licitatorio.

2.9. Ê, vedada a participação de consórcios nesta licitaçáo.

3. DA DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA
3.1. No dia, hora e local indicado no preâmbulo, os interessados entregarão, através de

seu representante legal ou pessoa credenciada, 02 (dois) envelopes à Comissáo
Permanente de Licitação/CPL, devidamente lacrados, a sai:er:

ENVELOPE N" 01
* Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo/MA;
* Comissáo Permanente de Licitaçáo/CPL
* Nome e endereço do licitantes;
* Numero e data do Convite;
* A palavra "DOCUMENTAçÃO"

ENVELOPE N" 02
* Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo/MA;
* Comissão Permanente de Licitaçáo/CPL;
* Nome e endereço do licitante;
* Numero e data do Convite;
* A palavra "PROPOSTA»

Rua Sào Jose. n" 477, Centro - CDP: 65.668-000 - Sucuptra do Riachào/MA
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3.2 - DOCUMENTAçÃO - () envelope n" 01 deverá conter, em original ou qualquer
processo de cópia autenticada por cttrtório competente ou em cópias simples desde que

acompanhadas dos originais para que após a conferência sejam autenticadas por membros
da Comissão, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento dos
envelopes, ou ainda por publicação em órgáo de imprensa oficial, os seguintes documentos:

3.2. 1 - PARÂ HABILITAÇÁO
3,2,1,1 - Ho,bilitação Jurídica.
Af Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou

contrato socia.l em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedade por ações.

Bl Cópia de documentos pessoais dos sócios e/ou proprietárrio.

3.2.7.2 - Regularidade .Fisccl.
A) Prova cle Inscriçáo no CnditsLro Nacional cla Pessoa,Jurídica (CNPJ).
B) Certidáo Negativa dc. Debitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da

Uniáo, com abrangência inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do
parágrafo único do art. 1I da Lei n" a.2l2l1991.

C| CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF.
D) Certidão Negativa de Débito expedida pela Fazenda Municipal referente ao Imposto

Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
E) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas.
F) Certidáo Negativa de Debito e Dír,ida Ativa, junto a Fazenda Estadual.
G) Certidào EspecÍfica e Simplificada, emitida pela Juntâ Comercial do Estado, sede do

domicílio da licitante.
H) Alvará de localização e funcionamento vigente.

3.2.7.3 - Qualíffcação Técníca.
A! Apresentaçáo de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de

direito público ou privado.

3.2. 7.4 - Qualíficaçdo econômico-financeirq.
A) Batanço Patrimonia.l e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, já

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situaçáo financeira da
empresa, vedada a substituiçào por balancetes ou balanços provisórios.

Bf Certidáo Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.

Parágrafo Único) - A documentctçao relatiua à habilitaçao, poderà. ser dlsoensad,a no
todo ou em parte, c<tm futcro no Art. 32, paragraJó 1" dtt Lei 8.666/ 93.

3.3. PROPOSTA - O envelope no O2 deverá conter, em Ol (uma) via proposta

datilografada em papel timbrado do licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datadas e assinadas e deverá conter:

3.3.1. Prazo de v:r]ic.lade da propostzr de até 6O (scssenta) dias, contados a partir da

Rua Sáo José, Ir" 477. CentIo CUI'>: 65.66u O0O - Sucupira clo Riachào/MA
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data da licitaçáo, Íicando estabelecido que somente se não ocorrer o empenho, neste
prazo, ftca o fornecedor liberado parâ optar pelo cancelamento ou pelo pedido de

reajuste da sua proposta.

3.3.2. Especifrcaçâo, quantitativos, valores unitários e totais dos itens constantes no

Anexo I (Projeto Básico) em moeda corrente.

3.3.3. Dados bancários da licitante.

3.3.4. Declaraçáo de que nos preÇos apresentados, estáo incluÍdos todos os custos
necessários à perfeita execuçào do objeto pretendido.

3.4. Nào serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como,

aqueles que contiverem recursos, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relaçào a valores, bem como as que apresentarem preço
global ou unitário simbólico, irrisório ou dc veüor zero.

3.5. A proposta vencedora será aquela que apresenteLr menor preço global.

3.6. A proposta, :ur,rravez aberta, vincula o licitante, obrigando-o a executar os serviços
licitados caso lhe seja adjudicado o objeto.

3.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem náo prevista no Edita-I, nem preço

ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

4. JULGAMENTO

4.1. Habilitação

4.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope n" 01, contendo da

documentaÇão relativa ao envelope n." 01, contendo a documentaÇão relativa à
habilitacáo dos concorrentes, â qual deverá ser rubricada pelos Iicitantes
presentes e membros cla Comissáo Permanente de Licitação/CPL.

4.1.2. Após a apreciaçào dos documentos exigidos, a Comissão Permanente de
Licltaçáo/CPL declarará habilitados os licitantes que os apresentarem na
forma indiciada neste Edital;

4.1.3. Nào havendo impugnações quanto a habilitaçào, os licitantes poderão,

unanimemente, desistir da interposiçát-r de recursos, 0 que constará em Ata, procedendo-se

à abertura dos envelopes n" 02, dos concorrentes habilitados;

4.1.4. Aos concorrentes inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados contendo
as respectivas propostas, desde que náo tenha havido recursos ou após sua denegaçáo;

4. 1.5. Havendo interposiçáo de recursos, a Comlssáo Permanente de Llcitaçâo/CPL
suspenderá a sessáo lavraldo-se Ata cir(:r-lnstanciada dos trabalhos até entâo executados e

comunicará, por escrito, com anteccdéncizt minima de 48 (quarenta e oito) horas, aos

licitantes habilitados, data, hora e loceü cle sua reabertura. Nessa hipótese os envelopes n"

Rua Sâo José, n" 477, Centro - CEP: 65.668-O00 - Sucupira do Riachào/MA
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02, devidamente lacrad.os e rubricados pelos presentes, permâneceráo' até que se reabrâ a

sessão,sobguardaeresponsabilidadedoPresidentedaComlssáoPermane,rtede
Licltaçáo/CPL.

4.2. Propostas

4.2.1. Após a abertura dos envelopes de n' 02,

Licitação/CPL, divulgará aos licitantes presentes as

participantes habilitados, sendo as propostas rubricadas
Comlssáo Permanente de Licitaçáo/CPl.

a Comlssáo Permanente de
condições oferecidas Pelos

pelos mesmos e membros da

4.2.2. A Comlssão Permanente de Licitação/cPl poderá, a seu critério, exigir

comprovaçâo documental adicional de inlormações contidas nas propostas'

4.2.3. Será declarado vencedor o participante que oferecer o menor preço por global'

d.entro das condiçÕes exigidas no Edita-I. obedecendo ao controle dos preços unitários de

cada item da planilha, no qual o critério de aceitabilidade como preço máximo serào os

contid.os na planilha orçamentária do Proj eto Básico'

4.2.4. No caso de empate entre duas ou mtris propostas, a classiÍicaçâo se fará

obrigatoriamente por sorteio, na presença de todos os licitantes'

4.2.5. Colocar-se-áo à disposiçáo dos interessados o resultado da licitaçáo e os mapas

de apuração e classificaçáo elaborados segundo o critério de julgamento

5. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÁO

5. 1. Não havendo interposicão de recursos quanto áro resultado da licitaçáo, ou após o

seu julgamento, será lavracla Ata circun st:urciada, cabendo à Comissão
permanãnte de Licitação/CPL adjudicar o objeto da licitaçào ao vencedor'

submetendo tâl decisáo a Autoridade Competênte'

5.2.AAutoridadeCompetente,poderárevogaÍalicitaçãoporrazõesdeinteresse
púbIico, devendo anulá-la, de oficio ou por provocaçáo de terceiros, quando o motivo

assim justiÍicar.

5.3. Nào havendo recursos e homologada a licitaçào será convocado o vencedor para'

ío prazo de O5 (cinco) dias assinar o contrato e receber a Nota de Empenho'

5.4. Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido em 5'3, a Autorldade

Competênte convocará, segundo a ordem de classihcaçâo, outro licitante' se nào

preferir proceder a nova licitaÇào

5.5.AtendidaaconvocaÇáOolicitantecelebraráoc()ntratodesdequeaceiteasmesmas
cond.ições da Proposta do concorrente desistente, inclusive quanto ao preço' de

acordo com o Art. 64 da Lei n" 8.666/93 e suas alterações'

Rua Sâo José, n" 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachâo/MA
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ó. INADIMPLEMENTO E SANçOES

6.1. O atraso injustificado no cumprimento do objeto do contrato sujeitara o

fornecedoràmultademoracorrespondentea00,5g/oaodia,sobreovalordos
produtos a serem fornecidos enquanto perdurar o inadimplemento'

6.2. Alérr- de multa aludida em 6.1, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia

defesa, aplicar ao licitante vencedor, na hipótese de inexecuçáo total ou parcial do

contrato, as seguintes sanções:
6.2.1. Advertência
6.2.2. Multa de 1O% ldez por cento) sobre o valor da quantidade não fornecida dos

produtos, nos casos que ensejam sua rescisào determinada por ato unilateral e

escrita da Prefeitura Municipal.

6.2.3. Suspensão temporária de participar em licitaçâo e impedimento de contratar
com a AdministraÇáo por ptazo nâo superior a 02 (dois) anos.

6.2.4. Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a administÍação
púbica enquanto perdr-rrarem os motivos determinantes da puniçáo'

6.3. As sançôes previstas nos subitens 6.2.L,6.2.3 e 6.2.4 poderào ser aplicadas
juntanente com a Prevista em 6.2,2.

7. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRÂTADO

9. R"ECURSOS ADMINISTRATTVOS
9.1. Dos atos da administraçáo decorrentes da aplicaÇào deste Edital, cabem:

Rua Sào.José. n" 177. Ccrrtt'o CEP: ír5.668 000 Sucupira do Riachão/MA

7.1. o objeto desta licitacão será recebido recebida provisoriamente, pela Prefeitura
Municipal, mediante Termo circunstanciad o, assinado pelas partes, no prazo de atê

quinze dias da comunicaçào escrita do contratado de que os serviços foram

concluídos.

7.2. Apôs o recebimento provisório, o servidor ou comissão desigrrada pela âutoridâde

competente, receberá definitivamente os serviços, mediante termo circunstanciado,

assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação hábil, ou vistoria que

comprove a adequaçào do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado

obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em

partes, o objeto do contrâto em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreçôes

Íesultantes da execução ou materiais empregados.

8. PAGAMENTO
8. 1 . O pagamento será efetuado mediante apresentacào de Documento Fiscal 

'

acompanhadadasCerridõescleRegulalidadeeclevidamenteatestadapelosetclr
Competente. até o r:lttnro dia útil clo mês subsequente, para que o licitante vencedor

deverá na oportunidade fornecer o número da contâ e agência onde ocorrerá o

crédito na tesouraria da Prefeitura Municipal.



9.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimaçáo do ato da
lavratura da data, nos casos de:

a) habilitaçáo ou inabilitaçào do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou renovaçâo da licitaÇàoi
d) indeferimento do pedido de inscriçâo em registro cadastral, sua alteraçào

ou cancelamento.

9.1.2. RepresentaÇáo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisào
relacionada com o objetivo da licitaçáo ou do contrato, de que não caiba
recurso hierálrquico.

9.1.3. Pedido de reconsideraçáo, de decisáo da Autoridade Competênte na
hipótese do Inciso III, da alínea "f' do art. lO9 da Lei Federal 8.666/93, no
prazo de 70 (dez\ dias úteis da intimaçáo do ato.

9.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio do que praticou o ato
recorrido.

10. DOS REiCURSOS ORçA]UENTÁRIOS
10.1. Os recursos orçamentários para fazer face às despesas desta licitaçáo correrào

por conta da seguinte dotaçâo orçamentária:

. Ualdade Orçamentárla: O7.Ol - SecÍetaria Munlclpal de InfraestÍutuÍa.

. Projeto/Ativi dade| 26.782.0012.1150,0000 - ConstÍução e Recuperaçâo de Estradas
vlcinais.

. Naturêza da Despesa: 4.4.9O.51.OO - ObÍas e Instalações'

11. DAS DTSPOSTÇÔES GERNS.
11.i. AIem das disposições deste Convite, as pÍopostas e os contratos delas

decorrentes sujeitam-se à Legislaçáo vigente, Lei Federa-l n" 8.666193 e a.lteraÇÕes

posteriores, bem como disposições deste Edital e anexos.

11.2. O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões nas quantidades especificadas no Anexo I,
limitada as alterações até o limite de 25o/" (vinte e cinco por cento) do valor inicial
contratado.

11.3. A Administraçào poderá revogâr ou arrular esta licitaçáo nos termos do artigo 49
da Lei n.o 8.666193.

11.4. A Comissào prest.rrá todos os esclarccirncn t os e informações adicionajs
eventualmente necessárias sobre o certame, na secle da Prefêitura Municipal, na
Rua Sâo José, n" 477, CentÍo - Sucupira do Riachào/MA, estando disponÍveis para
atendimento, no horário normal de expediente.

I 1.5. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação será a mesma
reaTizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local designado no
preâmbulo deste Edital.
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11.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o dia do vencimento.
11.7. Para Íins de dirimir controvérsias clecorrel-rtes desta licitaçáo, será considerado

domicÍlio contratual eleito pelas partes, à Cidade de Sào João dos Patos/MA, sendo
unicarnente competente o respectivo Foro.

1 1.8 - Integram o presente Edital, independentemente de transcrição:

ANEXO I: Especificação do Objeto (Projeto Básico);

ANEXO II: Modelo de Carta Credencial;

ANEXO III: Declaração de Cumprimento ao Art. 27 , inciso V, da Lei 8.666 /93;

ANEXO IV: Minuta do Contrato.

Local e Data

JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Presidente da CPL

Rua Sào José, n" 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sncupira do Riacháo/MA
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í. TNTRODUçÃO

O presente memorial descritivo e especificaçóes técnicas referem-se aos serviços

cleengenharia civil na modalidade de construçáo civil - para Recuperação e Adequaçáo de

Estradas Mcinais dos Povoados ilono Vemslho ao Povoado Matânça, Povoado

Matança ao Povoado Nova Velha, no município de Sucupira do Riachão - Maranhão,

tendo as especiÍicações adiante descritas. Estabelece as condições técnicas de

fomecimenb de toda mão de obra e equipamentos por parte da proponente para a perÍeita

execuçáo.

O projeto prevê a recuperação de um trecho de 1 í.300,00 metÍos de esfada vicinal

existente, que liga o Povoado Mono Vermelho ao Poyoado ilatança, Poyoado trlatança

ao Povoado Nova Velha do municÍpio de Sucupira do Riachão/MA.

Os serviços previstos destinam-se, principalmente, à adequaÉo das plataformas

existentes.

Essas obras sêrão executadas em conformidade com a metodologia e

especificações anexas, em consonânch com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

2. JUSTIFICATIVA

A execução de$as obras en@ntÍa iustificativa consistente na necessidade

premente de ser criada a infraestrutura básica rural nos trechos citados, uma vez que nesse

sentido pouca coisa bi fêita até este momento. O obietivo é tornar esses povoados

melhores esfuturados e Organizados, proporcionando às Íamílias de agricultores os

beneÍícios socioeconômicos mínimos, nece§sários à fixaçao do homem no campo.

No caso presente as áÍeas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica

e social é incipiente, o que se torna um forte moti\o para o êxodo rural em direÉo aos

grandes cenúos urbanos. Um dos problemas mais gravês nos assentiamentos diz respeito

à insuficiência, ou quase inexistência, de uma malha viária que possa permiür efetivamente

o acesso, o transportê escolar e o es@amento da produção.

Observando os acessos e estradas canoÉr,eis intêrnas Povoadas Morro Vermelno

ao povoado Matança, Povoado Matança ao Povoado Nova Velha, utilizada pelos moradores

e, normalmente fruto das bênÍeitorias das anügas Íazendas, constata-se as dificuldades que

os mesmos têm para conseguir transportar os seus produtos
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aos cenüos de consumo pÉximos, sobrefudo em virtude do mau estado de conservação e
precariedade destas vias. A complementaÉo das estradas é uma necessidade das
comunidades o@pantes das áÍeas, já que tem como objetivo dotar a região beneÍciada cte

um tráfego eÍiciente, de modo que a mesma se integre às malhas municipais, estaduais e

federais exisEntês na proximidade e, com isso contribuindo para o desenvolvimento

socioeconômi@ da regiâo.

As estradas internas existentes no povoado est io necessihndo da execução de

servlços de limpeza, alargamento e revesümento. Sáo observadas grandes dificuldades no

escoamenb da produção agrícola local, devido à péssima qualidade das mesmas. Deve-

se obsenrar que essas estftrdas, uma vez complementadas, iÉo apresentiar um ótimo

retomo para os produtores e toda a população local.

Sucupira do Riachão

Trecho: POVOADO MORRO VERMELHO AO POVOADO MATANÇA - 6,02 Km

Trccho: POVOADO MATANÇA AO FINAL POVOADO NOVA VELHA - 2,82 Krtt

O acesso ao serviço por meio tenestÍe, tem como ponto de rêfeÍência a cidade de

Sucupira do Riachão - NlA, distante 573 (Quinhentos e setenta e três) quilômetros da capital

do Estado do Maranhão - Sâo Luís.

.I, DIAGNÓSTrcO

Quanto ao diagnóstico das áreas é relevante salientar que os eixos estradais, já

foram deÍnidos quanto do parcelamentg rural e na maiOria dos casos êncontra-Se

delimitados e dêmarcados. De Íorma que não se tem muita liberdade de escolha do traçâdo,

uma vez que os eixos das vias, já se encontram definidos.

Em relaÉo à topografia nos locais, verifica-se que os assentamentos apresentam

um relevo na maioria dos casos inegulares, 6om pequenos trechos mais acidenbdos,

conforme se pode concluir pelo§ resumos dos levantamentos feitos em campo'
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necessário, portanto, nessa fase em que o aoesso é um fator caracterizado como

de suma importância, que as e§tradas sejam complementadas ou readequadas, de modo

a possibilitar o tráfego em todo o ano.

5. CARACTERISTICAS

A§ estradas vicinais que se propôe executar caracbrizam-se como estradas

vicinais, com baixo tráfego (essencialmente de uso rural), cuio padÉo de qualidade

proposto é compatível com as demais estradas vicinais municipais observadas na região,

ou seja, pr@urou-se seguir o padrão municipal.

Nesta mêtodologia procurou-se buscar à harmonizaÉo das estradas vicinais com

as paisagens das áreas de produção agropecuária locais, através de práticas adequadas

de controle do escoamento superficial.

Quanto às dimensões médias das estradas a largura da plataforma é de 7'00 m e

a pista de rolamento com 5,0 m (faixa a ser revestida através da aplicaÉo de material

laterítico).

Numaprimeirafase,portanto,otrabalhoconsistiÉemlimpezacomalargamentodo

leito estradal, remo@o da camada vegetal em cerca de 15 cm de espessulil, conformaÉo

mecânica em uma plataforma de 7,OO m com abaulamento do leito em 3'00

o/o ? pârfit do centro, compactação dos atenos, revestimento numa faixa de 5'00 m de

largura.

Entendemos que após a conclusão das obras' e conservaçáo e demais obrigaçóes

técnicas deverão ficar a cargo da Secretaía de lnfraestÍutlra do MunicÍpio de Sucupira do

Riachão -MA.

Na elaboraçáo deste projeto que objetiva a implantação de pequenos trechos e

cte servi@s nos êxistentes, foi observado alguns pontos como se segue:

a-No,escopoClesteProjetoBásicoÍoramdeÍinidasaextensãodasestradas

vicinais(portrechoetotal)eseuscaminhamentos,veriÍicadosegeoreferenciados
ctiretamentc nog lgsais Previetos para e><ecuçáo dâs obrâs ê confrÔntedÔs com as plentas

do pa rcele mento dos Poroados.
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b - A Planilha Orçamentária contém todos os ibns necessários à complementação

das estradas, com a devida e oorÍeta discriminaçâo dos serviços a serem executados

(terraplenagem, revestimenb pdmário), seus quantitaüvos unitários e os respectivos custos.

6. SOLUçÃO ALTERNATTVA E AVALTAçÃO DOS BENEFíCOS SOCTATS

Considerando o diagnóstico das áreas dos povoados e também a necessidade de

melhorar e complementar a malha viária intema, popôe-se o melhoramento das vias, com

execução de terraplenagem e também de revestimento primário (encascalhamento) das

pistas de rolamento.

A solução ora apresentada, êm nosso enbndimento, se apresentia como uma

alternativa viável para a quesüio, uma vez que possibillta, em curto prazo, uma resposb

quase imediata aos reclames da comunidede local em relaÉo à implantaçáo de obras de

infraestrutura básica nos referidos povoados.

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a implantação ou

complementaÉo das esúadas vicinais existentes e planejadas pela Prefeitura Municipal de

Sucupira do Riachão proporcionaÉ à comunidade agrícola local, o acesso às parcelas,

facilitando o transporte da populaÉo e da produÉo para o comércio, bem como viabilizaÉ

o acesso aos demais benefícios.

para a realiza@o completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o

prazo de execução em 90 (no\renta) dias corridos'

Devido ao elevado índice de precipitação pluvioméÚica registrada anualmentê êm

nossa região, no período de janeiro a abril, é recomendável que se executem os serviços,

clo üpo das gue estáo previ§tos neste Proieto Básico, no período de maio a julho do

mêsmo ano.

8. Ii,PACTO AMBIENTAL

Entendemos que por se tratar de obras onde se prêvê os trabalhos de

mêlhoramentos (patrolamento e revêsümento primáÍio em pontos oíticos) em estradas já

implantadas, os impactos ambientais são mínimos ao meio ambiente, onde os mesmos

7
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b. Planilha Orçamentária de euantitiativos ec. Memória de Cálculo;

d. Cronogramafísico-financeiro;

e. Plantas;

f. ART de Etaboraçáo do projeto;

).t
§á

, Engenheiro Civil
'REA'MA 112051182-8

EngenheiÍo Civit - CREA: 1,1205í 182€

"11

serão mitigados @nformê espeoÍca@es técnicas no item manejo ambiêntal e na planilhaorçamentária item 4.í

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

Especificaçóes Técnicas e Metodologia Executiva Básica

r.Tl

9.

Preços Referenciais
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í0. ESPECIFICAçôES rÉcxrcls PARA CONSTRUçÃO DAS ESTRADAS VtCtNAtS
í0.í TNTRODUÇÃO

o projeto de Recuperação de Estradas vicinais reva-se em @nta a rearidade das
estradas municipais dos povoados: povoados lioÍÍo veÍmêlho ao povoado
Povoado tíatança ao povoado Nova Velha - Zona Rural - Sucupira do Riacháo _ MA,
com vias com característices de transito de baixo fluxo e de acesso a sede do município.

o presente memoriar tem @mo objetivos indicar as princÍpais concepçõês
estruturais, especiÍicações de materiais, especiÍicações construtivas e os diversos estudos
necessáriosà elaboração do projeto de Adequação de Esúadas Vicinais, conforme dados
reÍerenciadosno pÍojeb em anexo.

í0.2 DIMENSIONAÍIIENTo Do PAVIMENTo

o projeto de recuperaÉo foi desenvolvido a partir do projeto de lêvantamento
topográfico. Treúo - Partindo do povoado Mono vermelho ao povoado Matança,
Povoado Matança ao Povoado Nova Velha, com um total dê í í.3OO,OO m.

A escolha adotada, partindo-se das asseÍtivas anteriores, foi a seguinte:

- Largura da plataÍorma 7,00 m

- Pistâ de rolamento 5,00 m

- Extensãodaestrada 1í.300,00 m

As especi{ica@s aqui prescritas visam fomecer subsídios capazes de garantir uma
execuçâo economicamente vtávet, dentro dos padrões técnicos adotrados pela DNlr,
devendo ser aplicadas apenas em ElaÉo aos serviços previstos na planilha de
quantitativos e custos, peça componentê do projeto básico, quando da execução da obra.

Sâo JoÉê

I

,|

C.úô-
FoÀe,fer: (99) 35531098i/10t9

E-EaiI: pr.ft itrrriücupirqloÍirchr(OgE ilcoE
Página:

7

o l



\
í.).,
, r:\
-\, i,\
.'1,.1
't.'\,'i

Os serviÇos de melhoramentos das estradas serão no interior das
failas de domínios definidas quando da demarcaçâo do parcelamento rural da área, e os
corpos estradais serão construídos segundo as espêcific€r@s técnicas fomecidas pelo

DNIT.

íí DrsPostçÔESGERA|S

íí.í DEFIN|ÇÕES

a) Para os eÍeitos dêsta especiÍicação são adotadas as definições:

b) Aterros - segmêntos de rodoüa cuja implantaçáo requer deposito de materiais

provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das seçôes de

projeto (otr-sets) que definem o corpo estradal.

c) Bacia de aormulação e amortecimento - dispositivo de drenagem que provoca perda

de energia de um Íluxo aquoso para não causar erosâo no terreno.

d) Bigode - abertura que se faz lateralmente no bordo da plataforma para permitir a

drenagem superficial.

e) Bota-dentro - parte de tena, que no tenapleno é aproveitada como aterro,

dispensando grandes distâncias de transporte.

Í) Bota-fora - material de escavação dos cortes não aproveitiados nos aterros, devido

à sua má qualidade, ao sêu volume, ou à excessiva distância de transporte, e que é

depositado fora da plataforma da estrada, de preferência nos limites da Íaixa de

domínio, quando possível.

g) Corpo do ateno - parte do ateno situada entre o teneno natural até 0,60 m abaixo

da cota correspondênte ao greide de tenaplenagem.

h) Cortes - segmentos de rodovia em que a implantação requer a escavação do terreno

natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das se@es do projêto (off-sets) que

definem o corpo estradal.

i) Corte aterro compensado - é a destinação do volume de corte parcial ou total de um

trecho ao aterro de outro úecho, compensado úansversal e/ou longitudinalmente ao

eixo do trecho considerado, salrro nos casos de bota fora ou emprésümo.

R a S& Jcé, No 479, C.úo - CEP: ó56ó8{00 - CNPJ: 01.ó12.338^m157
Folqtrar: (99) 3553-1098n019
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i) vermelha - diferença entre a cota do greide no projeto e a do teneno natural,
considerada no mesmo ponto. Denominação usuarmente adotada para a§ alturas de
corte e de ateno.

k) Desmatamento - corte e Íemoção de toda vegetaçâo de quarquer densidade.l) Destocamênto e rimpeza - operaçôes de escavação e remoçáo totar dos to@s e
raízes e da camada de soro orgânico, na profundidade ne@ssária até o níver do
terreno considerado apto para tenaplenagem.

m) DMT - é a distância do centro de graúdade de massa de solo, rocha ou outro material
inerte a ser tÍansportado até o cenúo de gravidade do local do seu destino (Distância
Média de Transporte).

n) Empolamento - é o processo de expansão voluméúica do teneno natural após o
desmonb do material (considerado no fansporte).

o) Emprésümos - áreas indicadas no projeto, ou selecionadas, onde seráo escavados
materiais a utilizar na execução da plataforma da estrada, nos segmentos em ateno.

p) Greide colado - entende-se como aquele constituído de solos naturais,
convenientemente compactado, que formaÉ uma capa de rolamento impêrmeável
e resistente para suportar o tráfego de veículos.

q) Jazida - área indicada para a obtençâo de solos ou rochas a serem empregados na

execução da estrada.

r) Material de 1a categoria - compreende os solos em geral, residual ou sedimentiar,

seixos rolados ou não, com diâmetro máximo e inÍerior a 0,1 5 m, qualquer que seja

o teor de umidade apresentado,

s) Material de ? categoria - compreende os de resistência ao desmonte mecânico

inferior à rocha não alterada, cuja extraçáo se processe por combinaçáo de métodos
que obriguem a utilização do maior equipamento exigido contratualmente; a extraÉo
eventualmente podeÉ enrolver o uso de explosivos ou processo manual adequado,

incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volumê inÍerior a 2,OO ms e os
matacôes ou pedras de diâmeúo médio entre O,í5 m e í,OO m.

t) À.laterial da 3á êátêlgoria - cornpreende oe de rêsietência ao deer'lgnte rneçâniçc
equivalente à rocha não atterada e blocos de rocha, com diâmetro superior a 1 ,oo m,
ê volume igual ou superior a 2,00ms, cuja extraçáo e redução, a Íim de possibilitar o
canegamento, se procêssem com o emprego contínuo de explosivos.

§êo Josí N" 479, Ccúo - CEP: 656ó8-0@ - 01.612.338100167
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u) - linhas de estacas da área de execução dos serviÇos.
v) Projeto básico - conjunto de elementos necessáíos e suficientes, com níver de

prccisão adequado para caracrêrizar a obra ou servi@, ou comprexo de obras ou
serviços, elaborados com basê nas indicaçoes dos estudos técnicos preriminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adeguado tratiamento do impecto ambientral
do empreendimento, e que possibirite a avariação do custo da obra e a definiçâo dos
métodos e do prazo de execuÉo.

w) Regularização - operação destinada a conformar o leito estradal, quando necessário,
transversar e longitudinalmente, compreendêndo cortes ou ateros até 20,00 cm cre

espe§sura ê de acordo com os perfis transversais e rongitudinais indicados no
projeto.

x) Revestimenb primário - entende-se como aquele consütuído de mistura adequada
e na proporção coneta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos,
@nvenientemênte umedecida, que brmaÉ uma cápa de rolamento impermeável e
resistente para suportar o tráfego de veículos.

y) seção padráo - perfil do terreno em seçáo normal ao eixo da estrada definindo sua
platabrma e dandolhe conbrmação transversat e longitudinal, com a finalidade de
dar boas condi@es de üáfego e drenagem.

z) serviços preliminares - todas as operações de preparação das áreas destinadas à
implantação do clrpo estradal, áreas de empésümos e oconências de material, pela

remoção de material vegetal e outros, tais como: árvores, arbustos, tocos raízes,
entulhos, matacões, além de qualquer outro considerado prejudicial.

Rus São José, N" 479, C.úo - CEP: 65668{Xn - 0l
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SISTEMA CONSTRUTIVO

í2.{ SERVIçOS PRELI

12.í.í Administração da obra

A contratada deverá manter na obra diariamente, engenheiro e mestre de obras
(encarregado geral), onde deverão acompanhar a obra constantemente.

12.1.2 Placade obra

DeveÉ ser providenciada a placa de identificação da obra em chapa de aço
galvanizado, nas dimensõqs de 3,00 x 2,00 m, constiando verba de repas6e, nome da obra,

responsável técnico pela execução da obra, instalaÉo ou serviço, de acordo com o seu

registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é

responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, nome

da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Rêgional de

Engenharia e Agronomia - CREA.

A placa de identificaçáo deve ser colocada em local visível e legível ao público, de

prefeÉncia, na enúada do empreendimento, antes do início das obras, devendo permanecer

durante todo o tempo de execução dos serviços.

Será conÉccionada a placa da Obra, conforme especificação do item 14.1.2. O matêrial a

ser utilizado na confecção seÉ:

Rü. São Jo6é, Ii' 479, Cdo - CEP: ó566&ôú - CNPJ: 0l .612.338/U0l{7
FoDe/fE : (99) 3553-1098/10I9
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Placa: (2,00x3,00)m = 6,00m2 placa

em folha de zinco de 2,S0mm

Apoio: peça em madeira 3"x6, dê leí do tipo jatobá com 3,00m de attura.
saíraÍo de madeiÍEt de .l'x4, 

com comprimento de 3,20m.
Todas as peças seÉo FD(adas com pregos 2 1Á x 1 % x 19.
A placa deverá ser instâlada em local de fácil visibilidade.

í2.í.3 Barracão da Obra

Foi eraborado projeto de armoxariÍado reÍerenciar com 2o,oo m2, em vâo único,
com praterei.s para dísposição dos materiais e espaço separado pa,, o profissional
responsável.

Para aferição dos quanütaüvos, foram mnsidêradas as seguintes técnicas
construtivas e materiais:

. Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=2Ocm);

. Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada
(E=íomm);

. Pé direito de 2,Sm;

. Piso em lastro de concreto não estrufural;

. CobertJra com telha de Íibrocimento ondulada (E=6mm);

' lnstalações erétricas: previsão de pontos de êrétrica, com instaração de
lâmpadas, luminárias e intêrÍu ptores.

. Mobiliário composto por prateleiras de madeira.

Execução

Para fins de especificaçáo, foram consideradas as seguintes etapas de
execução da obra:

FundaÉo em baldrame: escavaÉo, execuçâo do lastÍo cte concreto e da
avenana de oto@ oe concrêto, e Êaterro da vala;

Piso: e)@cução do cDntrapiso na parte interna e na calçada ao redor da
edificaçâo;

Levantamento das paredes em chapa de medeira compensada;
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Cobeíura: instralaÉo de trama de madeira, compostia por terças para telhados
de até duas águas, e assentiamento de telhas de fibrocimento;

Execução das instalações elétricas;

lnstalação das esquadrias.

12.1.4 Mobilização e desmobilização de êquipaÍnênto

Inclui todas as providências necessárias para a movimentaçáo de equipamentos

indispensáveis para a perfeÍta s(ecução da obra.

Este deveÉ ser realizado segundo progÍama aprovado pela fiscalização, devendo

existir uma relação dos equipamentos que serão utilizados.

A desmobilizaÉo consütuiÉ na retirada do canteiro da obra de todos os

equipamenbs usados pela CONSTRUTORA e só sêÉ iniciada após a eutorização da

FrscALrzAÇÃo

Ao final da obra, a CONSTRUTORA deveÉ remover todo o equipamento, as

instalaçóes do acampamento, as edificaçÕes tempoÉrias, as sobras de material e o
material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da

CONSTRUTORA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação.

Todas as áreas deveráo ser entregues completiamente limpas. A mobilizâção e

desmobilização de pessoal e equipamentos necessários à execuÉo da obra deverão

integrar a relação de crstos classiÍicados na categoria Despesas lndiretas, Íicando, portanto

o seu pagamento distribuído nos pre@§ dos serviços alocados na Planilha orçamentária

do Contrato.

í2.2 TERRÁPLENAGEM

A operaÉo de terraplenagem seÉ precedida da execu@o dos serviços de

dêsmatamento, destoca mento e limpêza.

Não eerá parrniüdo o acúmulo dê niâtêtiâl ao longo dôê bordos dâ plâtâfôrÍYrá, íYr ô

objetivo de dar livre escoamento às águas superficiais.

Não seÉ permiüda a execução dos serviços desta especiÍicação em dias de chuva.

Rua S§a Jo§é, No 479, C.úo - CEe óÍ6a-0@ - CNPJ:0r.612.33Íí@0157
Forelíq: (99) 3553-109N/1019

E-rúd.i: prêíeiturürcúpirrdorilchao@grEail.coú
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í2.2.1 Escavação e carga de material de jaeida

A EscavaÉo e Carga de Material têm cpmo objetivo recompor/definir nova

cota de projeto, que foi rebaixada após os serviços de raspagem I limpeza

superficial. Para recompor/definir a nova cota de projeto será importado material de

jazida para incremento da base.

Os equipamentos a serem utilizados serão: Trator de Lamina (de esteira),

Pá- Carregadeira pêsada, Caminhão basculante, Motoniveladora. Todos os

materiais uülizados devem satisÍazer as especificações aprovadas pelo

departamento municipal competente.

A mediÉo dos serviços de escavação e carga de material §eÉo feita por

metro cubico do serviço concluído, com os dados fornecidos pelo projeto em anexo.

Transporte

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique

uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, paÍa quê não ocona

dênamamento pelas bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em área urbana, esÚâdas ou em locais onde haja

tÉfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminháo deverá ser completamentê

coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e

denamamento de material nas vias.

Deverão ser uülizados caminhões carro@ria de 9 T, a Íim de suprir a

necessidade do serviço. A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade

do veículo.

í2.2.2 Desmatamento / Destocamênto e Limpeza

A operaÉo de desmatamento e limpeza deveÉ ser iniciada nos trêchos locados e

autorizados pela FiscalizaÉo e serão realzados por meio de motoniveladora e dêmais

equipamentos apropriados com os devidos acessórios, visando garantir perfeita execuçâo

Sao Josc, .6r233a/(m
Fore1fa.: (99) 3553-1098/1019

Eaail: prÍfeihrtlucupir.dorilctrao@gDtilcoE



' . --__:---i--:---- / ).
' ' ' t) -/'- \'/

.'.',1-l',/,,.' ':-.

técnica nos padrões estabêie$idLrs, inci,rslve nc que cliz respeito à segurança de seus

operadores.

Constituem-se como alvo desta operação todas as árvores e arbustos existentes na

lateral da plataÍorma, com largura de 1 ,00m (metro) para cada lado, cujo material

expurgado deveÉ ser enleirado nas lateÍais da área trabalhada, de maneira que não

prejudique a drenagem natural e nenhum outro curso hídrico.

Nenhum movimento de tenaplenagem podeÉ ser iniciado sem que a Fiscalização

tenha dado como conduído no trecho, o servi@ de desmatamento e limpeza.

12.2.3 Regularização do Subleito

os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio leito

estra(lal. Em câso de substituiÇão ou adição de material, estes deverão ser provenientes

de oconências de materiais indicados no projeto e "atendendo às mesmas qualidades

exigidas para materiais utilizados em seM@s dê aterro.

Preparo para o sublêito:

Para que a capa de rolamento se @mporte satisfatoriamente, deveÉ apoiar-sê no

subleito capaz de oferecer suporte conünuamente estável.

Depois de concluídos os serviços de tenaplenagem deverão ser feito a regularização

transversal e longitudinal do leito estradal.

Em seguida, proceder-§e-á a escarificação da supeÍície do corpo estradal, até a

cotr de 15,00 cm inferior à cota do projeb acabado. concluída a escarificação,

deverá ser feib o controle das cotias, até serem obtidas superfíCies superioreS e

inferiores satisfatórias da camada escarificada. O material deveÉ ser pulverizado e

umedecido até a obtençáo da completa regularização do corpo estradal'

Tsrminada a execuçáo doe §êrwiç,o§ referidos no subitem ânterior. deverá ser

espalhada a camada de material do revesümento primário, cuja granulometria deveÉ

satisfazer as condições estabelecidas no poeto, devidamente observado pela

fiscalização.

Rur J,x4 Nê 4?9, C€otro -
Forefe.: (99) 3553-1098/1019

Esâit: pÍcfcihruucnpiEdoÍirchlo@Pdl.coD
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Na camada Íinal, depois de concluÍdos os servíços referidos nos subitens anteriores,

será admitida uma variaçáo de mais ou menos 2,00 cm.

A seçâo transversel acebede deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no

mínimo, para propiciar a drenagem de águas pluviais.

Caso já não tenham sido preestabelecidos no projeto, as jazidas pam revestimento

primário deveÍáo ser idenüficadas e documentadas. Todos os elementos resultiantes

deveÉo ser submeüdos ao juizo dafiscalização.

12.2.4 Compectação de Aterro

Após a importaÉo e o espalhániento do material para incremento da base

seÉ procedido a devida compectaçáo de solos a 100% do Proctor l{ormal e tem

como objeüvo melhorar sua rêsistência. Os equipamentos a serêm utilizados serão:

Motoniveladora pesada com escariÍicador, Cano tanque distribuidor de água, Rolos

compactores tipo pé-cle-cameiro, liso-vibratório e pneumático. Todos os materiais

utilizados devem satisfazer as

municipal competente.

especiÍcações aprovadas pelo departamento

A mediÉo dos serviços de compactação de solos a 109yo do proctor normal será feita

pormetro cúbico dc serviço concluído, com os dados fomecidos pelo projeto.

O projeto cie terraplenagem deve e§pecificar a compactação do aterro para que

náooconam patologias após as obras tais como:

. Recalques dos platôs finai§ de tenaplenagem (a compactaçâo diminui os vazios do

solo);

. Deslizamento de solo em taludes (a compactaçâo aumenta a resistência do solo);

. Diminuiçâo das erosões devido a incidência de águas pluviais (o solo com meno§

vazios e mais resistente torna-se menos erosivo)-

Ruâ Sâo tu6é, N' 479, CeoEo - cEP: 6566&000 - Ci.IPJ: 01.612.338/000167
Fon€r'foc (99) 3553-l09Vi0l9

E-@ail: prefeitunlucopirâdorirchad:€jgmril.coD
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A eÍiciência da compactação é medida por um índice chamado Grau de
compactação. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra
de solo compactada no laboratório nas condições Ídeais de bor de umidade e energia de
compactação e uma amostra retirada da praça de tenaplenagem após a compactaÉo com
rolo. o comparativo resulta em uma porcentiagem sendo, normalmente especiÍicada em
1 00% em relaçâo ao ensaio de proctor Normal para corpo de aterro ê para as camadas
finais do ateno.

Para aferir o grau de compactação e as condigões de apoio do tenapleno deve-se

executar o a@mpanhamento técnicc de obras de funda@es e terraplenagem com o auxílio
de laboratório de campo e engenheiro especializaCo.

í2.3 REVESTIMENTO PRII'ÁR|o

í2.3.1 Expurgo de material vegetal da jazida

Esteg materiais deveÉo ser transportados para locais previamentê indícados pela

fiscalização, de forma a nâo causar transtomos, provisórios ou definitivos à obra.

A definiçâo da área do bota-fora para este üpo de material bem como a devida

liberaçáo ambiental fica por contia da CONTRATANTE.

14,3.2 Escavação ê carga de material

A escavaçâo de piçar!'a de jazida, ao natural, para base de solo estabilizado,

utilizando trator de esteira ou escavadeira hidráulica e pá canegadeira,

A aquisição dê produtos minerais e ainda previstos nesta licitação de acordo com a

planilha orçamentaria, sera de responsabilidade da empresa contratada na licitação por

danos e ônus, que venham a ser associados à obra licitada, motivados pelo não

cumprimêntos dôs dispositivós prêvistcs riêstê itê'rl.

A ldêntificaÉo das jazidas de solos, bem como suâ localizaçâo e os estudos de

ensaios para a aquisição de material necessário para a obra licitada serão de

responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra.

Rua São ioer+ No 479, Ccúto - CEP: 65668-0«) - CNP,: 01512.338,m15?
Fonefo<: (99) 3553-i098/1 0t9

E-osii: »refeiturrlucupirsdoriâcàao(i,gpailcom
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í2.3.3 TranspoÉe de material de jazida

o transporte de material de jazida tem como objetivo para incremento da base. os
equipamenbs a serem utilizados serão: Pá - carregadeira pesada, caminhâo basculante.

Todos os materiais uülizados devem saüsÍazer as especificações aprovadas pelo

departamento municipal competente (reÍerendados pelas especiÍicaçõês e as Normas de
praxe).

A medição dos seMços de transporte de material seráo feita por metros cubicos

por quilômetros rodados do seMço concluído, com os dados Íomecidos pelo projeto.

í2.3.4 Compactação de Aterro

Após a importação e o espalhamenta do material para incremento da base seÉ

procedido a devida compactação de solos a 100o/o do Proctor Normal e tem como objetivo

melhorar sua resistência. Os equipamentos a serem utilizados serão: Motoniveladora

pesada com escariÍicador, Carro tanque distribuidor de água, Rolos compactores tipo É-
de-carneiro, liso-vibratório e pneumáüco. Todos os materiais utilizados devem satisfazer

as especifica@es aprovadas pelo departamento municipal competente.

A mediÉo dos serviços de compactação de solos a 1OO% do proctor normal será

feita pormetro cúbico do serviço concluído, com os dados fomecidos pelo proieto.

O projeto de teraplenagem deve especificar a compactação do aterro para que não

ocorram patologias após as obras tais como:

Recalquês dos platôs Íinais de tenaplenagem (a compactação diminui os vazios do

solo);

Deslizamento de solo em taludes (a compactiação aumenta a resistência do solo);

Dtmtnutção oas erosoes oevloo a lncloencie oe âguas pluvlals (o solo com mênos

vazios e mais resistente torna-se menos erosivo).

Ru, Sâo JoÉ N" 479, C{ntro - CER
Foqelfar: (99) 3553-1098/1019
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aduelas, senio a+irjá i,süâr.'âÍ:ir +.]:.ii-i :rüriíi:tc n:lni:'":o umâ camada suÍicientê para atender

o projêto.

12.5.3 EscoraY,,lÍ:.:,

Deverão ser es@raCas, qr.,:airdo houver perigo de desmoronamento, a critério de

fiscaliza@o, as paredes das valas. O escoramento será fiscalizado frequêntêmente para

que náo surja ocorrência seguiCa de desmoronamento.

í 2.5.4 Enrrocamênto

A construção do bueiro cetuhr dê concreto seÉ precedida pela execuçâo de

enrocamento da base em pedra Íachãc com espessura @nforme projeto. Tal enrocamento

deverá contemplar toda a área do bueiro e ter seu acabamento êm inclinação 'l:1 fora da

área de apoig. Em seguida, Sgbr.e O enÍoçamento Será executado um berçq em concreto

FCK 30Mpa, que §ervirá como basê paÍa assentaínento das aduelas do bueiro. A camada

terá a espessura de 1scm.

í2.6 FORNECIMENTOS

seráo utilizadas Aduelas de diâmetro nominais conforme projeto. Quento à

aceitaçãO dos produtos entregues pela emPresa fomecedora, esta cabeÉ a um funcionário

da constÍutora, onde o mesmo deveÉ seguir proceder às verificaçóes cabíveis aplicáveis

ao tipo de aduela. A fiscalizaçáo reservar-se-á o direito de inspecionar os tubos e a

realizaÉo dos ensaios no local se nec€ssários além de aprovar os ServiçOS e materiais.

12.6 ASSENTAMENTOS DÂS ADUELAS

Devêrão sêr assêntados na supêÍÍcie da vala regularlzada, para que a geraÚiz

fique perfeitamente alinhada, tanto em greicie como em planta. As aduelas serão

executadas em uma fileira em módulos de 3,00x5,00 x1,oom(medidas internas), dispostas

como no p§eto em anexo.

Ru! SEo Jcst, Nô 479, C€iüo - CEP: 6566&OOJ - ol
Forc/fas: (99) 3553-109E/l0l9
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12.7 DAOBRA

O reaterro das valas deverá ser prccessado após a e><ecução das peças estruturais

do canal, de\rendo sêrexecutedo Ce modo a oferecer cúndiçoes de segurança às estruturas,

tubulaçóes e o bom acabamentc, ce s,-:perfície. Os trabalhos de reaterro serão executados

com cuidados especiais, eútando-se' possírreis danos às êstruturas, quer por impactos de

fenamentas e equipamentos Ltiiiizados, quer por caÍregamentos exagerados e/ ou

assimétricos.

O reaterro deverá ser e:<eüitado com material escolhido, sem detritos vegetais, em

camadas 6qm espessura máxirna Je ,-1,20 m (vinte centímetros) molhadas e apiloadas de

modo a ser evltado o surgimênLo cle Íendas, trincas e desníveis por recalque das camadas

aterradas.

As superfícies a §êrem atenadas deverão ser previamente limpas, cuidendo-se

para que nelas não haja nenhuma esFÉ:ie dê vegetação, nem qualquer tipo de entulho,

quando do início dos serviços.

Os trabalhos cte reateno das valas ou cavas terão de ser executadas cpm material

escolhido, de preferência areia ou tena, nunca turfa e argila orgânica, sem detritos

vegetais, pedras ou entulho em camadas suces§ivas-

A FISCALIZAçÃO deveÉ aprovar o material escolhido para ser u§ado como

reaterro. A compactação deverá ser executada, mediante processos mecânicos até atingir

um grau de dureza pelo menos igual ao do solo adjacente'

os processos mecánicos de compac.taçáo recomendados sêrão mediante o

emprego de compactadores dotados cle placa vibratória pneumática e a combustão.

Apos a conclusão dos serviços dê reaterro compactado, o ex@sso do material

escavado deveÉ ser espalhado para a regularização superficial do terreno ou removido,

espalhado e compactado em outros locais, conforme indicações da FISCALIZAÇÃO. Os

serviços de compactação dê eteno que compreendem as aüvidades dê êspalhamento e

compastação de materiaie deverão ser exêcutadoE dê íorma â PrÔmovêr ume êonfÔrmeçáo

ideal do solo, obedecendo às dimensóes <,,
7'i,: );t;. a21

Civil
t82-8
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Na camr,Ci. i':',si. C+c;r,;.: li:r ,: ir.'. ,:.'-:ia,::,., rrü !ei\,i+JÊ ieÍ-*iidos nos subitens anteriores,

sgrá admitid:i uíne \,,e:';1Ç:ài; .i.; :5i:: ;u :Ír'ieÍ!o§ ,'.üD ,=m.

A seçãa t:'âl:i§,ier$1i Êrcâllêi:à a!É)rr?rá â::ia-6sniar um abaulamento de 3,00 cm, no

mínirric. i:eiâ l.:l"DÉ'it;i " :+ lir=r;;;ei:i cle áglas pluviais.

Caso ja nác tê;traií; rr;ic Ér'Çéi::r:..,1ê!€,!:q:cs ni:; pi,üeto, as jazidas para revestimento

primáric iÊie!?-u ,i.e i jüÊ:'irif i,-1:i:Iês É {i:}.:-r:i'isttêiâs. Todos os elementos resultantes

deveráo e"*r Êlri':iitJ:iii.ji ;i ii-ri::i-' .::i i-'iglaliza.;âo.

í2.2,4 Cornpactlqii irt à1.:::'r'l;

Após a inrcci't--":ou 's u espi:riiámenio ic' r,"eterial para incremento da base

seÉ pÍocêdidÊ a ciev;ciâinírpüclefili. i-o sc,iús a ,1009'o do Proctor Normal e tem

como objetivo melho!'âi sijü irjsll;Ii!i'c:Er. Os eqlrigamentos a serem utilizados serão:

Motonivelacloia pesada co:r, Êscê::i-rârrdsí', Cail'c tanque distribuidor de água, Rolos

compactores {po pé-de-üaÍràiic, jisr-uitiatório e pneumático. Todos os materiais

utilizados devêm satisiazei ss esoecmcâções apro\rada§ pelo departamento

municipal cor, :Pêtentê.

A mediÉo dos serviçcs de oornpactação dê solos a 100% do proctor normal será fêita

pormetro cirbico C.! serviço ccncluídc, com os dados fomecidos pelo projeto'

o picjeto ie ter-iaplenagem deve especificar a compactação do aterro para que

náoocorram patologias após as obras tais como:

. Recalques dos platÔs rinais de terraplenagem (a compactaÉo diminui os vazios do

solo),

. Deslizôme$tc de soio erír taiudes (a compactaçâo aumentra a resistência do solo);

. DiminuiÉo das erosôes devido a incidêncie de águas pluviais (o solo com menos

vazios e mais resistenê torna-se menos ei'csivo).

Rl.ê Sào irrs4 N§ {79, Cedto - CEP: ói668'0OJ - Ci,IPJ: 0i .61 2.338/C0Ol

Foíe,/fs* (99) 3553-109t/; 0)9
E-asil: prefeitürrlucnpiràdorircLaíOguil.úE
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ANEXO II
Papel Timbrado da Empresa

1 i l\.

)

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
DE REPRESENTANTE

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
coNvrTE N" 03 I 2022 I CPL.

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa ...

vem pela presente informar que o Sr. é pessoa designada pela Empresa para
representá-la perante essa Comissão, inclusive com poderes para renuncia-r ao direito de

interposição ou clesistir de recursos, em qllalquer fase da licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Assinatura do representante cla licitante

Rua São José, n" 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO/CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
coNvrrE t;P 03 I 2022 I CPL.

Administrondo poro o Povo

cor[vrrE tr o3l2o22lcPL
ANEXO III

Papel Timbrado da Firma

DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27' INCISO V, DA 8.666/93

;; ;;; ;;;;;;;;;; i;;;; §; i;' ':::::l::,"i"?àl'"."üi ;
....e do CPF n." ........ .......... ....DECLARÂ, par

V, do art. 27 da lei 8.666, de 2lde junho de i993, acrescido
outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em

...., por intermédio
a carteira de identidade n."
a Íins do disposto no inciso
pela lei n." 9.854, de 27 de

trabalho noturno, perigou ou

insalubre e:

( ) náo emprega menor de dezesseis anos;

( ) náo emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz'

Loca] e data

Nome
Assinatura do representante da licitante

Rua São José, n" 477, cenlro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA
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coNvrTE N O3l2O22l
ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO N" 

-12022,CONTRATO N)MINISTRATIVO DE
SERVIçOS QUE ENTRE SI
DE SUCUPIRÂ DO ESTADO DO
MARANHÃO E A EMPRESA **************

CLÁUSULA PRIMEIRA te instrumento tem como objeto a ContrataÇào de

empresa para prestaçào em RecuperaÇào e Aclequaçào de Estradas Vicinais dos Povoados

Morro Vermelho ao Povoado Matança, Povoado MatanÇa ao Povoado Nova Velha, no

Municipio de Sucupira do Riachào/MA, em conformid.ade com o Anexo I (Projeto Básico)

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de

sucupira do Riacháo, Estado do Maranháo, pessoa juridica de direito público interno'

inscrita no CNPJ sob o n" 01.612.338/0001-67, situado na Rua Sào José, n" 477, Centro -
CEP: 65.668-OO - Sucupira do Riachâo/MA, neste ato representado por **********,.*x****'

brasileiro(a), casado(a), portâdor(a) do RG sob o no ********, inscrito(a) no CPF sob o n"
***********, residente e domiciliado(a) na ********, doravante denominada simplesmente

Contratantê. E, de outro lado a empresa >>>>>>>>>>, pessoa jurÍdica de direito privado,

inscrita no CNPJ n" >>>>>>>>>>>, com sede à >>>>>>>>>>>>>, neste ato representâda na

forma de seu Ato Constitutivo, por >>>>>>>>>>>, brasileiro, >>>>>>>, portador de RG n"

simplesmente contÍatada, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente

Conlrato, que se regará pelâ Lei n." 8.666193, e suas alterações, a legislaçáo que rege a

espécie, atendidas âs cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

O presen

empregado n

proposta de preços da licitante'

SEIGUNDA - E de exclusiva responsabilidade da Contratada o pessoal

os serviços, o qual não terá, com a Contratante, nenhum vínculo empregatício'

cLÁusuLA TERCEIRA - A Contratada se compromete, na execuÇào deste contrato, a

observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da

aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos

necessários à execuçáo deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Aos serviços ora contratados serâo executados conforme as

especifrcações exigidas pela Contratante.

CLÁUSULA qUINTA A Conrrarada resp.ndcra, de maneira absoluta e inescusável, pela

perfeita qua.lidade técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicaçáo dos materiais'

inclusive suas quantidades, competindo-lLre, tambem, a dos serviços que, náo aceitos pela

Íiscalizaçâo da Contratante, devam ser refeitos.

SE:XTA - A Contratante indicará um responsável como seu preposto' par?r

exercer as atividades de fiscalizaçáo dos serviÇos ora contratados

Rua Sáo José. n" 477. Centro - CIrP: 65.(>68-0OO - Sucr"rpira do Riachào/MA
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CLÁUSULA SÉTIMA - A Contratada se obriga a atender, imediâtamente, todas as
solicitaÇões da hscalizaçáo da Contratante, relativamente aos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada manterá permanentemente, na direçâo dos serviÇos,
um profissional qualificado, obrigando-se a substituilo e retirâ-lo, bem como a toda pessoa
que, direta e indiretamente com ele se relacione a qualquer tÍtulo, mediante solicitaÇào da
Contratante, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão.

CLÁUSULA NONA - O prazo de vigência do presente contrato será até 3lI1212O22,
contados a paÍtir de sua publicação.

PARí,GRÂFO PRIMEIRO - O presente Contrato só poderá ser objeto d.e prorrogaçáo caso o
motivo apresentado esteja devidamente enquadrado no art. 57, da Lei n' 8.666/93, seja
justificado por escrito e condicionado a parecer prévio da Prefeitura Municipal.

PARÁGRArO SBGUNDO - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes
contratuais acréscimos ou supressôes que se fizerem necessári.os, até 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - Pela aquisiçào do objeto pretendido, a Contratante pagará á
Contratada o valor global de R$ >>>>>> (rrrrrrrrrrr), com recursos oriundos da seguinte
dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária:

Projeto/Atividade:

Natureza da Despesa:

PARTiGRA"I.O PRIMEIRO - O prazo de pagamento será de até o último dia útil do mês
subseqüente, contados a partir da apresentaçáo de Documento Fiscal, acompanhada das
Certidões de Regularidade e devidamente atestada pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉrcIMA PRIMEIRA - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais,
sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

A) Multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o va.lor global cl<.r

serviço, por dia de atraso no início da execuçào dos traba.lhos.
B) A1ém da multa aludida na letra "A", a Contratante poderá, garantida

ampla defesa, aplicar ao Contratado, na hipótese de inexecuçáo total ou parcial da
obrigação, as seguintes sançoes:

B. I ) adrrertência;
8.2) mlllta de 1O%, (dez por cento) sobre o valor náo executado do

contrato, nos casos que ensejarem sua rescisáo determinada pelo Prefeito
Municipal;

B.3) Suspensáo temporária de participação em licitaçào e impedimento
de contrataÍ com Administraçáo Pública, poÍ prazo náo superior a O2 (dois)
anos;

8.4) Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com
Administraçào Priblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçào;

Rua Sâo José, n" 477 , Cer.tro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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8.5) As sanÇoes previstas nos subitens 8.1, 8.3 e E}.4, poderáo ser
aplicadas juntamente com a prevista no 8.2.

CtÁusule oÉcwte 9DoUNDA - Além das penolidades jd declinadas e da obrigaçao de
refazer os seruiços ndo aprouadas pela fiscalização, a Contratada poderd ser suspensa de
licitar perante a Contratante, que também comunicará o fato aos demais órgd.os da
Admini straçã.o Púb lica.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Por atraso no pagamento das faturas, a Contratante
pagará à Contratada a multa diaria de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o
valor em atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Serâo de direta e exclusiva responsabilidade da
Contratada:

I - Quaisquer acidentes que porventura ocorrarr na execuçáo das obras e
serviços;

II - O uso indevido de patentes e registros;
III - Os fatos que, estando em mora a Contratada, decorrerem de caso

fortuito ou força maior e resultem na destruiçáo ou danificaqáo das obras em construçâo.
estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
das obras e as indenizações e terceiros.

CLÁUSULA DÉrcIMA QUINTA - A Contratada se compromete, na execução do presente
Contrato, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do MunicÍpio,
especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABTN, bem como atender o
pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxâs, da aplicaçáo das leis
trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expediçáo de licença necessária á
execuçáo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉiCIMA SEXTA - Durante a execuÇáo dos serviços, cumprirá à contratada a
execução das seguintes medidas:
» Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigaçÕes Í-rscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pelo contratante dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA §ÉTIMA - A Contratante poderá declarar rescindido o presente
Contrato, sem que assista à parte inadimplente direito a qualquer indenização,
independentemente de aviso, notificação, interpelaçào judicial ou extrqjudicial, nos
seguintes casos:

I - falência, concordata ou dissoluçào da Contratada;
II - inadimplência de qualquer de suas cláusulas;
III - interrupção dos trabalhos pela Contratada por mais de 10 (dez) dias

consecutivos, sem motivos justifi cados;
IV - trarrsferência do Contrato no todo ou em parte, sem prévia autorizaçào

da Contratante;
V - utilizaçào deste Contrato para caucionar qualquer operaÇâo hnanceira,

sem prévia e expressa autorizaÇão da Contratante.

CLÁUSULA DÉrcIMA OITAva - As partes elegem o Foro de Sáo Joáo dos Patos/MA,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretaçáo deste Contrato.

Rua Sào José, n" 477, Cer,lro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachào/MA
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinarn o presente instrumento
ern 02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas que a
tudo assistiram.

Loca-l e Data.

Autoridade Competente
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CPF:

CPF:

Rua São José. n,' 477. Centro - cEP: 65.668-000 -- Sucupira do Riachão/MA
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A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO ESTADO DO

MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o n" 01.612.33810001-67, por intermédio da Secretaria

Municipal de Administração Geral, vem através deste, avtorízaÍ a Empresa:

, inscrita no CNPJ n" rLo prazo máximo de 05 (cinco) dias. A

iniciar a execuÇáo do objeto do Contrato Administrativo n" , decorrente do

Convite n" em conformidade com Anexo I (Projeto Básico).

Local e Data.

* *' * *' * )k * rí*' * * * * * rí* * * * *)k* *

Em- l-1-.

**** ***'*** ***'*** **?k'^-*-* *-

cPF n,' ***?k*r(-rí*-****

Representante Legal da Empresa

Rua Sào José. n" 477. Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA
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eo Povoqdo trorra Volha, ao
Ponoedo üatauça e povoodo tatan-

em conforaldade coo o Arcxo I

\-/ Veio a conhecimento desta Assessoria Jurídica, para anáüse e pa_
recer quanto à legalidade e veriÍicação das formalidades da minuta do edital e dos seus ane-
xos na modalidade "Conüte", do Tipo Menor preço Global, cujo objeto é a
Emprera pare Prettação de

lfova Velha,

lPnoJeto Bádco!.

preliminarmente, considera_se conveniente a consignaçâo de que a
presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam nos autos
do processo em epígrafe até a presente data, cabendo ao Setor Jurídico, pres_
tar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar em aspectos
.- rtivos à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito deste Município, nem
analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Depreende-se dos autos que a Administraçáo pública pretende con-
tratar, mediante a modalidade de Conúte do tipo Menor preço Global, empresa especializada
para execução dos serviços de prestação de serviços em Recuperaçpo e Adequaçâo de Estra_
das vicinais dos Povoados Morro Vermelho ao povoado Matança e povoado Matança ao povo-
ado Nova Velha, onde, iniciarmente, há que se anarisar se a ricitação poderá ou náo ser efe-
tuada pela respectiva modalidade escolhida.

A licitação na modalidade de convite foi instituída - no âmbito da
união, Estados, Distrito Federal e Municípios - pela ki n" g.666l93nos seguintes termos:

(Arl,. 22.
t...t

§ão aodrlldedcr dG llcltrção:

(-
,.-'l::...
'' i) ,/

'l

afii'I

l-l

Ru, São José, N.479, Centro - CEp: 65668{00 _ CNPJ: Ol.6l2.3lt/Oo0t67
Fone/fax (99) 3553-1098/1019



ffiffiffi
,:ír ,!l'l

,í:i.',í" o'
DI
à

._)

()

IIII - Coavttc;
t...1

I'..i-'.- r.t--',
., j., , ji j-

§ 3" - Coavttc ê a rnodaltdtde de Bcttrção eltre lntetesndol do rarnopêsthcrtc ao _rc.. obJcto, cade:tredor ou aão, aroUfaoa 
" ao.oU"aoa

f :ú-,:-1 a-, r-9 de o ltràt pctr uddadc "d-r"r.LÊ"., e qr.t aflra-rar c,o rocrr apaolE rdo, côpra do ln:truncnto Go[vocrtóaro e o 
-ertcadcrá

aoe dcnalr cadartradoc aa colre:pondeate 
".p""t Ud"a" qoc naalf"rú-

"ca reu lateroue con entcccdêaãla dc até Zi lvtato e qútro; horar daaltfcaêtltaçlo der lnopo*er ...,
3 6" : fl tlpótere do § Oo der- te arttgo, edrtlado la psaça arlr dc B ltrêrtposívelr late!€.r.do8, a cadc- aovo-coavltc, rcalúâà lnra obJeto tdêatl_co-ou anrcmelLedo, ê^ oDrlgetódo o GoúryltG l, lo mIaüno, ae.it -- tate-Íeara.ror eEquaato erdrürora cedartrador aío corvldadol trar últ&oar Il_
:13çõ1 lRcdrção dada peh Lct ao 8.E8C, dc 19941
! 7 :.a:-d9, p9r llnfteçõec do mcrcado ou urúcrto dorhtce:rc dorcoEvlrúdo.' for impoerível a obtorção do aúnero r.ídmo de ltcltasterextgldol ao § 3" dcrtc .ttlgo, crrai clrcnartâaclar rtcrrcrôo rcs acfaa_
Ê::l?lxi-#trá:§TffJ,fs"Tã"":"'ffi *l";T*"it*;\/ rrtlgo ratedot r.tÍo dctctrEh.dar ea -frraçto 

doc tegulnter llnttcr, tca.do cE vlrtr o valc erünado da coatreAçtl, -
I - para-obcar ê tcrylço. dc elgeaherta: 1iea4t dede pela Lel a" 9.64g,do 19981
rl cotrvlto - etê Rú 3g0.(Xxt,ü, (trezeator e trlata nü realrt; lRcdagtoilada pele Lct a o 9.648, dc 1998 e Decr.to 

"" 
g.4n;UmÍJ8| 1...iII - para_conprar e tervlçol llo tcfeddor ao tlctro aitcrior:liferfrçlo da-da pele Lol a" 9.64a, dc 1998t

rl convltê - atê Rli lZ6.q)O,OO lceato e rctcút e telr rall realsf; (Rcdaglo
1.3:fú Lel a. 9.648, dc 199Íi e Dccrcto !o g.4t2l2Lt8l 

1...1 
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§ 5" E vod^cd. r rrtlt&eçõo da modeltdade .Colvlto, ou ;àrtade de prc-
çor! corforue o caro, p.Ía paÍccLr de uae merua obre 

"" ;"*fç;i;çl-da prre obter o, rewlçor -dr acrna lat[Íêzr a oo -aa_o focif 'qae
p"TT rer reellzedcr coqruatr e €otlcoto,ltatto[ertc, ,eElrse ílrê o rG.natódo d.e renrr vrlorer ceractcd.zar o caro do "tonadr ae pccaol" ou
"concorr:ôacle", ÍeapccüvamGlte, roa têaooc derte ertlgo, 

"*aãt" 
'pÀ _parceler dê !.turer. elpccr{lce qüe possaa scr 

"re"uõaiar p* ;-""",qr :nDngri! de crpcclalldade dlverra drqueh do erecutc dr àbr" olrcÍtrlço. lRcdrçáo dede pcL Iél n" 8.883, d; 1994t.
'a' 

Depreende-se dos autos, pois, que a licitação em questão amolda-
se na disciplina legal acima transcrita.

Em face de disposiçáo legal, a licitação na modalidade convite des-
tina-se a interessados que pertençam a ramo de atividade pertinente ao objeto a ser licitado,
que poderão ou não ser cadastrados no órgão que promover o certame, tendo como principal
exigência o convite feito pela Administração.

Como pressuposto desta modalidade, temos que pa.ra a sua valida_
de será necessário haver pelo menos tr€s conüdados para o certame. o arerta que se faz
com relaçáo a essa escolha é que ela deverá ser efetuada üsando sempre ao princípio da su-
premacia do interesse público e não de interesses individuais, sob pena de se caracterizar
um desüo de Íinalidade.

Rus São José. Nô 479, CentÍo - CEp: 65ó68{00 - CNPJ: Ot.6l2.33EOOOló7
Fone/fax (99) 3553-l09ti/1019

E-mail : pÍrfdtumsucupiradoriachro@gmail.com
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Por conseguinte, na respectiva na forma
do que dispõe o § 6" do aÍt 22 da Lei n. 8.66611993, quando existirem na praça mais de
tr€s interessados para o item a ser licitado, a cada novo convite que possua objeto da mes_
ma espécie ou do mesmo gênero, a Administraçáo deverá, obrigatoriamente, convidar sem-
pre mais um interessado, até que existam cadastrados que náo tenham sido convidados em
licitações anteriores. É a chamada ,'rotatiúdade 

de licitantes,,.

O número mínimo de licitantes no conüte também foi objeto de
disposiüvo legal, que impõe que quando esse número mínimo náo for atingido, tanto por ri-
mitações de mercado, quanto por manifesto desinteresse dos convidados em participar do
certame, essas ocorrências deverão ser justiÍicadasno processo, a fim de que o procedimento
-ão necessite ser repetido.

Com relação ao manifesto desinteresse, esse se configura pela pr6_
pria ausência desses convidados no momento da abertura da ücitação. No entanto, se esse
convidado demonstrar expressamente o seu desinteresse por não trabalhar com aquele obje-
to, a §ituaçáo §e toma diferente, pois não se atingiu o número mínimo de três licitantes do
ramo, e o convite carece de repetiçáo.

No que tange à timitação de mercado, essa já se torna mais diÍicil
de ser comprovada, pois não bastará a ausência dos convidados. Necessitará, também, de
uma pesquisa mais a consultando entidades de classes, juntas comerciais, etc.,
por meio das quais realmente se detecte essa limitação, e seja objeto de uma declaração jus-
tificadora nesse sentido por parte da Administraçáo.

v Na modaridade convite, o editar, também chamado de "carta-
convite", "instrumento convocatório" ou, simplesmente, "conüte", não há e<igência legal de
publicidade em diários ofrciais e/ou jornais de grande circulação, sendo que tal publicidade
poderá ser realizada somente pera sua alixaçáo em rocar visível na propria
como em um quadro de avisos, por exemplo. A ausência de previsâo legal, entretanto, não
pode ser entendida como vedação. É que, ao lado do princípio da legalidade estrita, que jus-
tiíicaria a desnecessidade de publicação do ato, há que se interpretar os dispositivos legais
uülizando-se de técnicas hermenêuticas buscando a finalidade da norma como um todo.

Nos dizeres de Marçal Justen Filho, l l "Tais princípios (licitaÍô',os)
nda podem er examinados i.soladamente, oltlicando-se d negm lermenêutica da implicabili-
dade dos princípios. Indica o inter-rerocionamento erúre pincípios, de modo que não se inÍer-

J
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prcta. e aplica um únia princípio i,soladamente. Deuem considerar-se
mente e eviÍar que a aplicn4do de um prcduza a inefiúcia de outto.,' .

Portanto, um princÍpio isoladamente não deve ser levado em consi_
deração de modo a produzir a inelicácia de outro. No caso em tela, o princípio da legaüdade
aplicado de modo isolado, poderia restringir a competitividade na busca petra maior eÍiciên-
cia, haja üsta que com um número maior de participantes no processo licitatório Conúte, a
chance de uma proposta mais vantajosa se torna maior.

Assim sendo, embora náo haja a determinação de publicação do
aviso do edital do conüte em jornal, mas apenas a comunicaçáo direta aos convidados e aÍi-
xação do aüso em mural, sugere-se que a Administração avalie a conveniência de divulgar-

' a licitação, por extrato, em jornal de circuLação na região, possibilitando, com tal medida,
possibilitar a participação de eventuais interessados mesmo que não convidados e, conse-
quentemente, faciütar a obtenção da proposta mais vantajosa à administração.

De qualquer modo, por disposiçáo legal, a aÍixação do ato referente
à licitaçáo deverá ocorrer por, no mínimo, cinco dias úteis antes de sua abertura, sendo que,
o náo cumprimento dessa ocigência poderá gerar a nulidade do procedimento.

No convite, por ser uma modalidade de licitação mais simples, po-
derá haver, mediante análise do caso concreto pela Administração, dispensa da apresenta-

ção de determinados documentos, já que existe a pressuposição de que a Administraçáo
conúdará interessados que possam executar o objeto licitado; e aqueles que se conüdarem
para participar, por terem como exigência o pr€vio cadasúamento no órgã.o, já terão veriÍica-

v. a sua qualiÍicaçâo por meio do proprio sistema de cadastro.

Por outro lado, por imposição legal, não poderá ser dispensada a
comprovação de regularidade junto ao FGTS (por meio da Certidão de Regularidade de Situ-
açáo - cRS, expedida pela caixa Econômica Federal), por força da Lei no. g.ol2lgs, e a pro-
va de regularidade para com a Seguridade Social (por meio da Certidão Negativa de Débitos -
cND, o<pedida pela Preüdência social), em face das disposições contidas no art. l9s, § 3"
da constituição Federal, os quais poderáo ser exigidos apenas do vencedor do certame.

No entanto, caso a Administração decida, no caso concreto, solici-
tar a o<ibição de alguns documentos no conüte, em razào da natureza, dacontratação, pode-

rã fazê-lo, devendo somente, nessa hipótese, promover a abertura do certame com dois enve-
lopes (um contendo a documentaçáo e outro, a proposta), a exemplo do que ocorre numa
tomada de preços ou numa concorrência. Portanto, a abertura deverá contar com

Rus Sâo José. N' 479, CenlÍo - CEPi 65668{00 - CMJ: Ol.6l2.33ErcOOl i7
Fone,/fax (99) 3553-10981/1019
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ses: análise de documentos e julgamento de propostas,
efetuadas em ato público.

Com efeito, verifica-se que o presente procedimento licitatorio po_
derá ser levado a efeito por meio da modalidade Convite, nos terrnos do art. 22,inciso III e §
3", da Lei n" 8.6661L993.

O Projeto Básico, por sua vez, encontra-se aprovado pela Autorida_
de Competente e contém a justilicativa para a necessidade da contrataçâo. A existência de
recursos pta fazer frente às despesas encontra-se deüdamente atestada. Como também, as
cláusulas editalicias encontram-se compa.úveis com os regramentoa legais pertinentes.

Sabe-se que a licitação é um procedimento administraüvo formal,

r-r Quâl é imprescindível a observância de uma sequência ordenada de atos que darão ensejo
à celebração do contrato pel,a . O procedimento licitatório caracteriqa.ato ad-
ministrativo formal" (aÍt. 4", parágrafo único da ki federal n" 8.666/93), seu Íim especÍIico é
a condução do processo de compras, da contratação de serviços ou de alienação pela Admi-
nistração e o §eu processamento se dá por meio de atos sucessivos e encadeados tendentes
à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, bem assim à preservação do
principio da igualdade.

A Consütuição Federal de 1988 instituiu a obrigatoriedade de se
re6lio^. licitação previa nos termos do artigo 37 inciso xXI, que preceitua: ,,xxl - ressaluodos
os casos especificados na legislação, as obras, seruiçug compnas e alienações setáo @ntr61t6.-
dos mediante processo de licitação púbtica que assegurc iguatdade de andições d todos os
yncarrentes...".

Licitaçáo é o procedimento administrativo pelo qual um ente públi-
co, no o<ercício da função adminisúativa, abre a todos os interessados, que se sujeitam às
condições Íixadas no instrumento convocatorio, a possibilidade de formuLarem propostas
dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato.

A ricitação está sujeita a alguns princÍpios, os quais, se descumpri-
dos, descaractei-rzan o instituto e invalidam seu resultado seletivo. sáo eles:
formal, pubücidade de seus atos, igualdade entre os licitantes, sigilo na apresentação das
propostas, vinculação ao editâl ou convite, julgamento objetivo, adjudicação compulsória ao
vencedor e probidade administraüva.

§rf,a

('U-
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Definir com cliareza e exatidâo o objeto a necessr-
dade da Administraçáo é de grande importância para o suce§so da licitação. O mercado é
rico em opções, e a Pública é liwe para utilizar os recursos disponíveis para
chegar ao objeto que melhor atenda a sua necessidade.

Ante o exposto, §omos a f;avor do andamento do feito,
se à divulgação do instrumento convocatório mediante publicação no Dou - Diário ofrcial
da Uniâo, DoE - Diário oficiat do Estado ou Diário oÍicial dos MunicÍpios do Estado do Ma-
ranháo, caso hâja neste municÍpio autorização legal pa.ra tanto, como também, em Jornar de
Grande circulação a nÍvel Estadual e/ou Federar, mesmo não havendo, no presente caso,
imposição legal para tanto, o que em caso de não publicação acima referenciada, nã.o torna-
rá o presente procedimento üciado.

Quanto ao edital e anexos, estáo de acordo com os dispositivos le-
gais pertinentes, cujo Edital encontra-se instruído com aê seguintes cláusulas e condiçôes:

Do 6Jeto de Lteltação;1.
2.
3.
4.
§.
6.
?.
8.
9.

11. De. DLpoelçõcr Gentr.

Para análise do edital, estamos utilizando subsidâriamente a Lei
çzlicitações n" 8.666/93, em seu Art. gg, panÁgrafo ú.Ico, prevê que as minutas de Edi-
tais de Licitações e de seus anexoÍr, devem ser preüamente examinadas e aprovadas pera
Assessoria JurÍdica do órgão que está promovendo a licitação, senão vejamos:

&aao - As ttthrl.úas d. &eolís dC llcltação, btt cr»tto as do
oa otustcs deocfm scr Írrul lúrE ate er;c,-núudas e aprúudos pol.

citados disposiüvos lega.is, devendo, entretanto, ser obedecido os
pela modalidade "Convite", conforme preüsto na ki.

r,

com fulcro nas nonnas de licitação da *i n" g.666193 e suas pos-
teriores alterações, bem como, nas demais normas pertinentes vortadas para o presente ca-
eo, nenhum impedimento há para a contrataçáo ora requerida, considerando que a minuta
do Edital, e demais aner(os se encontram em perfeita consonância com o que preceituam

Rua São José, No 479, C€ntro - CEp: 65668{00 - CNpJ: 01.6 t2.33EO00t 57
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E importante frisar, que no processo
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o pnncrpro da isonomia e deveÉ ser processada e julgada em consonancra

com os princípios básicos da legaüdade, da impessoaüdade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do

julgamento objetivo.

Da análise em tela, verifica-se corretos os procedimentos adotados,

para conúataçáo do objeto, mediante processo ücitatorio na modalidade aConvlte', confor-

me previsto no art. 40 da lei 8.666/93, devendo ser uülizado o procedimento de seleçáo com

base no Menor Preço Global, ou seja, a escolha da proposta mais vantajosa para a Adminis-

tração.

Assim, em üsta das considerações expedidas, juridicamente é legí-

\úro o pleito formulado opinando-se, portanto pela realizaçáo do referido processo licitatório

na modalidade "Convite".

Por frm, ressalte-se que o presentp arramado tem caráter mera-

mente opinaüvo, não vinculando o administrador em sua decisão, conforme entendimento

exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n." 24.078, rel. Ministro

Carlos Velloso.

Sucu abnl de 2022.

OAB/üâ no 10.121-A
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PRÍICEA§O ADIITI§íIR^TÍVO t": 39 L.3al /2O22.
rrcrTAçÁo 8: o3 / 2022 / CPL.
TODALIDADD: Convite;
TIFO: Menor preço global;
REGITE DE EXECUçÃO: Empreitâda por preço global;

Contrataçáo de empresa para pnestação de serviços em Recuperação e
Adêquação de Estradas Vicinais dos Povoados Morro Vermelho ao povoado Matança,
Povoado Matânçâ ao Fovoado Nova Velhâ, no MunicÍpio de Sucupira do Riachão/MA, em
conformidade com o Anexo I (Projeto Básico).

MunicÍpio de Sucupira do Riachâo, Estado do Maranháo.
DATA E HORA: A abertura do ccrtame ocorrerá dia 1O de maio de 2O22, às O9:00 h;

Rua São Jose, no 477 , Centro - Sucupira do Riachão/MA;
Tcsouro Municipal;

. fUf,DâtEIíTAçAO: ki Federal n. 8.666/93 e alteraçôes posteriores, bem como
disposições do Edital.

O [udcíplo do do lrnnhlo, através da
Prefcitura Municipal, por intêrmédb da coralgão Pcrnelalte de r&rteçro/cpL, torna
público para conhecimento dos interessados que realizanl licitâçáo na modalidade Convítc,
tipo menor preço global, sob o regime de execuçáo, empreitada por preço global, regida pela
Lci Federal n" 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como disposiçôes contidaj no
presentc Edital e seus Ânexos.

O reccbimento dos errvclopes lacrados contcndo cm scparado os documcntos de
"Envelope no02" seráo

realizados no dia e hora supracitados, procedendo-se no dia e hora a abertura do Envelope
n" 01, na sede dâ Prefeitura Municipal, situada na Rua Sáo José, nc 477, CeÍ]ltÍo - Sucupira
do Riachão/MA. A licitação se regerá conforme âs condiçôês §cguintes:

. Sc Íro dia previsto para abcrtura da Licitaçâo não houvcr crp€dicntc, o
recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes â cste Convite serâô realizados
no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal.

1. O&rtto DA LrcrT/rçÁo
I . l. A presnte Licitaçao tÊm como objeto a Contrataçâo de empÍesa poÍa prestsção

de serviços em Recuperaçâo e Adequação de Estradas Vicinais dos Povoados Morro
Vermelho ao Povoado Matança, Povoado Matânça ao povoado Nova Velha, no
Município de Sucupira do Riachâo/MA, em conÍormidade com o Âner(o I (projeto
Básico).

2. COrDrçôEsDr

2.7. PodeÉo participar da licitaçáo êmpresas devidamente cadastrada junto a órgâo da
Pública Fcderal, Estadual e Municipal, ou que atendercm â todas as

condiçôes exigidas para cadastramcrrto atÉ 24 (vinte quâtro) horas ânteríorrs à dâtâ

"Envelope no 01" e PROPIOSTâ DE

1

Rua Seo José, no 477, CeÃtÍo - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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do recebimento das propostas, obecrvadas a necessá,ria qualiíicaçâo.
2.2. Os intcressados poderâo scr represcntadas no procedimento licitatório por pcssoa

devidamente credenciada, desde quc possua plcnos poderes, inclusive par:a
renúncia ao direito de interposição de recursos.

2.3. Os interessados que se lizerem represcntar por sócio gerentc, dilctor ou
administrador danerão apnerrcntar Írgistro, ato consütutivo, estatuto ou conmto
social, junlamcntc com a cedDla de identidade ou documento equivalcntc.

2.4. Os documentos enumerados no item 2.3 dwerão ser apresentados até o início da
sessâo de abertura do envelope de habilitação.

2.5. Nâo poderâo participar direta ou indiretamente deste certâme servidor ou
dirigentc do órgão contratante c do rcsponsável por esta licitaçáo, bem como o autor
do projcto, básica ou executiva, cm conformidadc com o enunciado no Art. 9o, da Lei
Federal n" 8.666 /93.

2.6. Nenhum interessado podeÉ participar dâ pr€sente licitaçáo rÉpÍEsêntando mais
de um licitantc.

2.7. Na hipótcsc de intÊrrupçâo c conscqücnte reatrertura das scssõcs de recepção
e/ou julgamento da habilitaçâo e dâ proposta, os lÍcitantes poderâo fazer-se
representâr pelos mesmos mandatários designados para a sessáo inicial. Havendo
dcsignaçâo de novos represcntantc§, estês d€verâo etcnder à,e exigôncias do itear 2.2
destc Edital.

2.8. Ê facultada ao licitantc a aprcscntaçêo do credcnciamento prEvisto nos itrns 2.2 c
2.3 deste Edital no momento da abertura dos trabalhos, aquelc que náo o
apresentar estará impedido de se manifestar durante o procedimento licitâtorio.

2.9. É vedada a participaçâo de consórcios nestâ licitâçâo.

3. DA D(}CTTUETTAçÃO E PROP(,Ê|TA
3.1. No dia, hora e local indicado no preârnbulo, os interessados entregaÍão, atravês de

seu representante lqâl ou pessoa credenciada, 02 (dois) cnvelopcs à
F.rü.8.DtG dc Llcltrçto/CPL, devidamente lacrados, a saber:

.Àrr l4DrJI[IIin
do Rlechâo/MA;

* Comissão Pcrmancntc dc Licitaçáo/CPl
* Nome e endereço do licitântes;
r Númêro e data do ConvitÉ;
r A palavra'Doet illtrTAçlo'

IÍO

* Comissâo Permanente e Lrc,itqeo/CPL;
* Nome e endcrcço do licitântc;
* Número e datâ do Convite;
* A palavra "PROPTOErA'

Rua Sáo José, n" 477, Centro - CEP: 65.668-0O0 - Sucupira do Riachão/MÁ
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Ftl O cnvelope n" 01 deverá conter, em original ou qualqucr
processo de cópia autenticada por cartório compctente ou em cópias §imples desde que
acompanhadas dos originais para que após a conferência sejâm autenticadas por membros
da Comissâo, oom antecedênciâ de até 24 (vintc e quatÍo) horar do recebimento dos
env€lope§, ou ainda por publicação em órgâo de imprensa oficial, o§ §eguintes documento§:

S. 2. r. 7 - Hablltía,çAo .núilca.
Al Registro comencial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estâtuto ou

contrato social em vigor, deuidamente registÍado, em lrc tratando de sociedades comerciais
e, no cas) de sociedade por açôes.

Bf Cópia dc docr'Íncntos pessoais dos sócios e/ou prop,rictáÍio.

3,2,7.2 - Regl,tlorrdc,dc Fteco;,.
Al Prova de Inscriçâo no Cadastro Nacional da pessm Jurídica (CNPJ).
B| CcrtidZto Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à DÍvida Ativâ de

Uniáo, cora abraÍlBeÍrcia includvc as contribui@ce
parúgrafo único do art. I 1 da Lei n" a.212/ 1991.

C) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

sciais pr€vistâs nas alineas b' a 1l, do

D) Certidáo Ncaativa de Débiro expedida pela Fazenda Municipal referrnte ao Imposto
Sobre Scnriço de Qualquer Naturcza flssQN).

D| Certidáo Negativa de Dóbitos Trabalhistas.

3.2.r -

3.2.7.9 -

It Certidão Nega.üva de Dóbito e Dívida Ativa, junto a Fazenda Estadual.
- . 

c-l clrtidâo Específica e simplíÍicada, emiüda pela Junta comercial do Estado, sede do
domicíIio da licitante.

Hl Alvare de locelizaçâo e funcionamento vigente.

A) Apresentaçáo dc atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de
.- direito público ou privado.

9.2.7,4 - Qt ali/f,c,a,çüo
Al Balanço Patrimonial e contábeis do último exercício social, já

exigÍveis € na forma da Lci, que compÍrlye a boa situação fiaanceira da
empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

Bf Cerüdão Negativa de
pessoa jurÍdica.

Falência ou Concordatâ expedida pelo dístribuidor da sede da

fuúgrv1fo Úntro) - e danmentago relotiua à habilitago,
bdo ou cmoar&. @m ful6o no ArL 32, parágrafo 1" da Lei A.666/95.

3.3. PR()POST^ O envelope n" 02 deverâ contfr, em Ol (urna) via proposta
datilografada em papel timbrado do licitânte, sêm emcndas, rasura§ ou entrelinhas,
devidâmente dâtadas e assinadas e deverá conter:

3.3.1. Prazo de validade dâ proposta de ate 6o (sessenta) dias, contados a partir da

Rua São José, n" 477, Ceúro - CEp: 65.668-ü)0 - Sucupira do Riachão/MA
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data da licitaçiio, ficando estabehcido que somente se náo ocorrer o empenho, rrcste
prazo, fica o fornecedor überado para optar pelo cancelamento ou peb pedido de
reduste da sua proposta.

3.3'2. EspeciÍicaçâo, quântitativos, valores unitários e totâis dos itens constantea no
Anexo I (Projeto Básico) em moeda corrente.

3.3.3. Dados bancários da ticitante.

3.3.4. Declaraçáo de que nos preços apresentados, estiio incluÍdos todos os custos
necessários à perfeitÂ o(ecuçâo do objeto pretendido.

3.4. Náo rcrâo considerâdâs as propostâs fora do prazo, bem como,
aquclcs que contiverem necurso§, cmendâs, borrôes ou entrcünhae de oodo a ensJer
dubiedade, principalmçg1ç relaçâo a valores, bem como as que aprcscntarem preçoGr.n

global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero.

3.5. A propostâ vencedora será aquetra que apresentar menor preço global.

3-6. A proposta" urua vez aberta, vincula o licitante, obrigando-o a executar os serviços
licitados caso lhe seja adjudicado o objeto.

3-7. Náo se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço
ou vantaSem bascada nas ofertas dos demais licitantes.

Íf ttl7?r.rrrll^?.

4.1. Habllltaçlo

4.1.1. O julgâmento iniciar-sc-á com a abertura do envelope no Ol, contendo da
documentaçpo rclativa ao cnvelopc n." Ol, contendo â documcntaçâo relativa à
habilitaçáo doe concorrentes, a qual devcni acr rubricada pelos licitâÍlte§
prcsêntes c membros da Conl.tlo Ecttaalcttc dc Llclteçlo/Cpl.

4.1.2. Após a apreciaçáo dos documentos exigidog a Goolnlo pcroeacatc dc
Hcft çfo/CPl, declaraÍá habilitados os licitantes que os apresêntaÍem na
forma indiciada neste Edital;

4.1.3. Não havendo impugnações quanto a habilitação, os licitantes poderão,
desistir da int€rposiçâo de recursos, o que constará em Ata, procedendo-se

à abertura dos envelopes no O2, dos concorrentes habilitados;

4.1.4. Aos concoÍÍcntrr iÍrabilitâdos scrâo dccolúidor os envebpes Íechadoc contêndo
as rcspectivas propostas, desde que náo tenha haüdo recursos ou após sua denegaçáo;

4.1-5. Havendo intcrposiçâo de recursos, a cotllrüo pcrneacntc d. Llcltrçlo/cpL
suspenderá a sessâo lavrando-e Ata circunstanciada dos trabalhos atê entÍio cxecutados e
comunicar4 por escrito, com antccedênciâ mínima d€ 4g (queÍ,entâ c oito) horas, aos
licitantes habilitodos, data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótesc os envelopes n"

UCU PI
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O2, devidamente lacrados e rubricados pelos prêsentÊs, peÍmaneccrão, atÊ que §e neabra a
sêssâo, sob guârda e responsabilidade do prrsrtdcatc de Coolrrto
Lteltaçlo/CPL.

.t.2. Propoetrt

4.2.f . Após a abertura dos envelopes de n." O2, a
/CPL, <livulgará aos licitaÍrtes pnesentes as condiçÕcs oferccidas pelos

participantes habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos mesmos e membros da
de Llclteçío/ CPL.

4-2-2- A Goalrrüo Pcraa'srto dc Ltettaçlo/cpL podera, a scu critório, eigr
comprovaçáo d66rrrn6rr16l adicbnal de informações contjdas nas propostas.

4.2.3. Será declarado vencedor o pârticipante que oferecer o
dentÍo das condiçôes exigidas no Edital. Obedecendo ao contÍolc do§ preçoe unitarios de
cada itcm da planilha, no qual o criterb dc accitabilidadc como pÍcço máximo scrâo os
conüdos na planilha orçanentá,ria do projeto Bárrico.

4.2.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classilicação se fará
obrigatoriamente por í)ofteio, na presença de todos os licitântês.

4.2.5. Cotrocar-se-ão à disposiçâo dos interessados o resultado da licitÂção e 11s tnapâs
de apuração e classiÍicaçâo claborados segundo o crítério de julgarnento.

5. AÀruDrcaçÁo E Hoxotí}eaçÃo

5.1. Nâo havendo interposição de recursos quanto ao resultado da licitação, ou após o
§eu srá lavrâda Ata cabendo à

/CPL adjudicar o objeto da licitação ao vencedor,
submetendo tal decisão a

5-2. A Autcldrdc
público, dcvendo
assim justilicar.

CoEIrGt rtc, poderá rwogar a licitaçao por razões de inteÍcssc
anulá-ls" de oficío ou por provocâgão de teÍcciÍos, quando o motivo

5'3- Nâo havendo recursos e homologada a licitaçáo será convocado o vencedor para,
nO praizo de OS (Cinco) íliqs assinar o ContÍatD e receber a Nota de Enpenho.

5.4. Ocorrendo ao pram estabhcido em 5.3, a Aqtorldrdc
cot!trrGtcntG convocará, segundo a ordem de classiÍicação, outro licitante, se não
preferir proceder a nova licitação.

5.5. Atendida a convocação o ticitante celebrará o contrato desdc que aceite as mesmas
condiçôes da proposta do concorrcnte dcsistcnte, inclusive quanto ao preço, dc
acordo com o Art. 64 da Lci no 8.666195 e suas alteraçõca.

Rua São José, a" 477, Centro - CEp: 65,66g-0OO - sucupira do Riachão/MA



atrondo poro o

r 1,?r!. :.- Tls

/ -'í/,
1 --,), ,,,\/

6. rrADrxPÍ.EfEtÍTÍt E SAIçôE§

6.1. O atraso injustificado no cumprimento do objeto do contrato sujeitará o
fornecedor à multa de mora correspondente a OO,So/o ao dia, sobre o valor dos
produtos â sêrcm fornccidos enquanto perduraÍ o inadimplcmento.

6-2- Alcm dc multa aludida €m 6.1, a làlfGttürl f!!lc&.f podcrá gaxantida a pÍÉvia
deíesa, aplicar ao lbitantc vcÍrcedor, na hiÉtcse de incx.cuçâo total ou parcial do
contrato, as segÚntes sançõcs:

6.2. l. Advertência
6.2.2. Mttltr de l0o/o (dez por ccnto) sobre o valor da quântidade nâo fomecida dos
produtos, rx)s casos que ensejâÍn sua rescisáo detfrminada por ato unilâtcral e
e scritâ da ttefeitura Municipal.

6.2.3. Suspensâo temporá,ria de participar em licitaçáo e impedimento de contratar
com a Administraçáo por prazo náo supcrior a 02 (doís) anoo.

6.2.4. Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a âdminis8açâo
púbica cnquanto pcrdurârem os motivos dcterminantes da puniçâo.

6.3. As sanções previstas nos subitens 6.2.1, 6.2.5 e 6.2.4 poderâo ser aplicadas
juntamente com a prevista em 6,2.2.

FI-JE;T-rTEã n

7.1. O objeto desta licifaçáo será recebido recebida provisoriamente, pela prefeltun
tralctpal, mediante Termo circunstancíado, assinado pelas partes, no prazo de até
quinze dias da comunicaçáo escrita do contretado de que os serviços foram
corrclúdm.

7.2. Apôs o recebimento proüsório, o sêrvidor ou comissão designada pela autoridade
competente, receberá definitivamente os serrriços, mediantc tÊrmo círcunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observaçáo hábil, ou vistoria que
comprov€ a adequaçáo do objcto aos tsrmos contratuais, ficando o c$ntratado
obrigado a reparar, corrigir, rremover, reronstituir, às suas expensa§, no total ou em
partes, o objeto do contrâto em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou incorreções
reaultantca da exÊcuçáo ou matcriais cmpregadoe.

|r5J-,ET.r.r- IIi{.]
6. f . O pagamcnto srá cfetuado mediântÊ apresêntâçâo de Documcnto Fiscal,

acompanhada das Certidões de Regularidade e devidamente atestada pelo s€tor
competente, até o último dia útil do mês subsequente, para que o licitante vencedor
deverá na oportunidade fornecer o número da conta e agência onde ocorrerá o
crédito na tesouraria da Prefuitura Municipal.

ffi
9.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicaçáo deste Edital, cabem:

Rua Sáo Jose, n" 477, Centro - CEP: 65.668-OO0 - Sucupira do Riacháo/MA
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9.1.1. Recursos no prazo de OS (cinco) dias úteis a contar da intimaçâo do ato da
lavratura da dat& nos casos dc:

et habilitaçáo ou inabilitaçào do licitante;
b| julgamento das propostas;
cl anulaçáo ou renovaçâo da licitaçâo;

indeferimento do pedido de inmriçáo em registro cadastÍal, suâ altcraçâo
ou cancelamento.

9.1.2. Representaçáo, no prazo de O5 (cinco) dias úteis da intimaçáo da decisão
relacionada com o objetivo da licitaçáo ou do contrato, de que náo caiba
r€curso hieÉrquico.

9.1.3. Fcdido dc rcconsideração, de dccisâo da ântcldróc CEp.t6t nâ
hipótese do Inciso III, da alínea'!" do art. 109 da Lei Federal 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da intjmação do ato.

9.2. O recurso seÉ dirigido à autoridade gupcrior por intermaio do que praticou o ato
recorrido.

10. DOA nfCUnEOS OnçrEitAnrOS
1O.1. Os necurrxrs orçamentários para Íaze.r face às desp€sas desta licitação corÍerâo

por conta da seguinte dotação orçâmentária'
11

a

. IÍrtuÍGra da DerFra: 4.4.9O.51.OO - Obra. G Inrt LçõGr.

1 Co.tÍrÇac o RcqrançIc lo

11. DAB DIApíO3!@E§ cERAt§.
11.1. ÂIém das disposhôcs dcate Convit€, as propostas e os contratos delao

decorrentes sujcitam-sê à L€gislação vigente, lei Federal n" 8.666193 e alteraçÕes
posteriores, bem como disposições deste Edital e ânexos.

I 1.2. O licitante vencedor ficârá obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contrâtuais, acréscimos ou supressões nas quantidarres cspecificadas no Ancxo I,
limitada as âltêraÇões até o limitc dc 25o/o (vinte c cirrco por cento) do vâlor lnicial
contrâtâdo-

11.3. A Administração poderá re\rogaÍ ou anulÍrÍ esta licitaçáo nos tÉrrnos do artigo 49
da I,ei n.o 8.666193.

11.4. A Cornissáo prcstârá todos os esclaÍccinentos e informaçôes adicionais
eventualmente necessárias sobre o certame, na sede da Prefeltun fualclgnl, na
Rua Sáo José, n" 477, Cerrtro - Sucupira do Riachão/MA, estando disponiveis para
atendimcnto, no horário normal dc expediente.

11.5. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data dâ liciteçáo scÉ a mesmâ
rcalizadâ no priaeiro dia útil subscqücntc, no mcsmo horário e local designado no
preâmbulo deste Edital.

Rua Sáo Jose, no 477, Centro - CEP: 65.668{00 - Sucupira do Riachão/MA
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11.6. Na contâgem dos prazos estabelecidos n€st€ EditâI, excluir-se-á o dia do inÍcio c
incluir-sc-á o dia do vencimento-

11.7. Para fins dc dirimir controvérsias decorrentes desta licítaçáo, será considerado
domicílio contÍatual eleito pelas partes, à Cidade de São João dos patos/MA, sendo
unicâm€nte competentc o respectivo Foro,

1 1.8 - lntcgram o pr€§ente Edital, independentemente de transcriçâo:

Aflf,O I: Espocilicaçâo do Objeto (Projeto Brisicol;

AIÍEXO II: Modelo de Carta Credencial;

âIíDiIO III: Declaração de Cumprimento ao Art. 27 , inciso V, da Let E .666 /93;

AIíIXO I9: Minuta do Contrato.

Sucupira do Riachâo - Mir. 29 dc ab,ril de 2O22.

WARLEN BAR DA SILVA

Rua Sáo Jose, n" 477, Centm - CEP: 65.668-ü)0 - Sucupira do Riachão/MA
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í. TNTRODUçÃO

O presenb memorial descritivo e especificagões técnicas rebrem-se aos serviços

deengenharia civil na modalidade de construção civil - para Recuperação e Adequação de

Esúadas Mcinais dos Povoadoo ilorrc Vermelho ao Povoado il*ança,
Nova Velha, no município de Sucupira do Riachão - Maranhão,

tendo as especificaçóes adiante descritas. Estiabelece as condigóes técnicas de

fornecimenb de toda mão de obra e equipamentos por parte da proponente para a peúeitia

execuçáo.

O projeto prevê a recuperação de um trecho de 1 í.300,00 metÍos de estrada vicínal

existente, que liga o Povoado Mono VêÍmelho ao Povoado llatança, Povoado Í[atança

ao Povoado ilova Velha do município de Sucupira do Riachão[\,!A.

Os serviços previstos destinam-se, principalmente, à adequaÉo das plataformas

existentes.

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e

especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

2. JUSTIFICATIVA

A execução dessas obras encontra justiÍicativa consistente na necessidade

premente de ser criada a infraestrutura báSica rural nos trechos citados, uma vez que nesse

sêntido pouca coisa Íoi fêita até este momento. O objetivo é tomar esses povoados

melhores estrufurados e organizados, proporcionando às Íamílias de agÍicultores os

benefÍcios Socioeconômicos mínimos, necê§sários à fixaçao do homem no Campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnice

e social é incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxoclo rural em direÉo ao3

grandes @ntros urbanos. Um dos prOblemas mais graves nos assentamentos diz respeito

à insuÍiciência, ou quase inexistência, de uma malha vÉria que possa permitir efetivamente

o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produÉo.

Observando os acessos e estradas carroçáveis internag Povoadas Morro Vermelho

ao Povoado Matança, Povoado Matança ao Povoado Nova Velha, utilizada pelos moradores

e, normalmente fÍuto das benêitorias das Íazendas, constiata-se as dificuldades que

os mesmos têm para conseguir

Nê 479,
3553-
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3.

aos centÍos de consumo próximos, sobretudo em virtude do mau e§tado de conservação e
precariedade destas vias. A complementaÉo das estradas é uma necessidade das
comunidades ocupantes das áreas, já que tem como objetivo dotar a regiáo beneficiada de

um tráfego eficienb, de modo que a mesma se intêgre às malhas municipais, estaduais e

federais existentes na proximidade e, com isso contribuindo para o desenvolvimento

socioeconÔmico da região.

As estradas internas existentes no povoado estiio necessitando da execução de

seMços de limpeza, alargamento e revestimento. São observadas grandes dificuldades no

es@amenb da produção agrícola local, devido à péssima qualidade das mesmas. Deve-

se observar que essas estradas, uma vez complementadas, irão apresentar um ótimo

retomo para os prcdutores e toda a população local.

Sucupira do Riachão

Trccho: POVOADO MORRO VERMELHO AO POVOADO MATANÇA - 6,02 Km

Trêcho: POVOADO MATANÇA AO FINAL POVOADO NOVA VELHA - 2,82 Km

O acesso ao seruiço por meio tenestÍe, tem como ponto de referência a cidade de

Sucupira do Riacfráo - MA, distante 573 (Quinhentos e sebnta e três) quilômetros da capital

do Estado do Maranhão - São Luís.

4. DIAGNÔSTrcO

Quanto ao diagnóstico das áreas é relevante salientar que os eixos estradais, já

foram deÍinidos quanto do parcelamento rural e na maioria dos casos encontra-Se

delimitados e demarcados. De Íorma que não se tem muita liberdade de escolha do traçedo,

uma vez que os eixos das vias, já se encontram definidos.

Em relaçáo à topografa nos locais, veriÍica-se que os assentamentos apresentam

um relevo na maioria dos casos irÍegulares, com pequenos trechos mais acidentados,

conforme sê pode concluir pelos rêsumos do§ lêvantamentos fêibs em campo.

C.útso - - CNPJ: Ol-61
Forelfq: 1098/10r9 Prágina:
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, portanto, nessa fase em que o acesso éum o como

de suma importância, que as e§tradas sejam complementiadas ou Íeadequadas, de modo

a possibilitar o tráfego em todo o ano.

5. GARACTERISTICAS DAS

As estadas vicinais que sê propõe executar caracterizam-se como esÍadas

vicinai§, com baixo tÉfego (essencialmenê de uso rural), cujo padÉo de quâlidade

proposb é compatível com as demais estradas vicinais municipais observadas na região,

ou seja, procurou-se seguir o padrão municipal.

Nesta metodologia procurou-se buscar a harmonizaÉo das estradas vicineis crm

as paisagens das áreas de produção agÍopecuária locais, através de práticas adequadas

cte controle do escoamento superficial.

Quanb às dimensóe§ médias das estradas a largura da plataforma é de 7,00 m e

a pista de rolamento com 5,0 m (faixa a ser revesüda através da aplicação de material

laterÍtico).

Numaprimeirafase,portanb,otrabalhoconsistiÉemlimpezacomalargamentodo

leito estradal, remoÉo da camada vegetal em cerca de 15 cm de espessura, conÍormação

mecânica em uma plaEforma de 7,OO m com abaulamento do leito em 3'00

%apartirdocentro,compactaçãodosaterÍos,revestimêntonumafaixadeS,00mde
largura.

Entendemos que após a conclusão das obras' a @nservaÉo e demais obrigações

técnicas deverão ficar a cargo da secretiaÍia de lnfraestÍutJra do Município de sucupira do

Riachão -lú4.

Na elaboração deste projeto que objetiva a implantação de pequenos trechos e

cle seMços nos êxistentes, foi observado alguns pontos @mo se segue:

a - No esoopo deste Proieto

vicinais (por trecho e total) e seus

t.!-\.

Básico foram definidas a extensão das estradas

caminhamentos, verificados e georeferenciados

São JoÊé, 179,

dlfetamente ngú l9sgig Previetoe para a><earçáo dâs obrss ê confrontâdos com aS plantaS

do parcelamento dos Povoados.

Párgina:
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b - A Planilha Oçamentária contém todos os iEns necessá nos complemêntaÇão

das estradas, com a devida e correta discriminaçáo dos serviços a serem executados

(terraplenagem, revestimenb primário), seus quantitativos unitários e os respectivos custos.

6. SOLUçÃO ALTERNATIVA E AVALIAçÃO DOS BENEFÍ

Considerando o diagnóstico das áreas dos povoados e tiambÉm a necessidade de

melhorar e complementar a malha viária intema, propõe-se o melhoramento das vias, com

execução de tenaplenagem e também de revestimento primário (encascalhamento) das

pistas de rolamento,

A solução ora apresêntada, em nosso enbndimento, se apresenta como uma

alternativa viável para a questiio, uma \êz que pos§bilita, em curto prazo, uma resposta

quase imediata ao8 reclame§ da comunidade local em relaÉo à implantaçâo de obras de

infraestrutura básica nos referidos povoados.

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a implantaçáo ou

complementação das estradas vicinais existentes e planejadas pela Prefeitura Municipal de

Sucupira do Riachão proporcionaÉ à comunidade agrícola local, o acesso às parcelas,

facilitando o transporte da população e da produÉo para o comércio' bem como viabilizaÉ

o acesso aos demais benefícios.

7. PRÂZO DEEXECUçÃO DAS

para a realizaçÉlo completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o

prazo de exeQção em 90 (noventa) dias conidos'

Devido ao elevado ínctice de precipitação pluviométÍica registrada anualmente em

nossa região, no período de janeiro a abril, é Íeoomendável que §e executem os serviços'

do tipo das que estão previstos neste Projeto Básico, no peíodo de maio a julho do

mesmo ano.

8. IMPACTO AMBIENTAL

Entendemos que por se tratar de obras onde se prevê os trabalhos de

melhoramentos (patrolamento e revêstimenb primário em pontos críticos) em estradas já

implantadas, os impactos ao meio embiente, onde os mesmos

s
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seÉo mitigados conbrme especificações técnicas no item manêjo ambiêntal e na planilha

TT".

orçamenÉria item 4.1 Reparação de

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

Especificações Técnicas e Metodologia Executivâ Básica;
Planilha Orçamentária de euantÍhüvos
Memória de Cálculo;

Cronograma f ísico-fi nanceiro;

Plantas;

ART de Elaboraçâo do projeto;

e Preços Referenciais;

, Engenheiro Civil
'REA/MA 112051182-8

Engenheíro civit - oREA: 1,1205í 192€

a

9.

a.

b.

c.

d.

t.

/'{ekiY" i",
Sá
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í0. EsPEctFtcAçÕEs rÉcNtcAs PARA
10.í INTRODUçÃO

coNsrRuçÃo DAs EsTRADAs vtctNAts

o projeto de Recuperação de Estradas Mcinais reva-se em conta a rearidade das
estradas municipais dos povoados: povoados MoÍro vêrmelho ao povoado latança,
Povoado Mdança ao povoado Nova Velha - Zona Rural - Sucupira do Riachão _ MA,
com vias com caraderísticâs de transito de baixo fluxo e de a@sso a sede do município.

o presente memoriar tem como objetivos indicar as principais concepçôes
estruturai§, especificações de materiais, especificações construtivas e os diversos estudos
necessáriosà elaboraÉo do projeto de Adequação de Estradas Vicinais, conforme dados
referenciadosno projeto em anexo.

1 0.2 DIMENSIONAIIENTO DO PAVIMENTO

o projeto de recuperação foi desenvorvido a partir do projeto de revantamento
topográÍico. Trecho - partindo do povoado Mono vermelho ao povoado Matança,
Povoado Matança ao Povoado Nova Velha, com um total de 1.t.3OO,OO m.

ro.s oeRuçÃo ol
A escolha adotada, partindo-se das assertivas anteriores, bi a seguinte:
- Largura da phtaforma 7,00 m

- Pista de rolamento 5,00 m

- Extensâo da estrada 11.300,00 m

íOJí OBRAS RODOUÁR|AS

As especificagóes aqui prescritas visam Íome@r subsídios capazes de garantir uma
execuçao eoonomicamente vHvel, denro dos padÉes técnicos adotados pela DNlr,
dêvendo ser aplicadas apenas em relação aos serviços previstos na planilha de
quantitativos ê crjstos, peça componentê quando da execução da obra.

479, Croto - 01.61
Fonefan: 3553-1098/t019

E{ail: pÍrfcihraluc[pirtdorilchro@gDrilcoE §r
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Os serviços de melhoramentos estradas seÉo executados no interior das

faixas de domínios definidas quando da demarcaçáo do parcelamento rural da área, e os
corpos estradais seÉo construídos segundo as especificagóes técnicas Íomecidas pelo

DNIT.

rí DrsPosrçÔEscERAts

íí.1 DEFTNTçÕES

a) Para os efeitos desta espêciÍicação são adotadas as definições:

b) Atenos - segmentos de rodovia cuja implanta@o requer deposito de materiais

provenientes de cortes e/ou de emprésümos no interior dos limites das seções de

projeto (otr-sets) que definem o corpo estradal.

c) Bacia de acumulação e amodecimento - dispositivo de drenagem que provoca perda

de energia de um fluxo aquoso para não causar erosão no teneno.

d) Bigode - abertura que se faz lateralmente no bordo da platabrma para permitir a

drenagem superfidal.

e) Botadentro - parte de tera, que no tenapleno é aproveitada como aterro,

dispensando grandes distâncias de transporte.

Í) Bota-fora - material de escavação dos cortes não aproveitados nos aterros, devido

à sua má qualidade, ao seu volume, ou à excessiva distância de transporte, e que é

depositado fora da plataÍorma da estrada, de preferência nos limites da faixa de

domínio, quando possível.

g) Corpo do aterro - parte do aterro situada entre o terreno natural até 0,60 m abaixo

da cota correspondente ao greide de tenaplenagem.

h) CoÍtes - segmentos de rodovia em que a implantaÉo requer a escavação do terreno

natural, ao longo do eixo e no inlerior dos limites das seções do projeto (off-sets) que

definem o corpo estradal.

i) Corte aterro compensado - é a destinaÉo do volume de corte parcial ou total de um

úecho âo aterro de ouúo úecho, compensado úansversal e/ou longitudinalmente ao

eixo do trecho considerado, salvo nos casos de bota fora ou empréstimo.

RrE São Joeé, l.le 479, .CEP:
Prágina:(99) 3553n@8/tor9 <\f 8
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j) Cotr vermelha - diferença entre a cota do greide no teneno natural,
considerada no mesmo ponto. Denominação usualmente adotada para as alturas de
corte e de ateno.

k) Desmatamento - corte e remoçáo de toda vegetação de qualquer densidade.
l) Destocamento e limpeza - operações de escavação e remoção total dos tocos e

raízes e da camada de solo orgânico, na profundidade necessáía até o nível do
terreno considerado apto paÍa terraplenagem.

m) DMT - é a distáncia do centro de gravidade de massa de solo, rocha ou outro material

inerte a ser transportado até o cenúo de gravidade do local do seu destino (Distância

Média de Transporte).

n) Empolamento - é o processo de expansáo volumétrice do terrêno natural após o

desmonte do material (considerado no úansporte).

o) Empréstimos - áreas indicadas no projeto, ou selecionadas, onde serão escavados

materiais a utilizar na execuÉo da plataforma da estrade, nos segmentos em ateno.

p) Greide colado - entende-se como aquele constituído de solos naturais,

convenientemente compactado, que formará uma capa de rolamento impermeável

e resistente para suportar o tÉfego de veículos.

q) Jazida - área indicada para a obtenÉo de solos ou rochas a serem empregados na

execução da estrada.

r) Material de 1'categoria - compreende os solos em geral, residual ou sedimentar,

seixos rolados ou não, com diâmetro máximo e inferior a 0,15 m, qualquer que seja

o teor de umidade apresentado.

s) Material de 2i categoria - compreende os de resistência ao de§monte mecânico

inferior à rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos

que obriguem a utilização do maior equipamento exigido contratualmente; a extração

eventualmente podeÉ envolver o uso de explosi\ros ou processo manual adequado,

incluídos nestra classiÍicação os blocos de rocha, de volume inferior a 2,00 m3 e os

matiacões ou pedras de diâmetro médio êntre 0,15 m e í,00 m.

t) Matarial dê 3e ê5têgôriá - êôtrrPnêêndê ôs dê íêsistênêiâ âô dêsrrronte rnêêânic€|

equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diámêtro superior a í ,00 m,

e volume igual ou superior a 2,00m3, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o

canegamênto, se processêm com o contínuo de explosivos.

Rua São Jo6é, Nê Página:
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u) Off-seLs - linhas de É$ãc€s demar,:aCo ias dâ de serviços.
v) PrOjeto oásico - conj,lnto de êiênnentos necessários e suficiêntes, aom nível de

precisão adequado para raracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços, elabürados com base nas indicações dos esfudos técnicos prelíminares,

que as§egurem a viabllidade técnica e o adequado tratamento do impacl0 ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definiÉo dos
métodos e do prazo de sxecução.

w) RegularizaÉo - operaçáo destinada a conformar o leitro esúadal, quando necessário,

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortês ou atenos até 2O,OO cm de

espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no

P0eto.
x) Revesümento primário - entende-se como aquele consütuído de mistura adequada

e na proporção coneta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos,

conveníentemente umedecida, que formaÉ uma capa de rolamento impermeável e

resistente pam suportar o tráfego de veículos.

y) Seçáo pacirão - perfil do terreno em seção normal ao eixo da estrada definindo sua

plataÍorma e dando-lhe conÍormação transversal e longitudinal, com a finalidade de

dar boas condições de tráfego e drenagem.

z) Serviços preliminares - todas as operações de preparaçâo das áreas destinadas à

implantaçáo do corpo estÍadal, áreas de empÉstimos e oconências de material, pela

remoção de material vegetal e outros, tais como: árvores, arbustos, tocos raízes,

entulhos, matacôes, além de qualquer outro considerado prejudicial.

FoaeJfat: 3553-1098/10t9
E-'trsit prcíeit[rr$cupirrdorirctr!@gEailcoD
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SISTEMA CONSTRUTIVO

í2.í SERVTçOS PRELIMINARES

í2.1.1 Administração da obra

A contratada deverá manter na obra diariamente, engenheiro e mestre de obras
(encanegado geral), onde deverão acompanhar a obra @nstanlêmente.

12.1.2 Placa de obra

Deverá ser pÍovidenciada a placa de identificação da obra em chapa de aço
galvanizado, nas dimensões de 3,00 x 2,00 m, @nstando verba de repasse, nome da obra,

responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o seu

registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é

responsável, título, número da caÍteira proÍissional e região do registro do profissional, nome

da emprêsa execubra da obra, de acordo @m o seu rêgistro no Conselho Rêgional de

Engenharia e Agronomia - CREA.

A placa de identificação deve ser colocada em local visível e legível ao público, de

preferência, na entrada do empreendimento, anEs do início das obras, devendo permanecer

durante todo o tempo de execuçáo dos serviços.

Será conÊccionada a placa da Obra, conbrme especificeçâo do item 14.1.2. O material a

sêr utilizado na confecçáo seÉ:

0l Página:
11
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Placa: (2,00x3,00)m = 6,00m2 placa

em folha de zinco de 2,SOmm

Apoio: peça em madeire 3"x6, de lei do tipo jatobá com 3,OOm de altura.
Contravenhmento: sanafo de madeiÍEt de j,x4" com @mprimento de 3,20m.
Todas as peÇas seÉo fi)(adas com pregos 2 yzx 1 lzx 13.
A píaca deverá ser instalada em local de Íácil visibilidade.

12.1.3 Barracâo da Obra

Foi eraborado projeto de armoxarífado rêferenciar com 2o,oo m2, em váo único,
com pftltereiÉs pa,= disposiçâo dos materiais e espaço separado para o profissionar
responsável.

Para aÍerição dos quantitativos, Íoram consderadas a§ seguintes técnicas
construtivas e materiais:

Fundaçáo composta por balclrame de bloco de @ncreto (E=20cm);
Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada
(E=1Omm);

Pé direito de 2,Sm;

Piso em lastro de concreto não estrufural;

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

lnstala@s elétricas: previsão de pontos de elétrica, com instalação de
lâmpadas, luminárias e intenuptores.

Mobiliário composto por pratêleiras de madeira.

Para fins de especificaçâo, foram consideradas as seguintes etapas de
execução da obra:

Fundação em baldrame: escavação, execuçáo do lastrc de concreto e da
arvenaÍta de Dtoco oe concfêto, ê rêaterro da vala:

Piso: execução do @ntrapiso na parte inêma ê na calçada ao redor da
êdiÍicaÉo;

Levantamento das paredes em compensada;

Nc
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Cobertura: instalaçáo de trama de madeira, compostia por terças para telhados

de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

Execução das instalações elétricas;

lnstalaÉo das esquadrias.

'12.'1.4 Mobilização e desmobilização de equipamento

lnclui todas as providências nêcesúrias para a movimentação de equipamentos

indispensáveis para a perfeita o(ecuÉo da obra.

Este deveÉ ser realizado segundo programa aprovado pela Íiscalização, devendo

eÍstir uma relação dos equipamentos que seÉo utilizado§.

A desmobilização constituiÉ na retirada do canteiro da obra de todos os

equipamenbs usados pela CoNSTRUTORA e só seÉ iniciada após a autorização da

FtscALrzAÇÃo.

Ao final da obra, a CONSTRUTORA deveÉ remover todo o equipamento, as

instalações do acampamento, as ediÍicagões tempoÉÍias, as sobras de material e o

material não utilizado, oS dêtritos e outros materiais similares, de popriedade da

CONSTRUTORA, ou uülizados durante a obra §ob a sua orientiação'

Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas. A mobilização e

desmobilização de pessoal e equipamentos necessários à execuçáo da obra dêverão

integrar a relação de cusbs classificados na categoria Despesas lndiretas, ficando, portanto

o seu pagamento di§tribuído nos preços dos serviços alocados na Planilha orçamentária

do Contrato.

í2.2 TERRAPLENAGEM

A operação de terraplenagem seÉ precedida da execução dos serviços de

desmatamento, destocamento e limpeza-

Náô eêrá PêrÍnitidô o acúmulo da rnaterial áô lÕnglÔ dae bordoe dâ plâtâfÔrrnâ' rn Õ

objetivo de dar livre es@amento às águas supeÍÍiciais'

Nâo seÉ permitida a execução dos serviços desta especificação em dias de chuva.

q
C
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12.2.1 e carga mateÍial de jazida

Sào Jcié,

!'lt r'j

A Escavaçáo e Carga de Material têm como objetivo recompor/deÍinir nova

cota de projeto, que foi rebab€da após os serviços de raspagem I lirnpila

Superficial. Para recompor/definir a nova cota de projeto seÉ importado material de

jazida para incremento da base.

Os equipamentos a serem utilizado§ serão: Trator de Lamina (de esteira)'

Pá- Canegadeira pesada, Caminhão basculante, Motoniveladora. Todos os

materiais utilizados devem satisfazer as especiÍicaçÓes aprovadas pelo

departamento municipal competente.

Amediçaodosserviçosdeescavaçáoecargadematerialserãofeitapor

metro cubico do serviço concluído, com os dado§ fornecidos pelo projeto em anexo.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique

uniformemente disÚibuído, no limite geométÍico da mesma, para que não ocorra

denamamento pelas bordas durante o transporte'

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou êm locais onde haja

tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamenb

coberta@mlonaapropriada,aindanolocalcecarga,eütando-se,as§im,poeirae

denamamento de material nas vias.

DeverãoserutilizadoscaminhõescaÍToceriadegT,afimdesuprira
necessidade do serviço. A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade

do veículo.

í2.2.2 Desmatamento / Destocamênto ê Limpeza

A operação de desmatamento e limpeza deveÉ ser iniciada nos trechos locados e

autorizados Pela Fiscalizaçáoeserãorealizadospormeiodemotoniveladoraedemais

equipamentos aProPriados com os rios, visando garanür perfeita execuçâo

E-rnail:
3553109t/I019
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técnica nos padrôes estabelecidos, inclusive no que diz à segurança de seus

operadores.

Constituem-se como alvo desta operação bdas as árvores e arbustos existentes na

lateral da plataforma, com largura de 1 ,00m (metro) para cada lado, cujo material

expurgado deverá ser enleirado nas laterais da área trabalhada, de maneira que não

prejudique a drenagem natural e nenhum outro curso hídrico.

Nenhum movimento de tenaplenagem podeÉ §er iniciado sem que a Fiscalização

tenha dado como conduído no trecho, o seNiço de desmatamento e limpeza.

12.2.3 Regularização do Sublêito

os materiais empregados na regulaÍizaçáo do subleito serão os do próprio leito

estradal. Em caso de substituição ou adição de ínaterial, estes deverão ser provenientes

de ocoréncias de materiais indicados no projeto e atendendo às mesmas qualidades

exigidas para materiais utilizados êm.serviço§ de aterro.

Preparo para o subleito:

Paraqueacapaderolamentosecomportêsatisfatoriamente,deveráapoiar-seno

subleito capaz de obrecer suporte continuamente estável'

Depoisdeconcluídososserviçosdeterraplenagemdeverãoserfeitoaregularização

transversal e longitudinal do leito estradal'

Emseguida,proceder-Se-áaescaÍificaçáodasuperfrciedocorpoestradal,atéa

cota de 15,00 cm inÍerior à cota do pojeto acabado. concluída a escarificaÉo'

deverá ser fêito o controle das cotas, até serem obtidas superfícies superiores e

inferiores satisfatórias da camada escariÍicada. o material deveÉ ser pulverizado e

uÍnedecidoatéaobtençãodacompletaregularlzaçãodocorpoestradal.

Terminada a execqÉo doe serwiços 'êfêridôs no subitêm ântêrior' dêvêrá ser

espalhada a camada de material do revest!mento primário, cuja granulometria deveÉ

satisfazer as

ÍiscalizaÉo.

condiçóes esta no poeto, devidamente observado pela

E-úsil:
(99) 3553Jr»8,/10I9
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hia camada Íinal, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens anteriores,

seÉ admitida uma variaçáo de mais ou menos 2,00 cm.

A seçâo transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no

mínimo, para propiciar a drenagem de águas pluviais.

Caso já não tenham sido preestabelecidos no projeto, as jazidas para revestimento

primário deveráo ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes

deverão ser submetidos ao juízo da fiscalizaçãp.

12.2.4 Compactação de Aterro

Após a impoÍtaÉo e o espalhamento do material para incremento da base

será procedido a devida compactaçáo de solos a 1OO% do Proctor Normal e tem

como objetivo melhorar sua resistência. Os equipamentos a serem utilizados seráo:

Motoniveladora pesada com escariticador, Cano tanquê distribuidor de água, Rolos

compactores tipo É-de-carneiro, liso-vibratrório e pneumático. Todo§ os materiais

utilizados devem satisfazêr as especifica@es aprovada§ pelo departamento

municipal competente.

A mediÉo dos serviços de compacbção de solos a 100% do proctor normal será feita

pormetro c,r.rbico do serviço concluído, com os dados fomecidos pelo proieto.

O projeto de tenaplenagem deve especiÍicar a compacitação do aterro para que

nãooconam patologias após as obras tiai§ como:

. Recalques dos platÔs Íinais de tenaplenagem (a compactação diminui os vazios do

solo);

. Deslizamento de solo em taludes (a compac.tação aumenta a resistência do solo);

. Diminuiçáo das erosões dêvido a incidência de águas pluviais (o solo com menos

vazios e mais resistente torna-sê rnenos erosivo).

Ruê São Jo3é, N" C.GEo -
(99) 3J53-r098/10r9
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A eficiência da cornpactaçáo é medida por um índice chamado Grau de
compactação. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra
de solo compactada nc, laboratório nas condições ideais de teor de umidade e enêrgia de
compactaçáo ê uma amostÍa retirada da praça de tenaplenagem após a compactação com
rolo. o comparaüvo resulta em uma porcentagem sendo, normalmente especificada em
't 00% em relaçâo ao ensaio de proctor Normal para corpo de eteno e para as camadas
finâis do âtêrru.

Para afeÍir o grau de compactação e as condições de apoio do tenapleno deve-se
executar o acompanhamento técnico de obras de fundaeões e terraplenagem com o auxílio
de laboratório de campo e engenheiro espêcializado.

12.3 REVESTTMENTO PRIMÁRIO

í2.3.{ Êxpurgo de ínaterial yegetal dajazida

Estês materiais deveÉo ser transportados parEl locais previamente indicados pela

fiscalizaçáo, de Íorma a não causar transtomos, provisórios ou definitivos à obra.

A deÍiniÉo da área do botr-fora para este tipo de material bem cpmo a devida

liberaÉo ambiental fica por contia da CONTRATANTE.

't4.3.2 Eseavação e carga de material

A escavação cle piçarra de jazida, ao naturel, para base de solo estabilizado,

utilizando trator de esteira ou êscavadeira hidÉulica e pá canegadeira.

A aquisição de produtos minerais e ainda previstos nesta licitação de acordo com a
planilha orçamentaria, sera de rêsponsabilidade da empresa contratiada na licitaÉo por

danos e ônus, que vênham a ser associados à obra licitada, motivados pelo náo

cumprimentos dos dispositivos previstos nêstê itêrn.

A ldentiÍicaçáo das jazidas de solos, bem como sua localização e os estudos de

ensaios paÍEl a aquisiÉo de material necessário para a obra licitada seráo de

responsabilidede da empresa Çâo da obra.

CEP

E-mail:
(99) 3553-1098./1019
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í2.3.3 Transporte de material de jazÍcla

o transporE de material de jazida tem como objetivo para incremento da base. os
equipamentos a serem utilizados serão: Pá - carregadeira pesada, caminhão basculante.

Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificaçóes aprovadas pelo

departamento municipal competente (referendados pelas êspecificações e as Normas de

praxe).

A mediçáo dos serviçcs de transpoÍte de material seráo feita por metros cubicos

por quilômetros rodados do seÍviço concluído, com os dados fornecidos pelo proieto.

í2.3.4 Compactação de ÂtêrrÉ

Após a impoftaÉo e o espalhamento do material para incremento da base será

procedido a devida compactaçáo de solos a 100o/o do Proclor Normal e tem como objetivo

melhorar sua resistência. Os equipamentos a serem uülizados serão: Motoniveladora

pesada com escarificador, Carro tanque distribuidor de água, Rolos compactores tipo É-
de+arneiro, liso-vibratório e pneumático. Todos os matêriais uülizados devem satisfazer

as especificaçôês aprovadas pelo departamento municipal @mpetente.

A mediÉo dos serviços de compactaçáo de solos a 100yo do proctor normal será

feita pormetro cúbico do se''viço concluído, com os dados fomecidos pelo projeto'

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactação do ateno para que não

o@rram pablogias após as obras tais como:

Recalques dos platôs finais de tenaplenagem (a compactação diminui os vazios do

solo);

Deslizamento de solo em tialudes (a compactaÉo aumenta a resistência do solo);

Drminuçâo qes erosoes oevl(ro e incioêncE oe âgues pluvlais (o solo com menos

vazios e mais resistente torna-se menos erosivo).

- CEP: .612.33&00r57
(99) 3553J098/lot9
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Grau de Compactatião

A eficiência da compactação é medida por um índice chamado Grau de

CompactaÉo. Esse Índice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostrEl

de solo compactada no laboratório nas condições ideais de teor de umidade e ênêrgia de

compactaçáo e uma amostÍa retirada da praça de tenaplenagem após a compactaÉo com

rolo. O compaEtivo resulta em uma porcentagem sêndo, normalmente especificada em

í00% em relaÉo ao ensaio de Proctor Normal para corpo de ateno e para as camadas

Íinais do ateno.

Para aferir o grau dê compactaçáo e as oondições de apoio do terrapleno deve-se

executiar o acompanhamento técnico de obras de fundações e terraplenagem com o auxílio

de laboratório de campo e engenheirc, especializado.

í2.4 RECUPERAçÃO DE ÁRÉAS DEGRADAD}.S

a) o material decorrente das operaçÕes de desrnatamento, destocamento e limpeza,

executados dentro dos limites da área, é retirado e estocado de Íorma que, após a

exploraÉo do emprésümo, o solo orgânico seia espalhado na área es@vada,

reintêgrando-o à Paisagem.

b) As áreas de empréstimos, após a escavação, devêÉo ser re@nformadas com

abrandamenb dos raludes, de modo a suavizar contorno§ e reincorpoÉ-las ao relevo

natural operaÉo que é realizada antes do espalhamento do solo orgânico. Es§as

áreas deveráo ser convenientemente drenadas de modo a evitiar o acúmulo de

águas, bem ccmo os eÍeitos da erosão.

c) Não deverão ser explorados empréstirnos em áreas de reservas florestris,

ecológicas, cle preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades'

d) O tráfego de equipamêntos e veículos de serviço deverá ser controlado para evitãr

a implantaçâo de vias

Jôsé, N" 47
(99) 3553-r098,/1019
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e) Durante a execuçâo deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora
do corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na
drenagem natural do solo.

D As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos
equipamentos devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou
combustíveis, não sejam ievados até cursos d,água.

g) Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à
implantação das obras ceverão ser tomadas medidas que proporcionem a
manutenção das condiçóes locais através de plantio de vegetaÉo local ou grama.

h) Deverão ser tomadas proviCências visando à preservação do meio ambientê, para

eútar erosões e consequente caneamento de material.

í2.5 SERVTçOS DE CONSTRUçÃO DE BTJEIROS CTRCULAR DE CONCRETO

'l 2.5.1 Serviços Prelimínares

A área a serimplantiada arede, deverá sertoda limpa, onde possa oconer afácil

movimentaçáo de veículos, e para a carga e descarga de materiais. Aresponsabilidade pelo

transporte das aduelas de concreb, bem como por possíveis avarias que a@nte@rem,

seÉ de responsabilidade da empresa fomecedora dos mesmos, devendo ser eles

entregues inteiros na obra, sêm quâisquer marces de quebradures, ou afins.

12.5.2 EscavaÇão

A escavaçáo seÉ executiada de acordo com o projêto e @m a necessidade da

obra, com dimensões compatíveis com as aduelas, onde em princípio, seÉ adotiada, como

largura da vala, 1,5 vezes o diámetro da aduela. Quando houver a necessidade de

escoramento, a dimensão da vala sêÉ âcrêscida da espessura do escorâmento utilizado.

Na área detrabalho com máquinas, dêveÉo permane@r apenas o operador e as pessoas

N" 479, - CEP: 65668{00 - CNPJ: 0l
Foralfa* (99) 3553-1098/1 019

E-!r.it prdeitúrâsuculirrdo acÀao(ilgEail.com
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A profundidade da vala será de acordo com o terreno existente, e como diâmetro das

aduelas, sendo esta escavada e que fique no mínimo uma camada suficiente para atender

o projeto.

i 2.5.3 Escoramênto

Deverão ser es@Íadas, quando houver perigo de desmoonamento, a critério de

fiscalização, as paredes das valas. O escoramento será fiscalizado frequentemente para

que não surja ocorrência seguida de desmoronamento.

i 2.5.4 Enrrocamênto

A construçáo do bueiÍo celular de @ncreto seÉ precedida pela execução de

enrocamento da base em pedra rachão com espessura conbrme projeto. Tal enrocamento

deverá contemplar toda a área do bueiro e ter seu acabamento em inclinação 1:1 fora da

área de apoio. Em seguida, sobre o enrocamento será executado um berço em concreto

FCK 3oMpa, que serviÉ como base para assêntiamento das aduelas do bueiro. A camada

terá a espêssura de 1scm.

í2.6 FORNECIMENTOS

Seráo utilizadas Aduelas de diâmetro nominais conforme projeto- Quanto à

aceitação dO§ pro(tutos entregues pela empresa fomecedora, esta cabera a um funcionário

da construtora, onde o mesmo deveÉ seguir proceder às verificaçÓes cabíveis aplicáveis

ao tipo de aduela. A fiscalização reservar-se-á o direito de inspecionar os tubos e a

realização dos ensaios no local se necessários além de aprovar os SeNiços e materiais.

12.6 ASSENTAMENTOS DAS

Deverão gêr assentados na supeÍÍÍcie cla vala regularizada, paÍa que a geEtrlz

fique pêrfeitamente alinhada, tanto em greide como êm planta. As aduelas seráo

executadas em uma fileira

como no pÍojêto em anexo.

em módulos 3,00x5,00 xí,00m(medidas internas), dispostas

656ó4400 -
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12.7 DA OHRÍ.

o reaterro das yâ!ííü .i?'"'í.j::1 ..:ii ti:('riê:irâio após a execução das peças estruturais

do canal, devendo sgrêx.iílirii"i:c. i':;i :r',i$i: a l:,erecer condições de segurança às estruturas,

tubula@s e o bom acabarii':i::i: us iuceiiili.'-:. üs ,rabalhos de reateno seÍáo executados

com cuidados especlais. er,:t,lici3's,) passÍ.eis üai:cs às estruturas, quer por impactos de

ferramentias e equipairie:l':os uiili:aJ:':s, q ei êcr canegamentos exagerados e/ ou

assimétricos.

O reaterro deverá ser executiado com material escolhido, sem detritos vegetais, em

camadas com espessura máxima de 0,20 m (vinte centímetros) molhadas e apiloadas de

modo a ser evitado o surgimento de fendas, trincas ê desnívêis por recalque das camadas

aterradas.

As superfícies a serem etenadas deverão ser previamente limpas, cuidando-se

para que nelas náo haja nenhuma esfÉcie de vegetação, nem qualquer tipo de entulho,

quando do início dos serviços.

Os trabalhos dê reaterÍo das valas ou catves terão de ser executadas com material

escolhido, de preferência areia ou tena, nunca turfa e argila orgânica, sêm dêtÍitos

vegetais, pedras ou entulho em camadas suessi\ras.

A FISCALIZAÇÃO deveÉ aprovar o material escolhido para ser usado como

reaterro. A compactaçâo deverá ser executada, mediante processos mecânicos até atingir

um grau de dureza pelo menos igual ao do solo adiacente.

Os processos mecânicos de compactação recomendados serão mediante o

emprego de compactadores dotados de placa vibratória pneumática e a combustão.

Apos a conclusão dos serviços de reaterro compactado, o excesso do material

escavedo deveÉ ser espalhado para a regularizaçáo superficial do terreno ou removido,

espalhado e mmpac{ado em outros locais, conforme indiceções da FISCALIZAÇÁO. Os

serviços de compactaçáo de ateno que compreendem as atividades dê espalhamento e

compac.tação de materieis deverão ser executados de forma â Prômovêr uma conformaçáo

ideal do solo, obedêcendo às dimensÕes

fr;|n ),,5,,
Civil
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corurTE f @|zúxrlcru

\/ PNEFEITI'RA f,UI|ICIPII& DI AUCUPIRA DO RIACHÂO/UA
convrTE fr" o3 | 20í22 I cPL.

O abaixo assinado, na qualidade de repre§entânte l,cgal da Empresa
vem pcla presente informar que o Sr. é pessoa designada pela Empresa para

m

À

representá-la perante essa Comissão, inclusive com poderes para renunciar: ao direito de
interposiçâo ou desistir de recunros, em qualquer fasc da licitação em eplgrafe.

Assinatura do repres€ntante da licitante

Rua §áo JoBe, no 477, &ntt§ - CEp: 65.669-OO0 - Sucupira do Riachão/MA
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para fins do disposto no inciso
V, do art. 27 da lei 8.666, de 2lde junho de 1993, acrescido pela lei n." 9.854, de 27 de
outubro de 1999, quc não empnega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigou ou
inealubÍ€ e:

( ) nâo emphega menor de dezcsseis anos;

( ) não emprega. menor, a partir de quatorze anos, na condiç fu de aprendiz.

Local e data

À

....e do CPF n.o
ã;';; ;ü;iii'; 

'*A';;: iá':1.T:::,"i"i[ii."rô ã i;;-ü;; ff:"Tff.t1:

Nome
Assinatura do representânte da licitânte

Rua Sáo José, n" 477, Centro - CEP: 65.668-0OO - Sucupíra do Riachão/MA
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3ERVrçOB Qt E ErTBE St cEt BRÂI O

faiâl;a,to tlErenl§A
Pelo prese nte instrumento particular de contrato de um lado o

inscritâ no CNPJ sob o n" 01.612.333/0001-62,
pcssoa juridica de dircito público intemo,
situado na Rua Srio José, n" 477, Ccntxo -

CEP 65.668-00 - Sucupirâ do Riachão/MA, ncstc ato por .trt*}*aaat**rr.**,

a) no CPF sob o n"brasileiro{a), casado(a), portador({ do RG sob o n" inscrito(*H*H*r**, residente e domiciliado(a) na *****, doravânte denominada simplesmente
tc. E, de outro lâdo a emprelra >>>>>>>>>>, pesoa juridica de üreito privado,

inscrita no CNPJ t1o >>>>>>>>>>>, com sede à >>>>>>>>>>>>>, neste ato representada na
forma de seu Ato Constitutivo, por >>>>>>>>>>>, brasileim, >>>>>>>, portador de RG n"

simplesmente coatntada, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presênte
Contrato, que se rçgará pela Lei n." 8,666/93, e suqs altêrações, a legislaçâo que rcgc a
espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a segu.ir:

cuÁugÚra DntrxlrR^ - o prccntc in§truEcnto tcrtr como objcto a contÍataçâo dc
empre§a para prestação em Recuperação e Adequaçáo de E§tradas vicinais dos Fovoados
Morro Vermelho ao Povoado Matança, Povoado Matança ao povoado Nova Velha, no
Municipio de sucupira do Riacháo/MA, em conformidade com o Anexo I (projeto Básco) e
propo§tâ de preços da licitante.

v 
e mprega.do nos serviços,

- É de exclusiva responsabilidade da Contratada o pessoal
o qual não terá, com a Contratante, nenhum vÍnculo empregaticio.

- A Contratada se comprometê, na execuçâo destc Contrato, a
obsêrvar todas as leis, bem como a ateÍIder o pagamento das dsspesac decorrentes da
aplicaçâo das leie trabalhista§, de sêguros, inclusive contra t€rceiroo e demais €ncargos
necessários à execuçâo destc Contrato.

CIÁU§I,IÀ QUAnÍA - Aos serviços ora contratâdos sráo exôcutados conforme as
cspcci§c4ôcs exigidas pcl,a Contratante.

- A Contratada responderá, de maneíra absotuta e inescusável, pela
perfeita qualidade tecnica dos serviços, quanto ao prrcesso de aplicação dos materiais,
inclusivc suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos scrviços que, náo aceitos pela
Iiscalizaçâo da Contratante, devam ser refeitos.

cfÁU$ff SEffA - A Contratantc indicarâ um Í€§poncável
exercer as ativídades de Íiscalização dos serviços ora contratados.

como §cu preposto, para

|.l 'l :t

Rua São José, no 477, Centro - CEP: 65.668-&)O - §ucupira do Riachão/MA #p'
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um proÍissional qualificado, obrigando-se a substitui-lo e retirá-lo,
que, diÍ€ta e indirctamente com ele se relacione a qualquer tÍtulo,

- A Contratada §e obriga a atender, imediatamente, todas as
solicitações da Íiscalizaçáo da Contratante, relaüvamente aos serviços conEatados.

A Contratada mânterá pefinanentemente, na direção dos serviços,
bem como a toda pessoa
mediaÍrtc solicitação da

contratântc, que fica dispensada de declinar os motivos dcterminantes dessa dccisão.

contados a partir de
- O prazo de vigência do prcsentc contrato seÉ âté 3l / lZl2O22,
sua publicação.

?RIIEIRO - O pre*ntc Contrato so podera scr objcto de prorrogação caso o
motivo apre*ntado 6teja dúidam€nte enquadrado no art. 57, da ki n" 8.666/93, scja
justificado por escrito c condicionado a parecer prúrio da Pre&itura Municipal.

- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmaÍt condições
contratuais acrescimos ou auprrcssÕ€a quc sc fizercm ncccssários, até 25olo (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

Contratada o valor glo
dotaçáo orçamentária:

EpJcto/türlddc:

- Fela aquisiçâo do objeto pretcndido, a Contratantc pagânâ â
bal de R$ ,rrrrt (rrrrrrrrrrr), com recursos oriundos da seguinte

a

o

a atnre:a da Derpeta:

PARÁGRA'O PruUEtRO - O prazo de pâSamento seÉ de até o último dia útil do mês
subscqüente, contados a partjr da apresentaçâo de Documcnto Fiscal, acompanhada das
Ccrtidõcs de Regularidade e dcvidarnentc atestada pelo setor competcntc.

Pelo inadimplemento das obrigaçóes contratuais,
sujeitar-sc-á a Contratada ao sguintc:

A) Multa de 0,337o (trinta e três centcsimo por cento) sobre o valor global do
serviço, por dia de atraso no inicio da execuçáo dos trabalhos.

B) AlérI da multa aludida na letra "A', a Contratântc podcrá, garantida
ampla defesa, aplicar ao Contratado, na hipótee de ino<ecuçâo total ou parcial da
obrigação, as seguintes sanções:

8.1) advertência;
8.2) multa de lAo/o (dez por cento) sobrc o valor não enccutâdo do

conúato, nos carx)s que ensejarem sr.ra rescisão determinada pelo Prefeito
Munícipal;

8.3) Suspensâo temporária de participação em licitação e impedimento
de contÍatar com Administraçâo Pública, pot prazo náo superior a 02 (dois)
ânos;

8.4) Declaraçâo de inkloneillade para licitar ou contratâÍ com
Administraçâo PÍrbli:â enquanto perdurarem os motivos deErminântÊs da
puniçáo;

Rua São José, n" 477, CÂÍttto - CEP: 65.668-fi)O - Sucupira do Riachão/MA
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cIÁU§;UI,á DhWA §BGT/iNDA Além das Wnalidades jô declinadas e da obriga@o de
refozer os serut@s nõo aprouadas peln fiseliza@o, a Contratada poderá ser suspensa deücitar pemnte a Contmtantc, Erc também amuniará. o Íato oas dilnis drgdos dn
Administmgo hibüa-

Por âtraso no pagâmento das faturâs, â Contratante
pagara à Contratada a multa diá,ria de O,33o/o (trinta e três centésimos por cento) sobre o
valor em atraso, atc o ümite de loo/o (dez por cento).

9IÁu8!, _!Â DfurrA euAnf,A - seráo dc dircta e enclusiva rcsponsabiüdadc da
Contratada:

- I - Quaisquer acidentes que poruentura ocor?arn trâ execuçâo das obras e
serviços;

il - O uso indevido de patentes e r€gistros;
III Os fatos que, cstândo em mora a Contratada, decorrcrcm de caso

fortüto ou força maior e Í€sultem na destruiçáo ou danificaçáo das obras em constmção,
esGndendo-s tâI até a âssinÂtura do Termo de Recebimento DeÍinitivo
das obras e as indenizações e terceiros.

Contrato, a obscrvar todas as lcis,
A Cont atada s compnometc, na G,(êcuçeo do prescntc

e Código de Posturas do Município,
cspecialmentc as de scgurança pública e as Normas Têcnicas da ABTN, bem como atcÍrder op€gamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicaçâo das lcis
trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição de licença necessária á
execuçáo deste Contrato.

- Durantc a c:lecuçâo dos scrviçoo, cumprirá à contratâde a
execução rles sguintes medidas:

.. B:5).fu sançôcs previstas nos subitens B.l, 8.3 e 8.4, poderáo scr
aplicadas juntamente com a prevista no 8.2.

IV - trânsfeÍência do Contrato no todo ou em paÍte, sem pr€ría autorização
da Contratante;

V - utilizaçáo deste Contrato para caucionar qualquer opcraçâo financeira,
scm prévia e expressa autorização da ContÍatante.

As partes elegem o Foro de Sáo João dos patos/MA,
renunciando a qualqucr outro, por mais privilegiado que sêja, pâra dirimir quaisquer

» Efetuar o pr8^Ínento de todo§ os tributos e obrigâçÕ§ frscais incidentes ou que vierem ar,-, incidir sobre o objeto do contrato, ate o recebimento definiüvo pelo contratânte dios serviços.

A Contratantc poderá declarar rescindido o prcsente
Contrato, se,m que assista à parte inadimplente direito a qualquer indenização,

de avim, notificaçáo, judicial ou cxüBiudiciâI, Id,F'!
seguintes casos:

I - falência, concordata ou dissolução da Contratada;
II - inadimplência de qualquer de suas cláusulas;
III dos trabalhos pela Contratada por mais dc lO (dcz) dias

consecutivos, scm motivos justificadoe;

dúvidas oriundas da interpretação deste Contrato.
Rua São José, n" 477, Centro - CEp: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/ MA
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em 02 (duas) vias,
tudo assistiram.

por e§tar_em assim ju§tas e contratada§, assinam o prescnte instrumentode igual teor e para um só fim, iuntamàte "ãã "ã-à"t""runhas 
que a

Local e Datâ.

Autoridade Competente

CPF:

CPF:

Rua Sáo Jose, no 4ZZ, C.IJrLro - CEp: 65.668-000 _ Sucupira do Riachão/MA
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Contrataçáo de err.presa para prestação de serviços em recuperação e

adequação de estradas vicinr..s, da municipalidade, em conformidade com o Anexo I
(Especificação do Objeto).

RAZÂO SOCIAL: PLq,MO',ITEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

MfdtJr{eF

:tNll&REÇO:

JtP: 4t.617.192/OOO1-67

rm[rrt

Acusamos o recebimento do edital para participar do processo supracitado e declaramos
ter pleno conhecimen to de que o preenchimento incorreto deste protocolo exirrre a

de qualquer responsabiiidade quanto ao não recebimento, de
Írossa pafte, de correspondência e/ou mensagens que possam ser enviadas.

Sucupira do Riachão/MA, 05 de rnaio de 2022.

/rrlr,
.......,/. a.. . ..y'.L/i/, . . r 1.... /luu/á...r/,*, .... . . .. . .. . . . .

Aráo Noleto de Carvalho Neto
Membro da CPL

Castelo Branco Rocha
CPF': i25.646.O53-2O
Represr:ntante Legal

Av. dos Holandeses, n" 14, Ed. Cenu.lr5' IVlultiempresarial, Sala 105

65.071-.380CDP:Calhau

ESTADO MARANHÃOSdo Luis

FAX:.
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Plan Obras
C PJ: 4í.6í7.í9210001-67

em Ltda

coiltssAo PERiTAilENTE DE LrcÍrAÇÂo
DE SUCUPIRA DO

coNvtTE N" 03,2022CP1
PRocEsSo ADlillN|STRATWo N" 39í.3Eín022

CARTA CREDENCIAL

À
cori{ssÃo PERlilA}rEl{TE DE UcÍÍAçÃo- cPL
PREFEITURA i'UNICIPAL DE SUCUPIRA DO
coNvÍTE I{" 03t2022 - CPL

Pela presente Carta Credencial, a empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS

TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob n'.41.617.192/0001-67, sediada Av. dos

Holandeses, Quadra 1'1, lote í4, 1" andar, Edifício Century Multiempresarial, Sala 105 -
Calhau - Sáo Luís/MA, CEP: 65.071-380, representada, neste ato, por seu PROCURADOR
Sr. ADATLTON JOAQUIÍú DOS SANTOS, brasileiro, estado civil casado, proÍissão

Engenheiro Civil, portador da carteira de idenüdade No 059717882016í SESP MA e do CPF

n"1o7.141.7o3-72, a quem são conferidos podeÍes para Íepresentar a empresa outorgante à

CONVITE N' 03/2022 - CPL, aberto e conduzido pela Prefeitura Municipel dê Sucupira do
rrEEfiftn MA, Estado do Maranhão, em especial firmar declaraçóes e contratos, deliberar,

acatar, concordar, discordar, transigir, conÍessar, desistir, impugnar, ratificar termos, pagar,

receber, dar quitação, firmar compromisso, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito

de interpô-los, enfim praticar todos os atos permitidos em direito perante a Comissão

Permanente de Licitação, em nome da Licitante.

São Luís/MA 10 de maio de 2022

ONTEC RRAPLENAGEM LTDA
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

RG N" 0062592-2 SESP MA E CPF n' 't 25.&t6.053-20
SÓCIO ADMINISTARDOR - REPRESENTANTE LEGAL

Av, dos Holandeses, Quadra '11', Lote 14, 1o Andar, Sala 105, Century MultiempresaÍial, Calhau, Sâo LuÍs,t4A

CEP: 65.071-380 / FONE (98) 3014-7398 / 98254-2165 - E-mail: olamontec.Dlamontec@omail.com
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Termo de Abertuna
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Nome do Livro: DlÁRlO

No de Ordem: 9

O presente livro do tipo DlÁRlO contém registros numerados, do no Oí ao no 28, e servirá para a escrituração dos

lançamentos pÍóprios da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA, município

São Luís, CNPJ no 41.6í7.192/0001-67, Númêro de Registro (NIRE) 21200332í 10.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: '10/í 1/í993
\to constitutivo: 21 2O0392'l 1 O

São Luís, 01n1no21

ADILSON IZ CASTE

nistrador,

cPF 125.646.053-20

BRANCO ROCHA

Sócio

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CONTADOR

cRc/MA 88ô9



Livro Diário N1 I
Ernpresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA- CNPJ: 4'1.617.í
Patlodo'. o l lo1 Do2'l â 31 l'1212021

Endorcço: AVENIOA OoS HOLANDESES, Complêmênto: EDIF CENTURY MULT Sí05, N.o: 1,1.

CEP:65071360.

Página 2 de 29

Folha: I de 24

FoÉes contábi|6.166.í

Estado: MA.

D!t. contr Hl.tótlco E.t!b Ccnüo ch.w DÉHlo crÉdho

07n1no21

07l|'tEo21

07n1DO21

07 n1no21

2.O1

1.01

2.O1

1.0í

01.03.01.0002 - FGTS s Rooolh.t

VR PG REF FGTS

01.01,01.0001 - Cãixt
VR PG REF FGTS

01.03.01.0010 - Saláíos a Pãgar

VR PG REF FOLHA

0í.01.01.0001-Caixa
VR PG REF FOLHA

000í 00í

0001 001

000í 001

000í 00í

000't 001

000'1 001

000í 001

0001 001

000í 001

1A?21

18721

18768

't 8760

1A722

6.700,00

10.000,00

6.700,00

10,000,00í 6768

Tot l. do dl. 07:

14n1DV21

1110'lDt21

2.01.0'1.03.03.0003 - ISS a Recolher

VR PG REF ISS

1.0í.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF ISS

2olo1 no21 2.01.O1.03.01.000 1 - INSS a R€colhor

VR PG REF INSS

2Oo1PO21 'l..01 .01.Oí.0í.000 í - Câixa

VR PG REF INSS

31n1t2ú21

31lO1DO21

31to't t202'l

31nlD021

31n1t2V21

31N1PV21

31n1n021

31n1DO21

31t01t2021

31n1i2421

31nl/2021

31n1nU21

31n1nO21

31t01t202',1

31lO1DO21

31n1D021

31n1nO21

18563

't8563

í8575

18575

',8587

18587

18600

',8600

1ú12

't 86í 2

14624

1AO24

18636

18636

í E648

't86,18

3.01.01.07.01.oo4s -Agua
VR PG REFAGUA OOOI OO1

Í.0í.01.01.01.000'l - Caixa

VR PG REF AGUA OOO'I OO'I

3.0'1,0'1.07.01.0066 - Mâloriais de Escritorio

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOO1 OOí

1.01.01.0 !.0í.0001 - Câka
VR PG REF MATERIAIS DE ESCRIÍORIO OOOI OO1

3.01.01.07.01.0048 - Energia EláÍica
VR PG REF ENERGIA N/!,!ÉS 000í 001

1.0í.01.01.01.0001 - Câixa

VR PG RÊF ÉNERGIA N/UES OOOI OOl

3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Sâládos, Gratií e Outras RBmunBr a EmPregados

VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO OOOí OOI

N/II,!ES

1,01,0t.01.01.0001 - C.ixa
VR PG REF FOLHA DE PAC{MENTO OOOI OO1

N/MES

3.01.01.07.01.0050 - ToleÍones

VR PG REF TELEFONE N/MES OOOI OO1

1.0í.01.0'1.01.0001 - Caka
VR PG REF TELEFONE N/Í{ES OOOI OO1

3.0í.0'1.07.01.0063 - MateÍi8is de Limpeza

VR PG REF MAÍ. OE LIMPEZA N/MES OOO1 OOí

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/UES OOOI OO1

3.01.0í.07.0í.0077 -Mahutênçáo ds Equip.mêhtos

VR PG REF manutênção N/MES 000í 00'l
'1.01.01.01.01.0001 - Cakâ

VR PG REF mEhutehção Nn ES 0001 001

3.01.0'1.07.0'1.0075 - Combuativêis

VR PG REF CoMBUSTIVEIS Nrt ES 0001 001

16.700,00

6.873,99

16.700,00

6.873,991876S

Tot lr do dl. í'l: 6.873,996.173,99

750,00

1a722

Tot l. do dl. 20:

750,00

750,00

550,00

750,m

300,1s

639,,16

1í.000,00

68,00

600,00

355,00

550,00

300,15

633,,ú6

11.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00
'1.0í.0'1.0'!.0í.000í - Caixa

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/ME§

3.0'1.01.07.0í.0076 -Mâtêriâis dê lnÍoÍmaüca

b!<

28.000,00

Conlinua-.-

v



Página 3 de 29

Livro Diário No. 9 Folhat 2 dê 24

EmpÍ€sa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: ,('1.6í7.1920001á7 Fones Contábil 6.186.1
Pêtlodot 0110'l li2D21 a31n2n021
Endêrêço: AVÊNIDA DOS HOLANDESES. Complemohto: EDIF CENTURY MULT S105, N.o: 1il, Baino: CALHAU, Cidadê: Sào LuÍs, E3tâdo: MA,
cEP:65071380.
D.tà Coú. Hilfórlco Eí.b Gênt o Chrvc Dábtto ctÉdtlo

311O1t2021

31n1D021

31tO1f202'l

31n1nO21

31n1n021

31n1t2021

31n1t2021

!b1no21

31t01DO21

31nlnO21

31101t2021

31D1no21

3110'tDv21

31t01n021

31n182021

31n1nU21

31lO1nO21

31nlnO21

31b1nO21

18{i60

18660

1ü72

14672

18685

í 8685

186S7

't6697

í6709

1E709

18723

18723

18735

18735

1A747

1A747

18757

'1a757

,E7EO

lE7EO

í60,00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.150,00

880,00

825,00

145.743,67

1.000,00

5.829,75

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OOí

1.01.0'1.01.01.0001 - C.ixa
VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OOl

3.0í.0í.07.01.0025 - Déspes6s com VBíoulos B dê Cong€rveção ds Ben6 o lnstal.çóê§

VR PG REF VEICULOS M!,IES OOOí OOí

1.01.01.01.01.000í - Caix.
VR PG REF VEICULOS N/MES OOOí OOí

3.0í.0í.07.01.0M2 - 0úrá6 D.sp6sas OpeÉciohais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOí OO1

N/MES

1.01.01.0í.01.0001 - Caixe

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOO1 OO1

N/MES

3,01.01.07.01.0019 - Alirhrntaçáo do TrâbalhEdor

vR PG REF REFETÇÁo N/MES oool ooi
í.01.01.01.01.0001 - Câixa

vR PG REF REFETÇÃo N/MES oool oo1

3.0í.01.07.01.0051 -ValcTtáhsportê
VR PG REF VALE TRANSPORTE N/IUES OOO'I OOl

1.01.01.0'1.01.000í - Caixa

VR PG REF VALE TRANSPORTÊ N/MES OOOí OOí

3.0í.01.07.0í.0013 - FGTS

VR PG REF FGTS NiME§ OOO1 OO'I

í,01.0í.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF FGTS N/ME§ OOO1 OO1

3.0í.0í.07.01.0012 - INSS - Pr€üdência Social

VR PG REF INSS N/MÊS OOOí OO1

1.01.01.01.01.0001 - Csixe

VR PG REF INSS N/MES OOOí OOí

í.01.03.0í.0'1.000 1 - Cli.rÍcs DiveEo§

VR REF REC N'MES OOOI OOl

3.01.0í,0í.0í.0006 - R.coita da Prêiteçáo dê SêNiços - Mêrcâdo lntomo

VR REF REC N/N'ES OOOI OO1

3.01.01.03.06.000'l - MateÍi6lAdicâdo na PÍosiaçáo d6 SeNigos

vR pG REF MAT. NA ApLtcAÇÁo Do oo0í ooi
sERVIçO

í.01.0í.0í.0í.000í - Câixa

vR pG REF MAT. NA ApLtcAÇÃo oo ooot oo'l
sERVtÇo

3.01.01.07.03.0008 - Simpl6s Nacional

VR PG REF SIMPLES N/MES OOOI OOÍ

'1.01.0 1.01.01.0001 - Ceixa

VR PG REF SIMPLES N/MES OOOI OO1

í60,00

5.500,00

4.500,00

,{.150,00

2.'t50,00

880,00

E25,00

145.743,67

1.090,00

5.829,75

Tot ls do di. 3í: 212.311,ú 212J41,03
Tot.bdomê. d.J.hcirc: 

.............ffiõã rcõt
550,00

550,00

150,í9

2A102t2021

28rO2Eú21

28lOZDO21

2AtO2n02í

281O2f2021

oo0 t

0001

0001

0001

001

001

001

00í

í85ô4

1854t

1857ô

í 8576

3.oi.01.o7.ot.oo4g -Agua
VR PG REF AGUA

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF AGUA

3.01.01.07.0í.0066 - Mâtêriâis de Escúodo
VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO

'í.0í.01.0'1.0í,000 1 - Caixa

VR PG REF MATERIAIS DE ÉSCRITORIO

q
<-

3.0í.01.07.0í.0048 - Eíergiá Elátlic.

150,19

conünuâ...
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Livro Diário No. 9
EmprêEa: PLAMONTEC PLANEJAMENTo oBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.6í7.192m00í67
P êtÍodo: 01 101 t2021 a 31 n2ni21
Ehderêço: AVENIDA DOS HOLANDÊSES, Complêmênto: EDIF CÊNTURY MULT S105, N.': ',4, gairc: CALHAU, Cidade: São LuÍ6, Êstado: MA,
CEP:65071380.

D.t. coiúâ Hlstórlco E.t.b C.nlro Ch.\rE Dóblto

Folha: 3 de 24

Contábi|6.166.1

Crfiho

28l02Dü21

2Al02DO21

28102Í2021

28to2t2ú21

2ü02Dt21

26t02D021

24fi2t2021

28|O2DO21

2an2Dú21

28lO2nO21

24t02t2021

28n2f2021

2U02Dú21

2At02t2021

28t02t202'l

2AlO2DO21

28102no21

281(Dt2U21

2AD2DO21

2A|O2DO21

2an2no21

2An2nO21

281O2t2021

2UO2t2021

2Al02DO21

18588

18588

18601

'1860'l

186í3

íE613

í8625

18625

í 8637

't&137

186/í9

186,íS

í8061

í 866í

'18673

18673

18686

18686

18698

í 86S8

í8710

18710

14724

14724

18736

VR PG REF ENERGIANruE§ OOOI OO1

1.0í.01.0í.01.000í - Câixa

VR PG REF ENERGIA N/MES OOO1 OO1

3.0í.01.07.01.0003 - ordenado§, Salárioô, Grstif e oúras R.munBÍ e Enpregsdos
VR PG REF FOLHA DE PAC'AMÊNTO OOOI OO1

N/MES

í.01.0í.0,l.0í,0001 - câixa
VR PG REF FOLIIA DE PAGAMENTO OOOI OOl

N/t/tES

3.01.0'!.07.01.0050 - TBleÍone8

VR PG REF TÊLÊFONE N,UE§ OOO1 OOí

't.0'l.01.0í.01.000'l - Caixa

VR PG REF TELEFONE N/MES OOOI OOí

3.01.01.07.01.0063 - MateriãÉ do Limpeza

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES OOO,I OOí

1.0í.0í.01.0í.000í - Caixa

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES OOOí OOí

3.01.01.07.01.0077 - Manúêhçâo dê Equipamêntos

VR PG REF manutênção N/MES 000,1 001

1.0í.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF manúênçáo I.UMES 0001 001

3-0í.01.07.0í.0075 - CombuEtivêis

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES OOOI OO1

1.01.01.01.01.0001 - caixa
VR PG REF COMBUSTIVEI§ NMES OOOí OOí

3.01.0í.07.01.0076 - Mâtêriais dê lnÍoÍmatica

VR PG RÊF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OOí

'1.0í.0'1.01.0'1.0001 - Csix.
VR PG RÊF MAT. DE INFoRMATICA N/lvlES 0001 001

3.0í.01.07.0'r.0025 - Desposas com VeÍculos e de ConsêÍlrâção de BcnE ê lnstalaç6ês

VR PG REF VEICULOS N/MES OOOI OOí

'í.0i.0í.01.0,l.000'l - Caixâ

VR PG REF VEICULOS N/MES OOOI OOí

3.01.01.07.01.0042 - OutÍãs Dêspesas Op€racioneis

VR PG REF CONSERTOS EM GÊRAL OOOI OO1

N/MES

í.01.01.01.0í.0001 - Ceixâ

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOO1 OOI

N/MES

3.01.01.07.01.0019 - Alim.ntaçáo do TrabalhadoÍ

vR PG REF REFEIçÂO N/MÉS 0001 00',1

'1.0í.01.01.01.000í - câixa

vR PG REF REFEIÇÃO Nn ES 0001 001

3.0í.01.07.01.005í - V.lê TrEnspoÉe

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOí OOl

í.0í.01.01.01.0001 - caixâ
VR PG REF VALÉ TRANSPORTE N/MES OOOI OO1

3.0í.01.07.01.0013 - FGTS

VR PG REF FGTS N/MES OOOI OOí

'1,01.01.01.0í.0001 - Câixa

VR PG REF FGTS N/MES OOOI OOI

3.01.0í.07.01.00í2 - INSS - Prêüd6nci. Sociel

0001 001

640,8S

11.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

í60,00

5.500,00

4.500.00

4.í50,00

2.í50,00

E80,00

640,89

1í.000,00

6S,00

600,00

355,00

28.000,00

160,00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.150,00

880.00

t
VR PG REF INSS

1.0'1,0 í.01.01.000í - Caixa

N/MES E25,00

conünua..



Livro Diário N'. 9
EmpÍ66a: PLAMONTEC PLANEJAMENTO oBRAS TERRAPLENAGEM LTDA- CNPJ: 41.6í7.1
P êtÍodo'. 01 101 t202'l a 31 112n021

Página 5 de 29

Folha: 4 de 24

s Contábil 6,'l E6.1

Enderêço: AVENIDA OOS I-IOLANDESES, Complemênto: ÉDlF CÉNÍURY MULÍ Sl05, N.": 1,1. Baino: CALHAU, Cidad.: Sáã LuÍs, Estado: MA,
CEP:6507í380.
D.t. coot Hl3tórlco Eat b Cênlro chav! l,|Ébtto C.'Édlb

2Al02DO21

2An2,021

2En2ni21

24n2t2021

vR PG REF INSS N/MES 0001 00í í8736
3.0í.01.03.06.0001 - Matêrial Aplicâdo nâ Prostaçáo de SêNiços

vR pG REF MAT. NA ApLtcAÇÀo Do oool ooi 1gz58
sERVtÇO

1.0í.0í.0í.01.0001 - Câixa

vR pG RÉF MAÍ. NA lpLtcAÇÁo Do o0or 001 18758
sERVtÇO

3.01.0í.03.06,0001 - Mâtêriâl Aplicado na Prêstaçáo dê Seryiços

vR REF MAT. NA pREsrAÇÃo DE oool oo1 ft77o
SERVIçOS

1.0í.í5.01.02.000í - Mât6riais a sêrêm úilizados na pÍêstaçâo dê s6Niço§

vR REF MAT. NA pREsrAçÃo oE o0o1 001 19770
sERVIçOS

Total. do dl. 2E:

ToLl3 do inê. dê FGvêrêlro:

s.ot.ot.o?.ot.oots -Água
VR PG REFAGUA OOOí OOí 18565

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REFAGUA OOOí OO1 18565

3.01.01.07.01.0066 - M6t6riais de Escdtorio

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOO'1 OO1 1A577

'1.0'1.01.0í.01.0001 - Caixa

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOOI OOí 18577

3.01.01.07.0í.0048 - Eh.rgia Elétrice

VR PG REF ENERGIA N/MES OOOí OO1 í858S

í.01.01.01.0Í.000í - Caixe

VR PG REF ENERGIA N/MES OOO1 OO1 1858S

3.01.0í.07.0í.0003 - Odênados, Sâlários, GraüÍ o Outras Rêmuhd a EmpEgádos

VR PG REF FOLHA OE PAGAMENTO OOOI OOí 18602
N/MES

',.0 1.01.0'1.0Í.0001 - câixe
VR PG REF FOLHA DE PAGAI.IENTO 000í 001 18602

N/MES

3.01.0í.07.01.0050 - Têlêfonês

VR PG RÉF TELEFONE NÂ,IES OOO1 OO1 16814

1.0í.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF TELEFONE N/MES OOO1 OOl ,18614

3.01,01.07.01.0063 - Mat ri6is de Lirnpcza

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N./MÉS OOOI OO'I 18626

1.0Í.01.01.0í.0001 - Caka
VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/T'ES OOOÍ OOí ,18626

3.01.0í.07.01.0077 - Manutenção de Equipam.rios
VR PG REF manúenção N/IúES 0001 001 1863E

í.01.01.01.01.0001 - Caixg

VR PG RÊF manúBhÉo N/UES 0001 001 í6638

3.0í.01.07.01.0075 - Combustivêis

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/UES OOOI OOí '18ô50

1,01.01.01.01.0001 -caixa
VR PG REF COMBUSTIVEIS NiMES OOOI OOI 18650

3.01.01.07,01.0076 - MâtêÍi.is dê lnÍoÍmatica

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/I,ES 0001 001 í8{162

1.0í,01.01.0í.0001 - C.ixa
VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OO1 18662

d6 Bêns ê ln8talaçõ.s

675,00

135.450,00

625,00

ô75,00

135.450,00

t95.654,0C í95.65,4,0t

31t03t2021

311031202',1

31n3DO21

31t03DO21

3'Í/03/2021

31n3n021

31b3nt21

31t03/2ú2',1

31n3DO21

31t03DO21

3'u03DO21

31fi3n021

31n3f2021

31lO3Dú21

31t03DO21

31/03/2021

311O3t2021

31103t2021

31103n021

105.65/4,01

550,00

144,15

734,55

í1.000,00

68.00

600,00

355,00

28.000,00

í95.ôí,0E

550,00

144,45

73,í.55

í 1.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

í60.00

z

3.0í.01.07.0í,0025 - Dêspesas com VeÍculoÉ o de

160,00

Conlinuâ...



6de29

5de24

6.186.r
Livro Diárlo No. 9
Empresâ: PLAMoNTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA- CNPJ: 41.617.í
Perlodot 01 lú n021 a 31 h212021

Êndêrcço: AVÉNIDA DOS HOLÂNDESES, Complêmênto: EDIF CENTURY MULT S105, N.": 1,[, Bairo: cALHAu, cidadê: Sáo LuÍs, Estâdo: MA,

CÊP:65071380.
irítl contà HBkiÍlco Erl.b CchiD ch.\rê ;IJíiEI mi.tii.!

31t03t2021

31lO3nO21

31n3n021

31t03no21

311O3t2021

31to32ol1

31lO3nO21

31n3t2021

31n3t2021

31rc3n021

31n3D021

31tO3t2V21

31t03t2021

gn3t2ü21

31t03t202',1

31D3r2021

31n3D021

31/o3n021

31103t2021

31n3nv21

31t03n021

18lJ74

1A674

166E7

18687

18693

18699

1E711

't87'fi

14725

18725

1A737

1A737

1A71A

18748

't 8759

18759

1A77'.|

1A771

VR PG REF VEICULOS N/MES OOOI OO1

1.0í.0'1,0í.0'i,0001 - Caixâ

vR PG REF VEICULOS N/IiES 0001 001

3.01.01.07.01.0042 - Oúrâs D65pês$ Operacionais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOí OOl

N/T\4ES

1.01.0í.01,01.0001 - Câixa

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOI OOí

N/MES

3.0í.01.0?.01.0019 - Àimentação do TÍàbalhador

vR PG RÉF REFETÇÂo NírrEs oool ooi
í.01.01.0'1.0í.0001 - CakE

VR PG REF REFEIçÃO N/MES OOOI OOl

3.01.01.07.01.0051 - Valê TranBpone

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOI OO'1

1.0 t.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOO1 OOl

3.01.0't.07.01.00í 3 - FGTS

VR PG REF FGTS N,ÍTIES OOOI OO1

',.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF FGTS N/MES OOOí OOí

3.01.01,07.01.00'12 - INSS - Prêvidárcia §ocial

VR PG REF INSS NiMES OOOí OO1

1.01.01.01.01.000'l - caks
VR PG REF INSS N/MES OOOí OOí

1.01.01.01.01.0001 - Câixa

VR REF REC N/MES OOOí OO1

3.01.01.01.0í.0006 - Receitâ ds Prestâçáo de S€Niços - MoÍcado lmemo

VR REF REC N/MES OOOI OO1

3.01.01.03.06.000í - Mstêrial Aplicâdo na Pre6taçáo de SêMços

vR pc REF MAT. NA ApLlcAÇÃo Do oo01 001

sÉRvlço
'1.0í.01.01.01.0001 - csixa

vR pc REF MAT. NAApLtcAÇÃo Do 0001 00'l
§ERVIço

3.0í.01.03.06.0001 - MatêÍial Aplicado hs Prestaçáo dô §êryiços

vR REF MAT. NA APLtcAÇÃo Do oool ool
sERVtÇO

í .01 . l 5.01 .02.0001 - Mãteriais a sBrBrn utilizados na pro§taçáo de sêrviços

vR REF MAT. NA APLtcAÇÃo Do 000í o0l
sERVtÇO

í.0'Í.01.0í.01,000í - Caixe

VR REC CLIENTES N/DAÍA

1.01.03.01.0'1.0001 - ClierÍôs OiveBos

VR REC CLIENTES N/DATA

3.01.0,.07.03.0008 - SimplêÊ Nâciohal

VR PG REF SIMPLES N/MES

í.01.0í.0í.0'í.0001 - Câixa

VR PG REF SIMPLES N/MES

3.0í.01.07.01.0049 -Águâ
VR PG REF AGUA

1.01.0í.0í-0í.000í - C6kâ

5.500,00

4.500,00

4.'t50,00

2.150,00

880,00

825,00

264.432,76

949,00

125.7U,25

200.000,00

21.154,62

5.500,00

4.500,00

4. t50,00

2.í50,00

880,00

825,00

264.432,76

s49,00

125.704,25

200.000,00

21.151ô2

:'Il ,ô3

30to1no21

0001 001 1a175

0001 00í 1a775

000t 001 14781

000í 001 16761

Tot b do dl. sí:
Íotáb do mê! d. lú.lço:

000í 00í 18566

30n4t202'l

550,00

Contiu....
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Folha: 6 do 24Livro Diárlo No. 9
Empresa: PLAMoNTEC PLANEJAMENTO OBRAS TÉRRAPLÊNAGEM LTDA - CNPJ: 4'Í.617.1S2l0001
Perlodot 011O1f2021 a 3142no21
Ehdêroço: AVENIDA DOS HoLANDESES, Complêmento: EDIF CENTURY MULT S105, N.": 14, Bairo: CALIIAU:Cidsd.
CEP:6507í380.

+1.;,.i-: 
1,, . ;1, , ,,

,' '. '-FàÉês Contábi|6.18ô.1

lr,
São Luís, E6tado: MA,

D.t. Cont! Hiltórico EÍ.b CcnlÍo Charra Déblto crtrlto

30lo4Do21

30tunü21

30luDo21

30lo4no21

30n412021

3UO4nO21

30N4t2021

30tu1no21

30n4no2í

3üO4nO21

30tuDü21

30to4Dv21

30n4t2021

30tunt21

30to4Dt21

30n4n021

30l0,4t2ü21

30tuDo21

30lo4Do21

30tMno21

30n112021

30MDÚ21

30104Do21

30tu12021

30tuDo21

'18566

18578

18578

í 85S0

185S0

t8ti03

18603

1E615

'186í 5

14627

1A627

í 8639

18639

't 8651

't 8651

18663

16663

18/J75

18675

16688

18688

18700

'Í6700

14712

18712

VR PG REF AGUA OOOI OO1

3,01.01.07.0í.0066 - M.t€riais ds E8cdtorio

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOO,I OO1

1.0,.01.01.01.0001 - ceix.
VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOO'I OOl

3.01.01.07.0'1.004E - Ehotgia Elétricâ

VR PG REF ENERGIA N/MES OOOí OOí

'í.01.01.0 1.0í.0001 - Caixa

VR PG REF ENERGIA N/MES OOOI OOí

3.0í.01.07.01.0003 - OÍdenados, Salários, Gratif o Outras Rêmunêr a Empreg.dos

VR PG REF FOLHA DE PAGAIUENTO OOOí OO'I

N/MES
'1.01.01.0í.01.0001 - Caixa

VR PG REF FOLHA DE PAC'AMENÍO 000'1 001

N/MES

3.01.01.07.01.0050 - Tê16Íon€§

VR PG REF TELÉFONÊ NÂ,ES OOOí OO1

í.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF TELEFONE N/MES OOOI OOl

3.01,01.07.01.0063 - Matêriais de Limpêza

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/[/IES 000í 00í
'1.01.01.01.0,l.000'l - Caka

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA NMES OOO,I OO1

3.01.01.07.0í.0077 -Manutênçáode Equipamêntos

VR PG REF manut.nção N/MES 000í 00í
',.0í.0',.0í.0í.000í - caixa

VR PG REF rn.núençào N/MES 0001 00í

3,01.01.07.01.0075 - combustivsis

VR PG REF COMBUSTIVEIS N]MES OOOI OO'I

í.0'1.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/I\.IES OOOI OOl

3.0't .01.07.0í.0076 - Mâtêriãi6 dê lnÍormaticã

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OOí

1.0í.01.0,l.0'1.000'l - Csixg

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/!'ES OOOI OO1

3.01.0í.07.01.0025 - Dêspês* com VeÍculos e dê ConicÍvaçáo dê Bens e lnst.laÉ.s
VR PG REF VEICULOS N/MES OOO1 OOl

1.01.0'1.01.0í.000í - caixa
VR PG REF VEICULOS N/['ES OOOí OOí

3.0'r.01.07.01.0(x2 - OuUa6 Dospêtas Opêracionais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOO'I OO1

N/MES

1.0í.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF CONSERTOS ÉM GERAL OOO'I OOI

N/MES

3.01.0í.07.0í.001S - Alimontâçáo do TÍebalhadot

vR PG REF REFÊtçÃo N/MES oool oot

1.01.01.01.01.0001 - Caixâ

vR PG REF REFETÇÃo N/MES oool oo1

3.0í.01.07.0í.005í - Vâlê TranÊportê

VR PG RÊF VALE TRANSPORTE N'MES OOOI OO1

í.0í.01.01.01.0001 - ceb(a

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOO1 OOl

15A,24

744,58

1í.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

160.00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

550,00

'ts8,24

714,5E

'í 1.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

160,00

5.500,00

4.500,00

4.'í50,00

2.í50,00

3.01.01.07.01.0013 - FGTS

8r
2.150,00

Contirir....
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Livro Diário l{o. 9 Folhe: 7 de 21

Fortes Contábil 6.186.1Emprêsa: PLAMoNTEo PLANEJAMENTo
P êtÍodot 01 101 n021 a 3'l 112n021
Endêrêço: AVENIDA DOS HOLANDESÉS,
CEP:65071380.

oBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.6í7.í

complêmento: EDIF CENTURY MULT S105, N.o: 14, Bairo:
; ,/'

Sáo LuÍ§, Estãdo: MA,

Drte Colúr Hirlórlco E.trb Cênto Châv€ hljíft:! 3a=.tiõ

30n42.02',1

30tMno21

30t0,1,/2íl2',l

VR PG REF FGTS NiMES OOO1 OO,1 187?s,

1,0í.0'1.01.01.0001 - Câixa

VR PG REF FGTS NN,IES OOOI OOl 1A726

3.0í.01.07.01,0012 - INSS - PrBvidênoi8 Sooiel

vR PG REF |NSS NiMES 000í 00í 1873E

í.01.01.0'1.01.0001 - Caixe

VR PG REF INSS NiMES OOOí OOí 18738

Tot i. do d|.30:
Íot.l. do mê. dê Âbrll:

3.o1.oi.oz.oi.oo4s -Agua
VR PG REF AGUA OOO1 OOí í8567

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF AGUA OOOI OOl í8567

3.01.0't.07,01.0066 - Mâtêíâis dê Escdtorio

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOOí OOl 18579

1.01.0'1.01.0 i.0001 - Câixá

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOO1 OO1 'I857S

3.01.0í.07.0 1.0048 - Energia Elétíica

VR PG REF ENERGIA N/MES OOO'1 OO1 í8531

1.01.0í.01.01.0001 - Ca a

VR PG REF ENERGIA N/lvlES 0001 001 ,85s1

3.01 .0'1.07.01.0003 - Ordcnados, Selários, Gratit r Out.a6 Rêmunêr a Empr.gedos

VR PG REF FOLHA DE PACTAMENTO 0001 00í 18604

N/MÉS

í.0 1.01.01.01.000'l - Caixâ

VR PG REF FOLHA OE PAGAMENTO OOOI OOI 1E604

N/MES

3.01.01.07.0'1.0050 - Telefon8s

VR PG REF TÊLEFONE N/I'ES OOO1 OO1 186'16

1.0í.0'1.01.01.000'l - Caixa

VR PG REF TELEFONE N/II'ES OOO1 OO1 18616

3.01 .01 .07.0 1 .0063 - Mãteriáis dê Limp.z.
VR PG REF MAT. DE LIMPEZA MMES OOOI OO1 1E628

1.01.0í.01.01.000í - Caixa

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES OOO1 OOI í8628

3.0í.01.07.0'1.0077 - Manutehçáo dê Equipame os

VR PG REF manúenÉo N/MÊS 000í 00í 18640

1.01.0',.01.0'r.0001 - c6ixa
VR PG REF mânúênçáo N/MES 0001 001 í8640

3.0í.0í.07.0'1.0075 - Combuíivois
VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES OOOí OOí ,I8TI52

1.0í.01.01.01.0001 - Csixe

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES OOOí OOí 18652

3.01.01,07.01.0076 - M.teriais de lnÍormatica

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/II'ES OOOI OOí í8664

í.0í.01.0í.0í.000,l - Câixe

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOí OOí í86&I
3.01.01.07,01,0025 - Dcspêsas com VêÍculos ê d. consrryaçáo dê BênÊ e ln§talgçó.§

VR PG REF VEICULOS N/IüES OOOí OOl 18676

í.0í.01.01.01.0001 - Caixâ

VR PG REF VEICULOS N/MES OOOI OO'I 18676

3.01.01.07.01.0042 - 0úra6 Dosp.s6s opêEcionais

880,00

E25,00

550,00

20'1,23

698,78

1í.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

160.00

5.500,00

880,00

825,00

550,00

201,23

098,76

í 1.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

'r60,00

5.500,00

vn5no21

3110512021

31tO5Dt21

31lO5nO21

31n5n021

!n5t2021

31tO5nO21

31|O5DO21

31n5n021

31105t202'l

31n512021

31n5f2c/21

3'u05DO21

31t05DO21

31105no21

31n1Dv21

31t05no21

3',10512021

31tO512U21

31|O5DO21

31n5t202'l
VR PG REF CONôERTOS EM GERAL
N'MES

000í 001 ír;Éa:I!l 4.500,00
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Folhá: I dê 24

Fortês Contábil 6.í 8ô.í
Livro Diário No. 9
Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.ô17.í
Pêrlodo: O1lO1DO2'l e 3'll12Do2'l
Ehder6ço: AVENIDA DOS HOI-ÂNDESES, ComplênÉnto: EDIF CENTURY MULT S105, N.": 14, BaiFo: CALHAÚ. Cidadê: São LuÍs, Estedo: MA,

cEP:6507í380.
lr-l',tl Cont! Hl.iodco E.lâb Ccrúio Chà ê igíIE! Iffiítiõ

31/05/2021

31n5nú21

31lO5Dú21

31105t2021

31n5n021

31n5t2ü21

31tq5t20.21

31n5t2021

311O5f2021

31N5Dt21

vn5i2021

31t05t2021

31t0sÍ2021

31n5n021

31n5t2ü21

31n5nD21

!n5no21

1.0í.01.0í.0í.000í - Câixâ

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOI OOí 1868S
N/MES

3.01.0í.07.01.0019 - AlimBntaçáo do T6balhedor
vR PG REF REFETÇÃO N/MES OOOI OO1 1970',l

1.01.01.01.01.0001 - caixa
vR PG REF REFETÇÂO N/MES OOOI 0Oí í670r

3.0 1,01,07.0í,005 1 - V.lê TranspoÉe

VR PG REF VALE TRANSPORTÊ N'MES OOOI OO1 14713

1.01.01.01.01.0001 - Câixa

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOI OO1 18713

3.01.01.07.01.0013 - FGÍS
VR PG REF FGTS N/I/IES OOOI OOl 18727

1.0í.01.0í.01.000'l - Caixa

VR PG REF FGTS N/N'ES OOOI OO'I 14727

3.01.01.07.0í.0012 - INES - PÍBüdência Social

VR PG REF INSS N/MES OOOI OOt 1873S

1.01.0'1.01.01.0001 - Caix.
VR PG REF INSS N/MES OOO,' OOl 1E739

'1.0í.0í.01.01.0001 - Caixa

vR REF REC N/MES 0001 00'l 1A745

3.01.01.0í.0í.0006 - Rocoita da Pr.stsçáo dê 6êMço3 - Mercado lúêmo
vR REF REC N/MES 0001 001 1A745

3,0í.01.03.06.0001 - MEtorial Aplicedo ne PÍêôteçáo dê SêMços

vR PG REF MAT. NA APLTCAÇÃO DO 000í 00',' 18760

sERVtÇO

1.0í.01.0í.01.0001 - Caixa

vR PG REF MAT. NA APLTCAçÃO DO 000Í 001 18760

sERVIÇO
'1.01.15.01.02,0001 - Mglrdais a sêrem utif,zados na pr€Etaçào de sgNiços

VR REF MAÍÉRIAIS N/MTA OOOI OO,I 19772

1.01.0í.01.01.000'l - Caixa

VR REF MATERAIA N/DATA OOOI OOí 1A772

3.01,01.07.03.0008 - Simpl.s Nãcionel

VR PG REF SIMPLES Ni['ÉS OOOí OO'I 1E782

1.01.0í.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF SIMPLES N/MES OOOI OO'I 16742

Tot i. do di. 3í:
Tot.b do mar d. lil.lo:

3.01.01.07.01.0049 -Águâ
VR PG REF AGUA OOOí OO1

1.01.01.01.0í.0001 - C.ixâ
VR PG REF AGUA OOOI OO1

3.01.01.07.01.006ô - Matedais d€ E6critorio

VR PG REF MATERIAI§ DE ESCRITORIO OOO1 OOí

'1.0í.01.01.01.000í - Câixâ

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOO'I OOí

3.01.0'1.07,01.00,18 - Ehcrris Eláricâ
VR PG REF ENERGIA N/MES OOOí OOí

1.01.0'1.01.01.0001 - Csixâ

VR PG REF ENÊRGIA N/MES OOO1 OOí

3.0í.01.07.01.0003 - Ordenado§, sslários, GráüÍ ê Oúra6 Romuncr a EmpÍogado6

4.150,00

2. t50,00

880,00

825,00

?6.778,36

255,00

68.,í50,00

6.í42,88

211.2U,24

550,00

100,ô0

786,38

4.500,00

4.í50,00

2.150,00

880,00

825,00

76.778,3ô

255,00

68.450,00

6.142,89

550,00

't 00,60

786,38

30t06,t202',1

30n6D021

30/0ô2021

30t06n021

30/06/2021

30106,t2021

30tÉDo21

í6568

18568

í8580

't8580

1A552

18592

186050001 001

8e
VR PG REF FOLHA OE PAGAMENTO
NiMES

11.000,00

conünur...
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'' I Fohâ: g de 24

' 
i 
/FoÉês Contábil 6.í86.'!

Livro Diário No. 9 '
Emprêsá: PLAMoNTEC PLANEJAMENTo OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA- CNPJ: 4'1.6í7.íaraàOêt
Porlodo: o1lo1no21 a31h2nÚ21 , .,,,..:.
Enderoço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complêhehto: EDIF CENTURY MULT sí05, N..: 14, Baino: ÕAl}lAu;'Cidad€{'§áctuÍ§, EÊtado: MA,
CEP:6507í380. - '. -'
D.t cont. Hbtórlco Erl.b Clnüo ch.v. Débtlo CrÉdtto

30tc6,t2c/21

30106'12q2',1

30106/202'l

30nÊn021

30to6no2í

30n6t2021

30tc6,DO21

30106,DV21

30tÉDo2í

30t06D021

30106no21

s0/06/2021

30io6no21

30n6r2t21

30106,8021

30/06/2021

301úDo21

30l06Do21

30/06/2021

30tÉf2021

301úDo21

30t06no21

30t06D021

30t06f2v21

301ú12021

30t06t2021

í.01.01.01.0í.0001 - Ceixa

VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO OOO1 OO1

N/MES

3.0í.0í. 07.01.0050 - T6lêfon.s
VR PG REF TELEFONE N/II'ES OOOI OO1

1.0í.01.01.01.0001 - CâixE

VR PG REF TELEFONE N/MES OOOI OO1

3.01.01.07.01.0063 - Matêriais de Limpêza

VR PG REF MAT. DE LIMPEZÂ N/MES OOOí OOl

í.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES OOO1 OO1

3.0í.0í.07.0í.0077 - Mânut6nçào ds Equipamentos

VR PG RÉF manutençào N/MÊS 0001 001

í.01.0í.01.01.0001 - Caixa

vR PG REF msnutenção NÍvlES 0001 001

3.01.0'1.07.01.0075 - Combustúris
VR PG REF COMBUSTIVEIS N/Í\4ES OOOI OO1

í.0'Í-01-0í.01-0001 - Ceixe

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/N4ES OOOí OO1

3.0í.01.07.01.0076 - Mâterisis de lnformEüca

VR PG REF MAT. DE INFORMAÍICA N/MES OOO1 OOl

1.01.0í.01.0í.000í - Caixâ

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OOl

3.0'1.0í.07.0í.0025 - D.ip€sas oom VêíouloE . d. cohsaryação d. Bans e lhstalâçóêÊ

VR PG REF VEICULOS N/ME§ OOOí OOl

1.01.01.01.01.0001 - Ca a

VR PG REF VEICULOS N/ME§ OOOI (x)'I

3.0í.01.07.0í.0042 - Oúrâs Oêspêses Oporâcionais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOI OOI

N/!'ES

1.01.01.01.0í.0001 - Câixa

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOí OOl

N/ÍüES

3.01.01.07.01.00í I - Alimêr{açáo do Trebelhedo.

vR PG REF REFETÇÀo N/MES oool oo1

1.0í.01.01.0't.0001 - csixe
vR PG RÉF REFETÇÃo N/MES oooí oo1

3.01.01.07.01.0051 - Valê Tránsportê

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOO1 OOl

í.0 1.01.01.0'1.0001 - Caixa

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOI OOí

3.01.01.07.01.00r3 - FGTS

VR PG REF FGTS N/MES OOOI OOl

1.01.0í.0í.01.0001 - Caixa

VR PG REF FGTS N/II'ES OOO,I OOí

3.01.01.07.01.00í2 - INSS - Prêvidàncie Social

VR PG RÉF INSS N/MES OOOI OO,I

'1.01.0í.0í.01.000 1 - Caixa

VR PG REF INSS N/MES OOOí OO1

1.01.01.01.0'1.0001 - Caixa

VR REF REC N/MES OOO1 OO1

3.0'1.01.01.01.0006 - Rêcêitâ da Prêstôçáo d. SeMço6 - Mêrcado lntêmo

VR REF REC N/MES OOOí OOI

18605

1ú17

186í 7

18629

16629

14611

186,í1

't 6653

18653

18665

18665

18íj77

'18,J77

18690

í 86S0

14702

14702

18714

14714

1A72E

1A724

187,{0

'18740

't 8750

18750

6E,00

ô00,00

355,00

26.000,00

163,00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.í50,00

880,00

825,00

í 1.000,00

58,00

600,00

355,00

28.000,00

163,00

5.500,00

4.500,00

,r.'t50,00

2.150,00

880,00

825,00

530.538,,12

3.01.0í.03.06.0001 - Matêrial Aplicado na Prê6t çáo d

530.538,42

Conlidrâ...
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Livro Diário No. 9
Emprosâ: PLAMONTEC PLÂN EJAMENTo oBRAs TERRAPLENAGEM LTDÀ - cNpJ: ai.ô17.192/0ooí+ij]l'

Página 'l 1 de 29

.,,:),
Folha: '10 de 24

í':FoÍros contábil 6.186.1

P edodot O1 n1 D021 a 31 h2n021
Enderêço: AVENIOA OOS HOLANDESES, Cohplêrnêhto: EOIF CENTURY MULT Sí05, N.o: 14, BairÍo: CALI'IAU, Cidade: Sào Luís, Estado: MA,

CEP:6507í380.
D.t. Coot Hbtó.lco E.t.b Clnüo Ch.vc DéHto Crédib

30/06/202í

30N6t202',1

30lo6ao21

30/06f2021

3U06D021

VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO

sERVIÇO

í.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO

sERVrÇO

1.0í.0í.01.01,0001 - câixe
VR REC N/DATA

1.01.03.01.01.0001 - cliêr .s Dúêrsos

VR REC N/DATA

3.01.01.07.03.0008 - Simplos Nacional

VR PG REF SIMPLES N/MES

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF SIMPLES N/MES

0001 00r

0001 00í

000í 001

0001 001

0001 oot

í8761 8.185,00

't8761

14776

1A776

18783

200.000,00

42.443,O7

8.í85,00

200.000,00

42.143,O70001 001 16783

Tot i! do di.30:
Tot.lr do itrô. dê Junho:

,,Itt.7s1,a7 w.1u,t7

31t0712021

311O7 Dt21

31n7t2021

31n7nú21

31107t2021

31n7DO21

31107 t2021

31tO7f2021

31t0? DO21

31n712021

31t07 no21

vn7Do21

31tO1 DO21

31107no21

31n7Pü21

31n7 n021

31n7DO21

31t07 DO21

31n7t2021

'l E569

18569

18581

't 8581

185S3

í85e3

18606

't8606

186í8

18618

18630

't8630

18ô42

1A642

't865,1

18654

í8666

18666

3.0',.01.07.01.004s -Água
VR PG REF AGUA OOOI OO1

í.01.0í.01.0í.000í - Caixa

VR PG REF AGUA OOOí OOí

3-0í.0 í.07-0í.0066 - Mât€Íiâis de Escritorio

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOOI OO1

1.01,01.01.01.0001 - C.ixr
VR PG REF MATERIAIS OE ESCRITORIO OOO'I OOl

3.0 t.01.07.01.0048 - EnergiE Elátrica

VR PG REF ENERGh NruES OOOí OOí

í.0í.0í.01.01,0001 - Caixa

VR PG REF ENERGIA N/MES OOOI OOl

3.0í.0t.07.0't,0003 - Ordensdos, Salário§. Grstif e outras RêmunoÍ I Emprêgados

VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO OOO'I OOI

N/I\'ES

í.01.0'1.01.0'1.0001 - C.ixt
VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO OOOí OO1

N'MES

3.0í,0'1.07.0í.0050 - Toleforos
VR PG REF ÍÊLEFONE N/MES OOOI OOí

'1.01.0'1.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF TELEFONE N/MES OOOI OOl

3.01.0í,07.0'1.0063 - Matêriâiâ dê Limpêzâ

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N./MES OOOI OOí

1.01.0í.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES OOO1 OO1

3.01.01.07.01.0077 - Msnutehçáo dê Equipârnerúo6

VR PG REF mânutênção N,üES 0001 001

'í.0í.01.0 1.0'1.000í - CEkr
VR PG REF h.nutônçáo N/MES 0001 00í

3.01.01.07.01.0075 - combustivêis

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES OOO'I OO1

1.0'1.01.01.01.0001 - Câixâ

VR PG REF COMBUSTIVEI§ N/MES OOOí OOl

3.0'1.0í.07.01.0076 - Materiais do lhíonnatica

VR PG REF MAT. DÊ INFORMATICA N/!'ES OOO1 OO1

í.0í,01.01.01.0001 - câixa
VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOO'I OO1

E/N.7U,17

550,00

350,18

812,87

11.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

8{o.?uA7

550,00

350,'18

a12,A7

1í.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000.00

í60,00

3.01.01,07.0í.0025 - Dêsp€Êa§ com VeÍculos e d€ dê B6n6 o lnst.laçóes

í60,00

CoÍrtlnua.
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Folha: í'1 de 24

FoÍtes Contábil 6,18ô.1

| ,.:' I
-,,,:1.-

l ,-. ',,'

s2&0167

rll

Livro Diárlo No, 9
EmpÍesa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA -CNPJ: 41.ô17.'l
?arlodo'. olli1D021 a 3111212021

End6roço: AVENIOA DOS HOLANDESES, Complemênto: EDIF CENTURY MULT Sí05, N.o: 14, Bâino: CALHAU, Cidadê: §áo Luí6, E6tado: MA,

CEP:65071380.

D.t. contr Hl.tórico E.t.b c.nüo chalE Dét,to CrÉdllo

31n7DO21

31h7nO21

31t07 DO21

31107t2021

31MDO21

31N7 t2021

vlo7no21

31tO?12021

31tO1DV21

31n7 nO21

31tO7t2021

31n7Pm1

31n7 n021

311O712021

31t07t202',1

31107D02í

31tO1t202',1

VR PG REF VEICULOS NMES OOO'I OOI 18678

1.0í.0í.0'1.01.000'l - Caixa

vR PG REF VÊICULOS N/MES 000í 00í 18678

3.01.01.07.0Í.0 2 - Outras D€Êp€sEa opoÍâcionais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOI OOí 18691

N'MÉS
'1.01.0'1.01.01,0001 - Caixa

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOO1 OO1 íE691

N/MES

3.01.01.07.0í.00ís - Alimentâção do Tràbalhador

VR PG REF REFEçÂO N/Í.'ES OOOI OO,I 16703

'1.0'1.0'1.01.0í.0001 - cair.
vR pG REF REFETçÃo NrMEs oool 001 í8703

3.01.01.07.01.0051 - Vel! Transportê

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOO1 OOí 1A?15

1,01.01,01.0 1.000'l - câixa
VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOí OOí 187'15

3.01.0 t.07.0í.00í3 - FGTS

VR PG REF FGTS NiÍT,IES OOOI OO1 1A729

1.01.01.01.01.000'l - CEixa

VR PG REF FGTS N/MES OOOI OOl 16729

3.0í.0í.07.01.00í 2 - INSS - Prêüdâhcia social

VR PG REF INSS N/MES OOO1 OOl 1A741

1.01.01.0'1.01.000'l - Caixs

VR PG REF INSS NiMES OOO'I OOí 14741

1.0í.03.01.01.0001 - Clieht€3 Divêrsos

vR REF REC N/MES 0001 001 1A751

3.01.01.01.0í.0006 - R6c6itâ d8 Prsstsçào de SeMços - Mercado lntsmo

VR REF REC N/l\,lES 0001 00'l 18751

3.01.0í.03.06.0001 - MateÍial Aplicado na Prôstação de EêNiço§

vR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO OO 000í 00í 18762
sERVIçO

1.01.01.01.01.0001 - Csixo

vR pG RÉF MAT. NA ApLtcAÇÃo Do oooí 0oí í8762
sERVrçO

3.01.0í.07.03.0008 - SimplêB Nâcionál

VR PG REF SIMPLES N/ll,tES 000í 001 18784

1.0í.01.0'1.01.000í - Caixa

VR PG REF SIMPLES NiMES OOOI OO1 1A7U
Totd. do dl. 3í :

Total! do mà d. Julho:

3.01.01.07.01.0043 -Agua
VR PG REF AGUA OOOI OOí 18570

í.01.01.01.01.000', - Caixa

VR PG REF AGUA OOOí OOI í8570

3.0í.0í.07.01.0066 - Matêriâis de Escdtorio

VR PG REF MATERIAIS OE ESCRITORIO OOOI OO1 í8582

í.01.01.01.01.000'l - Caixa

VR PG REF MAÍÊRIAIS DE ESCRITORIO OOO'1 OO1 1E5E2

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.150,00

880,00

825,00

595.607,07

44.156,87

47.648,56

5.500,00

4.500,00

,í.150,00

2.150,00

880,00

E25,00

595.60?,07

,t4. í 56,8?

47.648,56

7,17.313,55 747.313,55

31n8t2021

31t08t2ú21

31|OBDO21

31nAnO21

31IOADU21

31lOAnO2'l

31nang2l

747.313,55

550,00

125,13

7,47.3í3,55

550,00

125,13

802.57

3.0'í.0í.07.01.0048 - Energia Elétrica

VR PG REF ENERGIA N'MES

í.01.01.0í.0í.000,l - Caixa

VR PG REF ENERGIA N/MES

3.0í.01.07.01.0003 - Oíd€n.dos, Sâláío§, Gratif

J

0001 001

0001 00í

OutíBÊ R.ftunêr a Emprêgados

't8594

185S4

802,57

Conlirnfl.,.
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Folhat 12 de 24
-'- /. FoÉês Contábil6.í86.1

Cidadé: Sáo LuÍs, Estãdo: MA,

/tt,. ..,-,

,Ll I -r'''
Livro Diário N1 9 J.-"
EmpÍesa: PLAMoNTEo PLANEJAMENTo oBRAs TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 4í.ô17.íS2lot&í+r---
Pe odo. o1IO1nO21 a31h21202'l
Ehdêrêço: AVENIOA DOS HOLANDESES, Complomênto: EDIF CENTURY MULT S105, N.': 14, Baino:

CEP:65071380.

cÀtuu,

D.tr corÍà Hi.tódco Eí.b Cênto Ch.w Débtto Crfftto

v 3'lo\Dozl

31|OADO21

31t08t2021

31n8D92.1

31/0Br2ú21

31lOAnV21

31|O8DO21

31n4t2021

31i08DO21

31l08l2ü21

31|OBDO21

31tüati2021

31n8n02í

31nanú21

31t08D021

31n8t2021

31t08t2021

31IOADO21

3110812021

31$aÍ2021

31nAnO21

31nA12021

3lloBa0l1

31t08DO21

31n8n021

í 8607

't8607

186íS

186tS

í8631

í863í

't8643

í8&13

í8655

18655

18667

18667

18673

í 8679

18692

18692

1A7U

187c4

18716

í 87't 6

18730

't 8730

14742

14742

14752

VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO OOOí OOí

N/MES

Í.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO OOOI OO1

N/MES

3.0í.01,07.01.0050 - TBlofones

VR PG REFÍELEFONE N/MES OOOI OOí

í.01.0'1.01.01.000í - Caixa

VR PG REF TELEFONE NiIUES OOOí OO1

3.0'1.0'1.07.01.0063 - Matoriais dê Limpêza

VR PG REF MAT. OE LIMPEZA N/MES OOO1 OOI

1.0í.01.01.0í.0001 - Câixa

VR PG REF MAT. OE LIMPEZA N/T\,ES OOOí OOí

3.0'1.01,07.01.0077 - Mâhü€nçáo da Equipamêr*os

vR PG REF mahutênçáo N/MES 0001 001

1.01.01.01.0í.000'l - Caka
VR PG REF manúenção N/MES 0001 00í

3.01.0'í.07.0í,0075 - Combustivêis

VR PG REF COMBUSTIVEIS NiÍ!IES OOOI OOl

í.01.01.01,01.0001 - Câixâ

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/tlES 0001 001

3.01.0',.07.01.0076 - Mãtêiais dê lhlomatica
VR PG REF MAT. DE INFORMAÍICA N/MES OOOí OOl

'1.01.01.01.01.000'l - Caka
VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OOí

3.01.0í.07.01.0025 - Dêsp€sas com Veículos . d€ coh6€ açáo dê Bôns ê lnstalaçôês

VR PG REF VEICULOS N/II'ES OOOI OO1

1.01.01.01.01.000'Í - Caixa

VR PG REF VEICULOS N/MES OOOI OOI

3.01.01.07.0,|,0042 - Oúrâs Desp6as Operacionais

VR PG REF CONSERÍOS EM GERAL OOOí OO'I

N/lr,lES

'1.01.01.0 1.01.000í - Câixa

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOI OO1

N'MES

3.0í.01.07.0'1.0019 - Alimêntaçáo do Trabalhador

vR PG REF REFETÇÃo N/MES oool ool
í.01.01.0í.0í.0001 - Caix.

VR PG REF REFEIÇÃO N'",IES OOOí OO1

3.01.0'1.07.01.0051 -Val6 TEnsporte

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOI OO'1

1.0'1.0í.0í.01.0001 - Ceixa

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOO1 OO1

3.0í.01.07.0't.0013 - FGTS

VR PG REF FGTS N/N'ES OOOí OOí

1.01.01.0'1.0í.0001 - Cãixa

VR PG REF FGTS N/MES OOOI OO1

3.01.0'1.07.01.0012 - INSS - PrBüdÊnciE Sociâl

'lí.000,00

6E,00

600,00

355,00

28.000,00

í60,00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.í 50,00

880,00

825,00

í1.000,00

68,00

ô00,00

355,00

28.000,00

't 60,00

5.500,00

4.500,00

,í.í50,00

2.150,00

880,00

625,00

0001 001

000í 001

0001 00í
aÍcâdo lnlemo

VR PG REF INSS N/MES

'1.01,01.01,01.0001 - caixa
VR PG RÊF INSS N/MES

'1.0í.01.0'1.0í.000í - Caixa

VR REF REC N/1\,IES

3.01.01.01.0'1.0006 - Rêceitâ dâ PrêstaÉo do

8t
148.357.54

Condnua...



Livro Diário No. 9

ágina í4 de 29

Folhá: í3 de 24
t'.

EmprBsa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LÍDA - CNPJ: 41.ôt7.',S2mOO l€7 .' r 
', 

,--l- i:jiônes CoÍrtábil ô.'t 86.1

Perlodo'. o1rc1r2o21 a 31t'1212o21 . ::, : . .'':"í.; ,/'
Ehdcrêço: AVENIDA DoS HoLANDESES, Complomento: EDIF CENTURY MULT S105, N.o: 14, Bâino: CALHAU, CiaaAe: blo-íuts, eEtaao: Ue,
CEP:65071380.

O!t! cor|tr Hbtórlco Est b Ccntno char,c Dcblto crtrlb

31l0am2'l

31n4t2021

31tOADm1

31lDAn021

31n8DO21

v 3inaao21

VR REF REC N/MES OOOí OOí 14752

3.01 .0í.03.06.000í - Mâtêrial Aplicado nâ Prêstâção dê SeNiços

vR pG REF MAT. NAApLtcAçÃo oo oool ooi 18769
sERVIÇo

1.01.0í.01.0í.000í - Caixa

vR pc REF MAT. NA ApLtcAçÃo oo 000i 001 í8763
sERVtÇO

1.0í.15.01,02,000í - Mâtêriais a serêm úilÉadoc na prêstâçáo ds sêrviço§

vR pG REF MAT. NA ApLIcAÇÃo oo oool 001 1677s
sÉRvlço

1.0 1.0',.01.0 1.0001 - Caixa

vR pc REF MAT. NA ApLtcAÇÃo Do oooi oo't 18773
§ERVtÇO

3.01.0í.07.03.0008 -Simplês N.cional
VR PG REF SIMPLES N/lvtES 000t 001 18785

1.01.01.01.01.0001 - Csixa
VR PG REF SIMPLES N/MES OOOI OOí 18785

Tot i. do dh 3í:
Tot.l. do mê. dê A!o.to:

g.o1.o t.o?.0't.oo49 - Água

VR PG REF AGUA OOOí OO1 18571

í.0'Í.0'1.01.01.0001 - Caka
VR PG REF AGUA OOOI OO1 '18571

3.01.01.07.0í.0066 - Met.riais d. Escritorio

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOOI OO1 18583

í.0í.0í.01.0'1.0001 - Caixá

vR PG REF MATERIAIS OE ESCRIÍORIO 0001 001 18583

3.01.0'1.07.01.0046 - Ehorgie Elátricâ

VR PG REF ENERGh NruES OOOí OOí 'I85S5

'1.01.0í.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF ENERGIA N/MES OOOí OO1 í85S5

3.01.01.07.01.0003 - dêhados, Salários, GratiÍ ê Outra6 R.muhêr a Emprêgados

VR PG REF FOLHA OE PAGAMENTO OOOI OO1 í8608
N/II'ES

'1.0í.0í.0í.0í.000'l - Caixa

VR PG REF FOLHA OE PAGAMENTO OOO' OOl 18{IO8

N/IUES

3.01.01.07.01.0050 - Têl6fohês

VR PG REF TELEFONE N/MES OOO,I OOí 18620

1.01.01.0,.01.0001 - Caixa

VR PG REF ÍELÊFONE N/UES OOOí OO1 í8620

3.0'!.0í.07.01.0063 - MatsÍaii dê Lirnpêza

VR PG REF MAT, DE LIMPEZA NMES OOOí OO1 1ú32
1.01.01.01.0í.0001 - cEkE

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES OOOí OOl í6632

3.0í.01.07.01.0077 - Mânúênçáo dê Equipam.ntos

148.357,54

23.705,16

23.705,í6

70.250,00

70.250,00

í3,352,í8

13.352,r8

315.330,5E 3í5.3ir0,50

30n9no21

3010sn021

30,0snd2'l

30lo9Dv21

30/09/2021

30n9t2021

30to92d21

30t09n02í

30ngno21

30tos12021

30tosn021

30togDo21

30tosaoz1

30/09/2021

30n9no21

30nsno21

30t0912021

3t5J30,5r

550,00

2U,A7

837,69

11.000,00

68,00

600,00

355,00

s15.3:10,5E

550,00

2A4,A7

637,69

11.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

Coidhua,.

'í.0í.01

3.0í.01

1.01.01

3.0t.0í

vR PG REF manúenÉo N/MES

0,l.01,0001 - Câixa

VR PG REF m6húênçâo N/MES

07.0í.0075 - Combuíivei8
VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES

01.01.0001 - Câixâ

VR PG REF COMBUSTIVEIS NiMES

07.0'1.0076 - Matêriais de lnÍomâtic.

0001

0001

0001

0001

186,14

1A614

18656

í 8656

001

001

00,

00í

28.000,00

U
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Livro Diário No. 9
Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO
Petlodo:. o1lO1DO21 e 31h2ni21
Ehdoreço: AVENIDA OOS HOLANDESES,
CEP:65071380.

,L I." "'

It- I .t i . Fothá: 1,{ dê 24
.\u '. ; ,,, i

OBRASÍÊRRAPLENAGEMLTOA-CNPJ:41,617.1S2m00í67'.:..-r-'---..FoitesContábil6.18ô.1'. .,]

Complemênto: EDIF CENTURY MULT S105, N,o: 14, Bâino: CALHÀtj, êidádê: São Luís, Estâdo: MA,

D.t. collt Hi3tórlco Eí.b CcrÍ]t' chavc Dóblto ciílb

30losDo21

30togDo2'l

30/09/202't

30n9DO21

30nsf2021

3010912021

30n9n021

30109t2021

30n9no21

30neDd21

30t09D021

30t09Do21

30/09/2021

30fisno21

30togDg2'l

30109t2u21

30lo9no21

30nst202'l

30t08Do21

18668

18ô68

',8680

í8680

í 86S3

r 8693

18705

't 8705

1A717

1A717

14731

18731

14743

1a743

't 8753

18753

1876,í

1A764

18786

187E6

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/['ES OOOí OOí

í.0í.01.0'1.01.0001 - Caixa

VR PG REF MAT. DE INFORMAÍICA N/['ES OOO1 OO1

3.01.01.07.0í.0025 - D€spesE6 com V€ículo§ . do Con6€rvEçáo dB Bsns 6 lnstalsçó€6

VR PG RÊF VÊICULOS NiMES OOOI OOí

'1.01,01,01.01.000í - Caixr
VR PG REF VEICULOS N/MES OOOI OO1

3.0í.0í.07.0í.0Í142 - OutÍâi D.spêsâs Opêraôionais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOO1 OO1

N/MES

1.01.0í.0í.01.0001 - Caka
VR PG RÉF CONSERÍOS ÊM GERAL OOOI OOI

N/UES

3.01.01.07.01.0019 - Àimêntaçáo do Trâbalh.dor
VR PG REF REFEIÇÃO N/MES OOOI OO1

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

vR PG REF REFEIÇÂO N/MES OOO| OO1

3.0í.0í.07.01.005,i - Vâlê Transportê

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOI OO'1

'1.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF VALE TRANSPORTÊ N/II'ES OOOí OOí

3.01.01.07.01.00r3 - FGTS

VR PG REF FGTS N/MES OOOí OO1

'1.01.01.0í.01.0001 - CaixE

VR PG REF FGTS N/MES OOOí OO1

3.0í.01.07.01.00í2 - lNSg - Providência Social

VR PG REF INSS NiMES OOOí OOí

'l -01.01.0í.0í.000í - caixâ
VR PG REF INSS NiI\'ES OOO.I OOl

í.01.0'1.01.01.0001 - Caixa

VR REF REC N/MES OOOI OOl

3.0í.01.0í.0í.0006 - R.cêits dâ PÍôstâçáo dê SêNiços - Mêrcado lntomo

VR REF REC N/II'ES OOOI OOl

3.0'1.01.03.0ô.0001 - Mâterisl Aplicado na PrBstaÉo d6 S6Niços

VR PG REF MAÍ. NA APLICAÇÃO DO OOOI OO1

sERVrçO
1.01.0í.0í.01.0001 - Câixa

VR PG REF MAT. NA APUCAçÃO DO OOOI OO1

sERVtÇO

3,0í.0'1.07.03.0008 - Simplês Nâcional

VR PG REF SIMPLES N/MES OOOí OO'I

'1.0í.01.0í.01,0001 - Caixe

VR PG REF SIMPLÊS N/MES OOOí OOí

3.O1.O1.07.O1.O(Ng -ÁOua
VR PG REF AGUA

1.01.01.01.01.0001 - C.ixr
VR PG REF AGUA

3.0í.01.07.01.0066 - Mâtsriais de Escrito.io

160,00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.í50,00

880,00

825,00

36.098,3E

í47.450,3S

3.248,85

í60,00

5.500,00

4.500,00

4. t50,00

2.150,00

8E0,00

825,00

36.0S8,38

í47.450,39

3.248.85

31110r2O21

31t10no21

31110nu21

31110no21

3',v10t2021

Tot l. do dl. 30:

Tot i. do mà dc S.êmblD:

0001 001 14572

0001 001 1a572

0001 00r '18584

0001 001 18584

246.Cst,í6 2/16.65E,íE

2,16.05t,íl

550,00

2.6.05E,1ü

550,00

603,78

VR PG REF MATERIAIS OE E

1.01.0'1.01.0í.000í - ceixe
o

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO

3.0't.01.07.01.0048 - Energiá Elét.ica

603,78

Continuâ..
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Livro Diário N1 9
Erípresâ: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192L00'l
Parlodo: o1lo1t2o21 a 31n2PO21

+z'..''
Ehd6rêço: AVENIDA DOS HOLANDÉSES, Complern€nto: EDIF CENTURY MULT S105, N.": 14, Bairo: CALHAU, Cidads: São Luí§, Estado: MA,

cEP:650?1380.
D.t. Contr Hblodco Eí.b CCnt o Ch.vê Débilo

,/ .. ) Folha: 15 de 21

i-;. '-- , F-ort.s contábil 6.186.1
\,/

CÍÉdtb

31t10n021

31t10DO21

31t10r2ü21

31t10t2021

3',1110no21

31110f2021

31t10t2021

31t10DO21

31110n02í

31t1012ú21

31t10DO21

$ l10no2'1

3'l/10f2ú21

31t'loDo21

31110DO2'l

31t',10t2021

31t10n021

31t10t202',1

31t10DO21

31t10n02í

31t10r2ü21

31A0n021

31t10t2021

31t10a0l21

31t10t2021

185S6

1E5S6

í 8609

í 8{i09

1862í

18621

í8633

'18633

18645

í8645

1üt57

18657

18669

1866S

'18681

1868í

18694

18634

1E706

't 8706

167r6

í8718

'1a732

14732

18714

VR PG REF ENERGIA N/MES OOOí OO,I

'1.01.01.01.0í.000'l - Caixa

VR PG RÉF ENERGIA N/I\'ÊS OOOI OOl

3.0'Í.0'1.07.01.0003 - ordenados, Salários, Grstif s outr86 Romuncr. Emprêgados

VR PG REF FOLHA DÉ PAGAMENTO OOOI OO1

N/MES
'1.01.0'l.01.01.0001 - Càixa

VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO OOOI OOl

N/MES

3.0í.01.07.01.0050 - Tolsfonês

VR PG REF TELEFONÊ N/ÍUES OOOí OOÍ

1.01.01.01.0í.0001 - C.ixa
VR PG REF TELEFONE NiMES OOOI OOí

3.01.01.07.01.0063 - Mat6Íiai8 de Limpezs

VR PG REF MAT. OE LIMPEZA N/MES OOOI OO1

1.0í.01.01.0í.0001 - Caixa

VR PG RÊF MAT. DE LIMPEZA N/MES OOOI OOí

3.0 1.01.07.01.0077 - Manutênção dê Êquipamêntos

VR PG REF manúonção N/IúES 0001 001

1.01.01.01.01.000í - Crixâ
VR PG REF manutahÉo N/rt ES 000í 001

3.01.01. 07.01.0075 - Combustiv.is

VR PG REF COMBUSTIVEIs N'MES OOOI OOí

'1.01,0'1.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES OOOí OO1

3,01.0í.07.01.0076 - Mâteriais dê lhfoÍmaiica

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OOI

1.01.01.0'1.01.0001 - Caixa

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES OOOI OOí

3.01,01.07.01.0025 - Oêspêsas com VeÍculos r de ConsêNaçáo de Bens e ln§tãlaçõe§

VR PG REF VÉICULOS N/MES OOOI OOl

1.01.01.0í.01.0001 - Caixâ

VR PG REFVEICULOS N./MES OOOí OOí

3.0í.01.07.01.00,12 - oúrâa Dêspê6as Opêracionais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOí OOl

N/l\rÊs
'1.0í.01.0í.01.000í - Caixa

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOI OOl

N/Í\,lES

3,01.01.07.01.00íS - Alimêntaçào do Trâbâlhador

vR PG REF REFETÇÀo N/irEs oool oo1

'1.0í.01.0í.0í.0001 - Caixâ

vR PG REF REFETÇÀo N/ÀrEs oool oo1

3.01.01.07.01.005í - ValB TGn6porte

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOí OO1

1.0'1.0,l.0'1.01.0001 - Caixa

VR PG REF VALÊ ÍRAN§PORTE N/MES OOO1 OOl

3.01.0í.07.01.0013 - FGTS

VR PG REF FGTS N/MES OOO'I OOl

I 00í

1 001

878,65

11.000,00

68,00

600,00

355.00

28.000,00

160,00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.í50,00

880,00

878,65

1t.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000.00

't60,00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.150,00

880,00

Collllhua...

0

1.01.01.01.01.0001 - câixa
VR PG REF FGTS NÀ'ES

3.01.01.07,01.0012 - INSS - Pr.vidência

VR PG REF INSS N/MES

1.01.01.01.0'1.0001 - câka

Social
000 825,00
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Folha: 16 de 24Livro Diário No. 9 \ '

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 4í.617.í92rc00íá(
, / -"- : ,/ Fortês contábi|6.186.1

Perlodot O1lO1f2O21 a 31n2f2021
Ehdêrêço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complôrnento: EDIF CENTURY MULT Sí05, N.o: 14, BairÍo: CALHAU, Cidade: São LuíÊ, Estado: MA,
CEP:6507í380.
Dí. Coít Hi.tórlco Eí.b CGlttto ch.vc Dáblto Crfftb

31110no21

31t10DO21

3't 110f2ü2'l

31nOnO21

31110DO21

31110n021

30t11DO21

30h1no2í

30t11DO2'1

3011112021

30t'11f2021

30111n021

30t11t2021

30t11Dg}1

30t11no21

VR PG REF INSS NiMES OOOI OOí

3.0'1.0í.03.06.000í - Mat6riâl Aplicado na Preslâçáo dê Sorviços

vR pG REF MAT. NA ApLtcAçÃo oo oool ooí
sERVIçO

í.01.0í.01.0'1.0001 - Caixa

vR pG REF MAT. NA ApLtcAçÃo Do o00i 001

sERVrçO
í.0'1.í5.01.02.000í - M.têtiais e sêr.m úilizádc hâ pr.st.çáo do s.rviços

VR REF MATERIÀS OOOI OO1

1.0'1.01.01.01.0001 - CEixa

VR REF MÀTERIAIS OOOí OO1

3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacionâl

VR PG RÉF SIMPLES N/MES OOOI OOl

í.01.01.0í.01.0001 - C8ixa

VR PG REF SIMPLES N/MES OOO1 OO1

1A744

18765

18765

14774

14774

í8787

5.750,00

68.780,20

7.í36,65

825.00

5.750,00

68.780,20

7.'t 36,65

30t11Dú21

30t11l2O21

30111DO21

30t11no21

3U11t2021

30t11t2V21

30h1no21

30t11n021

v tw'ntzozl

'1a787

Tot i. do di. Sl íal.EE7,2E íal.lt7,2r
Total. do mêr dc Outubro:

s.o't.01.07.01.0049 -Agua
VR PG REF AGUA OOO,I OO1 í8573

1.0í.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF AGUA OOOí OOI 18573

3.01.01.07.0í.0066 - Mat iais d. Escritorio

VR PG REF MATERIAIS OE ESCRITORIO OOOí OO1 18585

'1.01.0í.0í.01.0001 - Câixa

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOOí OO'I 18585

3.01.0í.07.0'1.0048 - Enêrgia Elétdcâ

VR PG REF ÉNÉRGh NMES OOOI OO1 18597

1.01.0'1.01.01.0001 - ceixa
VR PG REF ENERGIA N/MES OOOí OOí 18597

3.01.0 t,07.01,0003 - Ord.nados, §alários, GratiÍ ê Outras Remunêr a ÉmprêOado!

VR PG REF FoLHA DE PAGAITENTO 0001 001 18610

N/[TES
'1.01 .01.0'1.0 í.000'l - C8ixa

VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO OOOI OO1 íETilO

NÀ/tES

3.01.0í.07.0'1.0050 - TêlêÍonos

VR PG REF TELEFONE N/MES OOO'' OO1 10622

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF TELEFONE N/MES OOO1 OO1 18622

3.0í,01.07.01.0063 - M.têíais de Limpêza

VR PG REF MAT. OE LIMPEZA NMES OOOí OO1 '18634

'1.0í.0í.0 1.0,i.000í - Caixe

VR PG REF MAT. DÊ LIMPEZA N/MES OOO1 OO1 16634

3.0í.0í.07.01.0077 -Manutençáode Equipârnentos

VR PG REF manutênÉo N/MES 0001 00í 18646

1.01.01.0í.0í.0001 - Ca a

VR PG REF m.nutenÉo N,MES 000'1 00í í86,í6

3.01.01.07.0 1.0075 - Combustivois

VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES OOOí OOl 18658

1.0'1.0'Í.01.0 1.000'1 - Caixa

VR PG REF COMBUSTIVEIS NiMES OOOí OOl 18658

111.A,l7,28

550,00

141,§7,2t

550,00

'189,87

E63,E5

rí.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

189,87

8ô3,85

11.000,00

6E,00

600,00

355,00

28.000,00

000í 001

3.01.01.07.0'1.0076 - Mat.i.ir ds lhíomâüca
VR PG REF MAT. DE INFORMATICA

í.0í.01.01.01.000í - câixa

*r
18670 160,00

Conti ....



_-.:i. l, À-^l\:.. _li;...'-,\l- .'. .,'''/'' ''
r ..,j ,j_ .,Fá§

i 't _ í1,:

ina 18 de 29

, . Folhá: í7 de 2il

-.. f oil,eé contábi|6.18ô.í
No. g

EmprBsa: PI"ÂMONTEC PIÁNEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 4í.617.í S2rc001€7
Pe odo, 01l01nq21 a 31/í212021
Enderoço: AVENIOA DOS HoLANDESES, complcrnêhto: EDIF CENTURY MULT Sí05, N.': 14, Baino: cALHAu, cidade: sáo LuÍs, E§tado: MA,
CEP:65071380.

TÍII coitr Hhtórlco E.l.b Cênlro 3IFT7: ;IT:',Íi! tÉ.tiõ

30t11no21

30111n021

3U1'rf2021

30t11no21

30t11DO21

30111t2021

30t11DO21

30111D0l1

3011'1t2021

30t1112021

3U11t2021

30t't1Do21

30t1'1t2021

30t11no21

30t1'II2gl1

30111D021

VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MÊS OOOí OO'I ,18670

3.01.0'1.07.01.0025 - D.ôpe§€s com Veículo6 ê dê coni6ryação dê Bêhs 6 lhstalaçóes

VR PG REF VEICULOS MMES OOO,I OOí 18682

1.0'1.01.0í.0í.0001 - Cânâ

VR PG REF VEICULOS NiMES OOOí OO.I 18682

3.01.0'1.07,0 !.0042 - Outrâs Dospôãas Opê.acionais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOO1 OOí 186S5
N/MES

1.0í.01.0í.01.0001 - Caixa

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOí OO1 166S5
N/MES

3.01.01.07.0í.00'lS - Alimentação do Trabalhador

vR pc REF REFETÇÃo Nrt Es ooot 00t 18707

1.01.01.0í.0í.0001 - cak8
vR PG REF REFETçÂO Ni[rES OOO1 OOl 1A707

3.0í.01.07.01.0051 - Valê Transporte

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOO1 OO1 18719

1.0í.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF VALE TRANSPORÍÉ N/MES OOOI OO1 1871S

3.0't.01.07.0í.0013 - FGTS

VR PG REF FGTS N/MES OOOí OOl 18733

Í.01.0í.0í.0í.0001 - Caixa

VR PG REF FGTS N/TIES OOOí OOl 18733

3.01.01.07.01.0012 - INSS - PÍ3vidênciã Social

VR PG REF INSS N/MES OOOI OOí 18745

1.0í.01.0'1.01.0001 - C.ixa
vR PG REF INSS N/MEA 000',1 001 1A715

1.01.01.0 t.0í.000'l - CÊixs

VR REF REC N/MES OOOí OOl 1A754

3.01.01.01.01.0006 - Rêcêita da PrGstâçáo dê Sêrviço3 -MoÍcado lúemo

VR REF REC N/MES OOOI OO1 1875,I

3.0í.0í.03.06,0001 - Mst.risl Aplioado ha Prêstaçáo dê SêMço§

vR PG REF MAT. NA APLTCAçÁO DO OO0í 00í 18766

sERVrÇO
'1.0'1.01,01.01.0001 - Câixâ

vR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO 0001 001 í8766
SERVIçO

Tot l. do dl. 30:

Total. do rnês dê l{ovambüo:

3.01.0í.07.01.0049 - Agus

VR PG REF AGUA OOO'I OOl íE574

1.01.01.0í.01.0001 - Caixa

VR PG REF AGUA OOOI OO1 18574

3.01.01,07.01.0(E6 - Mâtêriais dê ÊÊcÍitorio

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOO'I OO1 í8586

í.01.01.01.01.0001 - Câixa

VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO OOOI OOl í8586

3.01.01.07.01.0048 - Enêrgia Elétíic€

VR PG REF ENERGIA N/tr'ES OOOI OOl 1859E

1.0í,0'1.0'1.01.000í - caixa
VR PG REF ENERGIA N/MES OOOI OOl 1859E

a Emprrgâdo6

4.150,00

5.500,00

4.500,00

í 60,00

5.500,00

4.500,00

4.150,00

2.í 50.00

EEO,OO

825,00

59.472,15

17.772,42

.Gl6,2g

137.036,29

550,00

,168,79

855,26

18611

2.150,00

880,00

825,00

55.4?2,15

17.772,42

t3?.036,20

550,00

468,79

855,26

31112n021

31t12DO21

31t12Dt21

3111212021

3111212U21

31t12DO21

31t12n021

31112t2ú21

3.0í.0í.07.01.0003 -ordêhedo6, Saláio§, GElit
VR PROV FOT}IA DE PAGAMENTO

2.0í.01.03.01,0010 - Sálários a Pagar

?
oo0í 001 1't,000,00

.6--
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Livro Diárlo No. 9 ':, t..'
Empresa: PLAMONTEC PLÂNEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGÉM LTOA - CNPJ: 41.617.192r[Ob!€?.: - '

Potlodo:.0'll01a02'l a31112f2021 \.
Énd€roço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complsm6hto: EDIF CENTURY MULT S105, N,ô: í4, Bahro: CÀLHAU,
CEP:650713E0.

aid!àà, gáo Luís,

Folh.: 18 dc 2,í

Fortos Contábil 6.'l 86.1

Estado: MA
))

D.t. Cort Biróric, Ertab Cêntro Chalra Déblto Cífiito

311122.f]r2',1

31t12nt21

3'lt12t2Í21

31112nO21

31112t202',1

31t12DO21

31n2ni21

31t12DO21

31t12t2021

31t12DO21

31112DO21

31h2ni21

31t12nO21

31112nO21

31t12r2021

31112Dü21

31t12nd21

31t12r2021

31112DO2í

31t12t2021

31112nO21

31112nO21

31112f2021

31112DO21

311'l.2t2ü21

VR PROV FOLHA DE PAGAMENTO OOOI OOí

3.0'1.01. 07.0',.0050 - Têlefonês

VR PG REF TELEFONE N/MES OOOI OO1

1.0í.01.01.01.0001 - Caixa

VR PG REF ÍÉLEFONE N/[I,!ES OOOí OO1

3.0í.01.07.01.0063 - MatêÍiais dê Limpêza

VR PG REF MAT. OE UMPEZA N/MES OOO1 OOl

'Í,0í,01.0í.0í.0001 - Cêira

VR PG REF MAT. DE LIMPEZA NMES OOOí OOí

3.0'1,01.07.01.0077 - Manutençáo dê EquipameÍtos
VR PG REF m.nutêhÉo N/MES 000í 001

'1.0í.01.0'1.01.000'l - Caixa

VR PG REF manutonção NruES 000í 00'l
3.0í.01.07.01.0075 - Cohbustiveis

VR PG REF COMBUSTIVEIS N,I\,tEs 000í 00í
1,0í,0'1.01.01.000í - ceixa

VR PG REF CoMBUSTIVEIS N/lvlES 0001 00í
3.0r,01.07.01.007ô - Materiak de lnÍormatica

VR PG REF MAT. DE INFORMATICÂ NMES OOO1 OOí

1.01.01.0'1.0'1.000í - Caixa

VR PG REF MAT. OE INFORMATICA N/MES OOOí OO1

3.01.0í.07.01.0025 - DêEpêsa6 com Veículos ê d6 Consêr\lâÉo d. Bêhs ê lnstálaçõos
VR PG REF VEICULOS IVMÊS OOOI OOí

í.0í.01.01.01.000í - Csixa

VR PG REF VEICULOS N/MES OOOí OO1

3.0í.01.07.01.0042 - Outrâs Dê6p$as Opêrâcionais

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOO1 OO1

N/!.lES

1.0í.01.01.0í.000í - Caixa

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOI OO,Í

N/MES

3.01.01.07.0í.0M2 - Oúlas Dê6pa6a5 Opêracionai6

VR PG REF CONSERTOS EM GERAL OOOI OO'1

N/MES

1,01.0í.0'1.0'1.0001 - caixâ
VR PG REF CONSÊRTOS EM GERAL OOOí OO1

NiUES

3.01.01.07.01.001S - Alimênt çáo do Trebelhador

vR PG REF REFErçÀo N/ME8 oooi ooí
Í.0í.01.01.01.000í - Câixa

vR PG REF REFETçÃo N/MES oool ooi
3.0,l.01,07.01.0051 - Vâlê Trâhsportê

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES OOOI OO1

1.0í.01.01.01.000í - CEixa

VR PG REF VALE TRANSPORTE N/i'ES OOOI OO,I

í 8611

't 8623

18623

18{135

't 8635

1A617

186,í7

't 8659

18659

1A671

'18671

1E683

18683

186&í

18ô84

18696

í 8696

í 8708

r E708

1E720

1A720

18734

14734

í 8746

1A?46

68,00

600,00

355,00

28.000,00

160,00

5.500,00

4.500,00

4.500,00

4.í50,00

2.150,00

880,00

í 1.000,00

68,00

600,00

355,00

28.000,00

í60,00

5.500,00

4.500,00

4.500,00

4.150,00

2.í50,00

880,00

825,00

3.01.0í.07.01.00'13 - FGTS

VR PROV FGTS

2.01.0í.03.0 1.0002 - FGTS a R6colhcr

VR PROV FGTS

3,01.0'1.07.0í.0012 - INSS - Proüdéncia Social

VR PROV INSS

2.0í.0í.03.01.0001 - INSS e Recolhêt

VR PROV INSS

1.01.01.01.01.0001 - Caixa

0001

(x)01

0001

000í

001

001

001

001

825,00

Conlinu...
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Livro Diário No.9 i1;,.',i ' 7'l';) .o,n", .,ro"ro

Empre6a: PLAMoNTEC PLANEJAMENTo oBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.ô17.192/0001€7 .\ '-: : ' ::-;" \:,rinês contábil 6.í86.1
Perlodo: 0í1012021 a31A2f2U1 \... ' .. .. .1 .,-
Endêroço: AVENIDA DOS HOLANDÊSES, Complemonto: EDIF CENTURY MULT S'Í05, N.o: 14, BairÍo: CALHAU, Cidád.: Sáó Luís, Estado: MA.
CEP:6507í380.
Dí. Cont! Hittórico E.t.b CêntÍo Ch.vc OóHlo crldlio

31112nO21

31t12t2021

31t12nú21

31h2ni21

31t12t2021

31t12t2021

31112n021

31t12Dú21

31112hO21

31t12t2021

31t12/2O21

31t12no21

31112DO21

31112DO21

31t12Dú21

31t12/2O21

31112n021

31t12t2021

31t12t2021

31112nO21

3111212021

31t12nü21

31t12Dt21

31112n021

0001

0001

000í

0001

0001

0001

0001

0001

000í

0001

0001

000í

1.863.028,35

816,00

1.S23,00

3.077,44

4.260,00

6.600,00

7.200,00

0.2s5,53

9.S00,00

10.560,00

25.800,00

,{9.800,00

VR REF REC N/MES OOOI OOl

3.01.01.01.01.0006 - Rêceitâ da Prertação d. SêMço§ - Mêrcado lm€mo

VR REF REC N/Ír,lES 000í 001

3.01.01.03.06.0001 - Materi.l Aplicado nE Prestsçáo de SêNiços

VR PG REF MAT. NA APLICAçÃo Do ooo,I oo,I

sERVtçO
í.01.01.01.01.000í - C.í(a

vR pc REF MAT. NA ApLtcAÇÃo Do oo01 ooí
sERVIÇO

3.0í.01.07.0í.0030 - Encargos de Depreciaçáo e Amortizaçáo

vR REF DEPREcnÇÁo N/ANo oool ooí
1.07.04.2í.01.0001 - (-) Bên§ l.,tilizados ha Produção e/ou Preitação dc S.Íviços

vR REF DEPRECÁçÂo N/ANo oool ooí
2.07.07.01.0í.000í - LucÍos Acumul.dos ê/ou SâHo à Disposiçáo da Assêmbléia

vR REF DtsrRtButÇÀo DE LUcRo oooi oo'l
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO

1.01.01.0'1.01.0001 - Caixâ

vR REF otsÍRtButçÃo DE LUcRo ooor oo1

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO

2.07,07.01.01.0001 - Lucros Acumulâdos e/ou Saldo à Dbposiçáo da Assêmbléia

vR REF DtsrRtButÇÃo DE LUcRo KARTNE 0001 001

DO NASCIMENTO COSTA

1.01.01.01.01.000í - Caixa

vR REF DtsrRlButÇÃo oE LUCRo KARTNE oooí ooí
DO NASCIMENTO COSTA

3.0í.0í.07.03.0008 - Simples Nacional

VR PROV REF SIMPLES NiUES OOO'I OO1

2.01.01.03,03.00í0 - Simplo8 a Rocolhêr

VR PROV REF SIMPLES N/MES OOOí OOí

3.01.01.01.0í,0006 - Receits ds Prest8çâo dê seNiços - Mercado lntemo

Vr.êncênamênto do êxêrcício

6.0í - Apuraçáo do Exorcíoio

Vr.EncêltârÍÉnto do êxêrcício

6,01 - Apuração do ExêEício

Vtohcellamênlo do êxêrcício

6.0í - ApurâÇáo do ExêrcÍcio

Vr.BncsrÍamênto do oxsrcício

6.0í - Apu.âçáo do Er.rcÍoio
Vr.êhcenâmênto do êxorclcio

6.01 - Apuraçáo do Exerclcio

Vr.êhcêrânionto do ê)(êrcício

6.01 - Apuração do ExercÍcio

Vr. encerÍamento do exercícro

6.0'l - Apurgçáo do ExBrclcio

Vrôncoràmêhto do áxêrclcio

6.0í - Apuraçáo do Exorcício
Vr.encê[amêmo do êxêrcício

6.01 - Apureçáo do Exêícício

VroncêÍsmehto do exêrcÍcio

0.01 - Apuráçáo do Exêrcício

VÍ.ancêramento do exêrclcio

6.01 - ApuÍaÉo do ExêrEício

Vr.ênconamêdlo do axcrcício

6.0'l - ApuÍ!çlo do Exercício

18755

'! 6755

't8767

18767

1A777

18777

16778

1A77E

18779

í877S

167EE

18788

18783

1878S

18783

1E789

18789

í878S

í 878e

18783

't8789

't 8789

18789

18789

ô.000,00

300,00

12t.8S7,08

152.386,85

60.s54,74

720,00

ô.000,00

300,00

121.897,08

152.386,85

60.95{,74

720,O0

001

001

00r

00'!

001

001

00't

00r

001

00í

001

00í

coítnu....
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Livro Diárlo No. 9
Empr66a: PLAMONTEC PLANÊJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: ,{í.6í7.'t92IOOO167
Petlodo'. 0110112021 a 31n2ni21

Folha, 20 de 24

Fortês Contábil 6.186.1

Endereço: AVENIOA OOS HOLANDESES, Complemênto: EDIF CENTURY MULT S105, N.o: 14, Baino: CAL|.|AU, Cidad6: São Luís, Estado: MA,
cEP:65071380.
Dsta coit Hlltorlco E.t.b Ccnto Ch6v. DáUb CÍt lb

31t1212021

31112D021

311121202',1

31112DO21

31t12n021

31t12t202't

31112nO21

31l12Dm1

31t12Dú21

31t122g21

31t12n021

31t12t202'1

3',i12DO21

3'v12DO21

31t12t2gz1

31112t2t2'l

31112DO21

31t12n021

31t12t2g21

31112DO21

31t12,2021

31t12nú21

31112n021

3',112DO21

31t12Dú21

31t12no21

31t12nO21

360.279,60

5'1'r.,{43,0S

't32.000,00

9.900,00

í 0.560,00

49,800,00

66.000,00

121.8S7,08

58.500,00

s.295,53

6.600,00

8'16,00

25,800,00

7.200,00

3.077,4A

336.000,00

1.923,00

4.260,00

í47.676,57

Corillnuâ..

Vr.ôhôêrehêhto do cxcrcício 0001 001

6.01 - Apuração do Exer.ício

Vr.encBÍramonto do €xBrcicio 0001 001

6.0Í - ÁpuÍsçáo do Exorcício

Vt.ênc6[aÍnênto do êxotclcio 0001 001

6.01 - Apurâçáo do ExercÍcio

Vr.encêrEmênlo do ê(êrcício 0001 001

6.0,l - Apuráçáo do Exercício

Vrêncêrámchto do ê(êrcício 0001 001

6.01 - Apuraçào do ÊxercÍcio

Vtêhêêrãnrêhtô do êxêEÍcio 000í 001

6.0'i - Apurâção do Exêrcício

Vr.oncenamênto do o(êrcício 0001 001

6.01 - ApurâÉo do Exercício

Vr.ahcôramênto do ax.rcício 0001 001

2.07.07.01.01.000í - LucmÉ Acumulâdos e/ou sâldo à Disposiçáo da Assembléia

Vr.encêrràmênto do êxêrcÍcio 000í 00í
3.0'1.01.03.06.0001 - MateÍial Aplicado nâ Pí€6taçáo de SeMços

Vr.êncerramênto do axêrcÍcio 0001 00í
3.01.01.07.0'1,0003 - OÍdênados, Saládos, GratiÍ o Outras Rêmuner a Êmprêgado§

Vr.ênconamento do êxercício 0001 00í
3.01.01.07.0í.0012 - INSS - Prêvidônoiâ Social

Vr.enceramento do cxercício 0001 001

3.01.0't.07.01.00í 3 - FGTS

Vtrnoêllãmênto do o(êacÍcio 0001 00í
3.01.01.07,01.001S - Alimêntâçáo do Trabalhador

VÍ.oncoramanlo do axolcício 0001 00'l

3.01.01.07.01.0025 - OGsprsas coln Veículos c dc conÊeÍvâção dr Bêns € lnslalâçó€s

Vt ôhcôrãmahto do 6xcrcício 0001 00í

3.0í.01.07.01.0030 - Encargos d6 Dôprêciação ê AmoÉizaçâo

VÍ.ênc6ramênto do êxerclcio 000í 00í
3.0í.01.07.01.0042 - Oúras Dospeaas Op€racionais

Vr,êncêramêrúo do êx.rclcio 0001 001

3.0í.01.07.01.0048 - Eneígia Elé,trica

Vr.enccmÍrcnlo do cr(.rcício 000í 001

3.oi.oi.oz.oi.oo4g - Agua

Vronce[ancnlo do g(€rolcio 0001 001

3.0í.01.07.0í.0050 - Têlefonss

Vr.êncênamê o do êxêrcÍcio 000í 00i
3.0í.0'1.07.01,0051 - Vale Trônsporte

Vr.êncoram.nto do êxorcíqo 000í 001

3.0í.01.07.01.0063 - M6teriais dê Limpêz.
Vr.ênc6ramêhto do.xcroído 0o0í 001

18789

í8789

í878S

1878S

't 8789

í8783

1878S

18789

í8789

í878S

18789

't 6763

í 878S

1E78S

18783

18789

1876S

í878S

1878S

18789

18789

í678S

íE789

1878S

1878S

í87E9

18789

58.500,00

66.000,00

í2í.637,08

í32.000,00

147.676,57

336.000,00

360.279,60

5í1.443,0S

3.0í.0í.07.01.0fii6 - M.t6riais dê Escdtorio

VrênceíEmento do exêrclcio

3.0í.0'í.07.0í.0075 - Coíhbu8tivoi8

000í

0001

001

00'l

001

Vr.êncêrâmento do exêrcício

3.0'1.0í.07.01.0076 - Mât€ eis dê lh

Vr ôncôramonto do o(êrEício

3.0'í.01.07,0í.0077 - Manúênção dê Equi

vt.encêlrál'ronto do 6)(ercício

3.01.01.07.03.0008 - SimpleÊ Nacional

Vt.encêramêhto do axêírício

6.0í - Apuração do ExêrcÍcio

à91

0001 00í

000í 00í
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Livro Diário No. 9 t'

EmpÍesa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TÊRRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.1S2rc001€7'
Pe odo. O1IO1aO21 a31h2n021

/.i Folhe: 21 de 21

FoÉeâ Contábilô.186.í

Endêreço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Compl6mento: EDIF CENTURY MULT S105, N.o: 14, Baino: CALHAIJ, Cidade: Sáo LuÍ§, Estado: MA,
CEP:6507í380.
iríã Com. Hi.lórlc- ÊÍ.b Cêntro Chavc b-rTtrI 3EÍTJ]ã

Vrêncêlramêhto do êxarôÍcio 000í 00í í6768
Tot l. do dlâ 3l:

Tot l! do ríêB dê D.t.ríbno:

í.863.028,35

32,477'I2 4132.47?,12+
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r)
Balanço Patrlmonial Folhe: 2 de 24

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLÊNAGEM LTOA - CNPJ: 4'l.617.192/000',!67 , ; ' FoÉês Contábi|6.186.1
Endorêço: Enderêço: AVENIDA DOS HOLANOESES, Complemênto: EDIF CENTURY MULT Sí05, N.o: íà§áiÍÍo; CALHAU,icftíede: Sáo Luís, Estedo: MA,

CEPr65071380.
NIRE: 2í2m$2110 - Data: 10/11/1S93

Cont Dc.crição 31Atm21

'|

1.0í

í.0í.0'l
'1.01.0't.01

1.0r.01.01.01

1.0 t.0í.01.0í.0001
't.01.03

1.01.03.0í
'1.01.03.0í.01

í-01.03.0't-01.000í

1.01.r5

1.0't.15.01

1.0í.15,01.02

1.0í. t5.01.02.0001

1.O7

1.07.00

1.07.00.0í

í.07.00.01.0'1

1.07.00.01.01.0001

1.07.04
'1.07.04.01

1.07.04.01.0í

1.07.04.01.01.0003
'1.07.u.0í.0r.0004

1.07.(x.0Í.0'1.0005

í.07.u.01.01.0008
í.07.04.01.01.0007

1.07.01.21

1.O7.04.21.O1

1.07.04.2í.0í.000í
Total Atúo

5.757.3?1,S2D

2. í 35.806, 55D

't.'Í86.S75,61D

1.'186.975,61D

1.186.975,610

1.186.975,61D

741.350,7,lt)

7 4',t .350,71D

74't.350.740

741.350,7,1D

207.48O,20D

207.480,20D

207,480,200

207.480,2N
3.621 .565,370

1.440.738,700

í.440.73E,700

1.,t40.738,70D

í.,140.738,70D

2.180.826,67D

2.7A7 .941 ,510
2.787 .541 ,510
1.222.A47,200

739.803,44D
'11.265,00D

20.321,540

793.704.33D

607.1í4.84C

607.114,E4C

607.1 1 4,8,lC

5.757 .3?1 ,s2 0

Ativo Circuhnto

DispohibilidadeE

Numorá 06 êln Espácie

C6ixa Geral

Câixa

Clientes

Cliertss Nacionais

Duplicates e Rêcebê.

clier ês Diversos

Estoquê§

Estoquos em E6tsbol.cirnêrios Próprios

Estoqu.s d€ Mat€riEis

Matêriais a 6croln rrtilÉados ha Flô6taÉo dê serviços

Ativo náo Circulantê

Rêalizávêl e Longo Prazo

Cliêntê6

CliGntes Nâcioháis

cliêÍrtês Oivcrsos

lmobilizedo

Bêns em Opêraçáo

Bens Lnilizados na Produçáo s/ou Prestsçáo de S6Niços

Equipâmêntos, Máquines ê ln6telaçõê6 lndu6triais

Vêículo6

MóveiÊ, ljtensílios e lnst l.çóês comerciais

Equipâmentos de Proc$samento de Dado§

lnstElãçócs
(-) Dêpreciaçóês, Amotzaçõos e Quotas dê Exâuslilo

(-) Bens utilizsdos nâ ProduÉo ./ou Prêstaçáo de sêrviços

G) Bens Utilizados nâ Prcduçáo o/ou Prcstação dê SêNiços

):--

f?
Colrdnuâ,..

i;t,,.

<--..-:--
e
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Balanço Patrimonial
Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO oBRAS TERRAPLENAGÊM LTDA - CNPJ: 41.617.192[00í
Ehdereço: Ehdercço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complomênto: EDIF CENTURY MULT Sí05, N.q
CEP:65071380.
NIRE: 212003321 10 - Dãtâ: IUl l/1093

Página 24 de 29

Folhá: 23 de 24

Fortos Contábil 6.1 86. í
Sào Luk, Estado: MA,

Cohtt Dêicrição 31t12tÚ21

2

2.O1

2.01.01

2.01.0't.03

2.0r.0í.03.01
2.01.01.03.0 t.0001

2.01.01.03.01.0002

2.0't.0'1.03.0í.0010

2.01.0í.03.03

2.0 t.01.03.03.00í0

2.O?

2.n7.O1

2.07.O1.O1

2.07.0í.01.0'1

2.07.0't.01.01.0001

2.O7.O7

2.O7.07.01

2.O7.O7 .O't .O',l

2.07.0?.0í.01.0001

Total P.ssivo

Passúo CiÍcula?úê

Obrigaçles dê CuÉo Prâzo

Obrigaçõ€s Trabalhi6ta6, Previdenciárias e Fiscais

ObÍigaçôos Trabalhistas € PrevidBnciárias

INSS a Rêcolhêr

FGTS á R.côlhêr
Saládos a Pagâr

Obrigaçôês Fi5c€i6

Sirnplos a Recolh.r
Pafimônio LÍquido

Capital RealÊado

CapitalSocial

Capital §ocial dê DomiciliadoE ê Residêntos no PaÍ§

Capital Sub6orito do Oomiciliado§ e Re§ideítes ro País

Outra6 Conta6

OúraE Contâs

Lucroq Acuhulados

Lucros Acumulados e,/ou Saldo à Oisposiçáo da As6€mbléia

5.757.371,92C

13.425,00C

13.425,00C

í3.,t25,00c
12.705,00C

825,00C

880,00c

í 1.000,00c

720,00c

720,00c
5.743.946,S2C

5.000.000,00c

5.000.000,00c

5.000.000.00c

5.000.000,00c

743.s,1,6,52C

743.946,92C

743.946,92C

743. S,16,92C

5.757 .371 ,52 C

Oatâ de Enc€ramontoi. 3ll12Do21
Valord€AtivoePsssivo:R$5.757.37r,92(CincoMilhóosSêtecênto8ecinqüêntaeSetêMilTrezêntosêSêt€ÍtaeUrnR.eisêNovontaoDoisCBntavos)

sáo LuÍs-irA 31 d6 Dêzembro d€ 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
sócro ADMTNTSTRADoR

CPF:125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR

CPF:5857í9903,t,í
cRc 8869firA

*L
Fim
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321000í6^' - ,' i. tónês contábil 6.'186.1Empresa: PLAMONÍEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTOA - CNPJ: ,11.617.1

NIRE: 2'1200332í 10 - D.ta: í 0/í í /1s93
Eíabel.cimrhtoi: Todo§; Cehttos do R.§ultado: Íodos
Endêrêço: AVENIDA DOS HOLANDESEA, Complêmênto: ED CENTURY MULT §í05, N.q 14, BairÍo: CALHAU, cidEdê: Sáo Lul5, E6tãdo: MA, CEP:
6507í TelêÍohê: 82542165

Conta Oê.crição a
31n?J2021

(+) 010

0 t0.0í
010.0í.03

(=) 030
(-) 040

040.03
(=) 060
(-) 070

070.01

070.03

{=) i10
(=) is0

\r (=) 200

R6cêita BrutE Oporacional

FaturamêrÍo Prod. M6rc. c SêNiço3

Vohdas d6 Sên/iço§

Receita Líquida

Custo Mercâd./SBrv./Produtoa Vôhdidos

custo dos sêrviços Pr6tados
Lucro Bruto

Dssp€6as op.racionais
Desp6as Adminiêbãtivas

De6pe6as Tribúária§

Res. ArÍes das Partioipaçõ€s e conhib.
Rês. Antô3 lmp.Renda e Contrib. Social

RêÉultado Líquido do Exêrcicio

't.863.028,35

r.863.028,35

í.863.028,35

1.863.028,35

5't í.443,0S

5't'1.443,0S

r.351.5E5,26

991.305,6ô

E43.629,09

147.676,57

3ô0.279,60

360.279,60

3ô0.279,60

Sáo LuÍs-lú4, 3'l dê DGzêmbro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SóCIO ADMINISTRADOR

CPF: í 25.6u15.05:]-20

UBIRAJÁ'RA DE JESUS GÔMES DA SILVA
CONTAOOR

CPF:5857í9903,t4
cRC 888SÍt A

Filll



PLAMONTEC . PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 4 1.6 I 7. I 9210001 -67
NIRE: 212003321l0

END.: Avenida dos Holandeses, n' 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 150,
Bairro Calhau, CEP 65.071-380, São Luis/MA,.

DECLARAÇÃO »n ÍXOrCrcS CONF',ORME BAII\NÇO DE202t

ÍNnrcr DE LreuIDEz coRRENTE

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCTJLANTE

ILC :2.135.806.56
13.425,00

ILC: 159,09

Írucn DE LreurDtz cERAL

ILG: ATIVO CIRCULANTE + REALIZAIr'EL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCT]LANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG = 2.135.806.56+ 1.440.738.70
13.425,00+ 0,00

ILG =266,41

SOLVENCIA GERAL

SG
PASSIVO CIRCI]LANTE + EXI ALONGOPRAZO

SG 5.757.371-92
13.425,00+ 0,00

SG = 428,85

PL

P
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GRAUDE ENDIVIDAMENTO

GE: OC

GE: 13.425.00 + 0.00
5.757.37t,92

GE = 0,002

NTE + EXI IVEL A N
ATTVOTOTAL

São LuísÀ,ÍA, 3l de dezembro de 2021

Ubimjara de Jesus Gomes da Silva
CONTADOR

cRC - 8869À{A

;.\

?PL
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Nome do Livro: DlÁRlo )
'/

No de Ordem: I

O presente livro do tipo DlÁRlO contém páginas numêradas, do no Ol ao no 28, ê serviu par€r escrituraçáo no
período de O1lO1l2O21 a3111212021, da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM

LTDA.

São Luís, 31/1212021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

Administrador, Sócio

cPF í25.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CONTADOR

CRC/MA 8869



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secrstaria Especiâl dê DosburocratizaÉo, Gestão ê Govemo Digital

Secretaria cle Govemo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

í;.rr.,',Pí$n3 29 de29
.,J 

'- .à ?,:,)\

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta
assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Noms

125646o,5320 ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

58571990344 UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

JtrtrFIIÂ

PZ
cERtrrr@ À ÀúTBTrcÀçIo d ozlo5lzozz t6rta 6oa !f' zo22o52tot5.
Eloltoclollot 220521085 DE 291oU2O22. llllll! 21200332110.
ET,ÀXOllllEC - ET.TIIEi'ÂIE'I1O ODDÀÉ IE§EÂET.EXACB nlDT

ÀÍSEIJO DIÀg C]IE|EÍD6 LOEEE 
'II,E6tasPo!ÍEÁval tatÂ ÀnlattIrcÀçfo

é1o tgÍé, o2loEl2oz2
qr!...t..lI.D.gov.b!

ô-



lllnistório da lndúslrla s Comórclo ExtêÍioÍ € S€rÚços
SêcretaÍla Especlel da lllcro e Pêquena Empresâ
DepaÍtamento de R.glstro EmpÍesaÍlal o lntogração

1...'
:írif ;;;.{).
..JUCEr{^.r.l ' ',

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL . .

\
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conÍerido e autenlicado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n"
122O54824AA em OAOS|2O22, protocolo 2205210A5. Para validaçáo de Autenticaçáo dos Termos,
deverá sEr acessado o Portal de Servigos / veriÍicação de documentos do EmpÍeendedor
(http://www.empresaÍacil.ma.gov.br) e inÍoÍmar o código de veriÍicagáo.

Nome Emprêsarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Munícipio:

Tipo de Livro: DÉR|O

Número de Ordem: I
Período de Escrituração: O1|O112O21 - 3111212021

Asslnanto(s) Nome

ldontlílcaÉo d6 EmpÍola

PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

21200332110

4161 71920001 67

Sáo Luís

ldenüÍl cação do UvÍo Dlgltal

CRC/OAB

12564605320

58571990344

ADILSON LUíZ CASTELO BRANCO
ROCHA

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA
SILVA

M48869

cEstrrrcb À ÀErEalrcÀçIo 2/O5/2022 ,.6 tll goB I' 10220521045.
IEOTOCOIO: 2205210a5 DE zgloal|Olz- CôrGO DE VBArtrCÀçfO,
12205aa2aAa, ltREr 21200!!2U0.
PtlroltrEc - PltrgrÀr8ltto qatÀ5 tanlÀtúBrtcg trDÀ

JUCE].lA
rtÉalirc DrÀa qàiüErto !oPB6 Prrno

rEaPoraÁvE! PEÀ ÀúrEtIIcÀçf, o
êÃo \Ela, ozlo5lzo2z

-IE...t.clLu.gd.bt
A v.lid.d. d..lo tbcurElio, .. iÍpirô. rc. {i.ib toirp'ovú dô ar .d.íthü.d, na r6.r€c1iv6 porl.i.,

hÍdmdo -ú rüpúri6 &ó d6 vdíE&.

(_



Páglna lra

F[[I'f.TILI:GIFIí{.I,:n[i:FJ liDCêrtldão ds AceÍvo Tócnlco - CAT
Rêloluçáo N. í025 de Al dê Outubro dê ãm

Rcloluçáo tl'2í8de 29 de Junho de í973

Consolho Rêgional de EngÉnhaÍia e Agronomia do Estado do Ítlaranhão

i.l 5058/2018
Atividede concluíde

CERTIFICAMOS, êm cumpÍimento ao disposto na Resoluçâo no 1.025, dê 30 dê outubÍo dô 2009, do Confea.qpe^r
consta dos assentamsnlos dêste Cons€lho Rêgional dê Eng€nhaÍis ô Agmnomia do Estado do Maranhâo - CÍ€a-M4, 'a 

"\o Acervo Técnico do proÍissionâl JOSE lRt-AN RAPOSO BORGES Íoferente à(s) Anolâçáo(Qfq -d,êÀ:rÀ
Responsabilirâdê Técnica - ART abâixo discriminede(s): ,, 'í ),-1",

PrcfsebrÉl: JOSE IRU mFOSO BORGES

Rêgi€fo:lío78laatoilA RNP:Íí0rCíL50
ÍÍlulo proÍeBioml: ENGENHEIRO CIVIL

i.) ,,],-
r-)

0

NúÍêro dâ ÂRT: Mr\iloítolaeTias Ípo dc ARÍ: OBRA T 8ERVIçO Rê0icred. em:ã,08/ã)18
FoÍm. dc íêCidro: SUBSTIÍU|çÁO P.íicip€Éo tácnice: INDMOUAL
Empíê3e coírlEbde: PtAÍriO]{TEC+t-AilE AHEI{TO OBmS TERRAPLEiIAGEM LTDA.

Eairad. êm: 29/08/2018

Con[râtâr*ê: PREFETURA iiUNlclPAL DE FlilflElRO ÍA CPF/CNPJ: Oa.2m.7a5r00í {0
Efttêrêço do corúrabnle: PRÁ44 JOSÉ SARNEY N':560
Colnpbmêlllo: Bairo: CENTRO

Cildê: ptNHEtRO l,rF: lif,A CEP: 652(xxm

Coírardo: @3639/20í8 CêhbEdo 6m: 26/0í/2)í8
Vslor do con&Eb: R! 2.6r2.(E m Trpo de codràlânbê: P63oe Juíidicâ d€ tltEilo Público

Â{áo iÉliMcbnal: OúÍo3
EÍt*Íêço de ob'e,36NiI,o: ESTRADA PO\r'oÂDOS: FORTATEZA REFÚGIO; MACAPAZINHO; N.: S,N

PEORINHA§;CAMRÁI'IAj Vl\rElRO: BURITI

Csnpbínc o: ZOt.lA RURÁL B6iro: POVOADOS OIVERSOS

Ciiâde: ptNHEtRO UF: ÍirA CEP: 652ü)qX)

Dda dê inlcio: 29nllÀ)'18 C,o.Elu!âo êÉtivr: 2/rmr2018
Fimlftradê: lnfiaêslrúure
PropÍiotáÍio: PREFEITURA UNICIPAL DE PINHEIRO MA CPF,CNPJ: O6.2Í)O.745tmí-S

Àivrráde Táciica: 7. ExEcuÇÃo *Âo13it - RR/EST|MENÍO 53 - EXECUCÂO d'@.m meto oúbico; 
' 

- EXECUÇÂO lÁff04 -
TERRÂPLEMGEM 53 - EXECUCAO 85280.6 merÍo cúbbo; 

' 
- EXECT çAO #Âodx - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCÁO 8528m.m mdro

quedràdo;?.ExEGtçÁot40615-ÊSCAVACÂO53-EXECUCAO1340€9.58mêrÍo.rlticot7-EXECU9ÃOlH3olo-OESMATAMENTOÍl-
EXECUCÁO í70560.m múo qu.drádo;7 - EXECT çÁO *H30í0 - DESMAÍAi ENTO Í) - EXECUCAO 2«Xn0.96 mstro qusdr.do;

- 
Oha.n .eô.3

RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS \,iICINÀS t'lA ZONA RURÁL DO MUNIC|PIO DE PINHEIRO MA

- 

lntormCõaa ComdrnaaúaÍaa

A C.iidào de Á.êlvo Í&dco (CAÍ) à qual o atêtlado ê6tá üncdâ&
con3tit iÉ pÍo\r. dâ capâciradê táênico+rofulioÉl de p€3.oâ juÍdica
somentê 6ê o rê3pdnáv€l tácnico indido ê3tivEr qr vEnhe a rcí
itÍêgredo ao 3ou quadD tá6ico por maio dê dêdârâçáo êntr6gtE rD
momí o da lEbiliEÉo ou dr êrüêlE daa p.opoda8.

Cêílificemo3 que sê êncoí r. ündJhdo à píraênt.l CAT o ebdedo
eprcaênlâdo em cumpdmêr o à Lêi n'&666/g), êxpêdklo pêb pGaG6
jlÍldica coíírâtantê, e quêm cabê t ,rapônútilidádê pêh \rêreci&dê
e êxatiJáo das inbÍmaçõs n6b coÉtânt6e É dê rÉponrabilidad.
d.!tê consêlho â vEdÍc.ção de .iiüdad. profiôaioÍEl qn
coníormidadc com a l..i n' 5.í9,í86 ê Rêslç6€ê do Co.l8oltD
Fêderal de Engênh8d.6 Âgrommie - CONFEA.

ft e csrtirão pêrderá a vdidade, caao ocore qu.htEr altbr.Éo
posbrioí do3 êhmanbE cadarlrâb ÍÉh coí(i!06.

CERTIFICAMOS, 6nâlmêitê, qrc 6e cicoÍ{râ ún.llâdo à prê3ên[6 Cê idâo d6 ÂEêívo Técnico - CAT, o atêstado contendo 3 íolhâ(a), êrpêdido
p€lo conlrâtanE ala obrâraêMço, a quêm .âbe a rê€porB8bili&do É. v€racidado e ea.tidáo da6 iníomaçõc! nêlê coftlanl.3.

C.rltdb dc Acên o tácnlco n. t05051r20ít
06Í0012011, í3r0

,^Ill9

Ficâ(m) E)rcluldo(s), m 6ateÍío, o(s) 3êlviço(3) .r&s .ldbuir6G3 rao
oompctcín ao(a) pÍoíÉaioml(iô) êm quêátào.

A âúêrÍiciradê dêÉlâ CeÍlidão podê sêr verifceà êm: https:r/cÍ6€-

f7

, dn a clra\r6: xAD89

consêlho Reglonal dê Eng€nharla s Âglorprnb do Eatdo do iralanhào
avsiil. dG riohnd6. qrdra 35, lolê l. C.lt.u, sào Lú-Irr

T.l: + 56 O!) 2,Gt00O F.r: + §§ (9O 216.@ E-miI ídaDGoa-m..o.!.!.
.m: A]OS/2É2, & 15.47.
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PLA"ONTEC - PLANEJATTENTO ABRAS TERRAPLENAGEH LTDA / EPP
cN PJ túo 4 1.61 7. 1 92nOO1 -67
Sede Localizada: Avenida dos Hotandesês, Quadra 11.. Lote 14 - Edifícío
Century Muftemprcsaial, Sala 811 . Calhau, CEp 65.071-380. São Luís MA
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ATESTADO DE CAPACIDADE ÍÉCNICA

ÁtesÍamos para os devidos fins, que d emprcsa PLAMONTEC
OBRAS

41.61 7.192nOU-67, sediada Avenicla dos Holandeses, Quadra 11e. Lotê 14
Edifício Century Multempresarial, Sala 811. Calhau. CEP 65.071-380. São Luís MA.
Executou os Servrgos de Rêcuperaçáo de Eslradas Vicinais na Zona Rurat do
Município contorme Contab No 023639nU8. Declaramos que os seNiÇos foran
pÍeslados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas.
êdministrativas e comerciais vigentes, e em peieita obediência as cláusulas
contratuais, não tendo gualquer fato que desâbone sua idoneidade técnica
admin istretiva e comercial.

,. DADOS DO ATÉSTADO:

1.1 DADOSDAOBRA/SERWçOS:

contrato no 0236392018 / Vetor R$ 2.632.095,00

1.2 LOCAL DA OBRNSERVTÇOS:

1.3

lgcupercção de Estradas Vicinais trechos dos povoados Foialeza. Refúgio,
Macapazinho, Padrinhas, Canarana a MA 0Oô, Viveiro, Buiti na Zona Rúral
clo Município dê Pinhdiro MA.

PERIÓOO DA REALTZAçAO DOS SERWçOS

26 DE JANEIRO DE 2018 A 26 DE JULHO DE 2018.

2. DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ N" o6.200.745nOO1 -AO
SEOE LOCALIZADA: Praça José Sarnêy, 560 Centro. CEp 65.200-000
Pinhêirc MA

vv

3. DADOS DACONTRATADA:

Cons.lho Rsgional ds EngBohalla e Agronomla do Eatdo do .ranhão
Avdid. .la [tobr<h6., Ord! 35, L.r. a. Cálháú, Sâo lrÉ/U

Í€l: + 55 €6) 21oa{ao0 Fu: + 55 (96) 210&t30o E rEil í.1@EEoqúil1d!.b.
ItrpEe d: |E/G20C2. àr 15rt7.
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4. oADos Dos RgspolsÁ ygts rÉcutcos:

JosÉ IRLAN RAPoso aoRGEs
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NAC'ONÁL PROFISS IONAL 110761645.0

s. DADOS DOS SERWçOS REÂ LíZADOS:

a. DENrtFtcAçÀo Do stcNATÁRto:

REP RE S É NT ANÍE DO CO Nf RAT ANf E
JoÀo LUctANo sir ya soaRes
PREFEITO MUNICIPAL
CPF no 839.4ô5.943-87

Pinheirc MA, 2O de agosto de 2018.

' ,.' Prefêito
''- cPF no 839.46s.943-87

Recupêração de Estradas Vicinais trechos dos povoados Fottaleza, Refúgio.
Macapezinho, Pecldnhas, Canarana a MA 006, Viveiro, Buiti na Zona Rúral
do Municlpio de Pinheiro MA.

Io.- §
.9

a
F

\
:

n no Araújo'Costa
CREA No t t tezalss-z

*"tiir''s Eng. Responsávêl pela Fiscalização
no município de Pinheiro-MA

tL
Con!êlho Reglonal do Engsniarla ê Aororpínla do ÉEEo do lr.ranhão

Avdnd. d.. rbh.L.+ qrd. 3í Ld. I, Cdn r, Sao Lúl/ta
r.l: + 55 (16) 2llE€mo Fs: + 55 (9E) 2l(8fl Erllil í.Lcoio..ooc.Ér..o.r.!t

I CREA.MA

lnrl! .o.n: GO6l2@2, b 15:47
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PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRÀPLENAGEIú LTDA-EPP
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CNPJ : 41.61 7.79A0(n1 -67

oBJE OTO6RA. ÂEClrgEiAçÀO OÊ Ê6ÍiADA VlCll{AL XO 
"Ulll(rPlo 
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO....
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

\

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

No Certidão: OO13O2|22 Data da 06101l2O22 21:09:11

lnscriçãoEstadual: 124132340 CPFTCNPJ:41617192000167

Razão SociaI: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES, 14 EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105 CEP:

Telefone: (98)32381874 Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231, de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei no 7.799, de 19/1212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão:120 (cento e vinte) dias: 0610512022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Divida Ativa".

CERfl DÃO EMITTDA GRATUITAMENTE

fz
Data lmpress ão: 07lO4l2O22 10:49:35e-
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SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÂo Do rERMo JuorcrÁRro
DE SÃO LUIS DA
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DA ILHA §áa
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USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquúos dos

Feitos das Varaa Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1o) do mês de

janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e três (23) do mês de

março (03) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuiÉo de pedido de

Falência, Concordatâ, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou

lnsolvência Civil contra ONTEC . PLANEJAMENTO

OBRAS TERRAPLENAGET LTDA, inscrita no cNPJ sob no.

1.6í 1921000í€7. CennptcO finalmente que a Secretâria de Distribuição

é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é

verdade me repoÍto e dou fé. Dada e passada a presentê Certidão na Secretaria de

Distribuição a meu cargo, no Fórum 'Desembargador Samey Costa", nesta Cidade

dê Sâo Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Gisele eireles Mendes,

Técnico Judiciário, mal. 134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus

Carvalho, Secretário Judicial dâ Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São

Luís/MA, 23 de março de 2022.

€:

. i-.,ANSELM JESUS C
rio Judicial da Distribu

^to 
rudlcial

L)0,)(jitíJ $ ,;ÍL r

oB$nvaçÂo:
O CI{PJ con§tânte nêíà cenidão Íoi iníoímâdo pelo soli.itànle. Suâ tituleridâde devêíá ser conferide pelo interess.do e destin.tário. Ot
íeitos oriundos dà Verâ de lntêresses Difrr$t ê Crlêtivôt terão sua competênciâ vinculâde às Vãras Cíyeis ê/ou Fãaenda, de âcoído com os
l igântes.

Âs .onsultai ,orôm íealiràdas nos rist€ma5 Themii PG e PÍooêsso Etetrônico Judtcial (pJE) e ABRAiIGE SOMEÍ{TE AS VARAS
COMUÍTS m TERMo,UDlcúRlo DE sÃo LUIS.
Eltâ ceÍtidão teíá validàde de 5êsíêniâ (60) diâr (an. 198 do códi8o de t'lorm.5 da CGl, e êmitide em umâ única vie, sefi rasuíâs e
medianE assiíraluÍa do seívidoí (aít. 199doC&iBode Normer da OGrl.
Cenidões solicitâd.s. emíida§ € digitalir.das vinuãlmêntê poí ê-nail por ioÍçe de PortàÍie Coniuíta nt 1412020 TJMÂ ê êstêndidà às
poít.íiâs n, 34/2020 ÍJMA e o1l2o21TJMÂ em í.cê do pê.íodo dê Pândemiâ covl}.19, Íicâído dêrobíieâdo o solicit.ntc de autcíticãí ã
íeteíida ceÍtidão e podendo conílÍmaÍ a veracirâde do sêlo no sita do TIMÂ (írcall2ação da sêlos).

RVA

AvenÍla ProÍ. Caíos Cunhe. s/n.
"Samêy Cúta"Fórum

IMPRESSO EM 2í03l:1022 l3:25

- CEP 6507e820 - Fone (98) 3194-5{09 / 5{08



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| .,.

.rt:: '

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIO

No Certidão: 003272122 Data da 1OlO1l2O22 2O:42:33

lnscriçãoEstadual: 124132340 CPFTCNPJ:41617192000167

Razão Socia!: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES, 14 EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105 CEP:

Telefone: (98)32381874 Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a242, da lei no 7.799, de 19/1212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 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

identificado. Ressatvado, todavta, 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 vinte) dias: í0í0512022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressão: 07 t14t2022 1 0:47:33

r)'
Ç/



MINISTÉRO DA FAZENDA
SecretrÍla da Recelta Fedêial do Brasit
ProcuEdodr-Geral da F.zenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COiI EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRTBUTOS
FEDERAIS E À DMDA ATIVA DA UNÉO

Nome: PLATUONTEC - PLANE,ATENTO OBRAS TERRAPLENAGEU LmA
CNPJ: {í.617.í92000í-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Necional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadê do sujeito passivo ecima identificado que úerem a sêr apuradas, é certificado que:

Esta certidão é válida parâ o estabelecimer o mefiz e suas filiais e, no c.lso de ente Íederativo, pere
todos os óÍgãos e fundos públicos da administraÉo direta a êle vinculados. Rêfere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito de RFB e da PGFN e abrenge inclusive as contribuiÉês sociais previstas
nes elínees 'a' a 'd' do parágrãfo único do ert. 11 da Lei no 8.212, de 24 de iulho de 1991.

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

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, êstê documênto tem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

A aceitação desta cêrtidão está condicionadâ à vêriÍcaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.br> ou <http:/rwww.pgfn.gov.br>.

Cêrtidão emitida gratuitamente com base na Portaria Coniuntie RFB/PGFN no 1.75,1, de 2t1}t2},l4.
Emitida às 17:22:48 do dia 3í /03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida eté 27n912022.
Código de controle de ceÍtidão: FFíF.gEAF.zAEg.íCoA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

constem débitos administrados pela Secretariâ da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade susponsa nos termos do art. 15í da Lei no 5.172, de 25 de outubro de í966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideraÉo para Íins de certifcaÉo da Íegularidade Íscal, ou ainda náo vencidos; e
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CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito
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QR4ODE

Documento a.asinado com cenifcado diEitãl êm conÍoÍmidade
com a MEdada Pro\riúÍia no 22q!,20O1, Su6 validad€ podErá
sêr corúmadâ poí meio do progÍarB AssinadoÍ SeÍpro.

As oientâçôês pâra iníalar o Àsshador seÍpÍo e rêalizd à
validaÉo do documenb digital estão disponívels em:
< hflp:lrr,ym'v.seDro.gov.br/âssinadordigital >. opçâo Validar
ArsinÀtrra.
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CNH Digital
DepaÍtamento Nacional de Trânsito

,)

1-1:r]1.]'F,\|i,19.,'1,'.

QR-CODE

t=

As odehtações paÍa inslalar o Assinsdor SeípÍo e íealizaÍ a
validaÉo do documento digital eíâo disponÍveis em:
< hÍts:rÁ,,ww.serpÍo.gov.bÍ/assinadoFdigital >, opção \râlidar
Assinatula.

§ERPRO / DENAÍRAN
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úki\üvnui,rr+ Dodmehto assinado com cênificâdo digilal em confomidade
com a Mêdida Proüsória ho 220G2/2001, sua validade poderá
sêr confímada por meio do progtarnâ Assihadot Serprc.
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PRETEITT'RÂ DE SAO LIJÍS

SECRETÂRIA MUNICPAL DÂ FAZENDÂ

CERTIDÃONEGATNIA

Número da Ceddão2 C[[[l693%52022

valid.Àg: oslos/2022

CERTIFICADO

.LÚ22.Cr212rrT

Hffi§

'tPÂI
., ü; {6' 'rl'

{,-)''Ç'

,,,1

',,,.,'
\

CERTIFICAM oS OUE ATÉ A PFTSENTE DATA NÃo coxsle oÉgno rrscAL RELATTVO A PESSOA
runÍorce. orscmre RESERVÂ-SE O DIREITO DE A FÁZENDA M crper coeRÂR oívDes
PoSTERIoRMENTE coMpRovADAS. upóresr PREVISTA NOS ARTIGOS EO E 146. DA LEI 6.289. DE
zsltzlzott oo côorco rrusurÁnlo r\,ruNrcrpÁL.

DÂrDsDAPEssolpnbrce

ClíPli 4r.617,192 / ooot-67 tuscrtSo UurtctpaL 335o2oo 1

Razão SoclaT PLAMONTEC - PLANEJÂMENTO OBRÂS TERR.APLENAGEM LTDA

ATMDâDE ECONôMICÂ PRINCIPâL

412040000 - CONS'IRUCAO DE EDIFICIOS

ENDEREçOIELOC UZ C O

Logradouro: ÂVENIDA DOS HOI-ANDESES

Núm€ro: 14 C@pl€m€nüo: EDIF CENTURY MULTIEMPRESÂSAIÂ 105

BaiÍro: CALHAU

MunlcÍplo: SAo LUIS - MA cEP 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eÍicácia até a üta de validade acima informada,
tendo sido lavrada em São Luís (ue), em 07 de ahfl & zoz2 ?ô 09:19, sob o código de

autenticidade n l$FlLCliD4.(E STI6F9FBÂ861F953^ÂC4[F.

Â autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada na lnternet, em
httus://stm.semfaz.saoluis.ma .sov.br/validacaocertidao.

"NÂO E VÁI,IDÂ A CERTIDÃO QT'E CONTIVER EME}IDÂS, RASTJRAS OU ENTRELINHÁS.T
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07 lún2, 09t19

Aprovedo pele lníruÉo Normativâ RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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Página: ír2

a_

MOTWO DÉ CAD^§TRAL

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NO E EMFRE6AEAL
PLAi'ONTEC . PLANEIAiIENTO OBRAS TERRAPLEIIAGE LTDA

OO E§TAAEI.EdMENTO (NOME r FANIA§IA)

PLAíI'ONTEC

E DA ATMTTATE Ff[NdPAL
ilí ,204{10 - Comirução de êd ícloi

E t,AS ATI\,IDAES
19.2'l-7{0 - Fattb.çlo de Pllduto3 do rrtrno dê peôóbo
lE.íl-í{o - Coklta de ÍlrHuos nâo,frrhoro3
3t.í2-2{10 - Col.L de ,t!íduos p.iigolo3
,12.1í-l{í . Coostruçâo dr iodovios e rÊnoviÍlg
,12.íí-í{2 - PintuÍs p.r. sinaliz.ção crn pbtas n doviári.3 ê aGrcpoÍtos
,12.12{{0 - Con5truçáo dê obrat d!.íê ltpeci.is
,12.13{{0 . obras de urü.nizaçào - ruas, pn ças e cdçád.!
4,1.2í€{3 - anúCllção de rldcs dc distibuiçto de cneqia elétrice
,12.22-7{rl - Co[struçáo dê ]edês dê abaíecimênto dG ágüa, colct dG csgoto ê consltuções corebtasr Gxc€to obr.5 de
i?Íh.çlo
42.lg{{í - Corstlrçlo de hst !.Écs c.poíiv8 ê ltclE liv.s
,8.í3.1{lO - Obras de têrr.plq{Érn
43.2t{{0 - lnstaLgao ê manulênÉo CÉtric.
,43.22{{rí - lnstahçóGs hidÉulic.s, t.nitárias G dG eás
,lil.2g-í.{rl - ilont gcm c instllaçáo dê sistGlnas e .qllp.mentos de lumin.glo r sindiz.qlo ern vi.3 Éblic.s, portos e
aeÍopottos
43.304{í - lmDênnc.biliz.Éo êm obr.s dê üe.nh.rir civtr
43.99-í{rt - Obr.s dc.lvGn.ri.
i19.2,1-8{0 - Tr.nsporte GccoLr
7í.íí-í{0 - S.rviço6 dê sÍluit!tuÍ.
7í.í2fl0 - Scwip6 de cngqthari.
7r.lí{-00 - Loc.çfo d. .uldÍóvGis sam cqrdutoí

coÍrco E o€scxüçto o^ N^ÍI.RE2Â JUnüc
206-2 - Socicd.de Empresárb Limit da

LOGRADoURO

AV DOS HOLA'{DESES
tÚ ERO

11
COi't"EMENTD
EDIF CENTURY TIULIIE PRESASALA í05

CEP

65,07í 3t0
BAIRRolq6TfiNTO

CALHAU
rr.lldão
SAO LUIS

UF

ÍúA

ENOEREçO ELETRÕNCO

PLÀÍIIOÍTITEC,PLAÍ{OiITEC@O AIL.CO
ÍELEFOiE
(96) r2í-2í65

ENIE FEEERAIWO REsPONúVEL (EFR)

6mi çÁo crD srR L

ATIVA
oAT O StÍtAÇIO C^OASÍR^I
01n7l2ú1

oAT O SmJ çÀOE§PEq^L

NUMERO DÉ |N6Cãç^O
{í.6í7.t12m00í67
ttlATRtZ

coilPRovANTE DE INSCR|çÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE AAERruRA
25r03rt992

PORÍE
EPP

Emitido no dia 07ru1r2022 às 09:49:32 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME

PLÂ ONTEC . PLAI{EtrAIIEiITO OBRAS TERRAPLEI{AGE LTDA

E t 
^s ^Ttvtlr 

DEs

2,32-2{l - Alugud dG máquh.. . .qúipamqttos para cotlttruçáo rcm opGrâdor, GxcÊto atrdaltE3
to.tí-í{í - AüvidadG. dê vigllllnci. c rêgurança priv.d.
11.íí-Ato - Sêlviços combin.doc p.râ .poio a cdiíbio3, Gxccto cordomtnio6 prtdi.is
tí .30rj{0 - Aliviír.dG. p.ir.gí.ti.ai

E o^ MrnEz
206-2 - Sociêdadr EmpÍsário Umitada

LOGRADOIJRO
AV DOS HOLAÍIDESES

l{JlirERo
11

@if!-EUENTO
EDIF CENTUR\í TIULNE PRESASALÂ í06

CEP

85,071€E0
B IRROIXSTRIÍO
CALHAU

t .Í.lc{Pto
SAO LUIS

ENDEREçO ETEÍRÔI{CO
PLAT ONTEC.PLA OÍ{TECeG A|L.COM

ÍEtEFOtf
(oEl 1254-2165

ENlE GFR)

srTlr çÃo ÇloAsTR I
AIIVA

o T oA §tTr.r Ç^bcADArirR L
o1/0,l2W1

MOÍVO E sl CAD SIRAL

EAFECTAI oT D §tÍlt ÇÀoEEFEO^L

NlrrERo E rN8CRtçÀb

'lí.6í7.í92m00167itATRtz

GOI'PROVANTE DE TNSCRIçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABEÍIINA
25r09fl992

A

Aprovado pela lnslrução Normativa RFB no 1.863, de 27 dê dezembro de 2018.

\- Emitido no dia OZlUl2O22 às 09:/Í9:32 (date e hora de Brasília). Pérgina: 212

fL
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CERTIDÃO DE REGIST.RO E QUTÍAçÃO
PE!§OA FTSIOA

L.i Fêdcr.l l|o 5t9a d. 2a d. D.z.mtro dG 1966
CREA-MA No a64135/2022

Emiúot 07lo1l2o22
V.lid.d.r 3tl03l202t

Chava: YzcaoCon3.lho lcgionrl dc Ene.nhâri! r Agronomia do E3trdo do il.r.nh5o

CERTIFIC MOS quê o ÍrDfit ion.l mamiomdo an@nhs-€o trgÉtedo nc.b Comclho, m3 tâÍrms da Loi 5.194/86, & 24112J19eÉ, conbmo 03
dadoa âcirÍ|a. CERTIFICAUOS, ahda, Éca o .abbêbcimento ma ertbG 68 ê @ da l§bÍida Loi, quo o inbrD3sâdo ráo 3ê enconfs am .lótib com o
CREA.MA,

- 

lntrrn{do(.}
Prof€3ional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

RogisüD: 1t078í6450

CPF: 256.6í7.8i2:,{X

'npo & R.gisto: R.gi6üo Dofiniüvo de PÍofsBirn l(OIPLOMADO NO PAÍS)

Date d. r.girfo: 12,06119@
.;/

- 

fltulo(.)

GRADUAçÃO

ENGENHEIRO CIVIL

AribuiÉo: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29OA'73, DO CONFEA

O.ã d. FormeÉo: 25fl Uíggl

- 

Ír..cdeao
CERTIDÃO DE REGISTRO E AUITAÇÁO PESSOA FÍSICA

- 

lnformtõaa, otaa

-A íalrlíoa9lo daab docllmtrb conaüürl{a arn cÍlma prwbto no C&lgo ptnal Emallarl!, auraÍtando o(a} auto.(!} à rrtp.cúv! açio p.nal.
- CERflFlCAilOti quc o..o ooo.r.(m, dbr.glo(õ.., no(3) .LÍr.|ib(.} coíüdo(.} m.t docu[rnto, ..L C..üdao p.rd.rá . 3u. v.lld.d.
para bdoa oa aÍlltoa,
- Eata Garüdão Fldata a valldadG Gaao ocoara qualquar albr.ç5o po.b.lo. doa Glcrrarbr caaLaüala naL coiüdoa.
- VílHo .m iodo Müór{o racloaral.

- 

ÚfiÍr. Ahuld.d. Íàí.
futo: n2(l1l

- 

Aub.dc l Lglo
Náda conda

- 

R.apoí..b d.dú lócrtlc.t
Empí!6.: PLÂMONTEGPLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDÀ

RêgirüD: üXx)(x)2856

CNPJ: 41.617.íguml€7
D.t lnicio: 06/í 202í
Deh Fim: lnd.finido

D.iâ Fim d6 conb.b: 27l1{rr2025

Ipo d€ Rr6ponsstilided6: RESPONSAVEL TÉCNICO

fc
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PODER -T-IJ-D I CIÁRIC
JUSTIÇÀ DO TRABÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTTVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI.HISTÀS

Nome: PITAMONTEC - PLÂNEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM L,TDA (MATRIZ E
FILIAIS )

cNPJ: 41 .6]-7 .L92/000T-67
Certidão n" : 57273825/202]-
Expedição: l7 /t2/202t, às 09:5?:45
Validade: L4/06/2022 - 180 (cento e oitent.a) dias, contados da data
de sua expediÇão .

Cert.ifica-se que púÀtíoNrEc - pÍJÀsaJÀüEÀrro oBRÀg IERRÀPÍJENÀGBu r,TDÀ
(líÀfRlz E RIÍJIÀIS), inscrito (a) no CNPiI sob o n" 41.617 .]-92/OOOL-67 t
NÃo CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
CerE.idão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' f2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIução Administrativa n" 7470/2OfL do Tribunat Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de respons abi 1i dade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
ant.eriores à data da sua expedição.
No caÉo de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou fitiais.
À aceitação destsa certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portaL do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emit.ida gratuitamenE.e.

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas const.am os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplent.es perante a .IustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judíciais trabalhist.as, inclusive no concernentse aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolument.os ou a recolhimentos deEerminados em 1ej-; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

:,r -.- ..: :..i...:,:.-=: :r_: i--. .:r..r.
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Patrimonlal Folha: 1 de 2

Emprese: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 11.617.1921000187 Fode8 CorÉbil 6.186.í
Endereço: Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ComdemerÍo: EDIF CÊNTURY MULT Sí05, N.': í4, Bairo: CALHAIJ, Cidade: Sáo LuÍ§, E6tado: MA,
cEP:650713E0.
NIRE: 2'1200332110 - Dala: 10/'Í1lí993

t,ÍÍE Dê!crlçáo a íviÍt\
1

1.0í

1.01.01

í.01.01.0í
1.0í.0í.01.01
'Í.0'1.0í.01.01.0001

1.0í.03
í.01.03.01

1.0í.03.0í.01
í.01.03.0í.01.0(x}t

1.01.15

í.01.15.01

1.01.15.01.02

'.01.15.01.02.000í

'1.07.00

1.07.00.01

í.07.00.01.01

1.07.00.0í.01.000 t

1.07.04

1.O7.M.O1

1.07.04.01.01
',.07.04.0 t.01.0003
1.07.04.01.01.0004

1.07.04.01.0't.0005

í.07.04.01.0í.0006

í.07.04.0í.01.0007

1.07.04.21

1 .07 .U.21 .O1

1 .O7 .04.21 .O1 .OOO1

Totel Atlvo

Alivo circuhnte
Disponiuliddes

NumeÍári6 em E6pécie

Caixa Gelal
caixâ

Clienles

Client6 Nacionais

Duplicatas a Reoeber

cliêrÍea Divel36
Estoque6

E8toquea em EBtâbêlecimentoa PrópriG
E6toques de Materiaiô

Matcriais a sêrem úilizado6 na prcataçáo dê EdviçoG

Ativo não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Cliente6

Client6 Nacionais

Clierúc€ DivêÍEc
lmobilizado

Bens em OpeÍaçáo

BenB Lnilizado6 na ProduÉo e/.iJ Prê6taÉo de Serviços

EquipamerÍG, Máquinâs e ln6talaçõe6 lndtt§triab
VeÍculoB

Móvêi6, utensllio6 e ln6talaç6€6 comerciai6

Equipament6 de Procesaamento de Dado§

lnstalações
(-) Deprêciaçôe6, AmoÍtizaçóls ! QuotaÊ dê Exâu6táo

(-) Bens utilizados na Produçáo erou Pr6taÉo de Serviç06

(-) BenE Ljtilizados na Produção e/ou Pí6taçáo de Serviçc

5.757 .371 ,92D
2.135.8Íb,55D
't.186.975,6íD
't.186.975,6íD

1.'t86.S75,61D

í.186.975,61D

7,{í.350,74D
74í.350,74D

?11.350,740
741.350 740

m7.4EO,2N
207.AB0,zfi
207.4AO,2ú

207.480,2W
3.62í.565,37D
1.440.738,7@

1 .440.738,70D

't .440.7§,700
1 .440.738,70D

2.180.826,67D

2.7E7.941,51D

2.787.941 ,5'Í D

1.222.U7,28
739.803,440

', í.265,00D

20.32',t,940

793.7M,33D

607.114,84C

607.114,UC
607. t14,E4C

5.757.371,92 D

,à '/-),

'r'.1 ,

t, conrinuâ...
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Balanço Patrimonial Fothà:2 de2

Empresâ: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.í921000167 Fone6 ContâtÍl 6.186. t
Endêreço: Enderêço; AVENIDA DOS HOT NDESES, Comdemento: EDIF CENTURY MULÍ Sí05, N.o: í4, Baino: CALHAU, Cidadê: SáoLul6, Êciado: MA,
cEP:650713E0.
NIRE: 21200332íí0 -Oata: 1O/í'llí993

Cohte Dê8cdçáo gtttrr)irÍl

2

2.O1

2.O1.O1

2.01.01.03

2.01.01.03.0'l

2.01.01.03.0'1.0ürí

2.0't.0't.03.0t.0002
2.0't .0't .03.0 t .00í 0

2.01.01.03.03

2.01.01.03.03.0010

2.07

2.O7.O',l

2.07.01.01

1.07.01.0í.01

Y.oz.or.or.or.ooo't
2.O7.07

2.O7.07.01

2.07.O7.O1.O1

2.07.07.0'1.01.0m1

Totâl PãEsivo

Pa§6úo Circular e

obdgaçóG dc cuÍto Prazo

OhrigaçóêÊ TrebãlhiÊte§, Preüdenciárias e Fiscâis

Obrigaçóêô Trabalhi6ta6 ê Ptcvidênoiádas

lNss a Recolher

FGTS a Recolher

Salári6 â Pagâr

Obrigaç{es Fisoais

Simplca a Recolher

Patrimtuio Lhuido
Capatal Realizado

Capital Socjal

Câpital Social de Domicilied6 ê Rêsidentes no P.Í§
Cafital Sub6cíito dc DomicjliadoÊ e Residerúes no PaÍs

Outras Contas

0ú16 Conts
LucrG Acumuladoa

Luoro6 Adlmulado6 ê/ou Saldo à Di6posição da A66êmuéia

,,.\ 
), l;r\

5.757 .371 ,WC
í3.425,00C

13.425,00C

13.425,00C
't2.705,00c

825,00C

880,00c
11.000,00c

720,O@

720,00c
5.743.946,92C

5.000.000,00c

5.000.000,00c
5.000.000,00c

5.000.000,00c
743.946,92C

743.946,92C

743.9,4,6,92C

743.S46,92C

5.757 .371 ,92 C

lEIEI deEncêtÊmento: 3'lh2l2(n1
Valor de Aüvo e Pa66ivo: R0 5.757,371,92 (Cinco Milhôes Setecên!06 e Cinqoerta ê Sete MilTrezentc e Setenta e Um Reais e Noventa ê DoiB Cemavo6)

Sáo LuÍs-MA. 3l de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 125.e6.05920

UBIRAJARA OE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR

CPF: 5657í 990344
cRc 8869/MA

Valor de Ativo e Passivo: RS 5.757.371,92 (Cinco Milhões Setecentos e Cihqüenta
e Sete Mil Trêzentos e Setenta e Um Reais e Noventa ê Dois Centavos). O
presente Balanço Patrimonial foi transcrito das folhas n' 22 e 23 do livro Diário n'
9, registrado ne Junta Comercial do Estado do Marâ nhão em O2IO5/2O22, sob n'
20220521085.

fz
Fim
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Folhã: 3 de 3

Empresa: PLAMONTÊC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTOA - ÊPP - CNPJ: 4í.6Í7.í921000167 FoÍtes CoÍtátit 6.,186.1
NIRE: 21200332'l'10 - Data: 10/1íl1993
Estabelecimentos: Todos; Centr6 de Re§ultado: Todos
Endereço: AVENIDA DOS HOLÂNDESES, Comdemento: ED CENTURY MULT 3105, N.': 14, Baino: CALHAU, Cidade: Sáo LuÍs, Estado: MA, CEP:
65071 3E0. TeleÍone: í09E) 82542165

Cdlb Oe.GÍleào
01n1lãJ.21

a
37,t2tm21

(+)

(=)

(-)

(=)

(-)

(=)

(=)

010

010.01

0't0.0't.03
030

040

040.03

060

070

070.01

070.03

1t0
'150

m0

Receita Brutâ Opêracional

Faturamento Prod. Merc. e Serviços

Vendas de SeMço6
Receita LÍquidâ

Cuío MeÍoad./Serv./Produlos Vendidos

Custo dos SêMços PÍ€3tado6

Lucro Bnito
DÉpêêas Operaoionaia

Desp6as AdministÍáivas
De6pe6a6 Tributária§

Res. AÍÍes das ParticipeçóG e Contrib.

Re§. Antes lmFRenda e Contrib Social
R6ultado Lhuido do Exercicio

.:--.: i

..,. 
) t 1'',;" 1.863.028,35

1.E63.028,35

1.E63.02E,35

1.863.028,35

5í 1.443,09

511.443,09

1.35 t.585,26

99't.305,6ô

843.629,09

147.676,57

3{i0.279,60

360.279,60

360.279,60

i;ti .;r,

Sáo LuÍs-MA 31 dê Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
sócto ADMtNtsÍRADoR

CPF: ,25.6.16.05320

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR

CPF: 5E571990344
cRc 6869/MA

Fitn
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Fortês Contábil 6.186. 1

Endêrêço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EOIF CENTURY MULT S6í1, N.': 14, Baino: CALHAU, Cidade: Sáo LuÍ6, Estado: MA,
CEP:6í171380.

Demonstraçáo do FIuxo de Caixa - Método lndireto
Empre6â. PLAMONTEC PLANÉIAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.6'17.19210001ô7
NIRE: 2í200332't 10 - Data: I(yl l/1993

Atlvldadê. opêr.clonalr
Lucro Líquilo
Aumento em Cliente§

Diminuiçâo em E6toque6

Diminuiçào em ObÍigaçóca de CuÍto Prazo

Diminuiçáo em Lucros Acumulado6

Caixa LÍquido da. Aüvldadê. Opcracioiair

Ativid€de6 lnvêsümênto
Diminuição em lmobilizado

Caixa Llquldo dai Âüvidadea hw€ümento

Vãriação Lhuld. de Calr. . Equivalêntê dê Calx.
Calxa ê Eqqivslentê de Calxa no lnÍcio do Pe?Íodo
CalI. e Equivalenb de Calx. no Fim do PerHo

São LuÍs-MA, 3't de Dezembro de 2021

01N1m21
a

31112tfr27

360.279,60

{341.350,74 )

53.674,05

(10.698,99)

(21 3.341 , ss )
(í 5t.6:17,67'

'121.897,08

121.es7,É

(29.7l(,,53)

1 .216.716,20

í.rrô.97í6í

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
sôcto ADMINtSTRADoR

CPF: 125.646.05!20

UBIRÀ'ARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR

CPF: 5E57'1990344
CRC 8869,/MA

àea
Fim



PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM
LTDA

CNPJ: 41.617.19210001-67 NIRE: 212003321 l0
END.: AVENIDADOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY
MULT S105, No: 14, Baino: CALIIAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,

CEP: 65071380.
NOTAS EXPLICATIVAS
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^t) ür:

NOTAS EXPLICATIVAS AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31

.-) ilr.

J
--- .-)

Lt
.,',

c D

DE DEZEMBRO DE 2021

A empresa PII\MONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM
LTDA esüi sediada na AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED
CENTURY MULT 5105, No: 14, Bairro: CALH.AU, Cidade: São Luís,
Estado: MA, CEP: 65071380, e tem atividades voltada paru a irea de obras. A
empÍesa PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTI)A
mantém um sistema de
escrituraç?Ío uniforme dos seus atos e fâtos administrativos, por meio de processo

eletônico. Os registros contábeis contém o número de identificação dos
lançamentos relacionados aos respectivos documentos de origem extema ou
intema ou, na sua falt4 em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a
pratica de atos administrativos.
A documentação contábil da PLAMONTEC C'Tn7N
TERRAPLENAGEM LTDA é

composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outas peças, que

apoiam ou compõem a escrituração contribil. A documentação conuibil é hábil e

definidas na legislação, na técnica- conüibil ou aceitas pelos "usos e costumes", GERAL
PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA mantem
em boa ordem a
documentaçiÍo contábi l.

As principais práticas contábeis adotadas:

a) Caixa e Equivalentes de caixe:

Os valores contúilizados neste repÍesentam moeda em caix4 bem
c,omo os recuÍsos que possuem as mesmas caracteristicas de liquidez de caixa e

-í()
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de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que es6o sujeitos a

insignificante risco de mudança de valor.

b) Duplicatas a receber

Representam os valoÍes a receber em curto pÍazo que são registrados e mantido§. ng-._-
balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos ou notas. ..'i . ''-l' '' "f,,, .:'-. .: ,,..

_. _-_t 
,. ( t,_,. ..t'

t _ ,l
c) Mercadoria para revenda

As referidas são registradas para utilização no ano subsequente.

d) Ativos circulante e não circulantes

As referidas contas são registradas pelo valor faturado.

e) Duplicatas a receber

Representam os valores a receber ao longo prazo que

são registrados e manüdos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos

ou notas.

f) Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição.

g) Depreciação Acumulada:

A Depreciação do Imobilizado é calculada pelo método linear, mediante aplicação
de taxas que levam em conta o tempo da vida

h) Passivo Circulante e Não Circu

Siio demonstradas pelos valores coúecidos ou calculáveis acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, varia@es monetárias e/ou cambiais
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicávet os passivos

*Z
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circulantes e não circulantes são registrados em
dejuros que refletem o pÍÍrzo, a moeda e o risco de

i) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:

São registradas nessa rubrica os encargos sobre
como, encaÍgos retidos a pagar.

j) As despesas e as receitag:

EstiÍo
ao regime de competência.

apropriadas

Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
Administrador, Socio
CPF: 125.646.053-20

.,, il i
valor presente, com baEê eÍq lanas-,'' í, i
cada transação. ,t ,' ' l: '. 

''
':, l, ,,...

'-\.,.//
. ,, 

, 
,/l

--.:.-.-/.
folha de pagamento a pugur'b"m

k) Apuraçâo do Resultado:

O resultado foi apropriado segundo
o regime de competência. As receitas de prestação de serviços mensuradas
pelo valor justo (acordo em contÍato - valores recebidos). Os rendimentos e
encaÍgos incidentes sobre o ativos e passivos e suas realizações estaÍo
reconhecidas no resultado.

l) O Patrimônio líquido:

E apresentado em valores atualizados e
compreende o Patimônio Social, acrescido do lucro acumulados no exercicio no
período.

obedecendo

Ubirqlara de Jesus Gomes da Silva
CONTADOR

CRC/IvíA: 8869/MA



.l
,1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de DesburocratizeÉo, Gêstão e Govêmo Digital

Secretaria de Govemo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraÉo
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Certiíicamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta
assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nomê

í2564605320 ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

58571990344 UBIRiUARA DE JESUS GOMES DA SILVA

clatMco o rroraEo Er o1lo5l2o22 13!50 6oE r. 2022o5tla8a.
PEdtbc|olo: ZZ05418Al Da O3/OS/ZO22.
c6Dr6o Da vEEurcÀçlo, t220560912?- cxEi, DÀ aBDitr arStzlrzoooL6?-
lal8a' ,1300332U0. coL Srllloa Do Elolaalo 4t Olls5/2o22.
EtÀm[ftEc - EtÀlttitltaEúro olrÂá tttt EÉDtÀ(ln Í.a!À

IÀPIÉ!éA DOCEÀ DÀ ÁILl,À

J[trI-{rA

sEcnErÍRtÀ- orttL
rTl,. Gp!...t.él1.hr. gov.br

À válidâdê d..t. dÕdh.it., .. irFter.o, flcã .üJ.ito à cdplaàçIô d. .u. .utàti.idãd. n5c
ltfoh.hdo ..u. t..p..ttvo. códtqê. d. v.!ifi..cáô.
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iitjrl No 865569/2022
Eml..lor 03/OE/2O22
V.lld.d.t ,llOÉ12022

ChaYc: ZcYYs

rmrEJra
L.l FrdGral Í{o Slta d. 2a d. D.z.mbro d. lg6a

Con3êlho nrgiond dc EngcnhrÍh G Agronomir do E3tado do lihrrnhão

CERTIFICAMOS que e EÍpí!€a rÍúrcioneds en ont'eê rogi!ü'âda nâab Con$lho, no3 T.nnoô dâ Lci 5.í9,#65, @níorne os d.dos impÍlrro3
n€§ie Ga.üão. CERTIFICAMOS, ainda. quc stó . pIüsenb daie, a ÉÊrid. pê3soa juídi:a o seu(s) re3pon€{vcl(i!) tócnico(6) oaláo quibs com {aÊ
.n!id.de6 6 denleb obigaçóc8 junb .o Conêollro Rogionel de Engonhadâ a Agíonomie do
atividad€s, cir.uftaÍita à(s) etibuiÉo(Éoê)da s€u(s) r€.ponaávôl(vois)tácii.o(s).

,{erEnhâo - CREA-I,A, .aEndo habilitade e exorcêr ãra6

a

taênlcotr@taalonal d. Gmpltta a coitpaovada pab conlunb doa .carvoa üanlcôc doa pÍoll.rloo.lr coltatanDa d. r.|t

lnbr....do(a)

R€!'I,õOS RCIAIiVS3 
'O 

ObJ'üVO SOdEI EMPRESA HAAruTADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE
MINAS, NO ÁMBITO DAS ATRIBUIçOES DE SEUS RESPONSÁVEE TÉCNrcOS

EndêEçô M.Tiz: AVENIOA DOS HOLANDESES, QUAoRÁ 1I, ,I/í, ED.CENTURY í IANoAR, SAI.A 105, CALHAU, SÃo LUÍs, MA, 65071380
'I]po de R€gi3üD: Raoi8to O€Íniüvo d. EmpEa.
Dai. lnicisl: (}2,OArl gq|

Delr Finel: lnd.fnido

R.gbüo R.Oion l: (XXXI02866EMMA

cERTIDÁO DE REGTSÍRO E OUTTAçÃO PESSOAJURtOtCA

- 

lnÍo(magôaa r Í{ot t
- A oapaolrrada
quad?o tÉcnlco.

- A ca.tldlo tava aúa
bol.toi tírot m22

v.lld.dc ltdurd..m vlttrd..lo vlndn nb do BOLEÍO d. AI{UIDADE.m Ab.rb &lt t79!!02. D.t d. v.notm.nto do

- Erta caaüdlo paÍdari . Yalldailg ca.o ocora quahuar.llnaÉo poabrlo. doa aLmanbr ctdart..la nGL conüaloc

- 

ÚUm. AnuH.dG P.g. 

-

Ano: 2021 (6/6)

Parcêlarnenb Aôo:2(22 euentid.do do p.rc.le3 p.g.i:2/6

_ aúb. d. Irlltâo
Nede cons

LTDA,NAGEMÍERRAPLEO:lrl:EPLAI/IONTEGPLANEJAMENTO

87íEzr.aiÍ7.6í

Empro€ei

CNPJ: ,11

Rogi*o: m@m2856 ,:ll i'lt ,:,;]
Cebgoí.: M.tiz i. ,'' i
Cadt l Sodal: Ri s.O(x).Om,OO \. '' ' -/ ' ' 

/

Faix.:6 ' ',-,.i .)'..
obirlivo soci.l: coNsÍRUçÔEs DE EolFlclos, sERvrços oE REFoRt A E ACABAMENTo NA AREA DE coNsrRugÃo ? cóDtco 4t.2G,ryoo;
coLETA oE REsÍDUos NAGpERtcosos ? cóDcó 3a.11-aDo; coLETA DE RÊsiDUos pERtcosos z cóordo o.tz_zó, oanes oe
YISYS!1o^?^Iyl !991"-F gelçmrs z cóoteo rztà+rm: coNSrRUÇÃo oe noôovÀs e ie-n-rióvres ã ãÃüruÉr.riÀçÃõ
ASFALTTCA _? COO|GO.(2.ítírÍ)í; ptNTuRA pAR^ STNAUZÂÇAO OE ptSTAS E RODOVT S E AEROPORTO§ ? CôOtcO 42]11-1N21gglllLuqlo 

_D_E 
o-BIAs DEâRÍEs EsPEcrAre poNrE E vrAD-uros z cóoreo rz.r zoroô; óols1nüçÀo ôi-nioe oÉ-e-aÀs=rEcrr,aeuo

DE AGUA. COLETA DÉ ESGOTOS E CONSÍRUÇÔES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAçÁO ?-CóDIGO 42.22-ZNI; CótIúiúçÀõ
DE TNST LAÇôES EspoRTlv s E REcREATvÁs z cóoroo lz.ss-E/or; oeRls oe rennlpLANÁoEu z ôooraõ lsr3r)ô, -uõmeeeu 

E
lNsrALAçÃo DE stsrEMAs E EourpAMENros DE rLUMrr{AÇÀo E srNÂLtz^çÀo oE vt^s pÚglrcÀ, poiiõaÉ ÀÉiópoÃiõà z coóioõ
11P-íô4: !úllRMEÂBlLlzAçÀo E oBRAs DE eNoerxaatÀ crvrr- z cóoreô rs.eo<or; rnmrspoàres EsôoúC z cóôr'eô ag.ztrroo;
sERVIços oE ARQUITETUR ? cóDlco 7Í.Ít-í,Íxl sERvrços oE EleErHmn r cóoreo zr.rzo,oo; r-ocÃõÀo ôe eúio-úOvers õÉücoNDUroR ? cóDrco z.rÍ{oo; ALUGUEL oE uaounÁs e EoutpAMENros paaÃ õórsin-uilô. ExôÉiõ ANóÀtüê r õõDtõó
27.32-20í | ATlvloADEs DE PAlsAGlsMo ? cÓolco 8í.3G3r00; sERvrços oE rNsrALAçAo e í,renÚrEtclo EigriicÀ z cOoreo,|(}.21{,t or MANUTENÇÀo.DE REDES DE DtSTRlButçÀo oE ENERGTA ELÉÍRtcA ? cóD|Go lz.z_ gm; éeÀúôoi õÉ}à-ôiÉrnos prne
oBRA DE ALVENÂRtA ? cóDrco «.*í {3: sÉRvrçós oe rNsrer_eçÃo s MANUÍENÇÁ9 HtDRÁuLrce. ómn*íÀÉ óE els iõenvrço oe
ENoANADoR) ? cóDte_o ,r9.22€loí i sERVtços oÉ poRrARtA ? cóbtco sj.í r-7Éo: 

'sERvtÇos 
De sÊe úrúçÁ L úõrúr.r-c'ri r cóoroo

80.rí-1/Dr E FABRTCAÇÃO OE ASFALTO PARA UTtLt?tÇÁO E PAVTMENTAçÃO ? CóO|GO í9.21_7,00.

- 

R.5ponaávala Tócnlcor
PíofiEsional: JOAO )(AVIER DA PENHA

R€oiú!: í t(xl866G4

CPF: í,€.,{53.662€'l

Delá lnÍcio: O2tr)5/202

Deb Fim: ln(bfniio
Dãb Fim dê Cont"âb: 29r(X/2025

Tltulos d, PofiRÉonal: *Z
ENGENHEIRO ELETRICI§TA

AÉuiÉo: ARTS I E I OA RESOLUçÁO 218 DE 29,ürí S73 OO CONFEÂ.

^ 
álibiliciLd. dcar Cdüdao pod. ..í vriÍc.ô .m: t&s:ící-{r..t câm.b/Duubo/. com . êh.v.: ZcyyS

tmprs3ro.m: GyG2()22 & í0:52:35 por .ôÉ. tp: í89./Í}.65.?9

f;*t)
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CERTIDIO DE REGISTTO E QUIÍAçÃO No 865569/2022
Cml..lo! 03/05/2022
V.lld.d.t rllosl2o22

Chrv.: ZGYYS

L.l F.d.r.l Í{o 3t9a d. 2a d. D.z.mbÍo d. 1966

Con3clho nGgionll de Engcnh.Íi. G Agronorni! do Eltrdo do l,llrlnhão

'lipo d€ R63poÉ.tilid.dà: RÉSPONSAVEL TÊCNICO

Proliúion.l: KLYNSMANN GONçALVES PINHEIRO

Regkto: lí'17930898

CPF: 6(x.010.4G20
Dââ lnldo: m/05r2ü2
Detâ Fim: lndcfinido

Deà Fim dê Cont'.b: t4^X/2025
TÍluloa do Profi3don l:

ENGENHEIRO CIVTL

AffiuiÉo: ART.7 DA RESoLUÇÃo 2í8rí973 Do coNFEA
Tipo de Respohssulidedo: RESPONSAVEL TÉCNrcO

Protueiorel: FRANCISCO CARLO§ OLIVEIRA SILVA

Rcgi.üo: í r(tr903}í5
CPF: 0S6.6.18.453q)

Daà lnÍdo: 08/042022

D.à Fim: lndoílnido

o.tr Fim d. Conhâb:0T Xlrlo2í)
TÍtuloê do PlDfsBioml:

ENGENHEIRO CIVIL

Afibuiçâo: xx
Tipo d6 R..pon€âUlidede: RESPONSAVEL TÉCNICO

Protuêionãl: JOSE EENEDITO FERREIRA FR NÇA

Regi.tD:11O{08í732

CPF: 094.4qr.863ã)

Oàtá lnl<ioi É1121z}21

Oete Fim: lndefnido

Daia Fim d€ Cont-eb: 27't0rz)25

Íltulos do Plofisrionel:

ENGENHEIRO CIVIL

AtibuiÉo: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, 0E 2g/Oer.3. OO CONFEA.

Tipo dê R.spons.bili&dê: RESPONSAVEL TÉCNlco

ProfBion.l: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

R6giiüo:1l076!A|50
CPF: 2§.617 .82341

Det lnldo: (b/12r2o21

O.t Fim: lndcfnido

tleE Fim d. Conm: Zrlí02025
Tltrlo. do Plofi3aional:

ENGENHEIRO CIVIL

ÁÍibui(Éo: ART. 7 DA RESOLUçÃO 218, DE 29/D6rê. DO CONFEÂ

Tipo do Rc€poÉeuliàde: RESPONSÂVEL TÉCNlcO

Prcf33ional: AOÀILTON JOAOUIM DOS SANTOS

, íi-.ii
') 1-i

' /,-

R6gisüo: '1í í961993l

CPFI 1O7 .111 .7m-72

D.tâ lnicio: o7r2ü20
D.b Fim: lndofnido

D.tâ Fiíh d6 Contab: lndêfnifu

TÍtrlo. do Profi3ion l:

ENGENHEIRO CIVIL

Profi!8ionâl: LUIZ V\,/qGNER VELOSO REI§

Rogirfio: 1,to6ogo48,{

CPF: ,í70.866.706{0

Dát lnldo: 3[)Í),t 20í8
Oaia Fim: lndafnklo

zJ-
ÂFibuiÉo: ReoluÉo '1073r2Oíô c A,tto 7. de RÉotuçáo 218rí9zl (erceÉo ata aaroporbs, iÊbmes d6 t".nspoÍb, poítoô a pont$)
embe3 do CONFEA.

Tipo & R6pomabilidâd.: RESPONSAVEL TÉCNlco

^ 
b,ilcldd. dGL Cãúrlo pod. !.r vríiíc.ô ür: n&6rloí!.-m...Ift.com.b/Pllui(:o/. com r dl.vr: Z.\^ís

tmpí.:ro .m (,tyÉ?mz a r057:Ílr lor ..hF. tp: 1t{t./(l.e,.rt
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cERÍrDÃO DE nEGrSÍnO E QUIÍAçÃO No 865569/2022
Emi..lo: 03/05/2o22
V.l t.d..9tlOll20.22

Ghav.r ZcYYs

i',1'i 1;;','
') ,'.. !.,|,

L.l F.d.ral llo Slta d. 2a d. D.2âmbÍô d. 1966

ContGlho ncgionrl dG Engcnhrri! ! Agronomia do E3trdo do lrarlnhão

D.ti Fim dê Cont b: lnd.fnido

TÍtioe do PtDfusionâl:

ENGENHEIRO OE MINAS

ÂribuiÉo: RESOLUCAO 2í8 ARÍ|GO 014

Tipo d6 RGponrebilidâdo: RESPONSAVEL TÉCNlcO

;,, .

- 

sóclo.
Sócio: KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

CPF: oqr.6@.50i,@

Fun!áo: EMPRESARIA

Sódo:AOILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

CPF: 1 25.646.06'20

FunÉo: SOCIO ADMIi'IISTRAOOR

^ 
.ubntlcirL.b d..b C.rüdlo Fd6 ..í r,€ífic.ô .m: ll&6rlcÍ-{.!r.c.om.bí/tsruir/. com . cll.E: ZcYY5

lmpÍ.*ro 6m:00(82@ a. 10:5735 por .lhÉ. ip: 186.40.65.79
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PREFETTURA DE SÃO LUíS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECTMENTO

INSCR|çÃO MUNICIPAL CPF'CNPJ NÚMERo DE coNTRoLE

921202223/.7913

,,. . ,j,

.. )-l

lt.

, ''J

* l:',1
.r.",*l

êdt.lj"l
.$l
.t., ii!
'tl

;i

',I

..:

:,

..)

:r

.'

I

'.,,1

3350200í 41 .617.1921000147

RAáO SOCIAL

PLAMONTEC. PLANEJAMET.ITO OBRAS TERRAPLENAGEM LTOA

NOME FANTASIA

PLAMONTEC

rNscRtçÃo rMoBlUÁRlA

AV DOS HOLANDESES EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA í05 NO í4, CALHAU
65071380 -SAO LU|S-MA

'1;:,h

';S,.
CNAE PÍincipal ê SêcundáÍlos
412040@0 - CONSÍRUCAO OE EDtFtCtOS

Este contribuinte está autorizado e desenvolver as atividadês acima elêncades e firma compromisso, sob as
penas da lêi, dê que conhecê ê etende os requisitos legais exigidos pera funcionemento e exercício das
atividades econômicas constantes do obieto social, no que respêita ao uso e ocupaçáo do solo, as etividades
domiciliares e restriçõês ao uso de $paços públicos, acêssibilidede ê de segurançs sanitária, ambiental e dê
prêvênção contra incêndios e pânico. O contribuinte rêconhêcê qu€ o náo atendimento a estes requisitos
ecaÍietaÍá a suspensão e a cassação subsêquêntê do AlvaÍá de Funcionamento, nos têrmos da legislação
vigentê.

NOTA: ESTE ALVANÁ OCVC SEN

VALIDADE: 3111212o.22

EM LOCAL VISÍVEL E ACESSíVEL À

z
o

rl

,t , ,', ;',..-", ;i;; ' , ':.i; ,'',;1: ;r.;!;i .,,íi>.i;'/,-J\i,iv;;,';;"rr'!:.:-Í!l:'..;:r";;'
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1ü ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO IX) CONTRATO SOCIAL DÀ
SOCIEDADE LIMITADA "PII\MONTEC. PII\NEIÂMENTO OBRAS

TERRAPLENAGEM LTDA" MRE: 212ffi3321 l0 - CT{PJ-41.617.192/000I-67

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHÂ, casado em regime de
comurúão parcial de bens, empresiârio, nascido em 2210311959, natural de São
Luis/l\,IA, portadora da carteira de identidade n' 000000062592-2 (SESP^4A), e CPF no

125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac
III, São Luis/MA, CEP 65054-540 e KARINE DO NASCIMENTO ROCHA, solteira,
empresári4 nascida em O4l09ll982, natural de São LuísÀ,íA, portadora da crteira de
identidade n' 00010745959-5, (SESP/\,íA), e CPF n" 003.669.503-3q residente e
domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São LuísÀ,Íd CEP
65054-540, Unicos sócios comÍ,on€ntes da sociedade limitada denominada
"PLAMONTEC - PLANEJAJTIENTO OBRÂS TERRAPLENAGEM LTDA", com
sede na Avenida dos Holandeses, n' 14, Edif Century Multiempresarial, SaIa 811,
Bairro Calhau, São LuíJMA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.19210001-67, com seu
conÍato social arquivado na JUCEMA sob o n' 212003321 l0 de l0lllll993, resolvern
de comum acordo promover Bsta alteÍação de acordo com as cláusulas e condições
abaixo:

ondereço da sociedade empresária muda para Av. dos
Holandeseq n' 14, Edif Cenhry Mulúempresarial, Sala 105, Baino Calhau, São
LuííMA, CPE 65.071-380.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a
seguinte redaçiio:

- A sociedade gira sob o nome empresarial PII\MONTEC -
PII§IEJAMENTO OBRAS TERRAPLENÀGEM LTDd e tem sede e domicilio na
Av. dos Holandeseq n' 14, Edif. Century Mútiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau,
São Lús/MA, CPE 65.071-380. (aÍt. 997, ll, CCl2002).

- A sociedade possü uma frlial na situada na Av. do Holandeseq no
14, Edif Century Mulüempresarial, Sala 105, São Marcos, na cidade de Silo Lús - MA,
cEP 65.071-380.

-o

capital social é de Rl§ R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de
reais), diúdo em 5.000.000 (Cinco milhões) de çotag no valor de R$ 1,00 (Hum real)
cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (aí.. »7,11, 2002) (
art. 1.05

- A sociedade tem como objeto social - Consüuçõês de ediÍicios,
serviços de reforma e acabamento na área dc corutrução - Código 41.20-4100; coleta de
Resíduos não-perigosos - Código 38.11-4100; coleta de resíduos perigosos - Código
38.12-2100; obras de urbanizaçào - Rua, pragas e calgadas - Código 42.13-8/00;
construção de rodoüas e ferrovias e pavimentação asfáltica - Código 42.11-l/01;
pintura para sinalizagão de pistas e rodovias c aeropoÍos - Código 42.11-11021,

construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos - Código 42.12-OIOO1'

de água, coleta de esgotos e constÍuçôes corelatas,

-o

s(rclos OUOTAS TOTAL
ADILSON LUIZ CASTEI,O BRÂNCO ROCIIA 4.950.000 4.950.000.00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA 50.000 50.000,00
TOTAL 5.000.000 5.000.000.00

construção dê red€ de

l'l --'It,'l'
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rr,urnuçÃo E coNsolrDAÇÃo no corvrRATo socrAI, ú - ],, i,)l"\
SOCIEDADELIMITADA'PIJ\MONTEC-PLIINEJAMENTOOBRÂS':.',,.:;1

TERRAPLENAGEMLTDA'MRE:2I2OO332IIO-CNPJ-4I.617.I92lOdOI-6?,JI II
exceto obras de irrigação - Código 42.22-7101; constÍução de instalações 

"p9{r.T 
jt ,,-,:-:,:/.:.)/

recÍeativas - Código 42.9%5l0l; obras de terraplanagem - Código 43.13-410O;: - ;íi'.i'z'
rnontagem € instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de üas
públicas, portos e aeroportos - Código 43.29-1104: impemreabilização e obras de
engeúaria ciül - Código 43.30-4/01I transportes escolar - Ci:digo 49.24-8100; serviços
de arquitetura - Código 7l.ll-l/00; serviços de engenharia - Código 71.12-0lOO;
locação de automóveis sêm condutor - Código 77.11-0100; aluguel de maquinas e
equipamentos pâra construção, exceto andaimes - Cóúgo 77.32-2/Ol; atiüdades de
paisagismo - Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica - código
43.21-5100: Manutengão de redes de üstibuição de energia elétrica - codigo 42.21-
9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria - código 43.9$l-031 Serviços de
instalação e manutenção hidráulic4 sanitária e de gás (serviço de encanador) - código
43.22-3lol; Serviços de portaria - código 8l.ll-7l00; Serviços de segurança e
vigilância - código 80.11-l/01 e Fabricagão de asfalto para utilização ern paümentação

- código 19.21-7100.

Cláusula Ouinta - A filial tem como objeto social: Construções de edificios, serviços
de refoÍma e acabamento na área de con$rução - Código 41.20-4100; coleta de
Resíduos não-perigosos - Código 38.1l4l00; coleta de rcsíduos perigosos - Código
38.12-2/OO; obras de urbanização - Rua, pragas e calçadas - Código 42.13-8100;
construgão de rodovias e ferrovias e paümcntação asfâltica - Código 42.11-l/01;
pintura para sinalização de pistas e rodovias e a€ropoÍtos - Código 42.11-1102;
construção de Obras de Artes especiais- ponte e üadutos - Código 42.12-0lOO;
constnrção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas,
exceto obras de irrigação - Código 42.22-7101; construção de instalações esportivas e

recÍeativas - Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem - Código 43.13-4lOO;
montâgem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias
públicag poÍtos e a€roportos - Código 43.2%l/04; impermeabilização e obras de
engenharia ciül - Código 43.30-4/01; transpoÍes escolar - Côdigo 49.24-8100; serviços
de arquitetura - Código 71.11-l/00; serviços de engeúaria - Código 7l.l2-OIOO;
locação de automóveis sem condutor - Código 77.11-OIOOI' aluguel de maquinas e
equipamurtos para construçãq exceto andaimes - Código 77.3L2/01; atiüdades de
paisagismo - Código 81.3G'3/00; Serviços de insalâção e mânutenção elérica - código
43.21-5lOO; Manutcnção de redes de distribúção de energia elétrica - côügo 42.21-
9/03; Servigos de pedreiros para obra de alvenaria - código 43.991-03; Serviços de
instalação e manutenção hidráulic4 sanitária e de grís (serviço de eÍlcanador) - código
43.22-3lol; Servigos de portaria - código 8l.ll-7l00 e Serviços de segurança e

vigilância - côdigo 80.1l-l/01.

Cláusula Scrta - A sociedade teÍn prazo indeterminado de duração e inicio das
atividades em 23110/1993. (aÍt. 997,ll, CCI2O02).

Cláwuh Sétima - As quotas são indiüsiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade
condições e preço direito de preferencia paÍa a sua açisição se posta a vend4
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual peÍtinente. (aÍt. 1.056,

art. 1.057, CC|ZOOZ).

fL 6-
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1íT ALTERÀÇÃO E CONSOLDAÇÃO Ix) CONTRATO SOCIAL DÀ

SOCIEDADE LIMITADA -PL./IMONTEC - PII\Nf,,JAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" MRE: 212003321 l0 - CNPJ-41.6U.|92I0001-6'7 ..-

Cláusula Oitava - Nos termos do art. 1.052, CC12002, a responsabilidade dd c3dà
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pêla
integralização do capital social.

Cláusule Nona - A sociedade é administrada pelo sóciq ADILSON LTIIZ
CASTELO BRANCO ROCHA, a ele cabe as responsabilidades ou representação ativa
e passiva da sociedade, judicial e ortrajudicial, podendo praticaÍ todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado,
enúetanto, uso da denominaÉo social em negócios estranhos aos fins sociais, (üt. »7,
VI; 1.013, 1.015, 1.064, CO2002).

Pariqrafo kimciro - em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente
a forma estabelecida no §35, do 

^Ít. 
1.072 CC/2002.

Cleusula lXcima - Pelo exercício de administração, o administrador terá direito a uma
retirada mensal a título de pro'labore, cujo o valor será livremente convencionado entre
os sócioq de comum acordo.

Cliusula Dócime Primcira - Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho
Fiscal.

Cleusuls Dócime Scsunda - O Exercicio social terminará em 3l de Dezembro de cada
ano, quaÍrdo serão levantados o balanço patrimonial e o balango de resultado
econômico, e será efehrado a apuração do resútado do exercicio com observância das
disposições legais aplicríveis.

Ckusuls Terccire - O Falecimento de qualquer dos sócios não impücará
dissoluçiio da sociedadg çe prosseguirá com o sócio remanesccnte, dwendo ser pago
aos herdEiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua
participação nos lucros líçidos apurados atc a data do falecimento, mediante
levantamento de balaço geral especifico para esse fim.

Parógrafo Úoico - O valor devido aos herdeiros do socio falecido será pago da
seguinte forma: 20% (vinte por cento) no pÍazo de dois meses 80% (oitenta por cento)
no prazo de doze meses.

Cleusula Décima Ouarta - Seni regida pelas disposições do Código Ciül (l,ei
n'lO.4O6DO02), aplioível a matéri4 tanto a Íethadâ de socio quanto a dissoluçiio e a
liquidação da sociedade.

Clausula Dccima Ouinte - Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos
com obscrvância dos preceitos do CC/2002 e outros disposiüvos legais aplicáveis.

Ç!CC!C!C-D9§!ES§gfE - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontraÍern sob o efeito del4 a pena que vede, ainda
temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentaÍ, de prevaricação,
peita ou subomo, concussâo peculato, ou contâ economia popular, contra o Sistema
Financeiro Nacional, contÍa normas de defesa da concorrênci4 contÍa as relações de
consumo, fé púbüc4 ou a edade
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I(r ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA íPLIMONTEC - PLANE"IAMENTO OBRAS

TERRAPLENAGEM LTDA" MRE: 21200332110 - CIÍPJ-41.6l7.l92lOOOl-67
Cleusulas Dccima Sótimr - Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação
fundada neste contrato, com orclusão expressa de çalquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem assinr, justas e acordadaq as paÍtes firmam e ratificam o pres€nte
instrumento abaixo assinando, para que possa t€r os efeitos legais.

'11: 
',

z-)
São Luís (MA), 0l de juúo de 2021

KÀRINE DO NASCIMENTO ROCHA

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

,) :'i
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Govemo Doital
Secretiaria de Govemo Digital

Departamonto Nacional de Registro Empresarial e lntegração
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CertiÍicamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta
assinado digitalmente por:

u n

CPF Nome

00366950339 KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

12fi46,O5320 ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

JtrtrT.íil4

àez
crErrlrco o rrdrEtto ata o2/051202L 1{r59 ÉoE to 20210?520{1.
PAOIOCoEO, 210752041 Dt OZIOS 1202L -

cóDrao Dt vErrlrcÀçÍo: 12!o39o1a?a, clalil DÀ 6ErrB: a161?1t2oo0l5?.
tlllE, 2r.200332110- ctX arllloa Do EloIaIIo , 02/O6/2O2L.
ElÀtad*lEc - PrrrrfairÀIllM oBtÀlt tBlÀÀlLttaÀcs t tDÀ

tÍtrxa arrRrEÀ EoiDBrgg!6 ranDoNçÀ
slaltfurr-oE8 !.

í{x..r!Dr..rlré11.ir.Eow,br
À vã1idàd. dê.té dâ.uh.hrô, .. ihF ê6.0, Íic. .ui.ito t cdpr4!çá. d. .u! âurâtici.h.t. n.t

ihlom.rdo .d. !..p..tivo. .ódt9oá d. v.!iÍic.çIo
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Consulta RegulaÍidadê do EmprGgador

0-

L 1.1

Ccrtilicado de Regularidade
do FGTS - CRF

'l
4L ,677 ,t92lOOO7-67

RAzão Socia!PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRÂPLENAGEM LTDA

ti ; AV DOS HOLANDESES ED CENÍURY M EMPRESA 14 SALA 105 / CALHAU /
sAo LUIS / MA / 65071-380

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 identiflcada 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.

Valldadê:o 5/04 / 2022 a 04 I OS 12022

GeÉificação Número: 20.2204050123089250401 5

Informação obtida em OUO4l2Ozz O9i47i79

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

1t'l
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CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

4L.6t7.79210007-67
PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

AV DOS HOLANDESES ED CENTURY M EMPRESA 14 SALA 105 / CÂLHAU / SAO
LUIS/ MA/ 65071-380

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 sltuação 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.

Y alidadet24 I M I 2022 a 23 / OS / 2O22

Gertifi cagão Í{úmero: 2022042400591872618390

Informação obtida em O3|O5/2O22 16:48:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condlcionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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ento Obras Tenaplenagem Ltda
â7

coMlssÂo PERMAilET{TE DE LICÍÍAçÂO
PREFEITURA IÚUNICIPAL DE

coNvtTE N0 0:u2022lcPL
PROCESSO ADiilN|STRATIVO No 39í.38í'2022

DECLARAçÂO FORilAL REF.: AO ITEÍ{ 3.3.4 DO EDTÍAL

A empresa PLAMOT{TEC PLANEJAIúENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA inscrita no CNPJ sob no

4í.617.192.0001/67, sediada na Avenida dos Hdandeses, Quadra 1í", Lote í4, 10 Andar, Sala 105, Ediíício

Century Multiempresarial, Calhau, Cep 65.071-380, Sáo Luís MA, por inteÍmédio de seu Procurador Sr. Adailton

Joaquim dos Santos portador do RG n0 059717882016í SESP MA e do CPF:no 107.141.703-72, DECL\RA, que

nos pÍeços apresentados, estiio incluídos todos os custos necessários à perfeita execução do objeto pretendido.

Sáo Luis/MA 1 0 de m aio de 2022

LTDA

ADAILTON JOAOUIM DOS SANTOS

CPF: 107 .141.70T72
PROCURADOR

CI{PJ:41.6í7.1

t7

*- 6-
Av. dos Holândeses, Quadra 11", Lote 14, 10 Andar, Sala 105, EdiÍício Century Multiempresarial, Cahau, São LuÍs/ltlA

CEP: 05.071-380 / FONE (98) 3014-7398 / 98254-2165 - E-mail: olamontec.olamontec(Ôomail com
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PmmonTCc
Planejamento Obras Tenaplenagem Ltda

CNPJ: 4í.6í 7.1921000í {7

coM§sÂo PERTANENTE DE LEÍrAçÃo
PREFEITURA lTUt{ICIPAL DE SUCUPIRA Do RIi[cHÃo
coilvÍrE N.0í2022,CPL
PROGESSO ADÍTINISTRATIVO NC 39í.3EÍ'2022

DECTARACÂo DE CUtpRtÍ{Et{To Do ART. 270. tNCtSO V. DA 8.666/93

À
coMtssÃo PERMANENTE DE L|C|TAÇÃO - CpL
CONVITE NO ()U2O22 - CPL

A Empresa PLAMoNTEC - PLANEJAMENTO oBRAs TERRAPLENAGEM LTDA, inscrira no cNpJ sob
no.4í.6í7.Í92l0001-67, localizada à Av. dos Holandeses, euâdia il, lote j4, 1. andar, EdiÍlcio century
Multiempresariel, sala '105 - calhau - sáo LuídMA, cEp: ô5.071-390, por intermédio de sêu prmrrador o sÍ.
ADDAILTON JOAQUIM DOS SANTOS, portador da caÍteha de identidade No 0597178820í6í SESP-1üA e CpF
n"107.141.703-72, DECLARA, para fns do disposto no inciso V, do art. 27 da lei 8.668, de 21 de lunho de 1993,
acrescido pela lei no 9.854, de 27 da outubro de í 999, que náo emprega menor de dezoito anos em iroÉrio notumo
de trabalho, ou em seruiçm perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores
menores de 16 (dezesseis) ano§, salvo na ondiçáo de aprendiz, a parth de í4 (quatoze) ano6.

São Luis/MA í0 de m aio de 2022

\ \
PLAM ooB AGEM LTDA

ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS
CPF: 107 .141.703-72

PROCURADOR

Av. dos Holândeses, Quâdra 'l'la, Lote 14, 10 turdar, Sala 105, EdiÍicio Century MultiempÍêsarial, , São Luís/MA

t)

CEP: 65.07'1-380 / FONE (98) 3014-7338 / 98254-2165 - E-mail: plamontêc.ohmontec@omait.com

:,
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SUC]I.JPIRA
DORÜACHAO
Admlnlstrondo poro o povo

... tY ,.,
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____..;r
PROIWOTN DD RDCDBIMEffIt) I'E EI'ITAL

COTWITD I,P O3/2O22/CPL

Arâo Noleto de Carvalho Neto
Membro da CPL

C&IETO: Cgntratação de empresa para prestação de serviços em recuperação e
,tdequaçáo dê estradas vicinais, da municipalidade, em conformidade com o Anexo I
(Especificação do Objeto).

OND.:

?ÀFJIW:

BAIRRO,

MUNICÍPIO:

Acrrsamoq o recebimento do edital para participar do processo supracitado e declaramos
ter pleno conhecimento de que o preenchimento incorreto deste protocolo exime a
Prefeltura Munlclpal de qualquer responsabilidade quanto ao náo recebimento, de
nossa parqb

l

, de correspondência e/ou meÍlsagens que possam ser enviadas.

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

/* il-lÁ ,/ Lr,,& ?ú1,,

h*1.ú...Jrt ,L
Benedito dos Santos
CPF: 8O4.682.683-91
Representante Legal

JB EMPREENDIMENTOS EIRELIRAZÃO stOüA[.:

39.614.199/0001-83

EÀrDrR4o! Rua Professor Laci Assunção, n" 891

Centro CEP: 65.602- I 10

Caxias ESTADO: MARANHÃO

tA)t:

i.)r



- i:,:,1', .

i

,\§dkp-:,i

5UC$piftê,
DOruê.THAü
Adminigtrôndo poro o povo

At

/.-' ,' ?

1:i rr i/).\

(

)t
)

.-,,;ir

-z+'()



contabilidade GeÍal

J B EMPREENDIMENTOS EIRELI . 39.611.I99rc00í -83

R PROFESSoRA LAcl ASSUNCAo, 891, CENTRo, 65.602-í í0 - CAXIAS - Estado do Maranhão

Prthonld - Erlddo d! 2ml
CNPJ : l9.tí{í99,[00t{! - REG. JUÍ{[A @EROAL: 2ltoolliga Eil 29,íd2m0

ANToNto RoDRtcUEs gg7ffina í do 7

I
t.t
t.,t.t

í.í.t.0t
1.1.1.01.m01

AIltb
AlM' dRdjtrr{rE
üpdÍlE
CáüAOEML
Cixâ

C'üA GERA.

D§PC{['8.

E3ÍlqlEs
E8TO(UEs E ECÀn|^S
ÉsloqlJ8 d6 ÍVsc3dqi6 para PÍsslsção d6 Sdl/içc.

ESrOdrEs E lERCrOo$ S

E:ÍtxüEs

^Ilrc 
qRclrufm

AIIYO ilo Cndjlll{tE
IOC.E OO

fd-Eroo
Àt qiru§ 6 E+ipdtrerc

fd,.ElE
fld.Etm

^rn 
o ilro cncüulm

^Ito

,.
.ri i/
)i)i

\'.'

1.ta

1.tt0t
1.1.4.ü.m1

12

í.28
t.z10t
1.23.0r.m2

8S.5S,3i

r50,!3

r5s,l3

z.4s,8a

n§,4
n§r1

fl7.00,,17

388,55

tlt,55

rn,55

ll55

lfl.o|.n

.l

- Fone/Fa( 4002 - 90g()

4
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Cmtabilidade Geral ANToNlo RoDRGUES BEZEffiágina 2 de 7
J B EMPREENDIMENTOS EIRELI - 3S.6í 1.1 99A}OOI 43
R PROFESSORA LACI ASSUNCAO, B9l , CENÍRo, CAXAS - - Estado do Maranhão

Bd.ngo Prthonid - Excrcício dc 2ml
C PJ : 39.81{19gr000í.tl - REG. JU tA COiGRdAL: 21t00í46942 EI 2911012020

2

zl
Ll.l
zí.trí
21.1.0r.m01

zl
z3.l

211.0í
2.31.fi-m1

212

2110r
23.2fi.ml

z3.r
21101
233.ü.m01

P§8N'O

Pt6Si/O CnClIlt{IE
FORI{ECEDOIES

FORXÊCBOnÊS X dO rS
Pdigu, M8lúid ú Cd§Í!T& Uda

FOR TECCDffiS [AdOt{À3

c(ItTt§ aP 6 t
Àwud e Pâút

c Tts 
^P 

otR

FM}lEGEDffis

ogíc^çoÊs rRE\G{drfl 3

/í.

l':'i 1t,) . ,1,

i -t,' .r

GTr{ZIII

3.320,m

$ao,o

íp,m

50,0

!t20,ú

111,S

íta,G

íí4,5

s.Sa.S

i10.m,u)

fl0.00qo

íto.m,o

1.663,6'l

t,üqo

írt3,o

zt.í.6
2t.1.03.üDa

21a
zlLü2
21.1§z(ml

6M çOB rRr8ÀX§rts E PfiE\íDãtdtÀt^S
od6^çoEt PREIEId drs
ü"lss â ÍÉ.üll

osg çoES rnÁô^l.lllÍás E

Ptaslv! cnculltE

PAÍÜOFUqJE
CTPÍÍIL 8OCI'L

cÁPÍÍA. 30d4.
C4nd Slhrr[o

CAHIAL EOdA.

crríTrl. 60dal

LUCRC OIJ PiEJI2G
IU6RG OIJ PRÉ'ITS
LUCRO DO DGRCICIO

LUCi(f, OI' PTÉIIEG

LUCIIG OU PNETIZG

lrrcRG ou PnÉruzG AclrlxlDo§
urcR6 0u PnEJtEos ActrlÍ,lD$
LUCROS ÂCUMUTÀ)OS

TIICRG OT' PREJIEB ACIIULTOOS

LUCR6 ()U PnertEO§ ACIIIUUmS

P Íf,fomuqao

PlÊ3ltío

1.8m,t0

l.tü,í0

í.rü'r0

íí15417I

117ã\n

BENE'ÍÍO OO8 EAiIÍOE
fruLAR CPF: t0{ct2.0l&9í

ÃÍifrlldrml--Gll, FlZ{lif,l

CPF:0í5123.6í!{í

§L
tm lnlmnáüca - FoneiFax: 1002 - 9090
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Conhbildadê GÍJ
J B EMPREEN0ÍrIENIOS EIRELI - 39.611.í99,000í{3

t.

I

at{xotli6-

DEIÚOiISIRACAO OO RESULTADO D(, EXERqOO

JA]€RO A DEZE BRO DE 202í - C]fJ: 30.6í{í911000l{3

RECE]IAS OPERAdOIIAS BRUÍA

\/6rxh ú PnsláÉo& Sdliçc 6 naa lE zOU)

í8.2l{),mH IOTAL RECEÍTA OPERAC]OT{AL BRUTA

Ê) DESPÊSAS OPERAdOilAtS

Hdldrr6 Cdráã§
MATERIÂL ESCRIÍORIO - ÂDMINISÍR^TI,/O

MATERIÁL DE USO E CONSUiíO - ÁDüINI§TRATÍVO

OESPESA§ coM M}'{UIENÇÃO DE \EICULOS

DESPESAE E1ENTUAIS

CCfi BUSTNEIS E LUBRIFICA{TES

HOSPEDAGENS

TTATERIÁL OE INÍOFT4ATICA

IMPRESSOS E iIATERIII- DE EXPEDIENTE

ÂLUGUÉL

SIMF€S NÂCIOIIIT - EIEI{TUA

lilPosÍos E TÁx s

F) TOTAL DESPESÀS OPERAC|OII^|S

LUCRO DO EXERdCIO

13.1m,m)

(282,15)

(3,36)

13.252,m)

11.1s1j4

lr.s2,r4
({82,50)

(ã0,m)

(20,00)

Qn0,üt)
(1.182,,t11

lzo9,57)

íE 2«),m

í.66q67(t6.5r6,ts)

$ r.65q57

CAXAS. À 3l dê d.sânbro dê 202í

BEIIEÜÍO DOS SAITOS

IMJLAR
R.G.: o]!. Exp.:

CPF: l0{i12.883{í

AI{TOIIO RODEdJE6 EEZERRA

Co rdo(.) cRc:4/60
R.G.: 0rg. E&.:

CPF: 0lí22!.iít{í

--1:-c
ÍÍü lÍídmálica - Foe/Fax ,1002 - 9@0

,''b-
Fdha 3



Cohtabifidãde Ge!a]
J B EMPREENDIMENTOS EIRELI - 39.614.199/OOO1-83

11?.090,1700
0, 0000

3.934,9500
0,0000
29,7 565

96.75 rÁ

",F'ÉsiÍ[4Á$f 
7

o/2020

3259á

Eniasáo de Indic€s - Exêrcício de

7a

(>
Õ

CNPJ : 39.6U.199/OOO1-83 - REG. aIITNTÀ COíERCLàL: 2160

(À) - Àtivo cilculànte
(B) - Realizável a longo Plazo
(c) - Passivo Cilculante
(D) - ExigívêI à Longo Prazo
(I) - Índice dê ,,iquj.dez Geral

tó!úrlr....: I = (à + B) / lc + Dl

lrláLi....-.: Indica quanto à cmpresa possui em di sponibil idadê s, bens e
dÍteitos leaLizáveis no cutso do exercicio sêguintê páEâ
liquidâr suâs obligãçôes.

D.!.1áv.1. . : Maior que t

El rÀr g rct

(À) - Àtivo Circulantê
(B) - Passivo circulàÀte
(I) - Íhdice de Liquidez corrêrlte

117.090,1700
3 . 934, 9500

29 t1565

lótúü..-..:
rnÁIt...-..:

r = (À / B)

Indica quahto a ernptêsa possui êh recutsos dispotrlv€is, bÊns
ê dirêitos rêàIizáveis à curto prazo, pàrà fàzer facê ao
totâl dê suàs dívidâs dê curto prÀzo.

96 75 tr

3.25 lt

D...livcl.. . : Màior que 1 O rAr ! rBl

(À) - Àtivo Total
(B) - Passivo circulante
(c) - Exigivel a Longo Prazo
(I) - Índicê dê sotvência Çera1

71.1 .4'18 ,7200
3.934,9500

0,0000
29, A552

96.76.Á

tóõrJ'.....: I = À / (B + c)
rüáIi...-..: Exprêssâ o grâu dê gâEàntià quê À ênpresa dispõê êm Àtivos

(totàis), pàrà paqàmênto do total d. suas dívidas.
ta ! rBt

D...Jáv.l. . : Maiot que 1

32496

BENEDTTO DOS SãNIOS

ttlt tâR
R.G.: o!E. Ert,.:
cPF:4O4.642.643-91

ÀIITONIO R@RIGIES BEZEIRÀ
Cotrt doi(al cRC: l{60

R-6.: OrE - Erp.:
CPE: O15.223.613-91



Contabilidade Ge ral
J B EMPREENDIMENTOS EIRETI - 39.614.199/OOO1-83

ANTONIO

NOTÀS EXPLr CÀrrVÀS 2021

r, ..

,,,) ij

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÓES FINANCEIRAS

EM 3I DE DEZEMBRO DE 2O2T

A empresa J.B.EMPREENDIMENTOS EIRELI esú sediada na Rua Professora Laci Assunção, Alt, na
Cidade dc Caxias Estado do Mararúão, e tem suas atiüdades voltada para a Construção CiüI.

A empresa J.B.EMPREENDIMENTOS EIRELI mantem um sistema de escrihração uniforme dos seus
atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os
registros contábeis contem o número de identificagâo dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de origen
exkma ou intema ou, na sua falta, em elemanoos que comprovem ou widenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da J.B.EMPREENDIMENTOS EIRELI é composta por todos os documentos,
liwos, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõ€m a escrituração contríbil. A documentação contríbil é hábil e

defrnidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e cosürmes". A J.B.EMPREENDIMENTOS EIRELI mantem
em boa ordem a dorumentação conúbil.

.,-ás Principais práticas contábeis edotedes:

a) Ceixa e Equivalentes de Caira:

Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa, bem como os ÍecuÍsos que possuem as mesmas
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que €stiio sqicitos a insignificantt
risco de mudança de valor.

b) Ativos circulante.s e não circulantes. - As referidas contas são r€gistradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aqúsição ou consúução,

d) Passivo Circulante e Nío Circulante: Os passivos circularúes e não circulantes são demonstrados pelos valores coúecidor
ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quandc
aplicávcl, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o pram, a moeda e c

risco de cada transagão.
- Provisões - Uma provisão é recoúecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável qur
um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigagiio.

ve) 
Obrigeções Trebelhistrs e Previdenciáriss: São registradas nessa rubrica os encaÍgos sobre folha de pagamento a pagar

bem como, os encargos retidos a pagar.

f) Fornecedores r pager: São registradas nêssa conta contábil os valores a pagar a fomecedores de bens ou serviços.

g) As Despesas e as Receites: Estão apropriadas obedecando ao regime de competência.
h) Apuraçio do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As rcceitas de prestação de serviçor
são rnensuradas pelo valor justo (acordado eÍr contrato - valores recebidos). Os rendimentos e encaÍgos incidentes sobre or

Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

i) O patrimônio líquido é apresantado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acÍescido do Lucro ú
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TITT'IÀR
À}ITONIO RODRIGI'E g BEZERRÀ

contador (al cRc: {{ 60
cPF: 015 . 223 . 613-91
cPF 015.223.613-91cPE 804 . 682. 683-

Trorr f?rf tica - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha I
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Certificamos que o ato da empresa J B EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

0í522361391 ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

8968268391 BENEDITO DOS SANTOS

cEirrttct
PRoIOCDL
cóDrdo D!

,6/OZl2OaA It:!! aOD í' zO2aOrOAza?.
,-5l03 /2022.

o

122032969!l- cíEiÍ Dl EEDE! 396141t9o0014r-
If,IEI! 2!6001É69a2. cd EEEtIoa Do l8(,t§tio gt L6lOal2O22.
i' B EIEEEEI.DIIETIOá EIDBLI

!ÀttáÁÀ rocEÀ tÀ gtúvÀ
aaqlitítrÀ-cEtÀú

rw..ryrr...!.cu.r.. gov.b!
À v'ltd.d. d.rt..lôentô, rê tEpr..e, Ílc..ür.ttô à.d+tovlçao d. a:,utôtiétd.dc b. h.P..i,tvô.

lhlotuàib ,d. !..pê.ttEt .ódtgo. d. v.?tÍi..çlo
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L.l fcd.Í.| Ic 5lra d. 2a d. D.z..nbÍo .!. ltaa

' §o aa344r12022
zãL.lot o2lo5, 202.2

V.lld.d.r 31l0S/2022
Ch.vc: 2AW4y,,;

CR

Conr.lhô R.gion.l dê Éngênhrrl. . Agíonomi. do E.hdo do ,|.r1Ílh{o '

CERTTFICAMOS que à Emp.ú6. m.noDmd. .nconrí.-B íÉgitüâ.lâ mlr€ Con.ôiho. no3 T.ímor dâ [o 5.19,l/à6. conlor,nê os dâdoE rm0rêsso.
nâ3É oê,ltdào cERTlFrcAMos. rilida, qua ara a plcsêntâ dalâ. a íâÍáidâ 9ê6ao. ilrdic, ê srl,(§) Í.§pon6lv.ríbi lécnicors) €sÚo qoiraa co §uál
rnuid6d6s ô oomai! oôogaçlres,unto ôo Co{rlalho Réoionalds Engânnáí|. ê ÂoíonomÉ 0o lía'lnhiló - CREA-MA, e6lâhdo hô!rl{4.16 â êxerc6r suas
ât tlâ.hÊ, ciÍcun.cÍnr á13) álobuiçào(çó..) dê ..ui.) r€3pooúvêl{vei$} t4.niêô(e).

- 

lni.Íü..do(.}
Emso!â J B EMPREÉNOIMENTO§ EIRELI

CNPJ 3961.r.1990001{3

RôírÉüo: 00lX'434874

cBtôgoíá: tlâlÍlr
CàDllal Sooial: RS 110.000.0C

onu do C.pnol ?9/102c20

Fad.:2
ob!êuvo sôcrr:cNÁE 4120-a/00. coNsTRuçlo oE EorFiclo§. ÇN E 421:r-&00 - oaRAs oE L,REANlzaÇao. RUAS, PRAçÂS E CAICAOAS
CNAE 3811-4/OO - COLETA DE RES|OUOS NÁOPERTGOSOSI CNAE {21r.i'01 - CONSTRUÇÁO OE ROoOVI^S E FERROVTA§.

CNAE 
'21I.1/02 

. PINTUFU PÁRÁ SINALIZAÇÀO EM ROOOVIARIAS E

aERopoRrosi CNAE 4212-0;00 - coNsÍRUçÁo oE oBRAS-DE+RTE EsPÊc!{lsi ctlaE.l22Í.9,o2 - coNsÍRUÇÀo oE Ésra(:oEs E

REOES OE DtSrRrBUrÇÁO OE ENERGIA ELEÍRiCÁ. CNAE 4221.8/03 . MANUTENçÀO DE REOES DE DrSÍRrBUlÇÁO DE ENEaGÂ ÊLÊÍR'CÀi
cN^E 4222-?m1 - CONSTRUçÁO DE REDES OE ABA§TECTMENTO OE AGUÂ, COLETA OE ESGOTO E CONSTRUÇO€S CORRRELAiÀS
EXCÊTO OSRAS OE |RRIG çÁOi CNÂE a223.5,O0 - CONSTRUçrto DE REDES DE iRANSPORTES POR OUTOS. EXCETO PARA ÁGi]À E

EsGoTo: CNAE 4292{01 . MONTAGEM OE ESTRUTURÂ.S METÂLiCAS, CNAE 4292.8M2 . OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIALI CNAE
4299-í01 - CONSÍRUÇÀO DE |NSÍALAçêES ESPORÍIVAS E RECREATTVÂS: CNAÊ 431r{& - PREPÀRÂçÃO OE CANTETRO E ITMPEZA DE

TERRENo; CNAE 43124/00 - PERFURÀçÔEA E SoNDAGENS: CNAE 4311.u00 . oBR,A\s DE TERRAPLEMGEM: CNAE t13193m0 . sERvlÇoS
DE PREPARÂçÀo Do ÍÊRRENO NÁO ESPECIFICADOS ANTERIORMENÍE(LIMPEZA, MÂRCAçAO): CNÂE 4321.5OO.INSÍATÁÇAO E

MANUTEN9Áo ELÊTRrcAi cNÂE 4322.3/01 - IN§ÍAIAçÔES HIORÀULICÀS, SANIÍÁRIAS E OE O§, CNÂE,1322.303. INSTALAÇÔES OE

SISIEMA OE PREVENçÁO CONTRA INCÊNDIO: CNAE 4329.104 . MONÍAGEI{ E INSTÂLAçÀO DÉ SISÍEMÂS E EOUIPAMENTOS OE

|LUMTNAÇÂo E sr AUzaÇÃO EM vrAs PUBLrcAs, PoRTos E ÂÉROPORToS; cl'lAE {330-1/04 . SÉRvlÇos oE PiNÍuRÀ oE EDlFlcloS E}J

GERAL:CNAE 4399.103 - OSRAS DE ÂLVENARIA:CNÀE 4399-I/05. PERFURÁçÂO E COi,ISTRUÇÁO OÊ POçOS OE AGUÀ: CNAÉ .13991]99 .

SERvIço§ EsPEcIALIzAoos PÂRÂ A CoNSTRUÇÀO NÁO ESPECIFICAOOS ANTERIORMENTE (CONSTRUçÃO CE IíUROS, ÍIIEIO.FIO

CALÇ^OAS. POçOS); CilÀE 7112-C,!0. SERVIÇOS DE ENGENHÀRIA; CNÀE 7l í$703 - SERVIÇOS DE oESÉNHO TECNICO RELÁC|ONÂDoS
A AitoUIIEÍUíú E ENGENHARIA. cltAE 771$5/99 . LocAÇÂo OÉ OUÍROS ME|OS OE TAANSPORÍÉ NÁO ÊSPECIFICÁDOS
ANTERIORT'ENTE, SE[l CONDUTOR {MOTO§, CARROS. ÓNIAUS CAMINH,ÀO. TRATORES. BÁRCOS, AVIÁO), CNAE 7732.2O1 . ÂLUGUEL OE

MAOUTi'|ÀS É EOUrpÂrúENÍOS PARÀ CONSTRUÇÀO SEM OPERAoOR. EXCETOÂNOÂIMES.

ReínQõ.s Rel6to.3.o ObFlvo So.lál: ÊMPRESA HABILITAOA PÂRÀ AIUAR SOMENTE.NA AREA OA ENGENHÂRIA ClViL. NO ÁMBITO OAS
ÂTRIEUIÇÔÊS DE SEU RESPONSÁVEL TÊCNICO

. M4.656m110

Íapo ds Rêoúro Rêcbro oeÍlnnivo de Empíà6á

Oât rírci8l: 1ô/í2n020

O3h Fin![ lndêlinido

Rêqi6to RêOlollrl 0000á43522Õ0MA

- 

o..crlclo
cERnDÂo DE REGrsrRo É ourT^ÇÀo PE88oÁJuRicrca

_ híoímaCoaa i lloba 

-- 

- , - -,.- -.-.--
. A crp.ctd.da iacnt€o?rôalaabí.| da Ínprar a c.hpíov.d. p.lo corjulrto dôa oê.rvor úcl|Lo. dot prollarbnair coáal.ltL. .i. a.ll

, À ..r{.[o t v. .u. v.lld.d. ..ir0.ld. .m vi(üd. do v.rch.ltlo rro loLEro d. 
^t{ulDÂDÊ.,n 

al,.rlo 8t0t7ua9t. Drt d. v.ícim.nto do
bol.lor Sllot l0Z
. ErL c.nidb paídara. v.l5ad., áro ocoí.r qu.quar .l.raçtô ?ort rioí dot.lÍn nlo. c.aLttaL úh conlirl66

- 

Úlum. Anuidrd. L!
A,'o 2011 {í5)
PâÍêêtamenlo Ano: 2§22 ooaniióâda de PâÍcctâ6 pooô3:2,§

-- 
Autor d. hír.gao

_ Ra.po[íval5 Túcnlco§ --*--
PrcfuliôNâI:ANDRE FERNANOO O€ ôOUZÂ

RêOrrío: i116122014

CPF: 033.086.{ 1 3-05

oôE lnicio:01/l}2202r

t 6t Fim: lÃdennitio

Orur rm de Contaro: lndôí ido

rnQr 1.r.,{.&!x.co,n.b. jDlbltc co . cner lE*aya .rrínÉdr. .htr, c.tdao ,§i. !Í ,Íri..cr
àa r0 30:2a rd ad.pr, D 2oo r0l 165 12
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6Sitlolp DÊ RÉGtstRo É QurrÁç^o. ' PESSOA 
'UIIDICALrl Fid.?al Io 5lt4 d.24 d. D.z.mbro d. 1ta6

CREA.MA

con..lho Rêgion.l da EhCênhrdâ a Ataonoml. do Eatado do ll.rrnhâo

TltuloÊ d6 PÍoÍ.3lonâl

ENGENHEIBOCIVIT

aribu,ç8o ÁRÍ 7'RESOLUçÁO 214/83 0O CONFEÀ

Tlpo dô Rspontlbildáí€: RE§PONSAVÊ! IECNICO

No aa3.4' /2022
Cúl..tôt ozloal2oz.2
v.lld.d.: 31/o5l2022

Ch.v.: 28w4y

i-t: ! l
Píoli$iônâl: i/LqRCIO AÊ'lU.!O CO§TA

R.oi.to: l1lllá07621

cPF 029.5r.973.75

Dâb Início 1ô/12n0?0

Dâia Êifir lndaÍlíúo

OaL Fim de Ccntrrto: lndltnidc
Tllulôô ó. PÍollEoional:

Et{ôENHÉrRO CtVÍ-

Âürbuiçáo: ÀRÍ. ? OA RÊSOLu(}O 21t. O829,I)6/13.0O COrrFEÂ

TDô d. Rê!9on8.b d.dô: REsPoNsAvÊl ÍÊcNlco

- 

Eóclo,
Sócio. BENEDITO OOS SÂNTO8

cPF 604.682683-9r

Fufiçlo EMPflE§ÂAiO

^ 
.úclrr.'d.n. *rl, rt r.rac !!d, .r !ri&..4r ü. r'ltirr'rril}n- ril$ É'n [,,Frr&r', ,:o,' . rr§, ;iâwJ,

rnt .s.n 090&20ê2 à. In 39 l. pr..dr9t, O. Aoo 1ct rú5 12
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla de Recslta Federal do Brasll
Procuradorla-Gêral da Fazenda Naclonal

GERTIDÃO NEGATIVA OÉ DÉTI?OS RELAYIVOE AOt YRITUTOA FEDERAIE E À BIVIBA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: J B EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 39.8ítl.í99/000í.83

Ressalvado o dirêito de a Fez6nda NaclonEl oobrer e lnscrever quâi8quer dÍvidas do
r€sponsabilidadê do sujeito passivo acima identificado quê vierom a aor apuradas, é certiÍicado quê
não constam p6ndências em s6u nome, rôlativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Foderal do Brasil (RFB) e a inscrigõss em DÍvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional (PGFN).

A ecêita9âo desta certidâo está condicionada à verificagão de sua autenticidado na lnlôrnet, nos
€ndoÍaqos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

certidão smitida gratuitamento com basê na PortaÍia coniunta RFB/PGFN no 1.75í, de 2/10/2014.
Emitida às 08:04:33 do dia 231111202í <hora e data de BrasÍlie>.
Vâlida alé 2210512022.
Código de controle da cortidão: E69í.4í64.í884.
Oualquer rasura ou êmenda invalidará este documênto.

Esta cêrtidão ó válldâ pare o estabolecimênto malriz e suas fllials e, no caso de ente fêdorativo, para

todos os órgáos ê fundoô públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB 6 da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nes alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1í da Lei no 8.212, de 24 dê julho de 1991.
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PREFEITURA DE CAXIA§
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

CERTIFICÂDO

Praça Dias CaÍnêiro, No 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

N umero: OOO01 07 5282022
Data de expedlção: 2210212022 09:04:14

A PREFEITURA DO MUNICÍP|ô DE CAXIAS - MA, por.intermédio do
Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte J B
EMPREENDIMENTOS EIRELI que possui o CNPJ 39.6í4.í99/0001-83
abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA
PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos
municipais, inscritos ou não em DÍvida Atlva, até a presênte data. Fica,
todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos
ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa
legal prevista no artigo 149 da Lei Federal no 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 39.6í4.199/0001-83
Razão Soclal: J B EMPREENDIMENTOS EIRELI
lnscrlção Municipal: 210290307 621034

Endereço: RUA PROFESSORA LACI ASSUNÇÃO Balrro: CENTRO
Numero: 891 Complemento:
Municiplo: CAXIAS Estado: MA

t

Rêglmê trlbutárlo:
SIMPLES NACIONAL

Código de validação: EEBEBED7AB480AB3í 5401 636D1 681 9CA
Data dê validade da cêÍtidão: 2310512022
Finalidade: REGULARIDADE

Data dê inicio de atividade:
29t10t2020
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÂO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN

CERflDÃO NEGAÍIVA DE N

No Ccrtldão! 023295122 O.ta da 6.Éldüe z 22t02t2022 22:36:35

CPF/CNPJ 398í4199000183 NÃO TNSCRIÍO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESÍADO MARANHÃO.

CertiÍicamos quc, após â rêslização das consultas procedidas no sistema dôsta Secretaíia,

substãnciâdo pelos artigos 240 a 242, dà lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos esteduais, administrâdos por esta SecÍetaria, em nome do sujeito passivo acimá

identificedo. Ressâlvedo, todavia, à Fazenda Pública Estâdual o direito da cobrançe dê dívidas que

venham a ser apuradas e nâo alcançadas pela decadência.

ValldadB d. Cêrtidão: í20 (cênto . vlntcl dlast 22100/2022,

A ãutenticidade desta certidão devgrá s.r confirmada no .nderêgo:
http://portel.sefaz.ma.gov.brl, clicando no itêm "Certidões'e em seguida €m'Velideçào de Certidão Negatiyg
dê Dábito'.

CERTIDÃO EMIÍIDA GRATUITAMENTE.

I

Dat€ lrnpr.rsãor 0510312022 2'l :46:3'l
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':, ',/GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO

CERTTDÃO NEGATTVA DE D|VIDA ATTVA

No CeÍtldão: 014494122 Datâ da Certldâot O3rc3nO2218:2814O

CPF/CNPJ CONSULTADO: 396í4í99000'183

Certificamos que, após a rcaliza$o das consultas procodidas no sistema dosta Socretaria e na

forma do disposto do artigo 156 da lei no 2.231 de 29112/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei

no 7.799, de 1911212002, bem como prescÍeve no artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de outubro de

'1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do

sujeito passivo acima identiÍicado.

Valldade da CeÍtldão: í20 (cento ê vlnt ) dlas: O1l07,mAL

A autenticidadê desta certidão deverá ser conÍrmada no endereço:
httpr/portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Cêrtidõês' e em seguide em 'l/alidaçâo de Certidâo Negativa
de Dívida Ativa'.

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITA ENTE.

Data lmpresslo: o5lo3l2o22 21 i47 i05

3' a
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CERUDÃO ![EGAÍI\':À DE DÉBITOS TRABÀT§ISTÀS

Nome: ü B EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 39.614.199/0001-83
Certidão no : L2672392/2022
Expedição: 24/04/2022, às
validade: 2l/70/2022 - r80
de sua expediÇão,

EIRELI (MATRI Z E FITIAIS)

L9 239 t20
(cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que i, B E!íPREEIIDIXENIOS EIRE].I (XÀIRIZ E EILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 39.614.199/ooo1-83, tlÀo co}ls!À como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base nos art.s. 642-A e 883-A da consolidaÇão
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." 12.44O/20LL e
L3.467/2OL7, e no Ato 0l/2022 da cc.lT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a certidão atesta a êmpresa em relação
a todos os seus ê s tabelêc imêntos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação dê sua
autênticidadê no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternêt (http://www.tst. jus.br) .

certidão ênitida gratuitamente.

rlrFoRríÀçÃo rltPoRTÂNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em jufgado ou em

acordos judiciaÍs trabalhj-stas, inclusive no concernente aos
rêcolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos dêterminados em lei; on decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissâo de conciliaÇão Prévia ou demais tÍtu1os que, por
disposiçâo 1ega1, contiver forÇa executiva.
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Depanamento Nacional de TÍânsilo
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QRCODE
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Dodrmenl,o âs§nado com cenificádo digital em conío.midadê
corn a Àredida PÍovis/iia n.22tx!2r2o01. Súa valdade poderá
ser confrltlada por heio do prcgÍarna Âssihâdor seÍpro.

As oíientações para inshlar o Assinador sêDío e Íealizar a
validaÉo do docúmento dgital eíâo dispooíveis em:
< hlE://wwsr.sêrpío,gorr.bí/assinadoÍ{igitd >, opçâo ValidaÍ
Assinatura.
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Aprovado pêle lnstruÉo Normaüve RFB no 1.E63, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia í 3/0312022 às íE:2E:04 (dete e horâ de Brasílie).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NútitERo o€ tNscRtçÁo
3S,6í {í SO,O0í {3
t ÂTRlz

coitPRovANTE DE INSCR|çÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA D€ AIERruRA
29,10fixno

NOME Ei/IFRES^EAL
J B EMPREENDIÍÚEMÍOS EIRELI

DO ESrÂAELECreNTO (I{OirE tE F NTAS| )
J A EiIiPREENDIÍTIEiITOS

PORTE

itE

E oa 
^Ivto 

D€ PRINOâÂL
4{.m4{r0 - comtrução d. rdmdo.

côqco E DESCTüçIO D^S 
^ÍtVtD 

DES ECONüU|C^§ SECTNO^RI^S

3E.lí {{r0 - Coláa de rêrÍduoq não€lgoaos
42.íí -r{r, - Coolirução dê rcdovl.s ê íêrovl.3
4i1.1í-í{!2 - PintrÍa pers slndlzaçáo em plstss rodovláriâs e aeroportoc
42.1 2{Xm - ConltuçÉo de obras de arb êlpêdrl!
4:I.í38lXr - Obrâ3 dê urbanlzaçáo - rua., paça. . caka,h.
4i1.2íá{2 - Conrtuç5 de e3t gões ê redêr de dlstibuiçáo de enêrgla eÉülca
4il.2íryts - tlanuhnçáo dê rcdê3 dê dlsülbul@ dê ênergla Cárlca
42.22-7{rí - constuçáo de rrdea de sbarbclmento de água, coláa de €looto e conltuç6êú corGlatâq êrc.to obrqs dê
hrigaçáo
42.23-5{rO - Constução de rEdêt dê Í.nspoa!É por dub,r, excêb p.r. irua e ê.gob
,t2.92€{t - lrq .gsm ds c!üutur.s m6tálica8
4i1.92+{r2 - Obra! de montagêm lndustlal
42.80-5t l - conttruçÊo dê lnddaéã ê.porúvat ê rccr.atlvas
ail.íí {{r2 - PrepeIação dc cantdÍo e llmpeza de têíreno
/(!.126{10 - PêI'urTóÉ ê 3ord.gêr3
/(,.í34{0 - ObÍ.e de teÍÍaden{em
/(l.193{10 - Ssrviço8 dê prêparação do tlrrêno nilo eôpc.rílcado. {tterlormênte
/8.2í -5fr0 - lnstd.ção ê m.nútlnção dalt lce
/8.22-3{rí - lntlâlaqóê. hidráullcs, r€nitáriar e de gás
/('.22-$03 - ln3talaçôêr dê sl.tema de paw€nÉo conta lncêídlo
€.2T1{a - ontagem e instahçáo de sisbmas e equlpamentoq de llumlnaçào ê cinalizaçáo em vlas públlcar, portoc s
aêlopoltor

cÓotco E D€sceçÀo Í» MruREz Jt Flrtc
zt0-5 - Emprês. lndlvldud dê Rêrpontabllldd. LlmlHa (dê N.turcz. Empr..ád

LOGR^DOI.IRO

R PROFESSORA LACI ASSUNCAO
coiftEiaEt{To

cÊP
65.602-íí0

BIIRRO'ÍISTflTO
CENTRO

MUttclPto
cAxtas

I'lF
i,A

ENDEREÇP ELEIRô'ICO IEIEFONE

Í90) 875,{573

ENTE FEOERA'TIVO RESPONSAVEI GFR)

6tru^çÃo câoasrnÂL
ATNA

DATÂ OA SÍTUAçÀO CÂDASTRAL

29tíorãtãt

D T OA 6|TU^ÇÀO ESPEqAL

MIJIERO
89í
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Aprovedo pela lnsúuÉo NoÍmative RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia í 3r0U2022 às í8r2E:04 (data e hora de BrasÍlia).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

ü CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURIDTCA

N[,!TERO DE ll{SC6üçIO
30.6í{í99rÍD0í{3
MATRIZ

coirPRovANTE DE INSCRIçÃO E DE SrrUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE AAERTI,RÂ

2U1UmãJ

iIOIUE EFf,ESÁEÂI
J B EMPREENDII'ENTOS EIREU

/{l.a}4.lx - Srrviços dê pintura dâ cdlÍÍqloc êrn gêial
.(l.99-í{,:' - Obr.s dê .lvên.Í|.
40.8+,í{15 - PerÍuraçto e con3trução dê poçoq dê álu.
4&t9.í 49 - sêrvlço. §peclallzdoa p6ra conltuÉo nào elpedricados ant riorm.ntê
71.12{X!0 - Sdvlçor de Gngc|rharia
7í.í97.{13 - Sêíviços dê dÉcnho tá:nlco rd.clon dor à.rqúlt!ü[. e êngenh.]lâ
7.19-549 - Locaçfu dê outo! meic de tIarupolE não erFclficdoe rnEdolmcnle, !êm condutor
7.32-24í - Alugud úe Ítúquinâg 6 .qulpamentos pÉaa constu§ao lêln opsadoÍ, exceto ardalme§

E oÂ r{ IJREz
230ó - EmpÍela lndiüdual de Responlabilidad. Limitada (dê Nál].za Empre.ád

LOORADolJRO
R PROFSSSORA LACI ASSUNCAO

NUMERO

89í
COi'PIEiIENTO

CEP

6í602-lí 0
aÀRRC{EISÍRTO
CENTRO

MUradHO
CAXAS

ENOEREÇO ELEIRêIICO TELEFONE

(sr) 875,€5,3

ENIE FEOER I!\'O (EFR)

CÁDASTRÁL

ATIVA
DAÍA DA SITUAÇÀO CÁDA.STRAL

2g1itmm

MoÍ\ro DE stru çAo câDAsrR L

sruâÇ^o EsPEdAl OATÂ oA SIIUAçÀó ESPEdÂL

ita

2r2

.=__/..-'
o



iiú
D ina 1de4

ATO CONSTÍTUTIVO DE EÍIIPRESA I lir{iltT1.N

ffi i.)

Pelo presênte instÍumento particular de Ato Constitutivo:

BENED]TO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresario, natural da cidade de eUiiàsNtas de
nascimênto 2910311979, portador da Carteira Nacional do Habilitação (CNH): n" 01482815186, expedida por
oETRAN/MA em 271082018 e CPF: n" 804.682.68+9í, residente e domiciliado na cidade de São LuÍs - MA, na RUA
DÉ2, n" 08, CIDADE OLIMPICA, CEP: 6505&527;

Resolve constituiÍ uma Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - ElRELl, mediante as seguintes dáusulas
(art. 997, I, CC):

cLÁusuLA I - DO NOIITE EÍUPRESARTAL (ART. 997, I e ART. grll.A, §ío, CC)
A empresa adotaÉ como nome empresaÍial: J B
EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

e usará a exprêssáo J B

cLÁusuLA [ - DA SEDE (aÍr 997, , CC)
A êmpresa teÉ sua sede no seguinle endereço: RUA PROFESSORA LACI ASSUNCAO, no E91, CENTRO, Caxias -
MA, CEP: 65602110.

ParágraÍo único. Em estabelecimento deito como Sede (Matriz) seÉ(áo) exercida(s) a(s) atMdade(s) de
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE
TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOS, CARROS, ONIBUS,
CAMINHAO, TRATORES, BARCOS, AVIAO), ALUGUEL DE MAQUINAS E EOUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO
SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS,
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS OE IRRIGACAO, COLETA OE
RESIDUOS NAO.PERIGOSOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO
RELACIONADOS AARQUITETURA E ENGENHARIA, PINTURA PARÂ SINALIZAGAO EM PISTAS RODOVIARIAS
E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO OE ENERGIA
ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO,
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, PREPARACAO DE
CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURACOES E SONDAGENS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE
POCOS DE AGUA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,
INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO INCENDIO, SERVICOS DE PREPARACAO DO
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ATO CONSTITUTIVO DE EIUPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-
EIRELI

ffi
TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA, MARCACAO), MONTAGEM E INSTALACAO DE
SISTEMAS E EAUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E
AEROPORTOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA
CoNSTRUCAO NAO ESPECTFTCADOS ANTERTORMENTE (CONSTRUCAO DE MUROS, ME|O FtO, CAtCApâ§,
POCOS), OBRAS DE ALVENARIA.. .. '-

,. i 1.)

CNAE No 4í 2G4l00 - Construção de edifrcios
CNAE No 42í3-8100 - Obras de urbanizaÉo - ruas, praças e calçadas
CNAE N" 3El í-4100 - Coleta de resíduos não+erigosos
CNAE N" 4211-ll01 - Construçáo de rodoüas e ferÍoúas
CNAE No 42í 1í /02 - Pintura para sinalizagáo em pistas rodoúáÍias e aeroporlos
CNAE N' 4212-0100 - ConstruÇão de obras.de-arte especiais
CNAE N'4221-9/02 - ConsÍução de estações e redes de distribuiçáo de energia elétrica
CNAE N' 4221-9103 - Manutenção de redes de disüibuiÉo de energia détrica
CNAE No 4222-7101 - Construção de redes de abastecimento de águâ, coletâ de esgoto e constÍuçóes conelatas,
exceto obras de inigação
CNAE No 4223-5100 - Construgão de redes de transportes por dutos, exceto paÍa água e esgoto
CNAE N" 4292-8/0í - Montagem de estÍuturás metálicâs
CNAE No 4292{/02 - Obras de montagêm industrial
CNAE No 4299-5/01 - Construção de instalâ@s esportivas e recreativas
CNAE No 43í 1{/02 - PÍeparação de cantêim e limpeza de teneno
CNAE N'43126/00 - Peíurações e sondagens
CNAE N" 43'13-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE No 43193/00 - SeÍviços de preparaÉo do terreno não especiÍicados anteriormente
CNAE N" 432í-5100 - lnstslação e manutenção eléúica
CNAE N" 4322-3/0í - lnstalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE No 4322-3103 - lnstalações de sistema dê prevenção conha incêndio
CNAE Nô 4329í /04 - Montagem e instalaÉo de sistemas e equipamentos de iluminaÉo e sinâlizâção em üas
públicas, poÍtos e aêroporlos
CNAE No 4330-4/04 - Serviços de plntura de edifícios em geral
CNAE N' 4399,í/03 - Obras de afuenaria
CNAE N' 4399,1/05 - Perfuragão e construçáo de poças de água
CNAE N' 4399í199 - SeÍviÇoe especializados para construção náo especficâdos anterioÍmente
CNAE N'71'12-0/00 - Seruigos de engenharia
CNAE No 7Í í 97/03 - Seruigos de desenho técnico rdacionados à arquitêtura e engenharia
CNAE N" 77í S5/99 - LocaÉo de outros meios de transporte náo especmcados anleÍioÍments, sem condutor
CNAE No 7732-2101 - Aluguel dê máquinas e equipamentos para consfução sêm oparador, oxceto andaimes

cLÁusuLA w. oo lt{lclo DAs ATMDAoES E PRAzo DE DUR çÃO (art 53, lll, F, Oecr€to n' í,E00r96}
A empresa iniciará suas aüvidades em 29/í0/2020 ê seu prazo dê duração será por tempo indeterminado.

cl.Áusul-A v - oo CAPITAL (ART. 997, lll e ]V e ART. í,052 â 1.055, CC)
O capital será de R$ 1'10.000,00 (cênto e dêz mil reais), totalmente subscÍito a integralizádo, nests ato, da sôguinte
forma: R$ 110,000,00 (cento e dez mil reais)em moeda coÍÍente no Pais

,j'-"
íJ

,i)

cLÁusuLA vr - DA ADU!]{ISTRAçÃO (ART. 997, Vl, CC)
A ádministrâção sêÉ êxercide pelo titulâr BENEDITO DOS SANTOS, que representaÉ legalmantê ã ampresa e
poderá praticar todo e qualquer ato de geí:io peÍtinentês ao obieto.

cLÁusul-A vll - Do
Ao término de cada

PATRIUONIAL (aÍt. í.065, CC)
êm 3í de Dezembro, o administrador prEstaÍá contas iustiÍicadas de sua

administraÉo, procedendo à daboraçáo do invenlário, do balanço patÍimonial e do balanço de resultado econômico,
cabBndo ao empresário, os lucros ou pêrdas apuradas.
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cLÁusuLA vilr - DEGLARAçÃo DE DEstiipEDn Er{To DE ADiilNrsrRADoR (üi í,oii;.§í 'flc s ârt. 37, ll da
Lei n' 8.93,f de í99.í I
o Adminisbador dedara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a adminibtaçáo da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação críminal, ou por se encontrar sob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por cime Íalimentar, de prevaricaçáo, peit8 ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra noÍmas de deÍesa da
conconência, @ntra as rêlâções de consumo, fé púUicâ, ou a propriedade.

cLÁusuLA lx - DA DECLARAçÃO DE 1{ÂO PARTICIPAçÃO Ef, OUTRA EIREU (aÍt.gEO.A, § 2. CC)
O titular da empresa dedara, sob as penas da lei, que nâo Ígura como titular de nenhuma outra empresa individuâl
de responsabilidade limitada.

CúUSULA x . Do PRÓ LABoRE
Iitular podeÉ Íxar uma Íetirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposiçõês regulamentâres
pertinentes.

GLÁUSULA Xt - DO FALECIiIEI{TO (aê r.028, CC)
Falecendo o titular, sêus suoêss(res poderão continuar o exercÍcio da empresa. Náo sendo possÍvel ou inexisündo
interesse na continuidadê, o valor de seus haverBs será apurado e liquidado com base na situaçáo patrimonial da
empresa, à data da resolução, veÍificada em balanço êspecialmênte levantiado.

cLÁusuLA x]l - DA ]i{TERD|çÃO (aÍr 9?4, § 3" CC)
Sendo interditado o titular, ele podeÉ conünuar o exercÍcio da empresa, desde que ele sela devidamente
representado ou assistido, confoÍme o grau de sua incapacidade, e que a administraçáo da empresa caiba a teÍceiro
não impedido.

cúUsuLA XIII - PoRTE EiIPRESARIAL
O titular declara que a empÍesa se enquadra como MicÍoemprese - ME, nos termos da Lei Complemerúar no í23, de
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipótesês de exclusão relacionadas no § 4o do art.
3" da mencionada lei. (ari 30, l, LC no l23, de 2006)

E, por estar âssim constituÍdo, assino o fesente instÍumento.

Caxias - MA, 29 dê outubÍo de 2020

BENEDITO DOS SANTOS
Tihrlar/AdministÍadoÍ

fr'./')
a -../
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Certificamos que o ato da empresa J B EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

DEilTrlC GTO DO(8)^8SilA].rEF)
CPF Nome

80468268391 BENEDITO DOS SANTOS

§L

JUCEIIA

CEItIIEICO O lleISlDO Ea 29llOl2O2O la:29 A@ a' 21500166912.
DaOrcCOur: 2OLOL7261 ú 29la0l2g2g.
cóDtco Dr \ERurcàçáo: 120052a7121. crÀr Dl srDG: 396ra1r9000183.
{IRr: 216001669a2. COI altItOB DO RTCIEIRO 4t 29lLOl2O2O-
at B &St8tDrllStto€ trrttt

úllllx tttEaâ adrRrct,la rGDolçl
srcnilrRtÀ-ell&

en.rfrêU.!..got.b!
À vó]rdàd. drátê docuÍ.nlo, .. irQr..6o, Íica 6ujêito l, cofrProvtçáo dr.uà àur-.nticidrd. not r.apÊctiu

irtôrmàndo sêur rêspêctivoô código3 de vêriticâÇáo.
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CERTTDÃO DE REGISÍRO E QUrTAçÂO
PESSOA JURIOICA

1âl F.d.nl . ll9a d. 2a d. Dcz.mbro d. 1966
cRÊa'-iiÀ:;'. ..'

, --. -.- §
.1 i) I 7,-..

Púsln. l/2

.ffi No a634ar 12í,22
lmi..ior O2lOll2O22
Y.lld.d.: tl,lOll2O22

Gh.v.: 23wayCon..lho R.gion.l d. Engênh.rl. ê 
^gronoml. 

do E.t.do do l,l.r.nhlo

C€RTIFICAMOS qllê a EmpÍcaâ mêncirnada êicorür+3ê íêoiltadâ r|catê Con3êilo r|06 Íêmoc dâ Lci 5194166, coníoÍÍnê o3 dâdc mpíÊ330ê
nesla ceÍliiào CERTIFICAMOS, alÍúa, qoê alé a píê€entê &lâ. a íêhíidE pe6§oa juÍHicá e s€qs) Íe6ponBável(is) técnico(s) e8lb quil€§ com suas
.nud.d.s . dsna. o!íi9.çÕ6 juoto ao Cons.llio R.gion l d. Eng.nh.ÍÍr. AgÍonomÉ do M.ímh& - CREAJvnq. ..lândo h.Ulitld. a .x.í!., iuâG
srivir.dê§, rrícunsêínâ â(3) aríàuiçáo(çoês) dê sêu{s) rspoírsáE(vêÉ) récnico(s)

- 

lntaÍ.a.adola)
Empí...: J B EMPFEENOIMENTO§ EIRELI

CNPJ: 39.614.í9S/0001{i}

RegE o: 0005434874

CalêCoarâ:Mâlnz

CáÍital Socid: R3110 0m,0O

oab do CâÍitrl 2gl10r2020

Faira:2

objerivo soclar cltAE ,1120-{/00 - coNsTRUçÃo DE EDlFIcros: CNAE 4213-8100 - oBRAs DE uREANtzÂÇÀo - Rt As. PRÂÇAS E CALçÂOAS:
CNAE 381 1-{rc0 - COrEÍA DE RESIOTTOS NÃOPERTGOSOS| CNAE 42 r 1-1/0í - CONSTRUçÃO DE ROoOVTAS E FERROVAS|
CNAE 421í-1m2 - P|NTURÂ PÂRA S|NALTZÂÇÁO EM RODOVIÁR|AS E
AEROPORTOS: CME-4212-0/00 - @NSÍRUÇÁO DE OBRAS-OE{RTE ESPECIAIS: CtuE,í221-9/02 - CONSTruçÁO DE ESTAÇÔES E

REDES OE OISTRIBUIçáO OE ENERGIA ELETRICÁ; Cl'lAE 4221-9/03 - MÂNUTENçáO DE REOES DE OISIRIBUIçâO DE ENERGIA ELETRICÂ:
q]AE 4222.710'1. CONSTRUçÀO OE REDES O€ ABASfECIMÊNTO OE ÁGUÀ COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÔES CORRRELATAS.
EXCETO OSRAS DE IRRIGAÇÀOI CNAE A22}5/OO . COI{iTRUçÁO DE RÉDÊS DE TRANSPORTÊS POR DUTOS. EXCETO PARA ÁGUA E
ESGOTO; CI\IAE a2S2-6rrü - MONT GEM DE ESTRUTUR S METALICÂ§i CNAE 4292€i@ - OARAS OE MONTÂGEM INDUSTRIAI-: CNAE
429S-5m1 - CONSÍRUÇÁO OE INSTAIÂçÔ€S ESPORÍ|VÀS E RECREAnVAS: CtlÂE «|l l-8/02 . PREPARAçÁO OE CANTÊ|RO E LIMP€2A DÊ
TERRENo, cME 43í2{/00 - PERFURAÇôES E SoND GEM}, o{AE,t31}4m0 - oBRÂs DE TERRAPLEI{ÂGEM. cNÂE €t}3/00 - sERvrÇos
DE PREPARAÇ,ÁO DO IERREIO XÃO ESPECTFTCADOS ÂXTERTORMENÍE(LTMPEZ^, M RCÁÇÁO). CNAE 432t-5J0O - tNSTAtAÇlO E
MÁNUTENçÁo EÉÍRtcá: GNAE 4322-v01 - [{srÂtA@Es HtDRÀuLtcÁs sANirÁRlAs E DE GÁs cli|AE 1322 rro3 tNsrÂt-açôEs oE
SISTEMÂ OE PRE\,EI{çÃO COI{TRA INCÊNDIO: CNAE 43291,04 . MONTAGEM E INSTATÂÇÁO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DÉ
ILI.IIINAçÀo Ê 6INALPAçÃo EM VIAS PÚBLICAS, PoRÍoS E AERoPoRToS; ctIÂE,íix}O{/04 . sER',IÇos DE PINTUM DE ED|FICIoS EM
GERAL: CNAÉ 438&ílo3 - OBRAS 0E Ât-VE {ÁÀrAi CN E 43S0-t/05 - PERFUMÇÃO Ê CONSTRUçÁO OE POçOS OE ÁGUÂ: CME 4399-1A9 -

SERV|ÇGS ESP€CI,AL|ZÀOOS P R A CO{STRUÇÀO NÀO €SPEOFTCAOOS ANTERTORMENÍE (CONSTRUçÃO DE MUROS, METGFTO,
CALçÂI»S, POçOS)i CNAE 7112{,l)0. SERVIçOS DE ENGENHARIA. CNÀE 71í97D3 . SERI'IÇOS OE DESENHO TÊCNICO RETÂCIOMDOS
Â ÂRourrETUM E EitcENH,ÀRüAt ctüÊ 77195/99 - tocAçÁo DE ourRos MEtos oE TRANSPoRTE NÁo EspEcrFrcADos
ÂNTER|oRMENTE, sEM CTNDUToR (MoTos, cÁnRos. óN|BUS, caMtNHÃo, TR ToRES. B Rcos. 

^vÁo): 
CNAE 7732-2m, - aLUouEL DE

MÁQUII.IAS E EQUIPAMENTO§ PÁRÁ CO STRUÇÁO SEM OPERAOOR, ÉXCETO ANDÂIMÊS

Re3tÍiçoês Rêlaüvss ao otiêdvo sociâ|. EMPRESA HABILITÂDA PARA ATT AR SOME TE NA ÁREA DA ENGENHARTA CtVtL. NO ÂMB|TO DAS
ATRTBU|çôES DE sEU REspoNsÁvEL TÉct{rco.

Endqêço M.ríz: RUA PFOFESSORA LÂCr ÂSSU çÃO, 891 B, CENfRO. C|J(A§. MA.65602110

'l'lpo dê RegBro RêCi*o Dêlinitúo dê ErVíê8s
(»t tnlcial:16/122020

Detâ Fimt: tnd€fiiiô
ÍGsislro Rêsional: À!mí3522 DDMA

CERTTOÃO DE REGTSTRO E OU|TÂÇÃO PESSOA JUR|DTCA

_ tnionraçatê3 , ilota3
. A caprldada l cnlcoíroílalonal Ô ampnaa a conpbvarta Dab conlunlo doa acaavoa üarlcoa do3 pÍolla3bÍaB con3taílal rL tral,

. a carlSlo tavc 3ua valldadê aaduzlda .llr vmúda do varrlranto do BoLEro dê 
^llulD^oE 

am Âbaato lt0í9c493, DrL d! vcnclÍEnto do
bol.io: 3ímí2022
- E3ta carüdao,ardara a valldda, calo ocoÍ,l qudqüar.taraçlo poaLrbr dot alÍramG cadt.lÍaB n li conidc

- 

Ú10lt. 
^núld.d. 

P.g.
ano:2021{5/5)

Paíelamênto Âno: 2m2 Quânliíadê dê P.í!cla3 P.9Àr: 2./6

- 

Auto. d. lnt .çao

_ Raapo0úvala Ta<írlÊoa

Êotu6ional: rüDRE FERNAIIDO DE SOUZÂ

R6Í*sro:1116í22014

cPF 033.086413-05

Oáb lnlcio:01/02021
oâüâ Fm: lndêÍtnlro

Drtr Fim dê Conlrato: lndeliniro

A ali.nErr.ô.l..E c.íd& Fd. s rít & m:llts3//cll..m.rr,@r,b/Flblic./. cm. che:2Eway
irp.ãi s: @,o5/20zl a.'ro'3c2a pr .á+r p 2ú.16.165.72
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CERÍTDÃO DE REGTSÍRO E QUITAçÂO
PESSOA JURIDICA

L.l F.dcr.l Í{o t194 d. 2a d. Dcz.mbro d. 1ga6
CREA-MA

Con.êlho Rêglon.l dê Eng.nh.Íi. ê 
^gronomi. 

do E.t do do L.r.nhlo

No a6344r 12022
Eõl..Io: O2lO5l2O22
Y.lliLd.r 31/OU2O22

Ch.Y.: 2awar

,'-.,'' "a|Tltulo. do PÍolbConál:

ENGENHEIRO CIVIL

Ariburçào: ART 7" RESOUTçÁO 218/93 DO CONFEÂ

Íipo d. R..pom.btí.d.: REsPOtisAvEL TÊCNlco

Rotu.ional: MARCIO ÂRAUJO CO§TÂ

RêCisro: 1t l5á07621

CPF: 029.571.97175

t»t lnÍcio:16í2020
Ilab Fim: lndellnilo

0âb Fm dê C6nHo hdêlnido
Tliulc! do âsÍB3ixulr

EIGENHÊIRO CIVIL

Atiburçáo: ÂRÍ. 7 DA RESOLUCAO 2t8. DE 29r08/r3. DO CONFEA

Ípo dê Rê6poírôáb íâd.: RESPONSAVEL TÊCNICO

- 

sócloa

Sôoio: SENEOITO mS SÀNTOS

cPF 804382.683-91

FuÔç!o: EMPRESÀRlo

*z

A l.dii,.ô d6à cqtd&,êd. ... Éifti. m hüprrc,-.mrE.or.ú/puuto/. co. ch.v.: 2Ewy
rí{,.§Ã-o2ná2ú25.ü.!g2a pa .dir p: 2@ 16 t65.72 ffi

t:
/:
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2022
/ ?o22& clrrrDlo oÊ REorsrlo E QutÍaco

PESSO^ FISrC^
L.l Fcd.râl Ílo 5194 d. 2{ d. D.z.mDrc ó. 1r6a

CREA-MÀ

conaalho Ragional dG EngÊnhrÍla c AíÍonomL do Eatado do H.r.hhlo
V.lld.d.: 31lO3,/2O23

ChrY.r ÀYIOO

CERTIFIC^MOS qu. o poÍi$io.úl nonc'onâdo .nconlÍ.-.. 
'rgi.lla(b 

n.rL C.omdno. Íro. |8moÍ dã L.i 5194166 d§ 2ll121t66. côníoÍnê oi
d6do§ âcinta CERTIFICAMOS, índa, Íôrê o êstsàeEcnÉntô nos â,1úo.68 € 69 .ta rêÍàidâ Lêi, qúê ô tntêíê3i.do nào !ê er'contís êlt) débrto üo* i
CREA.MA.

lnhr..r.dolrl
Píoli.8ioí.|: MÂRCIO ÂR UJO COSTÂ

Âoírislío t11550762!

CPFI 029.471 973.75

npo d. R!Íri.úo: Rêgiírc o.floílvo d€ PíoÍr3on l (ôlptôMAoô NO PAIS)

Daür dâ Í.gi ío: 2am620t6

_ Tl!ülo(.1

ORADUÂçAO

ENCiENHEIRO CIVIL

arÍibúçáo: r,RÍ 7 DA RESOLUCAO2TS, DÉ 29/0&73, 0O CONFÊÀ

hsnuiçao dê Enlino: UNIVÊRSIOAOE ÊSIAOUÀ! OO MAR NHAO - CAMPTJS SÂOLUIB

Dàrâ dê Formaçto: 27/082015

- 

Dalcrhlô
cERÍDÁo oE REGT6TRo E ourraÇÁo pESSoÀ FlsrcÂ

_ lntomlaaa, i]rLa
- A trlrlíc.aao d..t rlocllln írlo .on.Otul... .nr crln. tllvbL Ào Códlío l.nrl aí.rll.lío, xl.lbr.lo o(.) .üro(!) r t..p..0. r
. CERIFICÂIOE qu. c.!o ocoÍr.(n) rli.r.çloíô..) íol3).hh.n!o(t) corüdol3) nút d.cDm.nlo, .í. Cülidao p.Íd.ra I,.Í. todor o. .Litor.
. EÍr ..rüdlo D.rd.ra r [lldrd., G.!o o.orr. qu.hu.Í.ll.í.tao po.i.ilôr dor.Lmrrlo. c.àrlI.lr lrL coítldor.
. vÍldo alt lodo túrttóío naclohtl,

' úo p.n.t.

jiiç v.lid.d.

- 

Úffm. 
^nuld.d. 

,.gr
Ano. 2022 ( 1/1 )

_._.-_. Àrloc d. hrr.9lo
Nróà oonat8

_ i.rpo abllldrdar Íacnlcar
EMÊ99: JA EMPREÊNDIMENTOS EIRELI

R.tÍitor 000í34474

CNPJ: 3€ ôr a.199/000í.83

oaL anico: 1&t212020

Í).r, Fim (h Coôlr8lo: hd.ínido

rpo d. Rs3poÉàbirdâd.. REsPÔNsavEL TÊcNlco

*7.

a tuanrBc.ó .r.tl, c.n.n t!'r. B_ Yxií..c. F' illr.'rtraár..üc coinbt !.ü.Ô qoí , ctr 
^Yt00lnviaÚ6-2tioa,2o72 a.lSal aa pd .d+l 

'P 
13á07'!'9 ffi



I BÍi':.:.i. (hiiÉ É llSB
F^ClLir^r^Ís^o ==:

Governo do Estadcl do Maranhão
Secretaria de Estado de lndústria e comôrcio - SEll.iC
Junta Ccmercial do Estado do Maranhão

nàsta Junta Com€rcial o EÀo na detÀ da 6úa

Nom EmplgtâÍlrl: J Ê Ef'lPHêÉNDlÀlEilTOS EIHELI

N.turâu. Jurídlc!: ErrÊrêsâ individual do Rosponsaililidade Limitáda ídô NatuÍêzâ Empíesaria)

End.rcço Compl.to
Rua PROFESSORA LACI ASSUNCAO, Ne 891 , CENTRO - CaxiagMA - CEP 65602-Í 1 0

Capltrl
R$ Í í0.000,00 (cento e doz mil roâi6)
C.pltll lnt erulLldo
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reai§)

Tltuhr

CEHflDÂO SIMPLIFICADA

Sistenra Nacionalde Hegistro de Ernpresas Mercanti§ - SINREM

Ce4iírcÍrffog quo as inír)rrnaçoo$ abaixc corôlam do8 crocumôrrt<rs arquivadog

.'r_,,1r . oovauoôôEp1g1; nenrrxÁo:É

Prç,,n.;rrlo: iY{AC32() 1 8:l I 360

AÍqulv.monto do Ato
Con.tltullvo
29t10t2020

PorL
ME (Mlcroempreea)

t;iírao cí âíudaoc
,9/1 0/eE§0

Obl.to
CONSTRUCAO OE EOIFICIOS, SEHVICOS DE ENGENHARIA, LOCACAO DE OUTROS MEIOS 0E TRANSPORTE NAO ESPEC;T|CAD€'ç} ,1N1ÉHIORMENTE, SEM
CONDUTOR (MOTOS, CARROS, ONIBUS, CAMINHAO, TRATORES, BARCOS. AVIAO), ALUGUEL DE MAOUINAS E EOUIPÂ,M6flTOS FÀBÀ CONSTRUCAO SEM
OPEHADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS OE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO Oe RODOVTa§ E FERRôvIAS, CONSTRUCAO
DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE InRIGACAO, ÇOLETA OE RESIDUOS
NAO-PERIGOSOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONAOOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA,
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTBUCAO DE OBRAS.DE.ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE OISTRIBUICAO OE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REOES DE

TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAOEM INDUSTRIAL,
PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERBENO, PERFURACOES E SONDAGENS, PERFURACAO E CONSTRUCAO OE POCOS DE AGUA, OBRAS DE
TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SÂNITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, SEBVICOS DE

PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICAOOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA, MARCACAO), MONTAGEM E INSTALÂCAO DE SISTEMAS E

EOUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL,
SERV|COS ESPECIALTZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECTFICADOS ANTERTORMENTE (CONSTRUCAO DE MUROS, MEIO FlO, CALCADAS, POCOS),
OBRAS DE ALVENARIA.

PÍ.zo d. DuÍrção
lnd6terminado

CPF AdmlnltlÍrdoÍ

NIRE (s.dr)
21 6001 86942

CT{PJ
39.61.t.1 99/000Í -83

i Noma
i gexeo[o Dos sANTos

O!do! do Admlnl.trtdor
Nomc
BENEOITO DOS SANTOS

Últlmo Arqulvam.nto
Data
16t03t2022

804.682.683.91

804.682.68S91

lníclo do M.ndrto
29t10t2020

TóÍmlno do Mand.lo
lndeterminado

Sltu!çlo
ATIVA
Stctur

SEM qTATUS

s

CPF lníclo do Mrndrto
ât10n020

TóÍmlno do M.ndrto
lndet€rmlnado

Número
20220301247

Alo/.vontoa
223 t223 - BÂI.ANCO

L-*,.*..

Esta c€rtidáo Íoi emltide sutomaücEmenb em 230U2ü2, às 11:í t :13 (horáÍio d€ Brásília).
Sê impressa, veriÍicaÍ 3ua aulenticidade no htlpar nürür.ernptüaatacll.ma.gov.br, com o código OKEYG0JH.

ilrffi r rr ilililililrfll[uffifl[ 
ilnJil 

llll ilil ill lil
LARISSA ROCHA DA SILVA

SecretáÍio GoÍal

ídêí

*7,



rÁq'ruiillilii$E

CertiÍicamos
nesta

i C"rttttc"ros quê J B EMPREENDIMENTOS EIRELI
, enconlrase registrada nosta Junla Comerclal, como sêgue:

NIRE 2í600Í66942

cNPJ 39.61 4.1 gg/(xrol -El

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado do Maranhào
Secíetaria de Estado de ln<lústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhâo

, FIê;tifrx§xilfii3E

s-Lz

constam dos documênlos arquivados
na data da sua

'EndepçoComp|etoPROFESSORALACIASSUNCAO,NeSgÍ,xxxxx,CENTRO-Caxlas/[A-CEP65602.íí0

Esta csrtidão Íoi êmitida aulomâticamêntê gln 23,N3Í2022, às Í 1:11:48 de BrasÍlia).
Se impressa, verilicar sua autenticidade no hnpsJ,l!,lllvw.smpÍtraíacil.ma.gov.bÍ, com o código O3WgTADN.W

LART6SA AOOHA OA,StLvÂ,
' S€qrÊáÍid(a) Géial ':,'

ldel

Protocolo: M4C2201831 255

Sltuaçáo
ATIVA
Stâtus

SEM STATUS

Ato

223
310

223
310

09t
091

BALANCO
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EÀ'PRESA /
EMPRESARIO
BALANCO
OUTFOS DOCUMENTOS DE INTEBESSE OA EMPFESA /
EMPRESARIO
ENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
ATO CONSTITUTIVO

DeacÍiçâoNúmeÍo

AÍquivamenlos Po3têriorês

Datâ

16t03t2022
16106t2021

ogto2f2021
13t11t2020

29t1012020
29t10t2020

2021 01 98486
20201064723

21 600Í66942
21 600166942

20220301247
20210779434

lt,,'
.)f.,
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PREFEHJRA tUNlclPAL Oe cAXASií:p SEGREIARIA tUl{rctPAL DE FtitA,ilçAq:

DADOS GADAST]UIIS DO COilTRIBUII{TE

,)l

I'

jr

ureH/w x-q!:-
ÍIPIO DC PÊISOA:

X E 4FiEEâIÚ&
taofE FAIíÍAJI,:
IIsCEçÃO IUXrcPAT:
,{arrrnEzAJkhcA:
cBo:
Doc. oo{fiÍÍurçIo:
óRoIo DE rEÚÍIc
CAPíÍAL IOCIT
iEo. rRHrÍÁIüo:
st BgmrrÍo rr3uÍÁia
f,tcR. XJXG Pi qPAL:

llkc
AlY. uGSICIâDA YIXGTIIDA:

JURíD|oA c PJ: 396í4199000í 63
J B EMPREENDIMENTOS EIREU

J B EMPREENDIMENTOS

21029030?62103/- üru GIO G D ín& Arivo
2305 - Emprese lndividual de Responsebilidede Limitada (dê Naturêze EmprcsáÍie)

CONTRATO SOCIAL ÚLT. AÍT'AL GüÍIn. 29I1OI2O2O

JUNTA COMERCIAL. Í{NE:
í10.000,00 f,aciücÂo E!r?^DuÂr
Simples Nâcional nFO E3Í BE.EC EI!!C Sede / Matriz

N?O iEI*PâAAEI|C DE COMPETENCIA
SIM IIFO E.qJADNÂIE!ÍÍO: ME

FolllÀ DATA DO iEqtÍmt 291'lOl2O2O
TLF ESTAB. INDUSTRIAL: PRoDUToR: coMERclAL E PREST. DE SERVIÇoS:
lNcLustvE p. FÍstcA E soc. DE pRoFtsstoNAts ouE DESENVoLVE AnvtDADES NA
FORMA DA LEI; POR CLASSE DE ÁREA (M2); POR ANO OU FRAçÃO:

r|PiO PIORIE:

Hffia§
wE§ÍrH,ECffirü|O
T|PO ÍrE LCTGALAA9ÃO:

flPODEiló\'EL:
CDADEruF:

EilDERE@:
GOTPLETEIITO:

PolíOADO:

cctR
DAflTREFERÊilCIA
LOilGÍruDE:

ZONA URBANA

COMERCIAL

CAXIAS / MA

R PRoFESSoRA LACI ASSUNçÃo

USO DO ilÓT,EL: ALUGADO

ilSG IOBILIARIA: OO0oo383 r

ilúxERo: 8el

GEP: 656021í0

BAIRRO: CENTRO

:ZOilARURAL:

I{IRF:

llIIruDE:

wffiedffi
ilútERo: Beí

CEP:6s6021ío
BAIRRO: CENTRO

CDADEruF:

EilDEREçO:
AôIDLEIEf,Íô!

CA)(IAS / MA

R PROFESSORA LACI ASSUNÇÃO

oüTArw
TIP1O DE COI|TATO DESC|R|9IO

E.MAIL ib€mpreendimenioslz

TELEFONE (98) 87578573

rç
,

1-ii 4i
,4.
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CÓUGOGilAE iDESCRrgÃO i
I

l PdrcrP L
431260000 PERFURACOES E SONDAGENS

429280200 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL .,,,-1,.j,.'.
432150000 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

432230«)0 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

422í90300 MANUTENCAO DE REOES DÊ DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

432910400 MONTAGEM E INSTALACAO OE SISTEMAS E EQUIPAMENÍOS DE

431930000 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICAOOS

422350000 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA

432230100 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E OE GAS

431180200 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

43í340000 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

122190200 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

381í,10000 COLETA DE RESIDUOS NAGPERIGOSOS

422270100 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE

429950100 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

429280100 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

421200@0 CONSTRUCAO DE OBRAS.DE.ARTE ESPECIAIS

4í 20,{0000 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SIM

421380000 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

421110'tOO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

421110200 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

EWTAfr'$ECTaA
EffiÉ'Ü|AIÚ'É§UEtrffi§A

REEPot{TAEIUDADE GPF'CilPJ ilorEn zÃosocr L
Legal 8046826839í BENEDITO DOS SANTOS

Contabil NÃO DÉFINIDO NÃO DEFINIDO

euDRoffi
CPF'CIiIPJ f,otE ouruFlcAgÃO PARflCxPAçÃO

8046826839í BENEDITO DOS SANTOS administrâdor 100%

MrtüfipFrrfrmHt?
OTD. DE 8ÂLA8: 0

DOfl.OEUAflttMÉ
OCUPADA 30,00m'

Ircd: CAXIAS/MA, 14lo3no22

@
Nome/Razáo: J B EMPREENDIMENTOS EIRELI

Co.tltdnb

QIMASECrcUS
QUAÍ{NDADE DE (UADRAS:

QIJAT{TDADE DE qilEX'T3:
0

0

trúra

.-) 
'-: C:

a
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c0i6er0 nÉGioarÁI 0G (oô{nlt.DÁo[

coNsELH§ FEíiIoNAL DE CoNTAB]LIDAoE oo E§TADo oo MARA{úÀô
C,ERTIDÃO OE HABILITAçÃO PROFI§SIONAL

O COlt§Er.ilí., REGIONAL DE CONÍABILIDADE DO ESÍAoÊ úO
MARANHÀo cD iÍcs quo o(a) proÍissional identiÍicado(a) no presente docqr.16^16
enc,Éntía-ãe habilitado pere o oxêrcício da proÍissão contábil.

Ao Do REGISTRO

NOME,,...... ........ : ANTONIO RODRIGUÉS BEZERRA
REGISTRO, ........ : MA-004460/O-0
CATEGORIIr........ : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
c .223.613r"

A falsiricaÉo deste documenlo con§titui-se em crime prêvi3to nÊ Cóíiiüâ iiÊnal
Brasileiro, su,êitando o autor à respectlva eção penal.

Emissáo: MARANHÃO, 1910412022 as 09i44148.
Válido até: 18107 12022.
Código de Contíole: 96'1245.

Para veriÍicar a autenticidad€ deste documenlo consulte o slte do CRdM4.
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'(zi)Ulnlstárlo da lndústÍla ê Comérclo Exterlor e SeÍvlço3

Sêcrêtarla Espêclel da Mlcro ê Pêquena Emprêse 
,/
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Termo deAberfura

Nome do Livro: DlÁRlO

No de Ordem: 2

O presente livro do tipo DlÁRlO contém registros numerados, do no 01 ao no 25, e servirá para a escrituraçáo dos

lançamentos próprios da empresa J B EMPREENDIMENTOS ElRELl, município Caxias, CNPJ no

39.6í 4. í 99/000í -83, Número de Registro (NIRE) 21 600í 66942.

Data do arquivamenlo dos atos constitutivos: 29l1Ol2O2O
qto constitutivo: 21 6001 66942

Caxias, 0í/01/2021

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

cRc/MA 4460

BENEDITO DOS SANTOS

TITULAR PESSOA FíSICA, AdMiNiSITAdOT

cPF 804.682.683-91
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cmtabilidade Gerd

J B EIpREEND|MEwToS EtRELt - 39.6't4. t 99/000í 43

/.',:'.',,;,'' "'',àÍ;à *ooffi&[esÉd*?o

DtARo - ]f 2

0lhll2021el1l1?kt21
- ,,',1:,/

Lanc. cúb.D6criÉ Documrnb D€bito ôÉdib Hilbico r coltÉdn.íb

7

Dafa

I

21

2

02nlm2t
t.l.,l.0l-000t.E bq,iblkrdhúF .fttidt&d.Sívrre 0,m

z6,m

0.m

1.880,10

2.086,'t0

1.880,10

0,m

2.096,'10

pago vdo € Í!q.io Mddias ô
Ccí§n{ãoddrs E cdr[ra Ô
lÉ6 p€çes ô lr€açâ
pâoo vdd â roqi6 iialírs ô
CúElnI&,Í6ÍE le a corpE de
lÍ6 pÇ6 ó lÍelça.
Vdo. rEÍ"a lldo etrnúd ü
ddcÍcb dl€aid
Vek r6t - fucrc &lmúd ô
o(€ackio úldiú

2tôm

1.1.1.01.U10! -C{i$

Tobis dêaêa Dsta ==:>

23.2.0r.0001 - LUc80 00 0(Boq0

2.3.3.0t.ú01 - LUCRo§ 
^c1JUtrD06

0,m

guun021

osh: 0E/!r2021

I ,l.21.t8.{l(r3 -i,FOSTOS ETÁ S

10 1.1.1.01.0q11- qú.

Tobis d8ra D.b ==->

265,92

0,@

265,92

0,m P4pvdú lsí*lsalffi
cdnhÍnê c(ÍíTloríIà

265,Q Pry vdq ÍdÉnt6 a laâs
corhín6 cqÍpÍdí{â

265,9208,Dí2021

.J Dah 13Mn021
a.2.1.6.üt03 - ]?0sr0s EÍAxr§5

0,m6 1.1.1.01.Í1001-àr.

Tobis d.§sa Dâti ====>

0,m Pago vdq ÉÍsrê a laa Ô
CúliÍcado & ryo,ã:Jo do
cdpo ú boÍ1bdrc.

216,10 Pâgp udor ÍdeÍíB a ldâ ô
cílilicado & ryolâÉo do
c(Ípo & bcaít dÍ6.

276,t0

ziE,10

276,'1013./,01n021

3

Dats 20n1n02',1

t.21.01.0012 -DESPE§^§ EVENTU IS

1.1.1.01.mü - qir.

0,m

cD,m

0,m

ã0,m

1.150,00

250,m

0,m

í.150,00

p{o vdú Í€ftín€ ão ddo de
n€gci4ãq 8âÍEo Do Bíatl.

pqo vdd rdúI6 ã ad(b (b
hê0dação, Báiao Do 8r6il.
conbm€ cotpÍúvt ê.

Pego Ydú rd€nl€ a HrEíc
c(l|lád6 cqlÍÍnocdrgorrr6.
Pago vdd Ídsnts â Húoâ6
cdlEids cú1ÍdÍí6 cdlgo,rÍ€,

s,m

0,00

15 ,1.2,1.03,0002 - lk dúCotll.

16 1.1.1.01.0001 - ür.

Totak dê!!a Data ==-> 20Mn021

Dab: 26n1n021

I a.2.1.04m!7' CoI/BISTVES E LlJSRlFlCÁX',lES

v 2 1.1.1.0r.m01- oi,.

Tdâi. d66sr D.t ==-> 26n1n021

19,S

0,m

't90,9t)

0,m Pâg.dq6as cdn conbrdrv.is
cd1Í cdrlío,ait6.

tS,$ Pe.ê6p666 con coú.Etivis
c(nl colFouanls.

í90,90

Dtti
11

zNUn021
1,1,,t.01.mu - E ü$r ô i&!úir Pt. Et.üç4. ô SrüF.

12 1.1.1.01.ll(trt - cdr

1.1.1.01.ü10í - &&qr ô ilr!..bir pr. E!ôç- d! SíuCr

1.1.1.0t.01t01-ctr.

0,m

0,()

17,m

í80,m

0,m

lZm

0,m

,8qm

197,00

psoo \,ald a ft6,í'ção
Exliíü6 LTDA.lrE,rslbíl€ â
um8 Cac€ rolâ & tugâ
Fotd.]lÍnedl3.
p{o vdo â PÍê/ãf.â
Extnlü6 LTDÀME J*d6 a

uns Éea ftrá & fula

Extnú6 LTDAME,Í€bnls a
aqr6ição ds sriiÍrd* do
iÍEÉaüo
pâgp vdar a Prddlção
EniddÉ LÍoÀME.Íê&íI€ a

áqrscão d€ s)diÍId6 &
inc&rro.

11

Tohb dê3ia D.b ====> 2810112021

Írcn lnfurmátcã - Fone/FaÍ 1m2 - 909)

107,m

Fdh.1

1

h



Ccttabilidade Gerd

J B EIvPREENDIMENTOS EIRELI - 39.614.199/0001-83

Lanc. Cdlh. DelcriÉo

DtAfto - r 2
úlnlkt,í tl1fi2kn21

Ddrmêírb Dàhib. -,^ ":

RODffóS§ÉdNP6

Hi!f,rico / Comd.m6nb

Dú: 2êÃ1m21

17 2.1t.0!.ü01 - ft,lú. ! S.Ii6. plet

18 1.1.r.01.ú01- Oir

19 Z 1.1.01.00m - Ê. L.ôc! . Plrár

20 l.l.l3!.000Í - Clxr

Toi.is d..3a Dab ====>

0,o

u{0,m

0,m

,.us,(D

4.2E5,00

Paoovdd conÍqn6

Pa€o vdcÍ ccmÍdme

Pry vdd ccmlbírg
ccínForrla

2gún021

3.210,00

0,00

1.015,0

0,m

,1.265,00

Tohi! do ilê5 dê JEnliro =:==> 8.{6í,02 E.461,02

0,00

Dah

3

1

@fr2n021

Ll.ru.0001- E eqa ú ilbl.lt i*pÚftldáç& ô Sivie 0,m

6a,m

0,m

21t,ú

2?E,00

pqovdo âCcrdáe míírd
& c.ÍÉÍLç&Ífu6 a corga
ôm Àco ú SdÍa CÍonú.
pâgorJd â CoÍplda máúi/
d6 ccnslrL{ilo rfuê a colgâ
& un Arco & SÉaÍâ clonú.
p60o vdúí â Rel ccÍ§ruín6
Íêí6nle a .5.FÉ.,6 con Md€í6
dêccl6lrt{ó€6
paSD vâl* a R€d coÉruçõb
rêíbntâ á &ap6ás coÍ Mádi*
dê cd|dÍriçúêG

61,00

211,U

27E,00

1.1.1.01.000t -ciE

1.l.a.ol.o(nl-Rbqr.!.,!..8!.DrâPÍlqtoôS.ru9o.

1.1.1.01.0(x)! - crr

Tohb d65!a Dab ==:> 02n?,.021

5

0,m6

,l.rTl 0302/2021

L Í.1,01.mfi - E bqu tb li&Edlíú pr! Ê.úçô ô Sdvir* Pago cdnFE d6 n€.redc.b a
ü6la ú nda Í6cd 12gm Íí. ê
a4isiÉo & md€rid dvss6
psã F6lâÉo & §dtt(Ã .

Pry cínFe dô mftáaEia â
ü3lã da íuâ liscd Í2&mÍd. a
aqjsição do má€Íid dvú66
pã.â pídação ú sír/içc ,

p{o vdoÍ Í€íMêâ lsâs ato

oslas fuóoaq coÍdrno

pêgo vdoÍ Í6lbnlÉ lâê d6
cl§las üdcide a-llsmê

0.q)

0,()

í3

11

á

26

?.r.!.01.o02 - coMRqlI- RofE LÍDÀ [rÀrr l

,t_2.1.tx.0012 - DESPES^S EvENn ÂE

111010001-Cir

1.Í)3t,17

51,12

0,m

1mí,17

0,(I)

51,12

í.0E2,29Tohis d..ra Dâb ==:> $fr2n021 t.0E2,a

Data :

1

2

11ti2.tn21

1.1.,1.0!.ü01. &üirô lk .díi- prá E!Gç& d. SíviFr

1.1.t_ .mfi -ctb

18,01

0,(D

í8,(x

0,m p{o vd0 â conC6le mdíid do
cü$lqao ooÍí. corFor le

18,01 p4o vdd a cfiÉda mddiá &
cúdnTáo cÚlÍ. coivorrtê

18,04Tohi! desa Dâti ====> $fi2n021

Data:

2.

23

2a 1.1.1.01.ütr1- C:.E

Tobb d...á D6b ==:>

0,m

roqm

0.m

5m,m

900,00

Pagp Ydú ÍEÍeís a Hdrài6
cúnâds cmlumec(,Ípídrlto,
Pãop vdú rfuê a Hoto&6
ccíIôd,s cúlrm€ cdrpovíÍê.
P{o ld6 c(Ín olslc ô
Cíliô6, cÚlfum.

Pago ldescoí cuí6(b
Cdtó66, c0|fum6

fiN2n021
4.2.1.03.q102 - rh.úri.s col&is

1.1.1.01.mü - Cir.

1.2.1.tX.0012 . oESPES^S Â/EMU IS

4m,(D

0m

5m,u)

0,00

s00,m

Dah
0,() Pago lss roÍH6 álíà16

muropâE.c.nÍolno
19

1,7fi2n021

I 2 I 6dll3-trPoST$ÊTÀX S

16nü2021

Troo lníornáücá - ForciFar 4002 - 9091)

Í6,34

Fo$ã 2



cdrtabilidade GeÍd

J B EÀPREENDIMENTOS EIRELI .3S.611.IS/OOO143

-l:r-.
Árc&úohooffádotddnn2

'_ \1.-'.
6

DtÁEo - Ír 2
íÁn1n021.r1fi2n071

: ",1

Lanc. C.íb - Dê..riÉ Docllm.l|b oébib . çá,ü+,,*.o,.*d".*t
0ab in2n021

1.1.1.01.m0! - Crr. 0,u)m l(8,3 Paoo la(6.€ffi6 alNüloÉ
muiciÉs.cdrÍdÍn6
fianEorãlta,

í03,34Tohi§ do.!a oah ==-> Ín2n021 Í03,34

Dú
í5

1,E/02no21

a.2.1.t)5.m03. üP0ST0§ E T Xr§ 0,m

53,m

0,m

fi,m

114,00

PagD ldas rtus a rni6ão &
cdlióáo 6rrdiÍcd. cdícrno

Págola6 Í61d 6aamisãoê
cdli(Bo sinCiÍc*. cúfúÍte

PAo ldâs r€lH6 â c€di(§o
€§p*ifica, conlbm€
coÍgo,íl€,
P{o la(3s r€ftnlo á cãlkão
êsEficâ. colhlnâ

16

17

t8

1.1.1.01.0(tr1- c.b

4.2.1.05.1u13- tif osTos ET x s

1.1.1.01.0001-C!rc

000

0,ü)

EM

51,00

1í,í,mTotah dê63a Dab ====> 18n2n021

Dãb: 2n82r'2021

27 a.21.01.tllpr - M TÉRqroElronurlcl

2E 1.1.1.01.000!-Crr.

29 4.2.l.lBm02 - Hdrrn. co d!d.

30 Lt.l.01.mú-oirr

Tdtsi§ dê$a Dalâ ====>

250,U)

0,m

250,O

0,(I)

500,m

0,m

250,m

0,m

250,m

500,00

Pago vzlx Íff6 â Hauáic
cdllà€,6 cdlluÍm cdÍptrríe
Pryvêlü Ífuôâ HoúiÍb
cmlàds cfiÍfilscúrFro/díe
Pagovdd r€Ídíôâ Hfidà6
c.l áq6 cüídm6 corpaorrle.
Pãgo vdú rsÍ€aiê â Hd|dri6
cdIda6 cdrÍdÍn6 cdrgdrÍa.

2ünn021

0ab nn2n021
1.1,1.01.0001-E6bqEd.lb!.úrirt .Ê!.irceôs.t4.. 0,m PTo vdd a cdlíodáÍico,

Ífu€ a cíÍlFa ds mddiai§
Div€aEc, cdí. conÍrdva ê.

{81,:n PagD vdú a cêntrcélátrico,
rd6nl6 a cdlpÍ€ do mádiâi6
Dlvú66. cdlt cohtr(^/ri6.

461,36

7

0,m8

161,36

481,36

1.1.!.01.ú01- oin

Tdah d.§6. Dab ====> 22fi2t2021

Dab: ?§fi2n021

9 1.11.01.000t - siú

10 11.1.1P.000í . V.nÔ Ô Mr& Ô sí'.9ô..üc!

Tobis dêlsE D.b ====> 2ffi2f2021

450,m

0,m

150,00

O,M FECEBI}IET.{IO CONFCRÀ,IE

flda f6cd N'ml
450,M RECEBIMENTOCONFORII

nda li6 d N'm1
450,00

Dú : â1021n21

11 1.1.!.01.ü0i. c.r

12 3.1.1.02.m1-\&íÉ.d! â!íq.t ô §dr9*. vÉ.

To0.is d.6.a Dáta ==:> É1021m21

350,(D

0,m

350,00

0,m REcàÔo Fedação ú Edüço
rd. rda fi§cd N'om

350,m RÉôbo Fdeçào ú síuço
rsL rds fi6cd N'm2

350,00

Totais do llre§ dr Fsvodro ====> 4n7,O3 4.271,03

oab: rJ4n3n021

í3 1.1.1.01.0001-Oitâ

14 3.1.1.m.mr - váGd. âÍre& d. sdir.üc.

Túis d.!sa Dab ====> 0,t/03202í

0,m Rdto F6tçáo d6 sstiç!
íd. ndâ Íkcd N'oüIIm

1.,m,m R6.àôo F6lação d6 ssliço
rd. Ída tucd N'0UIIm

í.100.00

Dü (Eí)3,2021

TÍor hfdnÉtca - Fú€/Fâx: 4002 - 9o9o

í.,tm,00

0,(D

1.&0,m

Fdhâ 3

,,/:',,

!. ,i r . i,,.

L.-'i.'
\ Íi.,\

t-
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Cmtabilidade Gad
J B EIUPREENDIMENÍOS EIRELI - 39.61L199O00'l-83

Doa mênb Débito . "

\(

;-. lD^Eo-]f2
t1h1l2021 rl1l12l2É21

()

Lanc, Crnb - D6§diçáo

Data

Íotai. dor.. D.b =:>

cÉd6 , ComdemE$b

0,m Psoo ü.dicáaN" l, rddlsa
note FÉ.d n' 128§D01

515,5S Pry ordicáB N' 1, Í€Ídroa
nda Fiscd n' 128qml

5í5,59

3

1

t8,032021

2.r.1.01.0002 - @iBclrt Rof E LrD^ 0i.í{ l

1.1 1-01.0001 - clr
5t5,5S

0,(D

515,5305i!3202í

De : 1 $n021
7 Lt.trt.mfi-cir

8 3.!.1.mm0r. V,ld.iL Fú!É d. srrrp..üc.

9 t.1.1,01,000t - crdl.

10 X1.1.02.{xI)í -\ôítd!ô Êlc{!oô Sr{(u.vid.

Tot b dêsr. DãE ====> 1zún021

10,m

0,m

350,00

0,00

7$,00

Reéào F6lâçáo ú 6úviço
r6L nde fiscd N' ínüIE
RffiF6leÊüsdriço
l€Í..dâ lisd N'(trIlm
R*à*! F66leção dê sí'/iço
rêf' llota fscd N'ümX
R&úibo prdação do síúço
rd Ídã fi§cd N' dmx

0,m

1m,m

0,m

350,m

750,00

Dah
5

15,!32021

1.2.1.05.0m2 - sàfEs N^qoMr - EvE[ruÁ! t7,§

47,SS

0,m Pry *Íí6 lEciÍÉ.dÍome
cmÍro,ã16 í6f. a cdnp€làEia
@n§21

47,S Pago EiÍd6 ÍEirdr(nícrÍn€
cdnÍÍd,rf€ l€L a conpalàEiâ
Anfrl

47,99

0,06 1-1.1.0t.0lI)1 - cir.

Tohi6 d.§s Dsb ==:> iFriiErri,It

Data : Nl03tzJ21

21 a.2.1.lE.qD2 - ttírüio3 ôolü.ii

22 r.1.1.0r.000r - aiiá

Toa.b d.s!a Dab ==:>

0,m P{o v.lü í€Ísl€ ã HtlúÍc
cdlâss cd|ÍUmocorpíodÍa

250,m Pry vdú teÍêílo a Hoúlin6
cúlàes cfi luma cdÍrpíoríia

250,0020103t2021

250,(D

0,o

250,00

D.ú.:
r5

í6

17

t8

Áft3tm21
IIli!mfi-Clh

1,1,1.01.mü-ClÍ.

3.1.1.02.mü - \&n.lE ô ÊÉqà d. Sailiú . üí.

Tokis de3sã Dala====> 25n5n021

10,m

0,(I)

180,m

0,o

360,m

0,m

1&,m

0,m

180,m

360,00

R€.übo Fslação d6 süuço
Íd. nde Íscc N' fifiIm
R*gÉleçàd6 srüço
Íd.,aÍhcdN'mflm
Re.üo tr614ão do sdvço
rí ftra M N'üÍ87
RüÊ614ã0 ds sdüço
íd. Íríâ Íscâl N' fil(xtr7

3.1.1.02.fl01-lt d. ô À!.&9e ô Srtrrô.. r'.b

0sts 30í)3n02t

1.r.4.01.m0, . Ébçr ô lb!..h- Fr. Ê!d!ç- d. Swi(e

I í l.!.{01.qtr1 - Bh4r d. te!.dci.. Dr. ÊliLrto d. Sdvte

12 21.1.0t.0002 - cotcRorL BofE tID^ u.ü l

19 r.r.r.0r.000r , qiú

20 3.1,1,02,00D1 - l/tnü ô th{6 d. Sívtú.vid!

Tobis d.s!a 0âh =:-> 30/D3202í

159,36

0,m

350,m

0,(n

3.932,68

0,m

{5S,38

0,m

350,m

3.9112,68

Pa0o vdd Â âinaÍÉ€6 Ndo ê
Cie LToA Í*nl€ â cdqra ó
piso ê ar! §a, cdí.nota
liscd N'm.0O.17O01
P4ovdd AGimeril6s Nêloê
CÉ LÍ0^ Í*nla â cdlga &
piso â a.gan§, ccíí.hdã
li6cd N' m0.0m.17Í!0Í
hpod€ dê ftolsão cdÍ. da
fis.d N' 13165r$1.

hpod€ & PÍovr6áo cdÍ. nole
fiscC N' 13l65rCl.
R€cÉbo F6laçà & 3driço
Íd. Írda ÍÉci N'(uD
Rdbo F6Eção d€ síliço
íd. Íúa Íscd N' qDomE

1.1.1.01.moi - Cdú

Íotaie do M& da l,latço ====>

31Zlí) 0,m

3.123.X)

7ffi,26

0,u)

Deb OF[j':MÚA

ÍÍon lnfdÍÉlicâ - Fmê/Fãr 4002 - g)90

7.256,ã

,$'

Fdhe 4



C tabilidade @d
i B EÀ,PREENDIMENTOS EIRELI - 39.614.,l9S/0001S3

iírburo noofltídori

DTAEO - ]f 2
úh1nt21 tl1l1rl20r1

Lanc. Cmh. DslcriÉo Dodlmdlb Dêàilo CÉdib Hilbrico I Conplêntenb

Data: 0:101/2021

í 2.r.!.0r.0002. couBda RofELrDAlrtil l

2 r.r.1.01.mú- qir

ã L1.1.01.0001- C{ix.

26 3.r.1.tra000Í -\e.d. ib Êr6L9ao lh srriço. . viilà

T&is dê!3a Dah ===+ 03,!{2021

51158

0,m

180,m

0,(D

695,58

Peo ordicí8 N' 2, r€í116 a
nda Fiscí n' l28lXID2
P4o ordicáa N' 2, lsíeír€ a
ndâ FEcd n' lzgn)2
R€dóo 8614ã0 ê s€Íviço
rí. nob fscd N' üI](nE
fhrôb Fdação & 6d,/iço
í6Í ÍElâ llscll N' (mUP

0,m

515,58

0,m

180,m

695,58

Dab :

a

6,!a/202'|
1.2.1.04Í0tp - oEspEsls col, ttl l{lÍE[Éo 0E vgoJt os

Tobi. d6..E DEb ==:> 05iIX2021

20.00

0,00

20,00

0.m P4o vdc. a rü€,Írdiva Àro
p€çes coíÍ. cdntrdrál€.

20,m PAo vúí a AldrÉrya AIo
p€çâs cdÍ, cdnfô,íft.

20,00

Dú: ()6il)4l2021

í3 t.1.1.0!.ü01 . Bb4t ô ltE düi.. pr! F!ú.i!o ú scvri.r

í4 2.1.1.0t.mm - coríBotr RofE rID^ u.rí l

21 t2rraflG.oEsPEs§ coM irx{uT€ çtrooEvEau-os

22 1.1.1.01.00í - Cria

? t.!.1.0r.ü01 . c!r!

28 31.1.m.m01-Vúd.rhM&d.sdqp..üd.

Túii dÉ§a Dah ===:> 06fi4n021

hpdl6 d6 Pro,i§ão ccnlnda
Íscd 13191781.
hpdl€ dê Prd,isão CdlÍ.nda
Ís.C 1319í7ê1.
Pqo @§ con rEi6l6

Pagb d65pacâ con r,ulcd6
cdÍ cügovaale
tl& Ê61ãçã0 d6 súviço
rêL rde Í6câl N' ÍImüo
Rdo tr*laçáo dê 6dviço
16í. Ídâ fiscC N' müIo

zlgl,16

0,m

1G,m

0,m

350,(n

0,m

2.515,16

0,m

2Ê7,16

0,ú

1m,m

0,m

360,ü)

2.í5í6

Dah : 111Mn021

29 1.1.1.01.001 - Oir.

«) 3,1.1,02.0lI,! -\hnô& EúdqrotL siqF.cd.

ÍoEis dâesâ Dâtâ ==:> 11lolt2ô21

t.a,m

0,m

,l.m0,m

0,m REcüo Fd4ão & §úuço
láÍ rúaâ fiscd N' (mnt 1

l.m,m R6c€lto FdAào & súviço
Í€í. hdã fi§cd N' (Uml 1

1.200,00

Data: 'l7l0I,lZOz1

31 1.t.r.0!.mü-oir

32 3.l.!.02.0001 - Ví1ü d. ÊtaEà d. Sír(E . vi.l!

Totei! dGárá t).ts ====> 17n1n021

1$,m

0,m

150,m

o,(tr Reôbo Fdâção d6 sdrrç.
ÍsÍ. nda Íscd N' mOí2

150,m R€cd5o FEhçà d6 sdl/iç.
Í6í. ndâ Í6cel N' ünml2

150,00

Dah: 19lÚm21
17 1.1.{01.0m1-E bqE Ô ti&!.ài* pú. Fi'crro Ô Srt(x

1E 21.1.01.00t13 , DIINSIO i,touslal^ 0E FoRRO E rU80S LlD^

Íúb d.ssâ Dãb ==:> 1 ún021

3.Ét,n

0,m

3.@7,n

0,m lÍFolo rb Êorisão mnÍcrm6
lÉa lbcd N'3@-1.

3.m7,27 lrÍpdl€ & Pr(ri6áb cúnÍún6
ndá Í6cd N' :Ig2-1 .

3.097,27

Dah : mnltÚ2l
35 ,l.Z.l.lxtü02. H6c!E Cdú!q.

36 1.1.1.01.mfi-CáE

Tüi6 dâsse D.h ====>

250,m

0m

250,m

0,m Pa€D vdú rídll6 a Hdü&6
cdl*És cúlumscdÍpíertê

ã0,m Pâ€p vdú Íddlo a Híldrr6
cdldd,s cúrÍxln. cdÍpaoldl€,

250,00qÍ,ú ún

0,m Páop cdnÊa & ÍÍr8Isis 6
uca a J. Gcnçêlv6 D6 Sfll6
Fiin E Ciâ LTDA.mt níe liscd
N'm.5/6.361

Dab:
7

21Mn021
1,1.4,01.mfi - Ébqr ô lkEalri- l,. Ma- d. Síl9.r

Tron lnfdmálica - Fdâ/Fâr 4002 - 9O9O

419,61

Fdh.5yu
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oNto RoDffágiE*zdG^2oCmtabilidade Gerd

J B EIFREENDIMENTOS EIRELI . 39.611. í 99/O()()I43

D|ÁRO - tF 2
úlíAn0A .11112n021

Lanc, Coib - oesrliçáo Docrlm.nb CÉdib Hhtrico r Comphmdlb

Daúa

I
21t01tÚ21

1.1.1.01.üfi - qiro 419,61 Pago coipra úmá€ír6 a
ü§a a J. cdEatv6 D6 Sdr6
Fú|o Ê cra LTDA cÚlÍ rldâ Íscd
N'm.575.361

419,6íTohis do.se [hti ====> 21fi1n021

0,m

1't9,6'l

Dáiâ | 21n1m21
15 1.1.1.0Í.0(tr1- E bqr ô ikr.(biúpaPrú.r4e Ô Swipr

15 21.1.01.0002 - CoIEOI RoFE trD^ lü+r l

Íobb dêrra Dah ==-> ?3n4n021

t.8s,2.t

0.m

,.890,24

0,m hFdt€ ó PrdÍi6à cdnÍún6
ndá Fiscd N' io88s7í.

1.8m,21 lnpdls ô Pro/is& cdnÍdÍÍr6
nda Fi6cd N' í328&rn.

í.690,24

D& 26101tÃ21

a.2.r.G.tI02 - §rf,Es t{^oorü! - a/EltruÁt 0,O Pego siíd6 n cidCcdúdtr6
corIÍodle laÍ e cgllpoiüEa
g3ln21

171,60 Pa0o siÍrd6 nacidCcóÍdÍr€
cdnFovrl6 rcÍ, â cdnpdaíEia
(8202í

í7't,60

0,0021 ,.1.!.01,ü0t -ciú

171,60

í71,60Íohis d$sa D.b ==:> 2610412021

s

Dab

r0

1t

12 1.1.1.01.00fi - Aú.

Tdai. dê§sa Dab ====>

0,m

120.m

0,m

1.378,§

í.498,99

Pqp d€Ép66 cdÍr t sk G

Págo ós666 cqlr t oicü6

Pago cdÍpu & míca(t,iâ a
úsla a Túb hdJrlria 6
CdÍdíúo d6 cdrplâ(l,s6
LTDA conirln€ nda Íscd N'
unG&69r.
PagD cdnpra & lncacaaEiâ â
!i6lá á Tem lftlElriã 6
ConáÍcio ó conpú&6
LToÂ cülkln6 hda fiscd N'
0m.043.69í.

27Mn021
1.2.r.r1t.üt0 - DEsPEsls co til l{LnElçIo oE vEctr"os

,.t.1.01.m01 - Crr.

1.1.4.01fi0í ' E.tqr d. I'krít... pr. Mt& ô S.vi§

120,m

0,m

1378,99

0,(I)

nh1n021 't.198,99

Daia: *Mt2o21
5 2. t.1.0!.OA - CorEdn RoFE LTD^ Ill.ll l

6 r.r.1.01.0001 - cliü

19 21.1.01.01»3 - olfllslo IDUSTBA DE F0RR0 E TUBOS LrD^

20 1.1.1.01.000! - oir.

Íobb de.ôaosb==:> 29n1n021

,í59,38

0,ü)

a$7,27

0,m

3.566,65

0,m

,í59.38

0,m

3.G7,n

3.556,65

Pa0o Drdk aN'l,lrlrrêa
nda Fis.d n' 1316?91
P{o Dl.dlcdâ N'1, Irí*isa
notâ FGcd n' 13i65291
Psgo Drdi{áa N' 1, Íff66
ndâ Fic.d n'39)2-1.
Pâgo ordicás N' 1, rdírôâ
nola Flscd h" 3W'1.

Tot É do iràr dê Ahl :==> 15135,40 15.1S5,{0

Data : ts[5i202'l

47 a.2.!.06.m6-[p0sTosET x s

48 1.1.1.01.0001 - Oiú

Tohi8 d.!.a Drb ====>

19,m

00
't 90,00

qm P4ovdú lsfdt6ald6
cd1lúÍra corgo/ela

l$,m P{o vdoÍ Íff6 aldã
c(, ümê cdÍFarrta

í90,0003,n5D021

I
Dab

0,m hpdl6 dê PÍãisão rffê a
nda Íscd N'13142641.

8,12,66 lnDdl6 ô Pro,iéo tCíl€ á
nde 6scC N'1 Í13426&Í

t0

ún5n021
r.1.l.0l.0ol - E rqr & rkE rb!* pr. m9- Ô S.úE

2.1.1.01.qll)2 - cot/Bdrt RofE IID^ lM]'r l

Tron lníormáücã - FoiciFar 4002 - 9090

812,66

0(n

Fúa 6

|.,1| a,l



Cmtabilidade Gerd

J B Ei/FREENDIMENToS EIRELI - 39.611. í 99000143

DTAEO - tç 2
ú|olnml t$A2no21

Doarnnêhb '*, -,'i,i:
CÉdib Hiit i;o/ ComdemrnbLanc. Cdlb-DordiÉ

Data: ()1i!5/2021

Íobb d63sa oah ==:> uÃ5n021 842,66 E42,66

Dah :

1t3

t)51Í82021

1.Í.4.0t.mü.E bqrôl&E lri- pr. Alc!çao d. SÍvi(e 0,m p{o vdd e Clis Crrnàcio &
c l6ufão Errda cúlums
ccínFo,rte

24Zm p6go vdc. a Chc6 Coníoo &
cor6lrl{Jo Errds cúÍdÍns

212,N

11 1.1.t.01-00i- ctr!

Tobh dê.se Dãb ==->

2A,ü

212,@

0,m

m_íiirlrylt

Dôta: 06/115/2021

I Zr.r.0t.0o2 - mr8cur Rof ElrD^lll{^l

2 1.1.1.0t.üt0!-oir.

Tohi! dê.!à Dab ==-> 06i052021

ffi,82

0,(n

695,E2

0,m Pãgo ol.di{ãN'í, Éh€.
ndâ Flscd N' l3i9l7Ê1.

S,82 PagD DdiÉt6 N'1. l€ír.reâ
nda FECC N' l3l9l7Ê1.

695,E2

0,00

0,m

Dú
17

18

ã)

Í)8/05r202,|

1.1.1.01.mü - Éb$rrb lk úi- pr. Ftdato ô Srtir6 0,m

17F,.,71

0,m

3.€m,m

5.562í1

Págo col1prâ (b mrcá(bÉ á
vi6lâ â Elv6 Sd6 Hon6 Canls
cÚlÍcÍm6 nota fiEc8l N '
m.061.68,í.1
Pqo c(ínFe d6 míc3(IÍi6 a
vist6 â glvâ Sel6 Hor6 Cãltú
cd1foÍ|€ nda Íscd N '
mq(rt.68+1
Pago cmEà de mdcáahia a
úía â SikE Sd6 Hcn6 Cútí
coÍ ítdâ ÍEcd N'm61.6851
Pago conpra de mecadch a
ústâ e Silva Sd€s Hcln6 Crüer
cor[ íEla í6cd N'(DO061.6861

1.1.1.01-0001 - Cdú

1.1,1,0r.ü»! - E bqr.L lilD.ilíxrÍ.Etrbq& ôsr'.ço3

1_1.r.0r.000!-c!r!

inmíziEt

1lQ?l

ffi00,m

5.562,7íÍobi§ dê.!â Dâb ==->

Deb í0t052021

!.1.4.01.0O1 - B!+. ô I'kr.üi- Fr. PE ôC& d. Swia 0,tp

1oqm

0,m

z,m

0,m

88,m

268,00

Págo cdnFe ú mícá(hia a
lista MadddÍâ C€gnd cdíbrno

P{o campre ú ÍÍrscá(hiâ â
vrsâ Ma(hdla Gagírd cdlhmo

pago vJd â Mix Eusbo rí.á
conFB ô márid dê
cordÍLfão cüí.cúrForrle
p.go vda a Mix EüÉlio.4e
cfi|Faúlnádid &
cdlstução cdí.cúrpíwíí€,
Páoo dê6p6 cdn v6hdc

Pry d*sâ6 con wicd6

33

34

38

L1,a.01.ü01 . &qr ô likreiú Dr. Êúd4e d. Scrip*

i.!.1.01.0001 . C!ü

1G,0

0,o

72,00

0,()

rl5 {Z1.0a.mm - DESPES^S coll ilâllUIENçIO DE VBCILOS

16 1.1.1.01.000! - Citt

Tohi! d€sa 0€h ==:> 10,!5202í

8qm

0,o

268,m

Dab: í'11052021

11 a.Z1.os.tlrE -lllPoSÍOS ET^)qS

12 1.1.1.01.000!-C.r.

Toteis d€s3s oâts ====>

8S,67

0,m

89,6711n5n021

0,m p4o valú r€Í€hl6 a ldâ &
crt.E6,ccíídm€ cúÍÍroáüe.

4,6"1 pago YJú Í€kn€ a la(a &
cílirE6,ccnÍcím6 cdiÍro,úIe.

89,67

Dats

,6

0,m P{.dsG6 con cdnbrdivr,s
cúÍ crÍgo,áÍ16,

t00,m P{.&GpÉe cdn cdtüríNd§
cd1Í. c(lnpo/slo,

12n5n021

t2.1.01.0017 - aúrãrstlr/Bs E LU8Âf lc.rlwEs

l.l,l,0l.m - Cir

Tí lnío.máüce - FdlelFe* ,1002 - 9090

tm,m

0,m

Fdha 7



Cmtabilidade Gerd

J B EIvFREENDIMENTOS EIRELI - 39.611. 
,l99000143

.,-. a-ir 'li i),. 
_.

| ,r:. 1r','-i"^' : '-: Àryrglro noo0áe§oÉdeP6

DtÁEo - ]f 2
úb1nu1.r1nl'l2021

:'I

Lanc. Cdlb - Dssqiçáo D6mdlb Hirbüico f Comdcmêllb

0,m

Dáta

35

s

12105t2021

t.2.1rx.m1t- ttosPoAGE{s 0,m Pago vdoí rff6 e éÉpaBô
ccn t|o6paêlem,
ccíÍ,cotgorrlo.

t26,m Pãoo t Cor l€íúrs a &çesâ§
cdn hq.d4rn,
cd1ícaírf,ra íÍe,

226,00

1.1.1.0r.mfi-càú

t2ô,m

22ô,00Tohb d.r3a Dah ==-> 12l[6,n021

Dat : 17fr5n021

5 1.,J.01.ü01. B&qs ô tâ!.eE Fr. tui& d. §iv(E

6 Zr.r.oÍ.oltrz - corBcla RoFE L'IDA [ú.n l

/l§l 1.1.1.01.0(I)i - Crr.

50 3.1.1.02.0(tr1-\ikríh ô ftürâ:ro ô sr*r. rv .

íl 1.1.1.01.000! - Ebq'r e lilq(l,i-pí. Pbd.çlo d. s..qn

58 2.r.r.0!.Ítr02- corEotr RoFEtTD^ u.ral

Tohis dêrsa D€L =:==> 17n5n021

hpcts & PÍcÀ/i§& Íd.rdl6 a
nde í6cd l{' l34i i7+Í
hpode & PÍo/isão r€í€Ídrá a
Ída lscd N' 13{Í 17+í
REdtr FeÉlaçáo & §wiço
Íd. nda fiscal N' müI3
RdSo Fdâção ô sdviçn
d. ílota fscd N' fiIml3
hpoí€ ê Proi6& cüÍ. nda
Íscal N'1341 167í.
hpdtá da PÍoli6â c(,Í. nota
Í§.dN'13/t1167-i.

6E7,S6

0,(D

250,m

0,m

0.m

1.§1,22

0,m

587,S

0,m

ã0,m

0,m

53,26

1.E91,22

Dafa

11

rEo5r202r

t.!.{01.mü - E bqr ô ilr..lbà*pr.tuúçao d. §.vIor

a

51 1.1.1.0t.00ü - Ctr.

52 3. t.1.02(l)01 . \Êndá ô E!í{à ô s.ti!ú . rd.

Tobbdê$a0ab==-> 1U06,n021

a50,00

0.m

180,00

Pago camFã cL mícâüa a
ú6la a Mddtacrtrid

Págo conFà dê m!Ícafuâ a
üsla â lilaêídla Gúid

R& F6íáç& ê 6fliço
r€[. ndá Í§cd N' mII)ía
R*.b5o Fdeção ú sír.ç!
r€Í. nda li§ad N' f,mtl

1.1.1.01.0ÍDr -(5ú 0(tr

$,m 0,m

$,m

0fr)

§0,m

480,00

Dah
13

11

39

a0 1.1.1.01.0001 . Cdu

Tdbi! dês3â Dãh ====>

Psg.dq6s c(,h corüJslrvd6

Pág.d66p6á6 aÂn cdnbsrivds

PEgo vdoÍ Í6íí1l€ â êêpss6
cín ho6pqín,

Pry Ydca rd€als a &ÉpÉ66
cdn hqê&gsn,
c(.lÍcrargo/ade

í9,05/2021

1.21.01.{D17 - COlgr$lVElS E LUgnHCâí'l',lES

1.1.1,01.0(I}t - Cú.

a 21 04 m1,- HOSPED GsiIS

80,m

0,m

Ê{,00

0,m

ú,m

0,m

0,m 64,ü

19/05202í 1,U,m 144.00

Dú: iíl/,05n021

59 1.2.i.03.002 . fidffi. cd iô.i.

m 1.1.1.01.0001 - c!$

Tdeh dê§sa Dúh ==->

250,O

0,o

2$,mz it_ffún

0,m Pry vald Íd€.Í6 a Hoüiri6
cdttdtês co)Ífir€ cdrFr6/ínô.

ã0,m Pry vdú Í€íoílo â Hdu&i6
caíIáô66 cmlums cdÍ1píorí1le

250,00

Dú:
3

1

22fi5n021

2.1.1.01.ln02 - CoMBqlI- RoFE LTD^ ntlr l

!110t000!-C!ú

9,í5,i2

0,(n

5,'12

0,m Psgo Odicáá N' 1, Gídlô.
nda Fiscal N' 1?88ã.

945,12 Pry Dldiáa N' l, r€Ísr6 a
nda Fiscâl N' 13{88ã.

915,12Tobii de.§a oab ==:> 22n5n021

Dab

â 0,m P{o vdú â JC t4á,mús s
erí6 c0í. cdnFdãrle

21105t?JJ21

1.1.a.01,0001 ' Ébc. ü lk .ik'B F4 h!êcto & sdvipr

ÍÍon lníorÍÉüca - Foiê/F :4002 - $90

I t0,m

Fdhr 6



cútebilidade Gerd

J B EIVFREENDIMENToS EIRELI - 39.611.199ÍD0143

.,-. ,,,,lll-À; 
-

1-.j,... , ,r. ;.1'. l...Arwottonoffiho#da^26
,'-'tl'',"- "íl-\ '''
-..; -

D|ÁEO - it 2
úhlnt21 .,ín2mi21

Lanc. Cüh-DsdiÊ Dodlmrllb §ii,rb CÉdib Hisbrico , ComComdlb

D.b: 2405n021

26 1.1.1.0t.mü - Oix.

Tohis d.rer osb ==-> 24105n021

0.ú

110,00

í10,$ P{ovdúâJC t rirÍrdEs
Grril6 cdí, ccÍnFllrâdô.

1í0,00

Drb : Éfi5m21
29 a.2.!.É.ü03 'lifosros ETÀxr§

30 1.1.1.01.0001 - c.r.

Tcrais dessa Dau ====>

í8,11

0,m

18,11

0,O Psgo vdü rúírs a lflâ
cúÍdftB cdqrddlê

18,1 1 Págo vdor rcffi6 á laa
cfiíúrn€ cdtlrc{rla

18,rí2ffi5t2021

Dsb: 26fr5n021

7 1.1.a.01.mfi - Bbq, e rkldiipd! Prlibç& ôSr*!.

8 2.1.r.0r_ln02 - cotEotl RofE L1DA nH{ l

23 1.21.0L00a - oEspEs^s coll llrrrTElrçIo 0E vEcttos

2t !.1.1.011p0! -oir.

Tobb dor.E DEb ==:> 261ÉtzJ.2l

253,43

0,ü)

250,@

0,m

503,13

0,m

83,1i]

0,m

25qm

503ís

hpdle & Pro,isáo r€H€ â
odá Fiscd l{' 13a63{+1
hpod6 ê PÍo/isão r#6 â
nda Fi6cal N' 1316]4+1
Pago d€Épês8É cúÍ t oisi6
cdí. cíÍÍro/âÍlo
Pa0o dq€66 cdí t €iql6
cd1Í. congoã,I€

Dab 27tÉtm21
1.1.1.01.m01 - E bqr ô lk ribi- I,. Pr.c.çao ô Sr*r. 0,m

478,m

0.m

170,m

0,m

180,m

0,m

16q0

9E0,00

Peo ccmÊá cb Ínúc6(hi6 6
vidá â F.J MOTA CHAGAS
cdú ÍÉ notá ÍÉcd N"
qnqz.a5a
Pago cdnÊE ó Íi€Ía€dria a
üda ãF.JiIOTÀCHAG S
c(.tfuna oolâ fscd N'
m.dP.a5À

CddÍLçh Íálbnt6 â coÍpe ê
mâ pâ,cdlÍdrna ccÍnFü,í16.
Pqo vdor â Lnoím
CdÉÍuçó€6 r*nlo a cdtFs &
ume Fâ,cdídrÍê cmFo/erlê.
R€cüo tr€d4b d. sdüco
Í6Í. nde li6.d N' m0l5
R€cóbo Ê*lação & §dü(0
r€Í. ldá Í6cd N' (IIInls
Redào 116l{à0 ô sdriço
íd. ÍÉô íhcd N' 0qP16
Rs€hôo FÉlãçáo ds 6*vrço
d ndâ fiscd N' üIx[16

21 470,m

i7!,00

0,q)

0,00

2

3í

3l

1.1.1.01.mü- qir

!,1.4,01,0001 - E3tql. .b tlrlldci!. pr. Ê!d.t& d. Sdiü

1-1.1.0r.ü!l - c.r.

53 1.r.1.0t.0001-qis

3l 3.1.1.02.1!01-\tnôô h!cq& ôsrú(ú âü.b

56 1.1.1.01.m0Í- oir

56 3.1.1.02.m01 - Vt6d. & ÊÉúte d. sailF. . üd.

Tdàb dêj3a Dab ==:â nffitÚ21

tm,m

0m

160m

0,q)

980,m

Dáb: 31,!5/202í

27 1.2.1J5.mG-[p0sT06ET X S

28 1.r.rrl.ü01.(lr

Tohis d6sa Dú ==->

t8,1t

0,o

'tE,1l

0,m Pto vdú ÍêÍ6í16 s la(ã
cülfuIn6 cdÍForr e

18,í1 Psoo vdú r€ídiê â lde
cdllúm6 ctÍÍporân16.

10,113'1i05202'l

Tda do il& de Mâio -==> 13156,85 í3156,85

Data: 03/!612112í

í1 2.1.1.01.tn2- COIEdll RoFElrD^ U{r^l

12 t.1.1.01.000, -ctu

Tdrb d!á3â Dab ===+ 03{M02i

6|?65

0,ü)

642,66

qm Pego Drdi.âa N'1, ddlêâ
ndã Fi6cd N' í 33426&1.

8ía65 Peo DrdiáaN' i,rff.e
ndâ Fiscd N' 131,126&1.

ú2,66

D#
17 O,M PAGÂiIENTOMNFOFN'E

COMPROVANTE,

üm62021
ar.u,a.m2z. Df,flEssos E ir rEHrlDEorF@lENrE

Troo lnirrnálica . Foi€iFâr 4002 - 9090

z),m

ts

Fdha I



Cartabilidade Gerd

J B EIyPREENDIMENToS EIRELI- 3s.6lLls/0001{3

D|ÁRO - rf 2
Í,rc1n@l .$n1n0l

Larc. Cd|b - Dê6criÉ Doqrmerb 0ábilo cÍrdib Hbúin rcomdemaú

Dab

18

ufr6n021
t.1.1.01,mfi ' c!r.

Iohis d§a DEh ==:> 01,/06t2021

0,(n

20,00

z),M PÁGTI'ÉNÍO CONFOfi É
coti.lPRoVÀ{TE.

20,00

Dda: lE/06/2021

I 21.r3t.Ot2 - COrSClll RoFE LlD F+rrrÀi

2 1.1.!.01.m0r- oiü

Ídah dê$aDú===+ ()s,!6z()2í

q82

0,m

695,02

0,m P4o üdicdâN'z r€ftdôá
ndâFi6.dN'í31917Ê2

§,82 Pry Didicde N' 2, ÍdêÍlê a

rda Fscd N' í319i782
695,82

Dah: 1"1.n6n021

23 1.21.6ltlx)!-lP0sr0§Errxs

24 1.1.1.0t.000! ' ür

Tobh d!!ss Dah ==:>

,3500

000

135,00

qm Prytaâc bm€

l$.m P4olírácúbmê

í35,0011tút2021

D.ta: í5l)6/202í
ã 1.t.1.01.ü01- alE

ã 3.1.1.m,m - vúd. d. âtd{á ô sdrDie. ú.1,r

27 !.1.1.01.0(trr -Oir.

28 3.1.1.m.0001 - !bàd. ô Ê!dr5 ôs4*s.ytc.

Tobir desle Dâh ==:> Í5/06/2021

280,m

0,m

t60m

0,ü)

fio,m

0,m

2qm

0,m

,6q0

1,t0,00

Reüo frÉle0à da s*viço
Íd. ncaa Í6cd N' m17
Reóào p6laão ds s{l/iço
16r. noia llscd N' m)m17
RrdÊo Fdscro ô s*iço
d. ndâ fisd N' 0mÍ8
Recôbo F6láç& ó súviço
rd rEtã fiscd N' mm18

Data: í6l)6,2021

5 2.1.1.fi.m02. CoMBqA- ROfELID tr{.u l

6 1.1.1.01,0{tr1- alE

7 2.1.1.01.0m2 - COIECUI RofE trD^ lU{ l

8 1.1.1.01.0{Il! ' Oil.

t3 {2.115.0003- liposro§ ÊTDq§

t4 1.r.lIr.mü.oiu

15 1.2.t.06.00r,3.lrPosÍ06 É TAx s

16 Í.1.1.ü.00fl.c{iú

Ídah dE*!.Dat ====>

953,26

0m

6Í1,9§

0,m

s,oo

0,o

61,m

0,m

1.755,n

0,m

sq26

0,()

6ú,S

0,m

53,m

0,m

6í,m

1:t55,22

Pago DdicááN' 1, rsÍíl€â
õdâ Fl16cá N' ,3a1 167-1.

Pago Ddira N' 1, Íehírê a
hda Fi§cd N' 13al167-1.

Pqp ordl(ro N' l, rdíleg
ndâ Fiscd N'13a117+1.
Pry Ddcáa " 1, díre8
ndaFis.dN'134117+1.

cíÍgoví16,
P{o vdq cdrÍdme

ccnFo/drl6.
Pâgovdú ccínÍúm€

't6ôô/202í

Dab: í8/062021

19 1.Z.rflJn@ - DE§PES S COI IÂIUTOIçIo 0€ VEqtoS

20 !.1.1.01.mfi-crixá

Tobis d.*qe Dâtã =:=+ lE!6t2021

Í.ss,m

0m

1.S5,m

0,m Prydqmcon vdcdc
cdlÍ cdlpllrrle

1 .S,m Pago dS6â6 ccrn !€hú6
cdlÍ cdrgwêdê

1.995,00

21

'l9rtl6,?02í

1.2.i.01.mG - DEspEsrs coM MÀxurENçÁo 0E vEqr.os

22 Ll.l.l)l.mo, . Oir.

Túi6 dê.sa Dats ==::>

(§,(I)

0,m

435,m

0,m PagD dá6ps cÍan \,6icd6
c(nl corgovadã

{5,m Psgo dsT€6ã cdn t€lcúc.
canÍ corgdl,3Ír6

135,00

Data

Dú
0,m Pago vdú Í€íbílo a Hdlariri6

cdidas cúhfie cdrFovrlê

21n6nO21
,1.2.1.030{tr2 - níúr*É cúúbi.

19,!ôf202'l

TÍlIr lnlorÉüce - Forc/Far 4002 - 9090

250,q)

Fdha í0



i
z.) Z,:'

'', rmonro noB{ghB #Cf,A26Cmtabilidade G€rd

J B EITPREENDIMEHÍoS EIRELI - 39.6í L í 99/0001€3

D|AEO. rü 2
ííh1nt21 .l1h2nü2l

L{c. C.íb - Dêscriião Doqlmenb 0sbib CÉdib Histnico r CdrpLrr.,lb

Data: 21106n021

34 l.l.1.0l.Ul0l - Ctn

Tohis dâsra Dab ==:> 21nôn021

0,u)

250,00

ã0,m Pqo vdú Éfufl16 a HolüfoG
ccnE ds cchlbíno corprcívúrl€.

250,00

Dab : z?nBtÚzl
3 2.1.r.01.0(D2 - colE8clA RofE L]DÀ [J.u l

a 1.1.1.0r.ür! , cat

29 1.1.1.01.0001-Crr.

I X1.1.02mü . !ôídâdr ÊÉq& ô Síuro..ú.iá

Tobb dê.!â Oâh ===+ 22J70 021

915,12

0,00

m,00

0,(I)

1.145,12

0,m

915,12

0m

200.m

1.'.115,12

Pago DQicdâ N' 2, ddlêa
ndâ Fis.al N' í 321897-2
Págo ordrcda N' 2, rd€,ià â

rlol. FÉcal N' 13CB@7-Z

ReêtD F6láçà ds sívço
rd íriâ fiscd N' ümI9
Rdf» Fdaç& * sdliço
Í€í. ncaa lts.i N' mmíg

Dat. : ã/!62021
I t1.r.0iJll02 - mrÊolr RtrE trD^ lu.àl l

i0 1.1.1r1.mü-Oir.

Totaiô dossa D€h ==:=> 25Mn021

253,a3

0,m

253,$

0,m Pry DldMa lolkne a nda
FEcd N' 131ã141 .

253,13 Pago üdEâe l6H6 e lElâ
Frscd N' 131ã,a+1.

253í3

Drb: nnfln021
31 1.1.1.01.m01-oir!

32 3.1.1.@001. V.d.& Ê.í4e ô sík.. Etic.

Ídâb dê.sa Dú ====> nffin021

m,$

0m

280,00

0,m Re&o FdáÉ & sÉ'/iço
Íd. mtá fiscd N' mm20

28o,m R*übo F6láç& é sdliço
Íd, Ída ÍÉ.d N' mf,[20

2E0,00

Tobb do ilês dê tuho =:==> E.217,25 E.217,25

Deb: 05/072021

1 2.1.r.01.ü[2 - COlBClrl- RoFE L',ID^ [Mll l

2 1.1.1.0r.0001-oin

Totais desa oau ==-> 05n7n021

6S,82

0ü)

695,82

0,m Pãgo Drdicdâ, r€lHô a Ída
FiEdN'131S17t3.

685,82 Pago ülidã, Í€tuÍá a Idâ
Fisd N' 131917Ê3.

6S5,82

Dab

11

12 1.1.1r1.mü-crrr

Túis dessa Dab ==:=>

0,m

8m,m

0,m

41.{l)

E1í í0

R*.bôo ped4Éo ô s*MÇo

rá lda fiscd N' mm1
RÉdrbo F*ção d6 6íriço
d nde lhcd N' ünml
Pry 6iÍrd6 rEidÉcúÍúÍne
cúnFovã116 l€Í. a col1palêíua
06i2lt2r.
Págo sÚrpl6 ÍÉciúccdÍdm€
coÍlFordtto r€Í. á ccmpdáíEia

6t2g,-

16fi7n021

1,1,1,01.00D1-Cirr

3.1.1.02.ú01 - \bd. d. tr!úTó iL srvt6. üd.

1.21.É.0002 - SllpEs l{^ooNll, - EvÊNn t

8m.m

0,m

41,10

0,q)

1d07n021 ElíJo

Dab: nfi7lÚ21
9 4,2.1.80002 - Hddbr cdiil'4.

10 1.1.1.0r.000! 'c.ú

Tobi. dê.!a Dah =:=.>

250,00

0ü)

250,m

0,m Pry vdor Í€ldrs a H.lldriÍi6
cdxá€6 c(,1lbím6conpro/tie

ã0,m Palp vdü Í€í€llo a Hcíüâc
cüí*É6 c frrm6 c(,rgcÀ,úle.

250,002 07n021

Dah
0,m Reôiho [dâç& dê 6d!iÇo

r€Í. nda Íiscd N' ffiÍ)22
L20,m Rdôo F6reç& de srvc!

rêí triâ Ii§cC N' (I]Mz6

yJn?n021

Ll,1.01.m - Cür.

3.1.1.02.0001-V. .d.R6l4&ôSdtlú.ud.

TÍoi lnídrnálica - Fdle/Fax: 4002 - 9OS

í_2m,00

0,q)

xL
Fóa 1í

,r.',-'---'. .t

i.':,::)r ;.. ) r-r 
'

.l i.':i

3

5



Cmhbilidade G€Íd

J B EI/PREENDIMENTOS EIRELI - 39.614.199/000í-83

irr ^rr À^

,,,,.,;..:.',ai4qro Ro5Hgho#2dfiA26
, \. \

D|ÁEO. lf 2
úfAnü:A t31112k021

Larc, Cúb - 06qisáo Ddrm€írk Dsito 'CÉdib Hbb.ico I Comdemêt|b

Data: §fr7n021

Tohb d€lsa Dah ==-> 30n7D02'l 1.200,00 1.200,00

Delr : 31ffi m21

7 1.1.Í.01.ú01- qil.

8 3,l.l.mlD0l -\k!hd. Êr.üç5.b sdiF.. etl.

Tot is d!§a Dah ====> 31l07lmÍl1

280,m

0ü)

2E0,m

0,m Rácüo F€Érâção ú 6d!iço
rí ndâ í6cd N' üIII23

A,m Rócc!ôo F61âçá d6 c€niÇo
rsÍ. nolaÍE d N'qIIIE|

280,00

TobÉ do itEr dê Jdho ====> 3.261,22 3.?57,».

Data: 02ntl 21

3 l.l,l,ol.m - Ciú

a 1í.1fl.0101 - \ê.d. d. ÊÉ{to & síltpr . ü.i.

T&i. dÉsa Data ==-> 0U00n021

$0,m

0,m

450,m

0,m tucôào Fdaçáo e sdliço
d. rÉê Í6.i N' Íü[Pí

asqm Rê.*ho Fdâç3o ds sdliço
r.Í. rliâ 6§.d N' t[IDzl

{50,00

Dah: 06,081102í

5 1.1.1.01.0(tr1' CdE

6 3.1.1.02.0([1 - \&nd. ô ÊldTá ô ScrlFÉâúc.

Tohie d.erâ oab ====> 0ô/0U202'l

250,m

0,o

250,00

0,m Rec5bo EÍ€dâç& ê 6av!o
í6í. nda f6cal N' flloG

ãqm Reóào pdação ü síliço
rd. nctâ Í6cd N' m(M

2$,00

Dü : lMEf2021

7 r.r.r.01.mü-Giü

8 3.!.1.02.0001-!t d. d. Ê-l§& ü sdúü r vrd.

TobÉ dêrsâ Dab ==-> 09/D81202'l

í2m,m

o,tD

,l.200,m

0,m Re€hho f!É1uç& & sdtiço
Í4 hote liscd N'0ü1126

1 ,m,ú Rertào pí6lâç5 d6 srüço
16í. ncrâ tucd N' qm026

't.200,00

Dú : 12fr81n21

9 1.!.!.01.e0t- qir

10 11.1.m.0001 ' Vdna d. â!a.çao Ô SíriçE . viát

Tohis da.a D.b:==+ 1.2ffin021

2m,m

0,m

2E0,m

0,m R€cdbo F6Eçá (b síúço
Íí nota Íscd N' qD(z7

z€0,m Reebào pr€Élação & rdúço
íd. ftrãtucd ' üxxlpz

280,00

Dú: '18í)81202í

í1 1.i.1.01.1tr01- oir

12 11.1.02.0m1 - V.nd. ó húra& ô Sáqr..vÉ.

í3 1.1.1.0r.m0r - qin

í/t 3.1.1.02.ü01 - \Ê.dâ.!ô Êd4b iL Sd*.6 áticá

T&ir d6a Datá ====> íElrE2021

s50,m

0,m

150,m

0,ü)

1.100,00

0,fl)

s0,m

0,m

150,m

1.100,00

REdibo F6laçá d6 §dltço
Íd. nde í6.d N' mIPS
RE*ào fEtãçà ô 6dúço
Íd. mla liEcC N' üIIIPB
Reà& tredqão dê síviço
Íd. nda fi§cd N' m(D29
Rá.àbo Fdacào ú 6Êí\'iço
d. nda f6.d N' üIm

Dsb
t5

u

1.2,1.03üD2 - Hoüio. Cúláti.

1.1,1,01.m - Crr.

Tolaia dÉsã Data ====>

?jJ,Ã8n021

1.1.1.01.mü. qir.

!.1.1.1,20001-\,úit d. b!r& d. SíviF.. ün

1.200,00

0,o

250,O

0,m

t.,t50,m

0,m

1.m,{I)

0,m

ã0,m

t$0,00

R*.bbo Fdagãô ê ss,/iço
rí ndã Í§.d N' müm
Re&fD F6Eção d6 6l\iiç!
rí rdâ t6cd N' (mm
Pago vdú rd€nlo a Hdü56
cdÍ*46 c(rrÍdlirô corpÍo,rio.
Psgo vdd r#s s Hdrii6
cdltd,6i6 cd1Írm6 cdrgo, l€,

D.b xnEn021

20mE2021

Íron lnídÍÍáücâ . Fom/F.r 4002 - 9090 Fdha í2



,':íÍ'Ccntabildade GeÍd

J B EipREENDTMENTOS EtRELt - 39.611. t 9S/0001 43

(

DtARo - tr 2
Ulo1nt21 .$n2ko71

Lanc. C.ntô - Des.tiÉo 0drmanb m,!Ífi CÉdib Hi!ürico/C düntlb

Dab: ?5fi6n021

17 r.1.1.ü.q|ll'.Oin

18 3. L 1.l)2.ll(trl - l/bid. ô E!§.ç& ô Srrr.. .üd.

19 1.t.1.01.0(Dt -c.6

m 3.!.1.m.0m1'Vdd. ô Pt!úr,a. ôSrqr..u .

Tdbis d6sE Dâh =::> 25fi8n021

r.m,o

0,m

1âO,m

0,m

2J00,00

0,m

12m,m

0,m

1.m,m

2.4(x),00

Rêc€bbo F€daçfo ô 6€íviço
Íd ruã Í6cd N'flnm1
R6c.àfD F6lâçá (b srviço
Íeí. Íü3 li§cal N' üjüf,xI
Reôbo FE14ão ds ssviço
rd. Í|da fiscal N' ü[ü82
R6c.bbo g*l4ão à ôrliço
Í6L nola Ícêd N' üIIP

D&: 28n8r202l

Z 1.1.1.01.0001 - C{I.

22 3.1.t.020001- Vdhd. ftd.ç& d. sírtc.yrd.

To{ãi. dê.sa Dab ===+ 28O8/'2021

2ü.m

0,m

200,m

0,m Rs€bôo F6lâção d€ sdliçn
Íd rlota Íscd N' üII[13

Zm,m Re€tbo pí61âçà do síviço
Íd. nda lhcd N' tmB3

2m,00

Data: finE20?1
I a.2. t.05.mN - DtosTI§ E Í»(^s

2 1-1.1.01-1tr01 - (lr.

Íobb d663e DEb ==->

218,34

0,o

218,34

0,() Pago vdd lú'lUIoADE t o
CREÀcdnÍúns cohFovítê.

218,3 Pãoo vãkÍ lú{UloÂDE DO
CREÂ,coníclma conFovdl6.

218,3130n6f2021

Data 3.l10E202í

4.2.1.05.1tr02 - sll!?Es lt^oolrÀ . EVE|{TUA!

0,0026

110,85

í4{),t8

0,m PáOo si,rd6 mciúdc Ídrr€
cd4rd/rls rd. â fimpêt&Eia
o?D&l

ia0,86 Pago siÍC6 nâciddcdrÍrÍÍ€
cdnForrltê 16Í, â cdrDdârcia
072@1

í40,E6Íolaie dessa Dala ====> 31$8t2021

Tríais do irtâe de Agot =:=> 7.689,20 7.683,20

h: l}3À)gno2l

g 1.1.1.0t.ü01 - crr.

10 3.1.1.12.0001 ' Vã\d. ê tu{& ô saií!.6uÉ.

Tolâh d..sa Dâb ====> 03i092021

t&,q)

0.m

160,00

0,() RecÊôo Fdáção ó síúço
Éí. da fiscd N' gIIIBa

t80,m RÉccbtD rcdrç& ó sq!iç.
íd. nda Íscd N'0D0G4

í80,00

Data: 10109202í

í1 1.1.1.01.m0Í- cít

t2 3.í.1.04mú -V.n.hê Eldt{.io ê Sdi9...ü.L

Totâh d6rsa Dsh ====> 10lggtm21

1.m,m

000

í.m0,00

0,m RácÉàilD Fdeção ô §dliço
Íí d. Í6cd N' üIIX5

1.m,m Redibo pr€Élâçá & 6d1rço
Íd. nda ÍÉcd N' flItr(Bs

1.21p,00

Dab

7

I

2m9n02l
1.2.r.05tn02 - sülPEs t{^doNÀ - EvEiÍru r

13 4,2,1.1,3.1tr02 - H(ffi.ô.oúlittir

14 1.1.1.01.0001- (:ir

Tdah dê..e D8b ====>

!.1.1,01,0ll01 - (!r.

112,91

0@

2ú,ü)

0,00

362,E1

qm

112,8'l

0,m

ã0,m

362,8í

Pqp írd€É ÍEddCcdÍoín.
ca1ltrdvrÍ€ Í€Í, â coud€rcla
w&1
Peo Eimpb§ ÍEiúalcdlrdÍÍe
cqÍÊo,arls rEf. a cdnÉ*rja
utn2t
Págp vdq Íddl6 ã HdldáIic
cdIàds cdrft ]lm6 c(í?pío/rÍê.
PAo vdú Íd6lo . Hdu*16
cürÉE6 canlumacorpÍorúla

Dú 25i!9f2021

[']iiFmirn

Írdt lníoÍÍÉüca - FollerFe* 4tl02 - 90q) Fdha't3
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rr,riiloCü[abilidade G€rd

J B Eif,REENDTMENTOS EtRELt - 3S.614199/0001{3

noB{eho#dn26

oúRo - Íf 2
tÉb1n021t'ín2k021

Lanc. Cüh . De§diÉo Doqlmênb Débito CÍrdib Hisbrico , comCemênb

Dd.: 25109/2021

1 {2.rna.ü02. ir lERur ÊscRlÍoRto - aDu[§In^,Iryo

2 1.1.1.01.0001 . Crü

3 {2. !.0t.00m . M TERUT OE USo E CONSUMo - ÁO{tNtStR^ltVo

4 1.1.1.01.ü0, . Crr.

5 1.2.!.U.ü09 . oESES^S Coir MTNUTENçIO OE VEqt.oS

6 1.1.1.01.00' - Crir

Tdbi. d..ca Dat ====> 25i82021

0,(I)

ln,fi

0,(I)

43,38

0,m

25,m

106,88

Pa€p Ydü ccmídno

Paoo vdd cdnÍdme
cmpíorrl€.
PAGÂlrEtlTO CONFOFfTIE

COIi,IPROVAI{IE.
PÂÂ'ÂIÉNÍO CONFOfiüUE

ccli.tPRoVÀ{IE.
Pry @6 con v6icLac

PAo @6á carn vôicú6

rn 50

0,(I)

aq38

0,u)

2S,m

0,(I)

,106,88

Toh do ltlês do sêhnho ====> 2.í19§9 2.149,69

Dab

í0

11 1,1,1.fi,m0r-cdú

01401?/J21

t.2.í.01.lI,ll- fl osP@rGBrs

r.1.r.01.mu- qir

a.2.t.Ix.o1!- HosPo^GBrs

P4D vdd a Pd.rsâ Ho Ê

cqddm8 ccmplore ê.
Pâsovdd a Porsâ ldoÊ

Prydq66 cdn
ho6pêdqgn cúftínê

Páoo dq6á cdÍ1
hq6&gdn cfifoÍÍÉ

Pe.@66 cdn conh6livgs

P{.&sp66 c(,n cdnbjsl d§
cdí, cotgflâÍ16

i5,m

0m

7J,50

0,m

75,m

0,m

0,00 73,50

15 4.2.r.04.0017 . COrtrUítVES E LUgRtftC{rIES

í6 
'.1.1.0r.m01- 

câr

Tobis dês.aDab==:> 01n0n021

10.0

0,(D

2,16,50

0,m

tm,m

24E,50

Dü
19

x

0ú0n021
l.2.r.tx.ú17. coMqrsllvEs ELUE&nclÀrEs

1.1.1.01.0001 ' C.I.

Om

0,(I)

50,00

0,(I) fu9.d46ô cdn cdrh.Éiiws
cdll cdng(^/ântô

50,m P{.êS€68 con csnuElivEs
cd1Í cdllglvânlo

50.00Tobi! dô.§a Dãb ====> 0at$n21

Data 06rí0202í

1.2.1.01.ü17- @iEUSÍIVES EtUmHCTTIES

2 í,1.t.01.mü-Cin

Tohir dolea D6b ====>

12§1

0,00

122,01

0,m P{.@6a§ cdn cdrüdrvds
coí1Í. cdÍÍro/árna

12eü Pq.d6sp6* ctrn cqÍhJslivBs
cÚl[ cdÍgo/ãnlo.

122,0106110202í

Dab i?h0n021
a.2.1.01.00t7 - @rreJslvEs ELunnc,l{IEs

t.t.l.0!.mü.ciu

110,{B

0,m

í10,09

0,m Págid$õ csn c üÉivd6
cdlÍ, carpd,rlê

llqG Pag.d€6p66 cdn cdrüslivsG
cdlÍ c.lltg6/ül€

'fi0,09

5

6

T&is d6a Dd8 ====> 07í0202r

Dsb: 11110//2021

3 a.2.1.í!.ütt7 - coa/Ellín Es É Lr.BRlFlc^NrEs

4 1,1,ro1.001-Clr

23 ..11.Süt{U -lrtsTos ETAxts

z 1.1.1.0í.000r - àrr

Tobb de.3a D6ta =::> fin0n021

1S37

000

6í,m

0,m

260,87

qq)

ís,67

0,m

6í,m

2@,87

Psg.dq6ã cdn cfihdNtrE

P{.dê6p6s c0n conhrdivÊs

PAGAIIENTO CONFORÀIE

8ddo.
PÂGÁAIENÍO CONFORÍIIE

8d€tÀ

0ah rí10202r

Írdl lníonnáücâ - Foe/Far 1002 - s0g0 Fdha 11
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t, i r):
CútaliÍdade Gerd

J B EÀPREENDIMENTOS EIRELI. 39.611.199/OO()I.83

AnÍ0N ôEoB{ohesE#n26

DÁEo. rf 2
ít1101h021 .r1fi2nú1

Lanc. Cmb -DolcriÊ Doormêllb Dábito cÉíib Hilbrico r com !m$b

Dâtâ: 1540n021

29 t 2.1Ja.0029 - AUGUê

I 1.1-1.0t.1tr01 . Cit.

Toaah dÉra D6b ====>

5$.m

0,m

550,00

0,(D Pqp val, Eíqt6 a deap€66
cdn dWUd.

550,m P4o valú Ííít6§ â d36p§
c(.n dLEuÉ|.

550,0015h0n021

Dab

17

18

2
B

20h0m21
a.2.t.U.ü02-rrl TERII ESCnÍoRo - aDrlliEn^ÍMo

1.1.1.01.ütor -ctr

t.2.1.G.0O2 - lldrúir. 61Ü.i.

t.,.1.0t.Ilttrt - ctr.

30,25

0,ü)

2$,m

0,m

2ú,É

0,m

,ã

0,m

ãqo

280,25

Pe0ovdúccr (,m6

Pego rdú c(,r|ÍClm€

Pago vdd Élhnts a HdE ari6
cd ãàds crnfum6 c(.rpro/anle
PâgD vdq r6í€nt6 a Hdlcftád6
cdláds cúíúms cdmld,rl€.

Tohb dÉsE DEb =::> 2U10tN21

Dab 21h0m21
4.2. !.oa.m1l - HoSPED^GE{S 0,m P4od6sp€É6cm

ho6pade€m cd{omê
cúntrovanl€.

75,m P4o @6sá6 c(rn
hocpádegarn cfiÍdmá
corgoJrla

75,00

21 75,m

75,m

1.1.1.01.000r -c&. 0,m

Túi§ dc§Êa Dàt ====> 21nV2021

Dab: 2811V2021

ã lz.1JtmN- m0sT0§ ETDq§

ã 1.1.1.01.ü01. Girs

Tdhi! dÉsa Dah ==.=>

218,3,t

0,m

218,31

O,M PAGAITIENTO CONFOf,IIIE
BCI.ETO,

218,3I PAGÁÀ.IENTO CONFOFIIÉ
BO.ETO.

2'18,3,02U10n021

Dab

t1

?s,fi0n021

a.2.1.01.m18- HOSPÉD^GS{S qm Págo@€§6 cdn
hqsdaúgr cmbm€

68,m Pry d4€§a6 cúi
hqod4€ín cútum6
cdnÍÍo/anlê,

6S,00

12 i.1.1.01.(»01. qir

Totãi. dê$a Dalr ====>

0,m

69,00

69,m2$0n021

\7 Dab 31401m21

a.2.r J1.00t7 - coirB{J§IlvEs E LLf, Rtfl clt{lE§

l.t.t.ü.mü.oiE

2ü),00

0,ü)

200,m

0,m Pe.ê6p66§ cdn cúnh.EtNEs
colÍ c(íÍrgouanlg

2m,m Pa0.dq6* cc.n ccmbduss
cdÍ. cúproraÍ16

200,00

7

I

Totrh dcsra Dab ==:=> 31110//2021

Tohis do lúàr dê Outubto =-=> 2.184,06 2.161,06

Deb (Etl12021

a.2.1.![e1?. CoMSUSÍ|VES EtUEÊFtClllIES

l.l.1.0r.000t -c.r.

{21.0a.ttr17 - C0i6UST|!ES E LtBRtf rcríUES

t.t.t.0l.m0t- oir.

,1.21.04.m17. cotÂtsTlvEs E LUERIf ErrilEs

1.1-1.0r.0(|()t ' c.rá

1m,m

0,m

30,fl)

0,(I)

qm

0,m

P{.dq66 ccm cúUlliYds

P{.dq6* cdn cdÍlhlslivris

PA.dqÉâá ccrn cdnh.§lNa6

Pa0.dq6* c(,n conb.dNds

Pa0.dq6õ c(,n coürdivds

Pa0d#5 cdn colüdNd€

2

3

I

5

6

0,m

1oqm

0,m

s,m

0m

&.m

Tlur lnídlnálica . Fo./Far 4002 - 9090 Fdh.15



Cdrtabilidadê G€Íd

J B EfuPREENDIMENTOS EIRELI - 39.6,1 1. 
,IS/OOOí 43

' 
.', '). ; ),, !,. ,

' lenÍrô}ro no&Éha BtZCRP6
i t 

"'

D|ÁEO - Íü 2
A $n@1 .lín2n021

',-,-I

Lanc. Cfib - De§Eiçáo 0oqmáb Dáôhô. HbbÍico f Comdemeíb

Dab: (Ell l/202í

Tobig &rsá 0âh ====> 0541n021 2't0,00 2í0,00

DaE: 15fl1f202i

í7 l.2.r.o{m29 - auouÊ.

Í8 Ll.l.0t.mfi-oin

Totaia déaa oata ====>

550,m

0(D

550,00

0,m Pago vdd der€6 a d€.pêsõ
cdn dr{0d.

560,m Pâgo vdo. 16Íí16 a @€6õ
con aILEUá.

550,0015t11n021

12 1.1.t.01.m0t. ciú

13 4.?.r.tÉ.0002 - sliPEs rilÀclorim - EVENTUTT

Dab

11

í8fi1/202'l

a.z 1.tÉ.0002 - süfts N^qoN^t-. EvE[tuÀ 0,m

513,Ea

0,m

9í,56

0,m

2Í8 52

611,91

Pry sri$66 ÍrâcifidcdÍdmê
cínFo/íü6 Í6Í. â cmpdàrÉ
$2§21
P{o $rnples íEicídcüÍdnÉ
cíntro,íl€ r€Í. á cdÍlpstàuâ
ütz,1
P{o siÍrple6 iEicÍdcqlÍqlno
cdllÍ,dldrs r€Í. ã cdÍpdeEa
(pzm1
Pagosrplêsr€ci dcoÍdmo
contrc rl6 t6L a conpêtâoa
@2M1
Pego vdd ráíHá â ldõ
coníom6 corpíor,lla.
PagD vdd rddls a lflã
cdnbín6 cd?prcívíí6.

5t3,64

91,55

0,ü)

0,001.1.1.0t.qD1, (tr

Í5 ,{.2.1.05.00t}3-tifosTos ET x s

16 1.1.1.01.00ü - Crr.

Íobi§ dÀrla Dâb ==-> 1E/11n021

ffi,52

0,m

E l'1,9í

Dãh : ml11lN21

I {2.1.(Bm02 - HdEiu orú.iú

10 Lr.!.01.0001 , qiü

Totah dc.sa Dab ====>

2$,m

0,00

250,00

0,m PÊgo vdor Ídêí16 â HdEiiic
cúld,€i6 conlÚÍl€ cúÍprardIa.

250,(n Pry vdd Íd6nlô e Hcí8ài6
csllóis ccÍrlhrnocrrFÍo/rÍâ.

250,00mn1tm21

Dab n111n021

1.2.1J5ffi2 - Süf,ES I OOü!. EVEmU|L

1.1.1.0!.00ü - qin

T&i. dê§sa D€h =:==>

0.m Pagp si,Dh§ naoúdc(l!Í(ímê
csrFownlo 16l a cqhpêlÜuâ
wzel

6a$ P4Dsrrd6 nacicÍdc ÍcÍnr€
conpÍo,út6 roÍ, a cqnpelfua
Ét2tr1

62,39

0,00

6a3S

62,392241n021

Tú do llêr dê Nou€núIo ==:> 1.881,30 1.E84,30

Data: m,fi2n021

3 {2.1j5.mN-ll\p0ST0§ET )GS

I 1.1.1.01.mü-crx!

T&is dê.ra Dah ====>

51J2

0,m

51,'.12

0,m PAGÁÍiIENTOCOI{FomjE
BOLETO

51.í2 PAG'IIIEN]OCONFORÍíE
Bot-Eto

5'1,120 2n021

0ãh: 15n2n021

11 r.2.r.04.0029 - A-UGUâ

12 Ll,l.ol,mfi-Oir.

Tobi. d6.3r D8ti ===:>

5m,m

0,m

5m,m

0,m Pago vdú Ísí€íl€É a @€É*
cdn âl€uC.

56q(I) Pâgo vdú ÍEí*rs s d4É
cdn aletd.

560,0015h2n021

0,m PEgovdd CmÍome lEla fiscC
N' G856.

0ab m112n021

t.2.1.011002 - llÀTER|Á! EsCRtÍoRto - lDtlX§In^TlVo

Trú l oímálica - Fo€/F.r 4002 - 9090

121,m

Fdha 16
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,rr*,
no8{oheffidaPGCcÍÍabilidade Gerd

J B EIyPREENDIMENTOS EIRELI - 39.614.199/0001{3

DtÁEo. If 2
Íín1nt21 t,ín2ntzl : 

",i
Lanc, Cúb - olsdiçáo Doc{monb Cni{ib HiúrÍn , ComCemdlb

2 1.1-1.0!.00ü - qir.

5 {21.180002 - Hoúri,. O.thi.

6 1.1.t.01.000t -crú

Íúh d6á!a Dab ==:=>

0,m

250,()

qm

s71,70

|U,m

0,ú

ã0,m

371,70

Ps0ovda c(,lÍdltlâ ldâ frscd
N' ü865.
Pry valú rcí€íI6 E HoEiÍ6
cdlitds c ÍUms c(íÍpaor,1le
Pago válaa Í€Í€rlê a HandáflG
canÉÉs cÚlÍrmo collrovalê.

2U12n021

Dal': §42n021
7 1.2.1.01.ü29 - rl.UCUa

8 1.1.rrr.0101. oir

9 {2. t.ol.ú29. {.ucuâ

10 1.1.1.01.0001 - Crin

Íúis dê.3a Dat ==->

560,m

0,00

560,00

0,ü)

1.í í0,00

0,m

560,m

0,m

550,ú

1.1'10,00

Pqo velor dír6 3 ô6p66
ccm âlLEird.
P{o vdü Í€H6 â êspêss
cfi dL{üC.
Pago valú Í€fdl6 a daÇ66
con d'J0rd.
Pago 'rJd rddl6 a @6á
cdn álolé1.

§h2n021

3142n021

23.2.0!.m0r - LUCRo D0E GRqdO

3.1.1.020001 - \k'd. dc @Éo d. sdÍ!o. . üc!
4.2.!.03.ú02 . Hodi,. cd'&.
1.2.1.0{0002 - r\i TERU! ÊscRlToRo - rDrll{lslR TVo

a21-0Lüt03 - MÀTER| !OE USo E CoNsUUo-rütllli§m^rvo
4.21.1X.0m-DESPES§ c0 itllrrENÇIoOEVEOr-oS
1.2.1.01.Ít012, DESP€SÀ9 EVENTUAIS

1.2.1r4.mt7- Co BlrílV6S ELT.BFICá|{TES

1.2.1.01.00ll- HosP@ÀGg{s

{2.1.0a.m21- TER|A D€ I{FORIAICT

I2.r.0{ql2-üpaEssosEil IE&^l-0Eoe@lE{rE
{2.1.06.ú02 . ítpES r{^doN^r. - EvEr{Tlrlr-

a2llEmm-DPosTosET^x s

a.zr.ot.m2g - âruGUâ-

Tohi. d6.a Dab ====> 31h2n021

EÍEsrfiâro & Erdclcio
Emúr'nsío ó E!írlcro
Em€í,nq o ú ExúcicD
Ehcírm6do ú Er*clcio
Enc€íãn€ílo & E *clcÍ)
Encírrt|.nlo d6 Exúcldo
Ercíírndlo (b Exícicro
Encdrfi€do ü Exdclcio

EÍE Íanülo ô ExsrÍoo
ElE€íEnslo dê Er€.Eicio

Encll,ndlo & Exsclcio

Encürrnslo ó E s.lcio
EncíÍr[rro cb ExúclcD
EncsÍúnílo d6 ExúcÍdo

a
í3
11

t5
16

17

18

19

m
21

2

21

Á
Â

0,o
2,í0,m

0,m
0,o
0(n
0,m
0,m
0,m
0.m
0,m
0,00

0,m
0,00

0m

1.663,67

0,m
3.{!,m

ru.,Ã
aq38

3.ã2.m
i.,í51,Í2
i.§,87

182,50

250,m
20,m

Ín4
2_Ín,57
2noÍn

íE.210,0000E.210,

Tob s do iíês d6 Dêzdmh! ==:=> 20.335,82 20.335,62

Trorl lníonnáü.ã - Fonê/FaÍ 4tE2 - 9090 Fofta 17



Cmldilidade G€rd ANToN|o
J B EMPREENOIMENTOS EIRELI - 39.611.199/M()I{3

R PROFESSORA IACI ASSUI{CAO, 89í , CENTRO, CAXAS

B{rnço Prültnonl{ . Ercrcido dc 2021

C PJ:10.6í{í9U0001{1. REG.IJIÍA m EROAL:2í8mí0l$l2 E 2úí0n020

I

t.í

t.t.t

í.í.trí
,.1.1.fi.m01

Ano

An/ocnflL tÍE

mPcflE

CIIA GERTL

CâIxâ

CIüAGBIL

DIFCIIT/EI

ESrO(úE8

E6IO(ÚE5 DE IÉRCTDOÊAS

Edoql€ ú M€Íca&i6 p€Ía PÍdaçáo do Ssl,içcÉ.

E§IOOIES DE I4CiDdAS

BÍ@JE8

^[vo 
cnculÁ,lÍE

^rwo 
lo cf,cu.âf,IE

f,oEzrm

IOelzlDO

âtlrhes € Eqpdnír6

rorJzroo

Í0 .!rco

allvo t{ o cncüLAm

^IL

í.lr
í.1I3r

1.1.4.01.ml

12

í.23

u:.01

1.2.3.ü.m2

8S.5S33

r.ar,3

e,5m,3t

n.1q,u

n.§nl

i.,Au

fl7.0e0,t7

388,56

tt55

r.8'55

3aq55

tlftnl2

Tron lníqmálica - FaneiFax: 4m2 - 9090

*"

Fdha 19



C tdÍlidde G€rd

J B EMPREENOIMENTOS EIREU - 39.6í1.í99/OOO1{3

R PROFESSORA LrcI ASSUT'ICAO, 89I , CENTRO, CAXAS

Bdü9o Púimonld - Ercrcicio d.zul
C PJ : 3e.61(í90r0001-t3 - REG, .trJIúÍA OO ERqAL: 2l6mí0ô!t2 EÍ{ 29rí ot2tlt

2

21

21,1

zí.t.0'l

21.r.fi.0m1

P§SiM

PlsSÍrro cnctru tE

Ffi'IECEOREI

Fffi'ECEOREE ]I^MT'B

Pclgur t'ldíid & CúÉn ção Lldâ

FOiTECEORES tt Chllt§

CCITTS A PrcTR

AugLd a Pag

c(,rTt§ Â P Grn

FORTECEonÊ§

0Bd3^çOE8 rRrBlrflsÍrÊ E PREliEadllü s

ogú çoB PREvnEad§n§

f.lSS a Í€dlH

oDnEAç*g PnãDEXdmnS

o§ErçG§ ÍRr8,|"flêr§ E PnEVE{qrnUS

Plssllro cncul.âl{IE

P^rf,to ot ÍtrDo

c^HÍA.80d^t

c^ríTtl 80€l^L

C4itd Sô6.rfo

ctPÍÍtL 80cüL

ctPfil|- 30(ll[

LUCA6 0U FnÊim

LUCiB OtJ PRET'EE

LUCIRO DO ÉXERCICb

LUGi6 OI,, PREIIEG

LUCR6 OU PNEI'26

LUCRS OU PNETPG I6IflII.ID6

tucRG oU PRÉtucos Acljtll m
tucRos ÁcuMulloos

t ucic ol, PiEtuEc 
^curuuõ(r

LUCR6 OI' PiEI'86 ACT'IIIDG

P rRIOrrcU(üDO

P§3IYO

:';

, ,.-: : 
",

3320,m

aflqo

zí.1-6

21.1.m.(m4

21t

ztt@
21_1_02_m1

2:3

2.3.l

23'irl

2.3.1.ü.m1

zr:2

zs:ull

23.2.ü.ml

z3.l

zt.10l

23.3.fi.mí

sü},m

50,00

s,820,00

111,96

ít1,95

íta,ts

1A4§

tlom,m

líom,m

ítom,00

1.563.67

rrlqll

rqí,

1.8&,10

t.a,í0

t.mJ0

ít!5al7

1flArl.72

cÀr<rAs - MÀ de dezerüro dc 2o2L

AI{ÍOÍ{IO ROORGUES BEERRA

Cordo(r) GRC: L60
BENE)TÍO DOS SArto§

TÍUUR CFF: t0{012.61}91

Tron lnídmâica - Fote,Fax: 4002 - 9Í80

CPF: 0tí223.613,9í

Fdha 20
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c(rlffidadecaC
J B EMPREENDhfNIOS EIRELI - 39.614.í93,1,00143

DEÍ{OiISTRACÂO DO RESULTÁDO DO BGRqqO
JAlGlRo A DEZEIIBRo DE 2mí - c[PJ: 3g.ct{ísU000í{l

RECE1ÍÂS OPERÂdOilÂtS ERUT

W ú PÍêdaÉD& Sdliçc a Mda 1A2{0,00

,'.: -' f

1E.2.l),m

1.663,67

H TOTAL RECEÍTA OPERACIONAL ERUTA

F) DESPESÂS OPERAdOITAE

H.lurr6 Ccnlát i6
li.t^TERIáJ- EscRlTofilo - rolrNlsTRATn o
UATERIÁL 0E UsO E CONSU O - ADa,llNlSTMÍwO

DESPESAS cIM MÁNUTENçI0 DE \EICULoS

DESPESAS EIENTUAIS

COAUSTNEIS E LUBRIFICAI'ITES

HOSPEDÂGENS

MATERA DE INFOFfiIATICA

IMPRÉSSOS E MATERIA]. OE EXFEDIENIE

aucuÉL
STTIPES NrcE'{IL - EIETÍUA
lilPosTos E ÍÀxÀs

tq ToTÁL oESPESAS OPER CoilAS

LUCRO DO EXEROdO

ía2om

(s.1q),m)

(284,15)

(3,38)

ê2s2,ml
í.{51,r2)

í.362.87)

i482tro)
(ã0,m)

(20,0)

Q.n0,0)
11.182,41

(2.07e,54

(íaí,6,36)

Rl1.663,67

cAXAs - t À lí dê dczarbro d! 202í

BÊIIEIXTO DOS SAiITO§

IM,lLAR
R.G.: OO. EIp.:

CPF: l0{8l2.Cl}9í

AITONIO RODRdJES BEZERRA

Gondo(d GRG: 4460

R.G.: oE. EIp.:
CPF: 0í 5121.ôíláí

Fdha 21Ím lrícmática - Fme/Fax 4002 - 9090

'ó=



contabilidade Ge ral
J B EMPREENDIMENTOS EIRETI - 39.614.199/OOO1-83

ÀNroNr o ndBágina32&ÊÊne

NOIÀS EXELr CÀT rVÀS 2021

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2O2T

A empresa I.B.EMPREENDIMENTOS EIRELI estrí sediada na Rua Professora Làci
Cidade de Caxias Estado do Maranhão, e tem suas aúüdades voltada para a Construção CiüI.

();
,/-..

1 na

A empresa J.B.EMPREENDIMENTOS EIRELI Írantém um sistema de escrituração uniforme dos seus
atos e fatos administrativos, por meio de processo elebônico. Os
registros contábeis contem o númeÍo de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de origem
ex0ema ou intema ou, na sua falta, em elemenios que comprovem ou widencian fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil dâ J.B.EMPREENDIMENTOS EIRELI é composta por todos os documentos,
livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil e
defrnidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e coshrmes". A J.B.EMPREENDIMENTOS EIRELI mantem
em boa ordem a documentagão contábil.

-rs 
Principais príticas contíbeis adotadrs:

a) Caixa e Equivrlentes de Caixa:

Os valores contabilizados neste sutlgru.po representam moeda em caixa" bem como os Íecursos que possuem as mesrnas
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estiio sujeitos a insignificante
risco de mudança de valor.

b) Ativos circulantcs € não circulante§. - As referidas contas são Íegisbadas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são Íegistrados pelo custo de aquisição ou construção,

d) Passivo Circulante e Nlo Circulente: Os passivos circulantes e nâo circulantes são demorutrados pelos valores coúecidos
ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondantes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando
aplicável, os passivos circulantÊs e não ciÍculantes são registrados com base em trxas de juros que refletan o prazo, a moeda e o
risco de cada transação.
- Provisões - Uma provisão é recoúecida ern decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que

um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigaçào.

r-+) Obrigeções Trabalhistas e Previdenciáries: São registradas nessa rubrica os encaÍgos sobre folha de paganento a pagar,

bem como, os encargos retidos a pagar.

f) Fornecedores a prgrr: São registradas nessa conta conúbil os valores a pagar a fomecedoÍes de bens ou serviços.

g) As Despesas e as Receitae: Estão apropriadas obedecando ao regime de competência.
h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços

são mensuradas pelo valor justo (acordado em contato - valores Íecebidos). Os rendimentos e encargos incidentes sobre os

Ativos e Passivos e suas realizações estão recoúecidas no resultado.

i) O patrimônio tíquido é apreseÍtado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Sooial, acrescido do Lucro do

BENEDITO DOS SÀÀITOS

I ITT'TAR

ÀT{IONIO RODRIq'EA BEZERRÀ

contador (a) cRc: {{60
CPF:015.223.613-91
cPF 015.223 - 613-91cPF 80{ - 682. 683-91

Tron Ínformática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 5
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Contabilidade Geral
J B EMPREENDIMENTOS EIRELI - 39.614.199,/OOO1-83

ÀNroNro R@ághÊe3#eeRÀ
,,a;

NOTÀS EXPLI CÀT IVÀS 2021

exeÍcício no periodo.

BENEDITO DOA SÀlfTOS

TII]UIÀR
ÀI{TONIO RODRIq'ES BEZERRÀ

Contador (a) CRC:4{60
CPF:015.223.513-91

cPF 015.223.613-91cPF 80{.6S2 - 683-91

Tron Informática - Eone/Fax: 4002 - 9090 sz
?6-

Folha 5
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cohtabilidade Gêrà1
J B E!,ÍPREENDIMENTOS EIRELI . 39.614.199/OOO1-83
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Enissão de Indic€s - Exercício de 2O2L

CNP., : 39.614 .199/0001-83 - REG. irIrNTÀ COLíERCLâL: 2L6OOL66942 ilí, 29/LO/2O2O

(À) - Àtivo circulante
(B) - Realizável a Longo Prazo
(C) - Passivo Cilculante
(D) - ExigÍvel a Longo Pràzo
(I) - Índicê dê Liquidez GeràI

117 .090 , L?00
,0000
,9500
,0000 '','-.-,-,

3
0

934
0

9675*
29,1565

tórorh....: I = (À + B) / (c + D)

rrlai......: Indica quanto a ênprêsa possui eh di sponib iI idades, bêns ê
dÍ.reitos rêàfizávêis no cutso do exetclcj.o sêguintê pàtà
Iiquidar sua! obEigações.

D...1á!r.1. .: Maior quê I

3 25'Á

O rÂr E tCr

(À) - Àtivo Cilcul-ànte
(B) - Passivo circulante
(I) - Índicê de Liquj.dez correntê

r.17.090,1700
3.934,9500

29,1565

96.75.Átórdür....: I = (À / B)

Vtal].l.ro... -, rndica quanto a erprêsa possui eh tecur§os disponíveis, bens
ê dirêitos tealizáveis à curto pràzo, paEa faze! face âo
totàl dê suas dlvidâs dê curto prazo'

DêrêJiv.l. . : MàioE quê I

125.h

El rAr E rBi

(À) - Àtivo Tota]
(B) - Pàssivo Circulantê
(C) - Exi.gívêI a Longo Prazo
{I) - Índice de sofvência cetal

r71 .418 ,120O
3.934,9500

0,0000
29,A552

96.76.Á

,órdrl.--.-: I = À / (B + C)

ltiáIi...-..: Expressa o grau dê galantià quê â.mpre3a disPôe êm Àtivos
(totais), pàra paqahentô dô total de suas dlvidâs-

324%

t-] ! rBr

D...J1v.1. . : Maior que 1

BEIIEDIAO DOs SÂN,IOS

rIfi,LÀR
R.(|.: otg. ErI,.:
cPF: aO{.642.643-91

.eT[Id{IO RODRIG'I'IS EEZERRÀ

contrdôr (rl cRc: {,150
R.G.: O!E. Erl,,:
cPE: o15.223.613-91

L--
,'"/
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Nome do Livro: DlÁRlO

No de Ordem: 2

O presente livro do tipo DlÁRlO contém páginas numeradas, do no Ol ao no 25, ê serviu parâ escrituraÉo no

período de 0í/0í 12021 a3111212021, da empresa J B EMPREENDIMENTOS ElRELl.

Caxias,3111212021

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

CRC/MA 4460

BENEDITO DOS SANTOS

TITULAR PESSOA FÍSICA, AdMiNiStTAdOT

cPF 8(N.682.683-91

T]-{a(}:.tIt:



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de DesburocratizaÉo, Gest lo e Govemo Digital

Secretaria de Govemo Digitel

Departamsnto Nacionel de Registro Empresarial e lntegração

..,.nirgiúrtrc20
,.' '. 
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Certificamos que o ato da empresa J B EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

o

CPF/CNPJ Nomê

01522§1391 ANTONIO ROORIGUES BÊZERRA

[I.ZEF,{.:FEí BENEDITO DOS SANTOS

cEElrEtcto À ÀtlrE+TrcÀçro g lalo3/2ozz oc:zt áoB !{' 2o22o1aL19o '
ERoloa:ol! 220331790 DE L6/Oal2o22. rril: ,t600166942'
it E EIEEIEXDIIEI'Oa EIlELI

!.ÀIrI.IA TDIII rcETIA
rrírol.úvEl latÀ ÀúTEÍIIcÀçÍo

êlo tvÍ6, Laloalzo2z
a!...!.éu.ú.gov.br
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Íacnlco. CAÍ
Rorolução N'1025 de 30 de Outubro de 2009

R.roluçlo Nc 2í8 d! 20 ds Junho dr í973

Consolho Roglonal dê Engonharla o Agronomlã do E3tado do MtÍanhão

lágin. í,6

CREA.MA CAÍ COÍí REGISÍRO DE ÂÍESTADO

833668/2020
Atividade concluÍda

CERTIFICAMOS, em cumprlmsnto ao disposto na Resoluçáo no 1.025, ds 30 do outubro de 2009, do Conte1..'quà-ri-'
constá do6 âssêntam€ntos deate Conselho R€gionâl de Eng8nhâria o Agronomiâ do Estado do Marânhão - CÍà€:MA. , i :

o Acsrvo Técnico do profissional ANDRE FERNANDO DE SOUZA referentê à(s) Anotâçáoíóes):.;de
Responsabilidedo Técnlca - ART abaixo discriminsda(s): 

',, 
,' i,, .

Píof,lltohat: ÀNDnl FgtN^lloo DE 80u?
R.0i.tío: ílltízro'la A RNP: ílíotll0la
TÍtulo Droír8lonâl: ENGENHEIRO CIVIL

ii /);
'-,-+:

- -/.: /
' ':. (:"/

', i't \.,._.

&ix!& om: 2gD7l2020

Contretent : I|AUR|C|O BAOctO itzal CFÊ/CNPJ: 052.820.143.00

End.r€çp do conlralrntô: FAZENoA CAM JOAO E8TEVAO - FAZENDA BOA ESPERANCA Nc: SN

Compl.monb: ZONARURAL salíÍo: zoNA RURAL

Cidsd6: MATôES UF: MA CEP:658a5000

ContÍsto: 0002m200706 C.l.bí.do €ú:020U2020
Valoí do conlreb: RS 325.400,00 Tipo dá contlâtanl.ê: P.3cffi FÍ8lcâ

A9áo in3litucional: Oulros
End.r€ço dá obrd..Niço: FÂZENOA BOA ESPERANCA N': SN

Complemonto: FAZENDA CAM JOÀO ESTEVAO BdifiOI RL,RAL

Cid.d.: MAÍôES UF: MA CEP: 65645000

Coodsn.dâ. G.ooÍáfic8: -21,0S2825, -a5.562960

oatâ do inlclo: 20104/2020 Coilclu.ào .f€tlv6: 18/07/2020

Flnalldsdo: SEM OEFINIçÁO

Prop eÉÍio: MAURICIO BAGGIO RIZZI CPF/CNPJ: 052 620 343'90

Arivid6dô Tácnicâ: I . ATUAGAO *AOí09. EDIFICIOS OE ÀLVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 20 - EXECUCÀO E PROJETO í.00 unidad.; 'l .
ATUACAo #Ao3oI . ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 . EXECUCÂO E PROJETO 1.OO Unidâd6; I . ATUACAO *40423 .

IMPERMEABILIZACÂO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.OO unidad€; í ' ATUACAO #40435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E

PROJETO 1.OO untdâd€i í . AÍUACÂO #40532 - PAVIMENTÁCAO SEM REVESTIMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidadê; í -
AÍUACAO #À0804 - TERRAPLENAGEM 20. EXECUCAO É PROJETO 1.OO unidâdo; I . AÍUACAO *AO8O5 . ORENAGÉM 20. EXECUCAO E

PROJETOí.00unldsdo;í.AÍUACAO#40614-MOVIMENÍODETERRA20-EXECUCAOEPROJEÍO1.00unided6;í.ATUACAO#40699-
sEFS/Icos AFINS E CoRRÊLÂTOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 20. EXECUCÂO Ê PROJETO Í.OO unidádoi í . ATUACAO #AO8O4 .
TOPOGRAFTA 20 - EXÉCUCAO E PROJETO í.00 unldsde; í . ATUACAO *À0808 - SONDAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 1,00 unidado; 'l -
ÀTUACAO #40818 - ENSÁ|OS DE SOLOS 20 - EXECUCAO E PROJETO '1.00 uíidâdê; í . ATUACAO #80411 - OUADRO COMANOO 20 -
EXECUCAO E PROJETO 1.00 unid.de; í . ATUACAO *ê1í05 - INSÍÀLACAO ELETRICA EM B,TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 20 - EXECUCAO

E PROJEÍO 1.00 unidâdô;

- 
Ob..rv.çó.r

Núm.Ío dâ ART: t1420200!aaatí Íipo d. ARTi OBRA i SERVIçO R.Ciôl6dô €Ín: 241072020

Forma dê Í.gi3tío: lNlClAL Paítiêipaçáo úohlc'l lNDlvlDUÀL

EmprÉsâ contratsde: EÊ!|C€OLUCOES Elú EI{oEtlHARlr CO}'I!ÍRUTIVA LÍOA

PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS na áÍaa d. ..tEd. de 6c.!so conl movimentrçõ.ô d. l€rra am cort € ei.íÍo, l.v.nl.monlo, topogr.llá.
t€írtplênágêm, compechçào da ioto € í.foÍ§. dc baaa. PRESTAçÀO OE SERVIÇOS nâ àBE de msnutcnção, limpêlr, do.lní.cção o higionlzaçáo

do poç06 ;íb3ienos dê Oofundidad.s verisdss, manuiânção o instalsção dê boíÍbB de 3HP, 4HP 6 supodor. PRESTAçÁO DE SÊRVIÇOS na

áreà di construçto de novo ponto do quadro d6 comendo em cubí.ulo cle concr6lo armado psre scionemsnto do bombâ. PRESTAçÀO DE

SERVIÇOS ne ár6s dê impêímoebilizsÉo do ceire dáOus 6 í€íoíço d6 bâ6o dê concr€b aÍrÍado ê mêlállcE.

- 

lnÍoÍnaçõaa ComplamantÍta 

-

Con..lho Rcglon.l d. Eng.nhad! o Agronoml. do E.tado do Ít .r.írhào
Ruá 2A d. Julào,n' 214, C.nlre, Sao Lsis/MA

16l: + 65 (9E) 210€300 Fa* + 55 (98) 2106-8300 E-mail:í.rocoí6.o@cl.am3.o€.br

ft-

I CREA.MA

lÍno.ês6o 6m: 20,tí2021 , & 09:20. ffi

t.\.
lrt
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C.íldlo de Ac.Ívo Tócnlco - CAT
Ro.olução N'í025 do 30 de Outubro d.2009

Rololução N'2í8 da 29 d. Junho do í973

Págln! 216

CREA.MA cAÍ coÍrl RÉGISTRO DE AÍESÍADO

833668i2020
Consôlho Rêglonal do Engenharia e Agronomla do E3tâdo do Maranhão Atividade concluÍda

CERÍIF|CAMOS, finalmont!, quo t. anoontía vinoulâdo à pÉssÁta Ccíjdao da Âcarvo Tócnico - CAT, o aLata(lo conü.ndo 4 íolha(3), exp.dido
palo conlrstsntô dâ obíaâarviço, a quêm c.b. a raÊponaabilldado pols varâcldadc e axltldto da! iííomâçõcs nôla coíraEnt a.

C.rtldlo d. 
^o.wo 

Íaânloo n. tstaô,120À,
1lr0ü2021,0,rlt

3cc0t

Á eütidáo dc Ac6ívô Tácnlco (CAÍ) â qual o at.aLdo aalá vlnouhdo
oooailtulú píDva da capâcid.dc lóciico{rcÍallonal da Fr.oa jrtíídlcr
3omante 6a o rasponúvol tácnlco Indicodo oatlvaa ou vanht a !€r
lnlagaâdo ao aôu quadÍo tácnico por melo dg daclaêÉo antrooua no
momonto da habilitefro ou da €ílrÊ9. dâ3 propoataa,

Cêdlficemos qu. aa lnconlrá vinculado à pra.anta CAÍ o íâêLdo
apoaantrdo am cump úanbâ Lain0 ô.06ô/93. orp.dido poh gallôâ
iurÍdica contÍatlnte, s quem câba s rôapoírâbllidadê pcl. vcr8cid.da
ê o,€trdáo d6a inÍoímâçõas nela conrlrnlô!, Ê d6 rêapôBabilidrdc
d€3!6 Comdho a vediiceÇéo de €tivldadê ptof§tional afi
coníolrnidedô com â Loi n0 5.19/U66 ê ReroluÉ.t do Conaalho
F€doràldo Enoenhãdá ê Agronomia - CONFEA.

Estâ clrtidào p.d€rá s válidedô, câao ocoíÍâ quelquer allrrgflo
po6toíioí dos €l6m6nbô cgdaslr6l6 nale contidos.

Fl.â(m) exduÍdo(r). no .nt6íto. o(.) êtÍviço(s) cuj36 alÍibuiçõ6. nào
compôLm ao(.) prcfi!8ionâl(ia) 6m quadáo.

A sut€nücldad€ dêatâ Cerüclão podo Ear vaÍiícâdâ €m: htlps://cí6e' 
': '\

m6..itsc.co .bílpublic.,/, com e chav!: 5c6DZ ' /'a;

' 
,' 

'/ )\ 
r'"

"a. \ r)\
" 

\' ç'\
.--:,]:'l

':' I ''> I,'-. // .- I

,/

Con.llho Rcglonal da Éngsnhrtlr a AgÍlnomls do E.l.do do lrrr.íhlo
Ruâ 28 d. Julho,n' 214, C.nr.o, Sáo Lui./MA

Íel; . 55 (88) 21C$-8300 F.r + 55 {98) 2106{300 En.i: íc.oom3co@ffi.mâ.oE br
I CREA.MA

ImD6$o .m: 20,052021, à.09:20

w6-



Págln. t C

I.AUDO TÉCNICO

Os sêrviço8 dê pÍojêto e ê:Gcuçâo dâ L€\rentàm€íüo topográfco,
Sondag6m, Ensaio de Solo8, Conúolô Tecnológ.lco de Solo, Estrade,
MovimenbÉo dê TênEplenagEín, DíêÍregêm, RebÍço de Solo
(baeelsubbaea), Pavim€ntâção sêm Revestimenb p6ra EstÍada,

a) ds 2020

RidrêÍd
CPF:

(;.\a , .
''*"i, 

r .

Eu, Richcíd Dahmêr Bsggio, €n§ônhôiÍo êlvll, dâ RNP lí142õt?3-9,
inscÍito sob o CPF 033.066.453{0, atôBto guc 03 sôÍviçor pÍcEredGr pêtâ
Empresa SENC ENGENI.IARIA, inscÍib lob o CNPJ 17.372.299t0001-Og, crlÍíl
rêspon8áwl técnico ê l€gal pelâ mêsm4 o Êngenheiro Civil AndÉ F6rnando de
Souza, com RNP: ííí6í2201.4, CPF: 033.086.413-05, refsrsÍ e à ART d€
§eíviço Í!142020034,14{!í com Mírc $t ZSn7fzON, endôrêço do sôíviço nâ
Fazênda Boe Espêrençe (Fezêíldâ dos RIZZI), pÍóÍmo à Fâz€nda Campo João
Estcvam, na zona rurat, ddadê do MATôES - MaÍanhào, CEp 6564S000,
período d€ roâlização coÍn inld, dia 20 dô Abil de 2O2O s táÍmino dia 10 d€
Julho de 2020, conteb frÍrado ê rêalizado ao dienb pêssoa fisica Mauricjo
Baogio Rizzi, dê CPF 052.620.343-90 e cadastrâdo no SINTEGRA 6ob lnscÍÍção
Estaduel í2.504.30+1, es6 conômtê as normâs o nade bnho quê dêsebonê a
condúa píoÍissional. Eíá conbrme as noÍmas e nada tênho quo dêsabona a
conduta pÍsfi§6ional.
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dê insblação hidráutico e sanitáÍio, inshtaçóes êlátÍicas, tundâção e
aslÍutura êstão confoÍme a6 NBRS dê suas respêcthras natur€zas.

Sêndo assim eu Engenheiro Civil, Riôãd Dahmêr Baggio, com RNp
111425173-9 ê CpF 033.086.45&00, assino o Laudo Téorico §ob e ART de
sêÍvigo de númêro MA2020O?52621.
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RNP: 1Í 1425í

Contalho R.glonll do Enganh.Íl. . AgtonôÍnlâ do Ê!t!do do l,.r.nhüo
Rua 28 d. Jutho,n' 214, c.nÚo, slo LulrMA
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ATESTATO DE CÂPACIOADE TÉCNICA

Nós da Fazôndâ Boa EÊporarça' iÍlscÍità no SINTEGRANó.' -

12.504.303-1, em que eu, Mauricio Baggio Rizzi. propÍiêtário da fazelldâ. inscrito

no CPF 052.620.343-90, cr:rrt Íiêde no municipio de MátÕes - MA, âtestâ paía

os d€vidos llns, quo â empresâ §ÊNC - §OLUçÕES ÉM ÊNGÉNHARIA

CON§TRUTIVA LTDA, ilscrita no CNPJ 17 372,290i 0001-08' com 6êdê na Tv

Sêbestião Barbosa. nô60, Cenlro, cídade dê Chapâdinha - MA, ô5 500-000'

prestou com quâlidade o serviços do Prüoto ê Éxêcuçáo dâ astrtde vlêlnal'

marrutençâo o lnslal.çáo de Poços' construçào ê àlugu§l dê méquinÜ, pera

rr.ndêr à ,ecêas tctedê ôoticitada quo compôê à Fazond' Rizrí no municipio

dB Matôes - Maranháo, em conrormidâde cÔm as norma§ tácnica§ vigelrlêa'

Respon6ável t6cnico: Engô Civil AndÍ€ Farnando da Souza' inscrito

no CPF 033.086.4í3-O5, (CREA 1116122014\, vinculâdo â ART

ÀrA2020034448í .

OB serviços foram Íealizadog dê a§ordô cÓI}l aa normaa 
'ácnicas

vigentes no pais, atendendo dss êspêcilicaçóes ê padróês sstabêlecido§ p6lo

contrâtante aqui aPre§entado

Execuçáo dê serviços de projelos. con§truç§o clvil' estrüda'

recupêraçàdréÍorço dê êst[ltura, poços e drenagem, na Éazenda Riz:i'

lnicio da obÍa 20/04/2020 cont tórnrino ÉD| ltlt0?12020:

Os serviços raalizados pels SENC - SOLUÇÓ85 EM ENGENHARIA

êONSTRUÍlVA LÍDA foram o§ discÍiminados êÍlr anexo:

Matóêg, 07 de ago§to de 2020
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lôpÉslo .m: 2005/2021 , À. 09:20
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M2 2.O0
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PENs^ÊÁ. r.lÃo tNcrusô MoBtuÀÂtô Ê €eulpAMENTôs. Ar _02l20r6

ExEcuçÂo DE EscRlIóRlo EM câNríRo oE oBRA ÉM cHÀpA DE MÂor

GAwÂÍ{iZao()oBnÂDE tíÍt c.}tÀPA D€ AC,o

DEÂLMOXÀNIFADO TM çÀn IEÀO OE OBRA EM CHÂPÂ OÊ
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Processo Administretivo nr 0000O003913a 2022
Licitação ne 03/2022, Modalídade Convite
TIpo: Mênor Prêço Global
Data: 10 de maio 2022 âs 9:oo Horâs

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL

REF: Convhe ne 03/2022
Prefeitura Municipal de sucupira do Riachão - MA

.. ,i-,; 1i a,:l\'i" --: --.( f -'.
',-\. ,--, '-' t/..' -r' ./ \ --.l,\i') - \.'
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DECTARAçÃO FORMAL REF.: AO ITEM 3.3.4 DO EDITAT

A empresa JB EMPXEEITDIMENTOS EIBELI inscÍita no CNPJ sob n" 39.ó14.19!1.000t /&1,

sediada na rua professora Laci Assunção n" 891, BaiÍÍo Centro, Caxias - MA, poÍ intermédio de §eu

repÍesentante legat Sr- Banedito dos Santos poÍtâdor do RG n" 00064532ó96-8 e do CPF: n" 804.682.683-91,

DECLARA, que nos preços aprescntados, estão inclúdos todos os custos n€ccssários à pedeita execução do

objelo preteÍdido.

Caxias, 10 de maio de 2022

cNPl 39.514. l!,.flnu83
Bênrdito dot Sântos CPF nt 8045826&l-91

Ítular/ AdministràdoÍ
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Processo Admlnlstrativo ne 000000039L3,A,|/2022
Licitação ne 03/2022, Modalidade Conuite
Íipo: MênoÍ PÍêço Global
Data: 10 de maio 2022 âs 9:o0 Horas

,:),
r_:
i::_....i-....---- Í$PnEEti0l Eutos

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL

REF: Convltc nr O:l/2022
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA

DECIÁRAçÃO DE CUMPRTMENTO DO ART. 7e, XXXlll,
DA Cfl88 E tEt Ns 9.8í19!)

A empresa JB EMPREEÍID|ÍI|EÍIrO§ EIRELI inscritâ no CNPJ sob ne 39.614.199.@OU83, sediada na rua
professora laci Àssunção ne 891, BâiÍro Centro, Caxias - MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Benedito
dos Sântos portador do RG n-o 000064532696-8 e do CPF: ne 804.682.683-91, DECLARA para os devidos fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei FedeÍal ne 8.665 de 21 de junho de 1993, acrescido pela l-ei n.t 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoíto) anos em horário noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis (16) anos, salvo na condiÉo de aprendiz, a pârtir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXlll do Art. 7s dâ Constituição Federal de 1988.

Caxlas, 10 de maio de 2022

ll^olta ,*» SÀ^ffiL
JB EMPRENÍ»MEÍ{TOS CNPJ 39-6L. t9!r.O0O1/83

Behedlto dos Samos CPF nr 8(N682683-91
Titular/ Admihistrador

-IA
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Admlnlstrondo polo o povo

i'i
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Contrataçáo de empresa para prestação de serviços em recuperaçào e
;dequaçáo de estradas vicinais, da municipalidade, em conformidade com o Anexo I
. 
:rripecificação do Objeto).

NAZÁA SOCIAL:

J\P:

Acusamos o recebimento do edital parâ participaÍ do processo supracitâdo e declaramos
ter pleno conhecimento de que o preenchimento incorreto deste protocolo exime a

de qualquer responsabilidade quanto ao náo recebimento, de
nossa parte, de correspondência e/ou mensagens que possam ser enviadas.

Sucupira do Riachão/ MA, 04 de maio de 2022.

......r/,,*,* il*/Á....,/ /r*A r,á/*
Arão Noleto de Carvalho Neto

Membro da CPL

Giauber Santos Weba
CPF:651.8O7.633-04
Representante Legal

t1
l1

TESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

18.571.9721OOO1-OO

Rua Virgílio Domingues, n' 72O

Sdo Francisco CEP: 65.076-340

Sdo Luis ESTADO: MARANHÃO

noI{D.. ?áJT,:
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Instrumento Particular de Altereçâo N' 02 da Emprese
Responsabilidade Limitada - Eireli

TESLA ENGENHARTA E CONSTRUçOES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração da empresa individual dc
responsabilidade limitada - EIRELI, os abaixo assinados:

GLAUBER SANTOS WEBA, brasileiro, casado em comunhão parcial rle bens,

nascido em 27 /05/1981 na cidade de São Luís - MA, engenheiro. portador da

cédula de identidade n" 06521438960 SSP-MA e CPF. nn 651.807.633-04

residente e domiciliado nâ Rua Netuno, Condominio Colinas Palmeiras, 201.

Bloco C, Recanto dos Vinhais, São Luis - MA, CEP: 65070-370.

Titular da TESLA ENGENHARIA E CONSTRUçOES ElRELl, com sede á Rua
Virgilio Domingues, no 720, São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65A7$40, registrada
na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhâo, sob o registro 21600065313

em 05 de dezembro de 2017, respectivamenre inscrita no CNPJ sob o n'
r 8.571.97210001-00.

Resolve alterar o ato constitutivo com as clausulas e condições a seguir:

CláusulaPrimeira-Oc apital social que é de 500.000,00 (Quinhentos Mil reais),
totalmente integralizado em moeda coffente nacional, passa neste ato a 1.000.000,00
(Hum Milhão Reais) dividido em 1.000.000,00 (Hum Milhão) quotas no valor de R$
1,00 (hum rcal) cada uma. O aumento o capital no valor de 500.000,00 (Quinhentos Mil
Reais) será realizado pela integralização ern moeda corrente nacional neste ato.

Cláusula Sesunda - À Sociedade a partir desde ato terá como objetivo sociol as

atividades de construção de edificios (41.20-4100), Fabricação de artefatos de cimento
para uso na construção (23.30-3-02), Fabricação de outros produtos de minerais não-

metálicos não especificados anteÍiormente tais como a fabricação de artigos de asÍàlto,

de breu e de materiais similares (23.99-l-99), Fabricação de estruturas metálicas (25.1 l-
G00), Fabricação de esquadrias de metal (25.12-8-00), Fabricaçào de artigos de

serralheria, exceto esquadrias (25.42-0-00), Manutenção e reparação de geradores,

transformadores e motores elétricos (33.13-9-01), Manutenção e reparação de máquinas,

aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente tâis como a manutenção

----l_-
U
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e reparaçâo de aparelhos e equipamerntos para distribuiçâo e

(33.13-9-99), lnstalação de máquinas e equipamentos industriais (33.21-0-00),

Captação, tÍatamento e distribuição de água (36.00-ó41), Distribuição de água por
camiúôes (36.00-6-02), Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

(37.02-9-00). Coleta de resíduos não-perigosos (38.11-4-00), Coleta de residuos
perigosos (38.12-2-00), Trâtâmento e disposição de resíduos não-perigosos (38.21-l-
00), Tratamento e disposição de resíduos perigosos (38.22-0-00), Construçâo tle
rodovias c ferrovias (42.11-l-01), Pintura para sinalizaçào cm pistas rodoviárias c
aeroportos (42.11-l-02\, Construção de obras de arte especiais (42.12-0-00), Obras de
urbanização - ruas. praças e calçadas (42.13-8-00), Construção de barragens e represas
para geração de energia elétÂca (42.21-9-01), Construção de estações e redes de
distribuiçâo de energia elé|rrca (42.21-9-02), Manutençào de redes de distribuiçâo de
energia elétrica (42.21-9-03), Construção dc estaçõcs e redes de telecomurricaçôes
(42.21-9-04), Construção de redes dc abastecimento de água, coleta de esgoto c
construções corelatas, exceto obras de irrigaçâo (42.22-7 -01), Obras de irrigação
(42.22-7-02), Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
(42.23-5-00), Montagem de estrutuÍas meüilicas (42.92-8-01), Construção de
instalações esportivas e recreativas (42.99-5-01), Outras obras de engenharia civil não
especificadas anteriormente tais como a constÍução de cortinas de proteção de encostas
e muros de arrimo (42.99-5-99), Demolição de edificios e outras estruturas(43. 1 I -8-0 I ),
Preparação de canteiro e limpeza de terreno (43.11-8-02), Perfurações e sondagens
(43.12-6-00), Obras de tenaplenagern (43.13-4-00), Serviços de preparação do tereno
não especificados anteriormente tais como a drenagem do solo destinado à construçâo
(43.19-3-00), Instalação e manutenção elétrica (43.21-5-00), Instalações hidráulicas,
sanitárias c de gás (43.22-3-01), Instalação e manutenção de sistemas ccntrais de ar
condiciouado, de ventilagão e refrigeração (43.22-3-02), Montagem e instalação de
sistemas e equipamentos de iluminaçâo e sinalização em vias pirblicas, portos c
aêroportos (43.29-1-04), Outras obras de instalações em construções Dâo especiÍicarlas
anterionnentc tais como o revestirnerto «le tubulações (43.29-l-99),Impenneabilizaçâo
em obras de engeúaria civil (43.30-4-01). Instalação de portas, janclas. tetos, divisórias
e armários embutidos de qualquer material (43.30-4-02), Obras de acabamento cm
gesso e estuque (43.3G4-03), Scrviços de pintura de edificios em geral (43.30-4-04),
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (43.3G4-05), Obras
de Íündações (43.91-6-00), Administraçâo de obras (43.99-t-01), Montagem e

desmontagem de andaimes o outms esrÍuturas temporárias (43.99-l-02), Obras de
alvenaria (43.99-l-03), Perfuração e construção de poços de água (43.99-l-05),
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente tais oomo os
serviços de limpeza de fachadas, com jâteamento de areia. vapor e semelhantes (43.99-

2
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l-99), Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis c\ql mptorista

(49.23-0-02), Corretagem no aluguel de imóveis (68.21-8{2), Atividâdes de cônsultoria

em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (70.20-4-00), Serviços de

arquitetura (7l.ll-l-00), Serviços de engenharia (71.12-0-00), Serviços de desenho

técnico relacionados à arquitetura e engenharia (71.19-7-03), Serviços de agronomia e

de consultoria às atividades agúcolas c peouilrias (74.90-l-O3), Outras atividadcs
proÍissionais, cientílicas e técnicas nào especifioadas ânteriomrentc tais oomo os

serviços de avaliação não-imobili:íria joias, antiguidades, etc. (74.90-l-99), Locação de

automóveis sem condutor (77.1l-0-00), Locação de outros meios de transpofte não

especificados anteriormente, sem condutor tais como caminhôes, reboques, semi-
reboques e similares (77.19-5-99), Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem

operador (77.31-4-00), Àluguel de máquinas e equipamcntos para construçâo scm
operador, exceto andaimes (77 .32-2-01), Aluguel de andaimes (77 .32-2-02). Aluguel de

máquinas e equipamentos para esoritórios (77.33-1-00), Aluguel de outras máquinas c

equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem opemdor
tais como geradores, guinchos, guindastcs e empilhadeiras (77.39-0-99), Serviços

combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais (81 . I l-7-00), Limpeza
em prédios e ert domicílios (81.214-00), Atividades de limpeza não especiÍicadas

anteriormente tais como as atividadcs de lirnpeza especializada como a limpeza de

chaminés, de fomos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeraçâo de ar
(81.29-G00), Atividades paisagísticas (81.30-3-00), Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial (85.99-6-04), Usinas de compostagem (38.39-4-01) e Gestão e

administração da propriedade imobiliá,ria (68.22-6-00).

A vlsta da modlÍlcação orl rjustrdr consollda-se o rto constltutlyo, que pâss! a ter
â seguintê redação:

GLAUBER SANTOS WEBA, brasileiro, casado em comunhão parcial dc bens,

nascido em 27lOSlI98l na cidade de São Luís - MA, engenheiro, portador da

cédula de identidadc n" 065,1438960 SSP-MA e CPF. n" 651.807.633-04

residente e domiciliado na Rrra Netuno, Condomínio Colinas Palmeiras, 201,

Bloco C, Recanto dos Vinhais, São Luís - MA, CEP: 65070-370.

Titular da ÍESLA ENGENHARIA E CONSTRUçOE§ EIRELI com sede á Rua

Virgílio Domingues, n'720, São Fraucisco, São Luis - MA, CEP: 65076340, registrada

na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhào, sob o registro 21600065313

ern 05 de dezembro de 2017, respectivamente inscrita no CNPJ sob o n'
r 8.57r.97210001-00.
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DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS TILIAIS

Cláusula Primeira - A denominação social da sociedade gira sob o nome empresarial

TESLA ENGENHARIA E CONSTRUçOES ElRELI.

Cláusula Segunda - A Sociedade tem sede e foro na Rua Virgilio Domingues. no 720,

São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076340.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Tereoira - À sociedade tem cümo objotivo otividades de construçào de

ediÍlcios (41.204/00'), Fabricação dc artefatos de cimento pam uso na construçâo
(23.10-3-02), Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não

especificados anteriormente tais como a fabricação de artigos de asfalto, de breu e de

materiais similares (23.99-l-99'r, Fabricação de estruturas metálicas (25.11-0-00),

Fabricação de esquadrias de metal (25.12-8-00). Fabricação de artigos de semalheria,

exceto esquadrias t25.42-0-00), Manutenção e reparação de geradores, transformadores

e motores elétricos (33.13-9-01). Manutenção e reparação de rnáquinas. aparelhos e

materiais elétricos não especificados anteriormente tais como a manutenção e reparação

de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (33.13-9-

99), Instalação de máquinas e equipamentos industriais (33.21-0-00), Captação,

tratamento e distribuição de água (36.00-6-01). Distribuição de água por caminhõcs

(36.0G6-02), Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestâo de redes (37.02-9-00),

Coleta de resíduos não-perigosos (38.1l-4-00), Coleta de resíduos perigosos (38.12-2-

00), Tratanento e disposição de resíduos não-perigosos (38.21-l-00), Tratamento e

disposição de resíduos perigosos (38.22-0-00), Construção de rodovias e ferrovias
(42.11-l-01), Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (42.11-l-02),

Construção de obras de arte especiais (42.12-0-00), Obras de urbanização - ruas, praças

e calçadas (42.13-8-00), Construção de barragens e repÍesas para geraçâo de energia

elétÍica (42.21-9-0I), Construção de estações e redes de distribuiçào de energia elétrica
(42.21-9-02), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (42.21-9-03),

Constnrção de estações e redes de telecomunicações (42.21-9-04), Construção de redes

de abastecimento de água, coleta de esgoto q construções correlatas, cxceto obras de

inigação (42.22-7-01), Obras de irrigação \42.22-7-02), Construção de redes de

transportes por dutos, exceto para águâ e esgoto (42.23-5-00), Montagem de esüuturas

metálicas (42.92-8-01), Construção de instalações esportivas e recreativas (42.99-5-01 ),

Outras obras de engenharia civil não especificadas ânteriormente tais como a construção

..,. ,,/ - :: ,
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de cortinas de protegão de encostas e muÍos de arrimo (42.99-5-99\, 'pàmeüçaole. "
edificios e outras estruturas(43.1 1-8-01), Preparação de canteiro e limpeà.de terreno

(43.1I-8-02). Perfurações e sondagens (43.12-6-00), Obras de terraplenagem (43.13-4-

00), Serviços de preparaçào do terreno nâo especificados anterionnente tais como à

drenagem do solo destinado à construçâo (43.19-3-00), lnstalação e manutcnçào elétrica
(43.21-5-00), Instalações hidráulicas, sauitárias c de gás (43.22-3-01), Lntalaçào e

manutençâo de sistemas centrais dc ar condicionado, de ventilação c rcfrigeração
(43.22-3-02), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de ilurninaçào o
sinalização em vias públicas, portos e aeÍoportos (43.29-1-04\, Outras obras de

instalações em consüuções nâo especificadas anterionnente tais como o revestimento de

tubulações (43.29-l-99),lmpermeabilização em obras de engenharia civil (43.30-4-01),
Instalação de portas. janelas, tetos, divisórias e amrários enbutidos de qualquer material
(43.30-4-02), Obras de acabamento em gesso e estuque (43.30-4-03), Sewiços de
pintura de edifioios em geral (43.30-4-04), Aplicação de revestimentos e de resinas cm

interiores e exteriores (43.30-4-05), Obras de fundações (43.91-6-00), Administraçào de

obras (43.99-l-01). Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias (43.99-l-02). Obras de alvenaria (43.99-l-03), Perfuração e construção de

poços de água (43.99-l-05), Serviços especializados para construção não especiÍicados

anteriormente tais como os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia,

vapor e semelhantes (43.99-l-99), Serviço de transporte de passageiros - locação de

automóveis com motorista (49.23-0-02), Corretagem no aluguel de imóveis (68.31-8-

02), Atividades de consultoria em gestâo empresarial, exceto consultoria técni<;a

específica (70.20-4-00). Scrviços de orquitetura (7l.ll-l-00), Scrviços dc engeúaria
(71.12-&00), Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura c engcnharia

(71.19-7-03), Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

(74.9G1-03), Outras atividadcs proÍissionais, científicas e técnicas não espcciÍicadas

anteriormente tais como os serviços de avaliaçào não-imobiliária joias, antiguidadcs,

etc. (74.90-l-99), Locação de autornóveis senr condutor (77.1l-0-00), Locação de

outros meios de u ansporte não especificados anteriormente, sem condutor tais oomo

carniúões. reboques. semi-reboques e similares (77.19-5-99), Aluguel de rnáquinas e

equipameNos agrícolas sem operador (77.31-4-00), Aluguel de máquinas c

equipamentos para construção sem operador, cxceto audaimes (77 .32-2-01\, Alugucl de

andaimes (77.32-2-02), Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (77.33-l-
00), Aluguel de outÍas máquinas e equipamentos comerciais e industriais não

especificados anteriormente, sern operador tais como gerâdores, guinchos, guindastes e

enrpilhadeiras (77.39-0-99), Serviços cornbinados para apoio a edificios, exceto

condomínios prediais (81.1l-7-00), Limpeza em prédios e ern dornicílios (81.2,l-4-00),

Atividados de limpeza não especi ficadâs anteriormente tais como as atividâdes de

5
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limpeza cspecializada como a lirnpcza de chamiués, de fomos, incineradores, caldeiras,

dutos de ventilação e de refrigeração de ar (81.29-0-00), Atividades paisagísticas

(81.3G.3-00), Treinamento em descnvolvimento proÍissional e gerencial (85.99-6-04),

Usinas de compostagem (38.39-4-01) e Gestão e adrninistração da propriedade

imobiliária (68.22-6-00).

DO CAPITAL SOCIAI,

Cláusula Ouarta - O capital social é de RS 1.000.000,00 (Hunr Milhão de reais).

Totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

DO PRAZO DE DURdÇÃO

Cláusula Ouinta - A sociedade iniciou suas atividades em 03 dejunho de 2013 e tem seu

prazo de duração indeterminado.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Sexta: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos dc direito,
que o mesmo não pafticipa de nenhuma outÍa pessoajuridica dessa modalidade.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Cláusula Setima: A adrninistração da empresa, gestão e desempenho das atividades e

negócios da empresa. bem como sua representação em juízo ou fora dele será exercido
isoladamente pelo tirular GLÀUBER SANTOS WEBA, qualificado anteriormente.

Cláusula Oitava - Ao titular, el1l corllu[r acordo corno rcrnuneraçào pelo exercicio das

suas funçõcs, perceberão a titulo de "ProJabore", que será tixado pela empresa, dcntro

dos lirnites estabelecidos concemerlte ao Imposto do Renda, para as despesas

operâcionais de acordo com s nova legislação.

DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E
PERDAS

Cláusula Nona - O exercício social inicia-se a 0l de Janeiro e encerra-se a 3t dc

Dezembro de cada ano, levantando-se nesta data o balanço patrimonial e demonstração

do resultado do exercício, sendo o lucro ou prejuízo apurado em cada exercício
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transferido para a conta de lucros ou prejuízo aoumulados, cuja dcstinação será d/áa po,r'') 
-'' 

't:
deliberaçâo do titular, obseruado a proporção na participação do capital.

DA INTERDIÇÃO OU FALECIMENTO DO EMPRESÁRIO

Cláusula Décima - O falecimento, a interdição, a inabilidade ou qualquer outra situação

que irnplique em dissolução da EIRELI, permite aos herdeiros, ott succssores do

falecido, admitir novos s«ícios para a contirruidade da Emprcsa, a me os que esses rle

comum acordo resolvam liquidá-la ou transferir sua participação,

DO DESIMPEDIMENÍO

- O administrador declara, sob as penas da lei. de que não

está impedido de exercer a administração da empresa, por lei espocial. ou cm virtude dc

condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente o acesso a cargos púbticos ou por crime falimentares prevaricaçâo.
peita ou suborno, concussão, peculato. ou contra a economia popular, contra o sisteura

financeiro nacional, contra normas de deÍbsa da concorrência, contra as rrlações de

consume, fé pública, ou a propriedade. (art. 101 I inciso 1.CCl202).

DO FORO

Cláusula Décima Segunda - As disposições deste instrumenlo obrigam não somente às

partes contratantes, mas também aos heÍdeiros ou scus sucessores a qualquer titulo, a

todo tempo. em juízo ou for a dele, sendo certo que o foro deste contrato. Eleito pelas

mesmas partes é o da cidade de Sâo Luis - MA, com renuncia expressâ a qualquer outro
foro, por, mais especiais ou privilegiados que seja ou que vcnhas scr, para dirimir as

dúvidas e solucionar os litígios derivados, independenternente do dornicilio e residência,

ahrais ou futuros, das mesmâs partes contratantes e seus herdciros ou suoessores, a

qualquer titulo, a todo tempo.

E por ostarem assirn justos e oontratados, assinam o prosontc colrtrâto,

São Luis, l6 de Novembro de 2021.

GLAUI]ER TOS WEBA

7

I
l___-./

<=rá.-o



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocralizaçáo, Gestão e Governo Dlgital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

Certificamos que o ato da empresa TESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOE§ ;lRE;; Écnsta assinado

digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

6s180763304 GLAUBER SANTOS WEBA

ÇERITFICO O nA{rI§?iO 8l 22lLL/zliL ;rtr, 8OD N' 20211'r0197q-

»norocoÍ,o, 311{O19rB D3 22/ LL/ 2O2:',

cóproo Dr vBRrrÍcÀçIor 12106s1479À. tÍrJ Dâ tlDE: 1857197200Út00

nrilr 2160006!313. Cori ETEIIOA DO \tE(lrEtO l{t L6/LL/2O2L'
rr8lrÀ rllOEllüÀ8il f CONSÍRUçOIS EIIBLtr

7,
LÍLreu rxrnss^ EoDrrouBs xE rto6il

ascarrÁlrl. ogntl
uw. olgrc trfâcll . Ea ' B,iv, bt

^ 
vdliCddc deôtc.Jacure,ttg, Ée iúu!gôÍ.), Íica sujslro à cqxprovi'iüii úa r;u' d!letrLici

inlôrrüddô É6u§ réúÍ,§ctivoü códrgÔs rj4 v{:r!Íra!Çãc'
dacle nos Y:esgr(:li /or pôrta (7\*
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Prolocolo: Li,1C3 10159ú22i

i[ê'tiiÂiíilfiÍa§üàrüíl^fifiBE
Governo do Estado do Maíenhào
Secíetaria de Estado de lndúciÍia I oünórüiü - §Íiii\lÇ
Junla ComeÍcialdo Estado do Maranhão

CERflDÃO $MFLIFIEAEA

Sisloma Nacional de Êggi8lÍo dô Empreras Mercantl! - SINFEM

Csdilicamot qus ás irÍor malpêi ,,lraixú uor Étam dos d!.,r,nrenlos arquivadú3
nestâ Junla Cornsrcial e sao vigênte§ nÂ d a dâ suÂ e&odiçâo.

l,lome Empr.$rid: TESIÂ EllOEtiHAnÁ E colsÍngçoE§ ÉlRÉLl

tblurôzrJüídicâ:EilpÍt5aldividualdeFssporÁlbldad.,L'n(ada(de atJrera fà'pr4ati0)

Ârqrrlvahanto do Âto
Coiiatll!llvo
10n712013

lhíolo dâ Âlivid.d!
03/06/20t 3

Endr.rço Complllo
Flua VIRGILIO OOMINGUES, Nr 720, SAO FRANCISCO - Sào Luis/MA- CEP 6507&340

\{ obieto
I e§octeoloe I pmlR DEsoE ATo TEBA coMo oBJETtvo soctÀL Ás ATtvtDÀDES oE coNsrnucÂo DE EolFlclos (41.20.4/00), FABRIcÂcÂo oE

ARÍEFÂTOS DE CIMÊNTO PARÂ USO NÀ CONSTRUCAO (23,30.3.02). FABNICÂCAO OE OUTNOS PBODUTOS DE MINERÂIS NAGI,IETALICOS NÂO

ESPÊCIFICAOOS ANÍERIOBMENTE ÍAIS COMO A FÂBRICACÀO DE ÂRTIGOS OE ASFALTO, OÉ BREU E DE MATERIAIS SIMILAEES (23.39.].gO),

FÂBR|CACAO OE ESTRUTURAS |\TETAL|CÂS (25.11-O-m), FABRICACAO DE ESOUÂDR|ÂS DÊ METAL (25.12-8-00), FÂBRICACÀO OE ARTIGOS DE

§ERRÂLHERIA, EXCETO ESOUADÊIÂS (25,42.0.00), MÁNUTENCÂO E BEPARACAO OE GERADORES, TFÂNSFORMADOFES E I\,{OTORES ELETFICOS (33.I3'

9-Ot), MANUTENCAO E REPaRACAO DE MAOUTNÂS, ÂPARELHOS E MÁTERIATS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ÂNT€RIORMENTE TAIS COMO A

MANÚÍENCAO E RÊPARACAO DE APÀRELHOS E ÉOUIPÂMENTOS PARÁ DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENEBGIÂ ELEÍRICA (33.I3'9'99). INSÍALACAO OE

MAOUTNAS É EOUTPAMENTOS tNDUSTR|A|S (33.2r{{O), CAPTACAO, TBATAMENTO E OTSTnIBUICAO OE AGUA (36.0G6.01), DISTRIBUICAO DE ÁGUA POâ

cAMtNHOÊS (36.00,6{2), ÂT|V|DADES RELACTONÂDAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES (37.02-9.00), COLÊTA DE RESIoUÔS NAGPEBIGOSOS

(sa. t r-+oo), ior-etn oe BEstDuos pERtcosos (38.12-2-oo). TBAÍAMENTo E DrsposrcÂo DE REsrDUos NÂGPERlGosos (38.21-1-00), TFATAMENTo E

DtspostcÂo DE REsrDUos pERtcosos (38.22-Go0), coNslRuoAo DE RODOVTAS E FERROVIAS (42.11-1-01), PINTURA P^RA SINÂLIZACAO ÉM PISÍAS

BODOVTARTAS E AEBOPORTOS (42.11-1-02). CONSTBUCAO OE OBBÀS DE ARTE ESPECIAIS (42.r2-0-00), OBRAS DE URBÂNIZACAO - FUAS. PnACAS E

CÀLoADAS 142.13€{O). CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PAM GERACAO DE ENÊRGIA ELETRICA (42.2t'9{l). CONSTRUCAO DÊ ESTACOES

E REOES DÊ DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICÂ (42.21.9.02}, MANUTENCÂO DE REOÉS OE OISTBIBUICAO OE ENERGIA ELETRICA (42,21'903),

CONSTRUCAO DE ESTACOES E HEDÉS OE ÍELECOMUNICACOES {42.2í.904), CONSTRUCAO DE REOES DE AEASTECIIVENTO DE AGUA, COLETA OE

ESGOTO E CONSTRUCOES CORBELATAS, EXCETO OBBAS DE tRF|GÁCAO (42.2A7-0t), OABAS DE IRRIGACAO (42.22-7-02), CONSTRUCAO DE REOES OE

ÍRÂNSPORÍÉS POR OUTOS, EXCEÍO PÂRA ÁGUÂ É ESGOTO (42.2}SM), MONTAGEM DE ESTBUTUFAS METALICAS (42.92'&01), CONSTRUCAO DE

INSÍALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (4299.}01), OUTRA§ O8RÂS OE ENGENHAãA GIVIL NAO ESPECIFICAOAS ANTERIORMENTE TÂIS COMO A

coNsTRUcAo oE coRTtNAs oE pRoTEcAo DE ENcosTÁs E MURGS DE ARRIMO (42.99'5.99). DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRÂS

NlÊE (§cdú)
2t 6000653r 3

CI{PJ
18.571,37210001-00

6-00).

c.pltd
RO 1.000.000,00 (um milhào íêai8)

C.phrl I nloer.llz.do
Rl 50O000.00 (quinhenlos mil reai6)

PoÍte
EPP (Empr$adâ Poqu€ío

poÍt€)

Prato .le our.çáo
lndêleímrnado

lnlclo do lLndato Tá.mlno do UandaloÍtllaÍ
Noíro CPF Admlnislladot
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ContiÍiuqçãc

;tràüffi,ffifi8 Gov€rno do Estado do Maranitáo
Socístaria de Esiado dê lndústria e comércio - SEINC
Junia ComeÍcial do Estado do l,laranhão

CERflDÃO $MPLIFICADA

Slstema Naóional ds Registro dê Empresas MeÍcantls - SINREM

CrÍtilicamosqu€ ôs irÍormâçúês âba'ro col!.§ttlm dos doouna,Í|os arQüivados
nê6ta Junlá cr)nêroâl e Eáo s na dqta da suâ cxpêdiçá(,

Nomê EnDr!$ .1: ÍESLÂ ElicEllll^Bll E CO}ISTnUçOEA ÉliEU

Ndurôr. Jürídlc.: En lpe.a lndividrâl d€ F€sDcnseH.dadê Llm àd. id! tl8tu úra Eúprssüi.)

O.dos do Admid.lradoÍ

GLAUBER SANTOS WE8Â
CPF
65 r .807.633.04

Úlííro fuqútvrma o
Data
2?,11t2021

Númoro
2021140197e

lil!ilrffirmJlffi[ilm[!|ll

Esla ccíidào íoiomifidu aulomálicaronle 6rn 25,1 1/2021, às 15:«:12 (hoíàrlo dê 8íasílla).

So imprêssa, vêíilicâí sua âulêÍticidâCa no htlptJ/rf,wt,ompr6$íacll.ln!.Cov'bt, com o código AHEDI'IHES

lnicto do llrahdato
03104t2017

Tarmlno do ir.nar.to
lnd6t6minado

Âto/ovonlo!
OO2IO2I . ALÍERACAO D6 DADOS (EXCE]O
NOME EMPRESARIAL)

3nu.çtu

Sl'lu!
SEM STATUS

Lililll ÍhêÍe6â Fodr,iouea Mendoryô
SncÍêtáÍio Ôoíal

Frôrocolo: tJ^C2 Í015ú8?20

2de2

42-()



:_\

ü

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO OE INSCRIçÃO
't 8.57í.97210001-00
ÍíATRIZ

COMPROVANTE DE INSGRIçÃO E DE SITUAçÃO
GADASTRAL

16tO7 t2013

NOME EMPRÉSARIAL

TESLA ÉNGENHARIA E CONSYRUCOES EIRELI

DO ES TABÉLECIMENIO INOME OE

TESLA CONSÍRUCOES E GÉSTAO PATRI ONIAL

GO

4í.20.4{rl, - ConrtÍuçlo d..dlricloe

GOE
230.5. Empr€s! lndlvldurl do Relporuabllldldo Llnltlda (de Nrturê2. EÍnproEatl

TOGRADOURO

R VIRGIUO DOII'INGUES
NÚMERo

120
COUPI.ÉMENÍÔ

EP

6í076.3'10
AAJRRO/DISTRITO

SAO FRÂNCISCO SAO LUIS
UF

i,A

FONE

(98) 3533ó333

E FEOERA. vEt

AÍVA
1

16rc712013

DE §I

PORIÉ
EPP

CAS SECIJN

23.30.3.02 - FabÍicação do artefôtos de clmenlo par. u.o na conatÍuçlo
23.99.í-8O - Fab.icação do outro3 pÍodutos de minoraiÊ nào-metálicos não espociÍicadoa anloÍio,monto
25.1í.0-00 - FábricâÉo de.stÍutuÍâ3 m.lállcâ3
25.12{-00. Fâb.ica9ão de e.quadriat dô metal
25,/&2.0.{10 - Febric.gão do artigoa do soÍralhâda, cxcoto .aqu.driaa
33.í!0-lrí - Manutênçáo e rapaÍação dê g.radotês, lrânsloÍmadoÉr q motoÍ.3 .létricoa
33.í3r,9-99. lranutençáo e rqpaÍeção do máquinâs, sparêlhos e matêriab êlétÍicos não espêciÍicados antêÍioÍmGnlo
33.2í.0-00 . lffitálaçào de máquina6 e equip.mênto3 indu§trialÊ
36.00.6.1rí . Capt.ção, tratain€nlo. di6tÍibuição de ágoà
36.00-6-02 - Oi3tribuiçâo d. águ. por câmlnhô.t
37.02-0-00 - AtMdâdês É1.êloôâd.s . cagotot .xêêtô â g..lão dê tcd..
38.íí1m0. Colêtâ de íêsíduos não.pêrigorô.
38.í2.2.00 . Colctr dc rê.Íduos p.rigo3o6
3t.21.í.00 . Tr.t mêiúo . dirpôôlçâo d. Í.3lduoB náo?ârlgôsos
38.22{r.00 . Írât m.í o . disposição d. í.slduor pctiooso.
38.3$4{í . usinlE dô compoatag.m
42.1í-í-0í - Con3truçío dc rodovis.. í.rrovilr
42.11-í.02 - PiíÍuru paÍs llnrliação cm plrtrc rodovláÍi.a c aaropoÍtoa
i!i1.12-0.{r0 - Con.trúçâo da obr.. d. .Ítc..p.ciai.
4il.í 3.8í10 . Obras d. urb.niz.çüo - Íuas, pt!çÚ . c.lç.d!t

Aprovado pela lnstruçáo NoÍmatl va RFB no 1.863, de 27 ds dezBmbro de 2014.

Emitido no dia 0910212022 às l5:42:59 (data ê hoíâ dê ia) Págha: 114
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIçÁO

í 8.57í .9720001 -tlt
I'AÍRIZ

COMPROVANTE DE INSGRTçÂO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL

16107 nO13

NOME EMPRÉSA8IÁL

ÍESLA ENGENHARIA E COÍ{STRUCOES EIRELI

GOE ATIVIDADES SECU

42.21-9.,1rí - conltruçáo dê b!.Í.g.n! e roprolrs para gsraçáo d. an.rgi! êlótric.
42.21.9-02. ConstÍuçâo de ettrçõ.t e .cdo§ dc dislÍibuiçao de .noÍgia 3lótÍicr
,t2.2í+Gt. Manutenção d€ Í€d.. d. dl3l.ibuiÉo de €neÍgl. elótrlc.
i(2.2í-S{N - Const úçáo d€ astaçõlt I rgdes de t€locomunicaçõ.!
/f2,22.7.01 . ConrtÍüção d. Í.d.§ dê abastecim.nto do águr, colota de eggoto c construçôe3 coíÍel.t 3, êxc.to obtas d.
iÍrio!Éo
42.22.r.02 . Obrú do iÍÍig!çlo
itll.23.3.lr0 . Con.truçlo do Íed.. d. lr.n.portal por dulo., .rc.to parr água ..60oto
4i1.02.8-0í - Mont.gcm da estÍutur.3 môtállcaa
4il.g&5.0í . Con.trução da inat l.çõo3 e.podrvaa . rucÍ..tivaa
a,i1.99.5.9o - outÍ.s obra! da sng.nhari. civil nlo eap.clicadâ3 antorlorm.nt
43.íí.8.{,í - lrGmoliçáo da odllicioa ê oulÍas estÍulur.6
43.íí.8-02 . Prêp8raçâo ds centairo e limpsza de tsrÍono
43.12ô.00. Pertursçôc. e rondagêna
43.í 3.4{10 - Obr.3 d. trrÍlpl.nag.m
43,19.3{t0 - Sewiços dê p..p.r.çào do têÍrêno náô..p.cificados lnlqdormênlâ
,8.2í.3.00 - lffit.laçáo ê manut nção êlétrica
,í:l.223.01 - lnst.l.çóês hidráulic.., sânitáÍi.s e d. gás
iú3.223.02 - lnstâ|.ção c n.nutênçõo d. si6t m.s êênlÍáis dê .r condicionâdo, dê vêntil.ção ê rêÍriger.ção
,(3,2g|.t-04. Í{ont.dcm G inrtdaçãô dG 6istGmr§ . equip.m.ntos dê ilumin.Éo ô sinElizâçáo em vias públicás, portos c
âonopoítos
43.29't€9 - Outras obÍâs d. instâlâçttâr âm construçõo§ nto !sp.ci6câd!s anleÍioÍm.lrto

GOE DÁ

230-5 - Emprêsâ lndividull d. RêspoBlbilld.do Limitad! (dâ N.tuÍêzâ EmpratáÍi

RO

R VIRGILIO DOiIINGUES
NÜMERÔ

720
COMPIEMENÍO

CEP

6í076.340
BATRRO/O|SÍR!ÍO

SAO FRANCISCO
MUNt

SAO LUIS MA

FONE

(98) 3:'33.3it33

FEOERATIVO (EFR)

CAOâ§ÍRAL

AÍIVA 16Í07120í 3

Aprovado p6la lnstrução Normativã RFB no 1.863, dÔ 27 dê dêzembro dB 2018'

Emitido no dia OSlO2l2O22 às í5:42:59 (data e hora de Brasíliâ)' Pâgina:214
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DEINSCRIç,\O
't 8.57í.972000í {l}
MAÍRIZ

êõúFiôvÀÍir oE rNscRtçÃo E DE struAçÃo
CADASTRAL

OAÍA DEABERÍURÂ
76107Eo',l3

NOME EMPRESÁRIAL

TEALA ENOÊNHARIA E CO!ÚSTRUCOES EIREU

GO E OESC OA NAÍUREZA J

230-5 - Empr.sâ lndividull dê Rospon6tbllidrd. Limltada (d. N.tuÍ.2ô Empí.sári

LOGRADOURO

R VIRGILIO DOÍIIINGUES
NÚMERO

720
COMPLEMENTO

65.0783/lt} §AO FRANCISCO
r,iú[iaiPr-o
3AO LU|S

END€REçO
(98) 3333'3s33

ATIVA

DA

16107120í3

slT

ÊSPEC

GOE

{l.3G4.ltí . lmp€rmclbilit.9ão cm obrrs d. engenh.ria civil
,6.30-4.02 . lnatdrção de pá.ti., lrn.l.!, t ao.. divi.óri.. . aÍmáÍto5 .iÍbutidot de qullqu.r mlteíirl
43.30it-03 . Obras de acab.menlo em g€§5o e .sluque
43,3t!.il-O4 . Serviços dr pintu.. dô edificio. om 9€r!1
43.3G4.05 - Aplicaçâo dê rsvsstimento6 o de Ítainas om intoÍiorêa e gxLdoro!
/8.91 6-00 - Obías ds tundaçõ€6
43.99.í-0í . AdministraÉo dc obÍrs
43.09-í-02 - Montagom o dosmontsgêm dG aídaimel s out.ã3 o3tíuluíar tompoÍÚtila
,13.99.í.03 - Obr.s dê alvsn.Íiâ
,43.99.í.05 - Peíurâ9ão . conltÍução dg poço3 de água
43.i&í{9 - SoÍviços Epecidizsdos p.ra constÍução não.specif,cado. antôrioÍilente
49.2&0.,02 . Serviao d. tÍanrportc da pass.geiros. locrção do âulomóvêi3 com motoriata
68.2í-8-t 2. CorÍatsgeír no.lugual dê imóvêi3
68.22.6.00 - G6tão ê adminiltrâção da propriedâdo imobiliári8
70.20.&00 . Àividadcs de contuitorla om go3táo êmprêserlâ|, Gxcêto consultoriâ léGnica ê§pêciÍica
7í.íí-140 - Sêrviço6 d. aÍquit turâ
7í.í2{.00 - sêrviço. de.ígêíhâria
?í.í$7{3 . Sêrviços de d...nho técnico r.ltciooâdo3 à arquit turu . êngEnhárie
?iú.tGr{3 - Serviços dê rgÍonomie ê dê côn.ultoÍi. às aÚvidâdês .grícola5 ê p.cuári.3
7il"9Gí{9 . Outrls atlvidldês profi$lonlis, ciontífic.s € táênic.s náo espêciricadas ânteriormêntê

I'A

ENTE

Aprovâdo pêla lnstru9âo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dêzêmbro dê 2018'

Emitido no dia O9/0 212022 às í5:42:59 (dâta 6 hora de BÍ46ília)' Página: 3/'[
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REPÚBUCA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMÉRO oE INSCRICÃO

í 8.57Í .t72l0001 .00
IIATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÁO E DE STTUAçÃo
CADASTRAL

DATA OE ABERTL'M
1do7no13

NOME

TESLA ENGET{HARIA E COÍ{SÍRUCOES EIRELI

GO E OESC

77.lí-G00. Locaçào d6.utomóvlia !9m condutoí
77.19-$.90 - Loc.ção d. outros úoloq dc tÍríaporta não ogpacirlc.doa lntoÍioimantt, lam condulo.
77.31.4{0 - Aluguolds maquints e cquipamênto! agÍícol.s lGm oDondoÍ
77.32-2-0í . Aluguêl ds máquinas ê equlpamgntos parâ congtÍução aom opêrador, axceto andalfiea
n 32.2-02 - Âlugucl do .ndaimos
7.33.1-00 - Alugucl da máquinú s oquipsmcntoa para olcÍitó.ioa
77.30{-90 . Aluguol da outÍa. máqulnaa o aqulpamanto. com.rcld! a lnduatÍlal. Ítro atpaclÍlc.d.t rnt riorfianta, lom
opeÍador
8í.íí-7-OO. Sowiço3 comblnadot parr apoio a odlíciol, .xcê!o condomínlos prêdlal8
tl.2í-4..00. Llmp.z. om p.ódlo! e em domiclllo3
81.29.0-00. Atlvldadcs do llmp.zâ não .3p.clllcadaa arÍ.tio?m.nl.
6í.30.3"00 - Atlvldad.! p.llagÍ.tlca€
8í99&N. Treinamento.m dea.nvolvlmonto pÍoÍl.rlonôl ô g.rencltl

GOÉ
230-5. Emprora lndlvldual da Rospon.abllld.d. Llrnltad. (de Natuti2a Emptesári

LOGRADOURO

R tíRGTUO DOiflNGUES
coMPLÊM

sao Luts

ÍELEFONE
(9r) 3s333rr33

NÚMERO

720

CEP

65,07&3/0
BAIRRolü STRITO

SAO FRANCISCO tlíI]
ÉNoEREÇo

ENÍE FE L (EFR)

ANVA

MO]IVÔ OE

í 610712013

Apíovado pela lnstrução Normativa RFB n''1.8ô3, de 27 de dezembro de 2018,

Emitido no dia 09/0212022 àE í5:42:59 (data e hora do Brasília)' Fágina: /U4
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PREFEITURA DE SÃO LUíS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Í
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

+'t

tNscRrÇÃo MUNIcIPAL

"q3526007 ',t8.57',t.97z000',1-O0

RAZÃo SOCIAL

TESLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

NOME FANTASIA

AOUASOLEM

LOCALTZAçÃO rNscRrçÃo

R VIRGILIO DOMINGUES BL C PALMEIRAS NO 720, SAO FRANCISCO
65076340 -SAO LUIS-MA

NÚMERO DE CONTROLE

92120222404904

I
litl.

CNAE Principal ê SecundáÍios
4í2040000 - coNsrRucAo DE EDIFICIOS

233030200. FÀBRICACÂO DE ÀRTEFATOS DE CIMENTO PÀRÂUSO NA CONSTRUCAO

239919900 - FÂBRICACAO OE OUTROS PRODUTOS OE MINERAIS NÂO,METAUCOS NÂO ESPECIFICÂOOS ÂNTERIORMENTE

251íOOOOO - FABRICACAO OE ESTRUTURAS MEÍALICAS

251 28OOM . FABRICACAO OE ESOUAORIAS DE METAL

tt

u,

Ç

(.1'r Este contribuinte está autorizado a desênvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as

penas da lei, de que conhece e atende os req uisitos legais exigidos para funcionamento e exercÍcio das f:,i

âtividades econÔmicas constantês do objeto social, no que rêspeita ao uso e ocupação do solo, as atividades

domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibi lidade e de segurança sanitária, ambiental e dê

brevenção contra incêndios ê pânico. O contribuinte hecê que o náo atendimento a êstes requisitos

acaüelaÍà a suspensão e a cassação subseq uentê do de Funcionamento, nos têÍmos dâ legislação

vigêntê.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM uSÍVELEACESSIVELÀFI
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

F45OD9464O2F92FBC6AC77DDAí 56FEDí

,l.

VALIDADE: 3'111212022
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O presente Certiflcado não servlrá de prova contra cobrança de quaisqueÍ
débitos referentes a contribuiçóes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigaçõês com o FGTS.

lh3crlglo: 18.57Í.972/oool-oo
N..zão SochI: ÍESIÁ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Endêreço: R VÍRGILIo Dol4lNGuEs 720 / sao FRANcIsco / sao Luls / MA / 6s076-340

A Calxa Econômica Federô|, no uso dà atribuição quê lhe confere o AÉ. 7, dg Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa aclma
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

VrlldàrtG3Z3/04/2022 a 22/ 05/2022

cêrtlílcrção NúmGro: 2022042304345284656713

lnformação obtlda ern 2510412022 LAi22i46

A utilização deste Certlflc6do para os Íins prêvistos em Lel esta condiclonêíl; í
verificação de autenticidade no site da Caixa: wrvw.crix!.gov.br

G/|.I,(â-
cArxa EcoNôM rca FÊêr-:RAt

Certlllcedo dc Regulrridrde do
FGTS - CRF
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CERTTDÃO NEGÀrrVÀ DE DÉBIÍOS TRAB,ATJETSI*C

CONSTRUCOES EIRELI (MATRI Z E

i,,,,li?,i, ,.

Nome: TESIÀ ENGENHÀRIÀ E

CNPJ: 18.571.972l0001-00
Certidão n": l-6l-1954 / 2022
Expedição: !'l /0!/2022, às
Validade: 15/01 /2022 - 1-8C

de sua expediÇão.

âq,?q.d7
(cento e oit-enta) dias, contados c:'.'. da'úi:

(MA,rhi:8 S
NÀO coflSri

F;r,rrtiitrlJl

Certifica-se que EESLÀ ENGEIIHÀRIÀ E CONSIRUCOEg EIRErI
EIúIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 18.571.972/000L-OO,
do Banco Naciona.I de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Conso.LidaÇâo das Leis; ;..,
Trabalho, acrescentâdo pela Lei no 12.44O, de 7 de jtllho de 2011, e

na Resolução Àdministr6iilra no t4'10/20i1 do Tribunal Superior dc
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade cios
Tribunais do Trabalho e estão atualizado§ até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expeclição.
No caso de pessoa jurídica, a Cerr-idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelêciment.ôs, agências ou fifiais.
A acêitaÇão desEa certidão condiciona-se à verificação de su;-
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabâ1ho na

Internet (http: / /www. tst, j us. br) .

Certídão emitida gratuitahente.

INFORMAçÃO IMPORTà}IIE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constalli os iiâGo$
necessários à identificação das pessoas naturais e j uricrici-,$
inadimplentês perante â JustiÇa do TrêbaIho quanto a5 obrig3çÕc5
estabelecidas em sentençe condenatória tlansitada em iulgado ou em

âcordos judiciais trabalhistas, inclusive no coneernente aos

re colhimentos previdenc iários, a honorários, a cu§jtas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinaclos em -Lei; ou deccrrêntes
de execuçâo de acordos firmados pelante o MinisLério Público do

Trabalho ou Comis§ão de Concilia áo Prévia.

l:

;

.r
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MINI§TÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍla da Receita Fêderal do Bralil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTTDÃO POSTTIVA COII| EFÊrrO§ Dr NEOATIVA Dr DÉBl?o8 RELArliigS Àr)8 TRIBUTO8
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Esta certidáo é válida para o êstabelêcimonto matÍiz ê suas Íiilais e, no ca§o dê snto íôdeÍativo, para

todos os órgâos e fundos públicos da administração dirêta a ele vinculados. Refere-se à situação do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abíange^inclusive as contribuições sociais previstas

nai alíneas 'a'a 'd' do parágrafo único do art. 1í da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Noms: TESLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 18.571.97210001-00

Rsssalvado o direlto de a FazÊnda Nâclonal eobrar s lnscrover quaisquer dívidas dô
rêsponsabilidade do Buleito paôsivo acima idontificado que viorsm a ser apuradas, á certiÍicado que:

1. constam dóbitos administrados pela SêcÍetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos tormos do ârt. í51 da Lei no 5.172, da 25 de outubro de í966 -
Código Tributário Nâcional (CTN), ou objeto de dêcisão judicial quê dêterminâ suâ
desconsidêração para Íins de certificaçáo da regularidade Íiscal, ou ainda nào vencidos; e

2, constam nos sislêmas da Procuradoria-Geral da Fazendâ Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos têrmos do art' í51 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou diíeitos, ou com embargos da Fazenda Pública êm processos de
execuçáo Íiscal, ou objeto de decisão iudicial que determina sua desconsideragão para fins de
certificação da regularidade fiscal.

confiorme disposto nos arts. 205 e 206 do cTN, este dôcumênto tem os mesmos efoitos da certidão

negativa.

A aceitaçáo dosts certidão ostá condiôionada à v6rlficaçáo dê 6uâ autenticidade na lnternet, nos

êndêreqos <http://rÍb.gov.bp ou <http://www.pgfn.gov.br>.

CeÍtidão emitida gratuitamente com base na PortaÍia gonlunta RFB/PGFN no t.751, de 2/10/20t+.
Emitida às '11:01:50 do dia 22y0312022 <horc e data de Brasília>.
Vállda atá 1810912022.
Código d6 controlê da certidâo: 9DE4'8EC6.4FF3.9tD8
Qualquer rasura ou em€nda lnvalidará êste documento.

" I ,-i;
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Báo Luís-MA, I de Janeko de 20t0

TERMO OE ABERTURA

Contém o presente livro 9 folhas, eletronicamente numeradas d€ 1 a 9 sm uma
via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n' 001, referente ao
pe odo 0110112020 a 3111212020, com €n@rramento do êxercício social em
3111212020, da firma TESLA CONSTRUCOES E SERVICOS ElRELl,
estabslscida no(a) R VIRGILIO DOMINGUES, no 720, bairro SAO FRANCISCO,
CEP 6507&340, cidadê São LuÍs, estado MA, inscrita no C.N.P.J.
18.571.9720001-00 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO sob o no 216000653í3 por dêspacho do 051'1212017.

Glaubcí SanlqB WÊbr
Titular

cPF. 65í.807.ô3$04

Joao Bgli6ts Viôira Mendos
Contador CRCi/A I 3240

cPF 009.899.283-06

L

/'
r-



Páoina 2 de 10- Folha: 2 dg 9LivÍo DiáÍb N'. I
Émprêsa: TESLA CONSÍRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 18.571.972/0001-00 Foítês Contábil
Petlodat 011O112020 a 311122020

D.tt Ch.w l»tib E!t!b cenb! cúdlo Edrb Ccírtro Hi$ílco V.lor

$10112020

24lO1nO20

31t01t2020

31101t2020

31tO1nO20

31t01t2020

3',v01t2020

3',lo1DO20

3',V01t2020

31rc1nO20

31tO1nO20

31tO1f2020

31101n020

31t01t2020

31tO1nO20

31t0'lEo20

31t0112020

2957ô318

29576303

25576215

25576215

2s576215

29576215

29576215

295762'15

29576215

29576215

29576215

25576215

?s5762'15

?§576231

29576248

?9.76322

29576323

2.01.0't.01.01

4.00.01.01.01

2.01.01.03.02

4.00.0í.02.0'l

4.00.01.02.0'l

4.OO.O't.02.01

4.N.O',t.O2.01

4.00.01 .02.01

4.00.01.02.02

4.00.01.02.02

400.01.02.03

o o2no20

o7102t2020

1510212020

28t02t2020

2810212020

28t02t2020

2 02n020

2U0212020

28t02nO20

25102t2020

2e,02n020

2810212020

28102/2020

2U02Í2020

z§76216

?36762',t6

?35762't6

29376216

29576216

x576216

29576216

?3676216

?s576216

?9576214

29574216

2.01.01.01.0í

4.00.0í.01.01

4.00.01.01.01

2.01.0',1.03.02

4.00.01.02.01

4.00.01.02,01

4.00.01.02.01

4.00.01.02.01

4.00.01.02.01

4.OO.O1 .02.02

4.00.01.02.02

4.00.01.02,03

0001

0001

0001

0001

0001

0001

000í

0001

000't

0001

0001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

1.01.01.0r.01

1.01.01.0í.0í

000í 001 PG.coNF.REctBo
Íotab do dla 03:

, .ooQl :,001 VLR.REF.NF Í53
-- :].. CoMPRASPARASiERV|Ç|

. . I i,' -'. . Totai. do dh 24:. .. ,I VLR.REF.FOLHA DE, :.PÀGAMENTO
j vln.ner.roue oe

ír. .-r PAGAMENTO

, ..,/ VLR.REF.FoLHA DE

10.258.58

,/i PAGAMENTO
VLR,REF.FOLHA DE

PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA OE

PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA OE

PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA OE
PAGAMENTO
VLR.REF.FGTS A
RECOLHER
VLR.REF.INSS A
RECOLHER
PG.CONF.DARF
PARCELAMENTO
PG.CONF.DARF
PARCELÁMENTO

Tolrl! do da 3í:
Íoa.b do mô! do Janolro:

PG.CONF.RÉCIBO
Toaib do d8 05:

10.258,58
30.000,00

30.000,00
340,34

945,76

í.130.80

1.273,28

2.428,qC

3'2tP'*s

íÍ.ns
'ia3'E?

?43,63

10,153.06

853,3i

d53,i§

a. r33,tG

304.§Ê

c05,6tr

- itp-fiF
sq.B0l,0,
1(1. r53,9i1T.W?-

4.00.01.02.07

4.00.0't .02.04

2.03.01.03.01

2.03.01.03.02

0001

0001

000'r

0001

001

001

001

001

2.0't.01.01.01

2.0't.01.03.02

2.01.0 t.03.03

2.01.01.03.02

1.01.0t.01.01

't.01.0't.01.0,|

000í

000r

000't

0001

0001

0001

295763í9

29576304

1.01.01.01.0í

1.01.01.01.01

í.01.0 t.01.0'l

0001

0001

0001

001

00'l

001

001

00í

00'l

001

001

00'l29576305

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

0001 001

000í 001

0001 001

VLR.REF.NF 
'57 

34O,OO

COMPRASPARASERVIç, _
Totab do dia 07: 3/[0,00

VLR.REF.NF 159 22.000,00
coMPRASPARASERVIÇr _

Íot b do dh '15: 22.000,00

VLR.REF.FOLHA DE 340,34
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE 651,54
PAGAMENTO
VLR.REF,FOLHADE 822,40
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHAOE 970,09
PAGAMENÍO
VLR.REF.FOLHA OE 2.208,00
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE 3.032,64
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA OÉ 2U,55
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE 703,ô3
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE 703,63

PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE 8.972,86
PAGAMENTO
VLR,REF.FOLHA OE 693.96

Continua.

2.01.01.0 !.01

2.01.01.03.02

000í

0001

001

001
PAGAMENTO

'É-
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'-: i," t,,fi Páoina 3 de 10- Folhâ: 3 d6ILiwo Diário No. I
Empíos€: TESLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 18.57Í.972/000Í-00
Pêtl&oi OllO'U2Ozo a 3111212020

Drtt Ch.v. Oábito E.t b C.Íüo Crúdto

28lO2nO20 29576217 4.00.0í.02.01 000í 001

4.00.01.02.01 0001 00128n2J2020

2U02t1202Q

2At02n020

2A10212020

2E102t2020

29576217

29576217

29576217

2§7ô232

29576247

2.01.01.01.01

2.01.01.03.02

2.01.01.03.03

2.01.01.03.02

0001

0001

0001

0001

001

00't

00r

001

0.01

r.13(,79

1.040,34

90,48

7U,45

1.734,99

:.-!\
,..) Fortês Contábil

vrhÍ

't 3.3 t 7,06

r.r.u'irdm HHóricí- i
. ,. V[R\RÊ DÊ

4.00.01.02.07

4.00.01.02.04

000í

0001

001

00'1

2.01.01.01.01

4.00.01.02.0í

4.00.01.02.0'l

0001

000r

0001

00í

001

00í

1.01.01.01.01 0001 00't

PAGÂMENTO
VLR.REF.FOLHÀ DÉ
PAGAMENTO
VLR,REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FGTS A
RECOLHER
VLR.REF.INSS A
RÉCOLHER

T.lal. do dà 28:

Toaab (b ÍrÉs d6 FêEÍ€lÍoi
PG.CONF.RECIBO

Tóie do diâ 05:

VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FOLHA DE
PAGAMENTO
VLR.REF.FGTS A
RECOLHER
VLR.REF.INSS A
RECOLHER

Túlr do dh 3í:
Íobi8 do [Éa dê M.ço:
PG.CONF.RECIBO

T.'ial. do db 03:

PG.CONF.GRF FGTS
PG.CONF.GRF FGTS

Toaab do db 06:

VLR.REF.NF 170
COMPRASPARASERVIÇI

Toa.b do dr 25:

Íotrb do .rú. dê Abrll:

VLR.REF.22
Túir do db 25:

VLR.REF.PIS A
RECOLHER
VLR.REF.COFINS A
RECOLHER
VLR.REF.ISS A
RECOLHER

Totil. do d. 3í |

Tobb do ÍÍô. dê ilsio:
VLR.REF.CSLL A
RECOLHER
VLR.REF.IRPJ A
RECOLHER

Totair do d. 30:

Tobb do rnê6 (b Junho
VLR.REF.NF 23,I

COMPRASPARÂSÉRVlÇ'
Túis do dL í,h

ÍoúãiB do Írl& dê Outrbo:
VLR.REÊ.RECEITA
VLR.REF.RECEITA

Túb do da l0:

45.8í1,0't
10.013.20ogo3r2020

31tO3nO20

31t03t2020

31n3n020

31lc3n02o

311O3X2020

311O3t2020

29576320

23'576218

29576218

29576218

29576218

25576233

29576249

001

00í

00't

001

4.OO.O1 .02.07

4.00.01.02.04

0001

0001

2.íJÍ.ü.{.01.L.í

?.ú,i,ú i,Íiq.Í,!

r ai.ôr,u0.ül

í.qi,ii.1.05.0ã

0001

0001

000í

0001

000í
0001

í0.0í3,20
0.01

't. 't 30,79

1.044.71

66,09

90,46

226,t6

1.4.7,4'.1

14t10a020 29576307 4.00.01.01.0í

00t

001

001

001

00í

001

000í 001 1.01.0

001

001

I í.'í80,61
1.044.7103t04t2020

06,/0412020
oat04f2020

25/04no20

?357632',1

2957633s
29576335

2Ss76306

2.0't.0't.01.01

4.01.01.0ô.0 t
2.01.01.03.03

4.00.01.01.01

000't 001

0001 001
0001 00r

0001 001

í.01.F1.01.01

1.0r.01.01.0,
r.01.01.0í.01

1.01.0í.0r.0t

0001

000í
000r

0001

001

001
001

001

1.011,11

569.58

.11.470,19.
12.039,7?
15.000,00

25t05t2020

31t05t2020

31105t2020

31105t2020

2s'576176

29576321

29576325

29516326

1.01.0í.01.01

3.01.02.01.02

3.01.02.01.0í

3.0í.02.01.03

0001

0001

0001

0001

3.01.01.01.05

2.01.01.05.03

2.01.01.05.04

2.01.01.0s.05

0001

0001

000í

000í

2.200,00
14,30

66.00

1Í0,00

28.0E ,48
2.200,00001

00'l

00'l

001

001

001

í 001

001
00't

1t.000,00

190,í)
2.390,30

63,36xuo6no20

30to6ao20

29576327

29576328

5.02.01.01.0't

5.01.0'1.01.01

0001

0001

001

00í

2.01.01.05.02

2.01.01.0s.01

0001

000't

í66,96
15.000,00

105,60

t6N,e6

15.000,00

4.200,00

Contrnua..

10112t2020
'to|12t2020

2957633E
29576338

1.01.03.01.02
í .0't .0 t .01 .0 í

0001
0001

.01.01.02

.01.01.02

í5.000,00
r35.000.00

---9999-,40.000,00
910.00VLR.REF.PIS A

RECOLHER
VLR.REF.COFINS A
RECOLHER

3111212020

3'|'t2t2020

29576339

295763/0

3.0'1.02.01.02

3.01.02.01.01

000'l

000í

001

001

2.01.01.05.03

2.01.01.05.04

0001

0001

001

001

,)+
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Livro Diário N". 1

Emprôsa: TESLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 18.57'l.9721000'l-00

Petíodo: 011O112020 a 3111212020

FoÍtgs Contábil

Ch.w Dót b Eáb C.ntD Cíüdib Eti.b C.Íúo -tiidühoDltr valo.

31l1UZO20

31t12t2020

31t12t2020

31t12t2020

31t1212020

31t128020

31t12t2020

31t1212020

31112nO20

31112t2020

3111212020

31t12D020

31112t2020

3',v1212020

3',111212020

31t12t2020

31t12P.020

3'1t12t2020

3',v12D020

31t12nO20

3111212020

31t12t2020

31112t2020

31t1i,2020

31112t2020

3111212020

31t12t2020

3111212020

31h2n020

31t12t2020

31t12nO20

3111212020

31112J2020

3111212020

295763/1

29576342

29576353

29576353

20576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

2957ô353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

2S576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576353

29576354

29576355

5.02.01.01.0í

5.01.01.01.0t

3.01.0'1.01.02

3.0Í.0'1.01.05

6.01.01.01.01

6.01.01.01.01

6.01.01.01.0í

6.01.0'1.01.01

6.01.0t.01.01

6.0't.01.01.0í

6.01.01.01.01

6.01.01.01.0'l

6.0't.01.01.01

6.01.01.01.0í

6.0í.01.01.01

6.01.01.01.01

6.01.0'1.01.0'l

2.0r.04.01.01

3.01.02.01.01

3.0,.02.01.02

3.01.02.01.03

4.00.01.01.0í

4.00.01.02.01

4.00.01.02.02

4.00.01.02.03

4.00.01.02.04

4.00.01.02.07

4.01.01.06.01

5.01.01.01.0'l

5.02.01.01.01

6.01.01.01.01

6.0í.01,0í.0'l

2.07.08.01.01

2.07 -02.02.01

4.032,00

6.720,00

140.000,00

2.200,00

110.00

569,58

924,«)

1.407 ,26

1.728.25

1.876.36

4.094,53

4.095,36

4.26ô,00

6.825,60

14.991,37

18.971,39

82.340,00

'14.991,37

4.266,00

924.30

110,00

82.340,00

18.971,39

.l.876._q8

1.407,26

4.094,53

1.f28,25

569,58

6.825,60

4.0Íi5,36

2.200,00

140.000,00

5.819.79

0001

0001

0001

0001

000Í

0001

0001

000í

0001

0001

000r

0001

000í

0001

0001

0001

0001

001

001

001

001

00,1

001

001

00í

001

001

001

001

001

00í

001

001

001

0001

0001

000í

000'1

oiii.:

i)qh:,

q:ii I

00i,!

000'í

0001

0001

0001

000't

0001

0001

0001

0001

0001

0001

2.O1 .01.05.02

2.01.01.05.0r

001

00í

VLR.REF.CSLL A
RÉCOLHER
VLR.REF.IRPJ A
RECOLHEE
ENCERRAMENTO DO
EXERCTCTO

ENCERRAMENTO DO
EXERCTCTO

ENCERRAMENTO DO
EXERCtCtO
ENCERRAMENTO DO
EXERÇlClO
ENCERRAMENTO DO
EXERCICIO
ENCERRAMENTO DO
EXÉRCrCrO
ENCERRAMENTO OO
EXERCtCIO
ENCERRAMENTO DO

EXERCtCtO
ENCERRAMENTO DO
EXERCtCtO
ENCERRAMENTO DO
EXERCtCTO

ENCERRAMENTO OO

ÍixERClCrO
ÊNCERRAMENTO DO

EXERCTCTO

FNCERTTAMÉNÍO DO

ÊxÉRcrcrú
ENCERRAMENTO DO
EXERCICTo
ENCEFRAMENTO OO

EXERCTCIO
EN(:ÊRRAMENTO DO
ExEàçlClO
ENÉÉRRAMENTO DO
ÉxEnctcto
ENCERRAMENÍO DO
Êx6RCrCrO

EI]CERRAMÊNTO DO
EXERCTCTO

ÉNCERRAMENTO DO
EXERCtCTO
ENCERRÂMÊNTO DO

EXERCICIO
ENCERRAMENTO DO
EXERCICIO
ENCERRAMENTO DO
ÉxERClClO
ENCERRAMENTO DO

EXERCTCTO

ENCERRAMENÍO OO

EXERCTCTO

ENCERRÁMENTO DO

ÊxERCtCrO
ENCERRAMENTO DO
EXERCtCtO
ENCERRAMENTO DO
EXERCtCtO
ENCERRAMENTO OO
EXERCTCtO
ENCERRAMENTO OO

00r

001

f)& !

i*i
ril i

001

001

001

001

001

001

00í

00í

001

001

00',

001

Qf*zst,st

l-'

2.07.04,0'1.01

2.07.04.01.01 0001

001

001

EXERCICtO
VLR.REF.PREJUIZO
COMPENSADO
VLR.REF.RESERVA

Íút.dodb



Páoina 5 de 10- FôlhÉ: 5 dê ILivro DiáÍio Nt. í
Empresa: TESLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 18.571.972/0001-00
Petiodot 01lO1l2o20 a 311'1212020

Foítes Contábil

Datt Ch.\6 Dóttb Eltrb CêntÍo CÍódito Erôb Cslrlno HiBüii:o ValoÍ

Toilab do mê6 dê tlozomho: 155.253,37

/.
/. \.



Páoina 6 de 10" Fdho:6 dê g
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Balanço Patimonial
Emprêsa: TESLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 18.571.972/0001-00

Enderoço: R VIRGILIO DOMINGUÉs, complêmênto: . N.o: 720,

Bairro: SAO FRÂNCISCO, Ciilade: São Luís, Estado: MA, CEP:65076340.
NIRE: 216000653í3 - Oata: 16rc7nO13

Fortos Conlábil

Cqrt! OcscriÉo 31t12t2020

1

1.01

1.0r.01

1.01.01.01

1.01.03

1.0'1.03.01

Total Ativo

174.139.42 0
a74.139,42 D

39.139,42 D

39.139,42 D

135.000,00 D

135.0m.00 D

174.139,4? O

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DTSPoNIVEL

NUMERÁRtos EM cAtxA
cRÉDIToS A RECEBER

CLIENTES A RÊCEBER

Detã de Encerâm€ntoi 31h2n020
ValordôAtivoe Passivo: R$'174.139.42 (Cento e Set€ôla € Quatrp Mil Centoe Trintg gNovc R66i! s QuârgÍiil a Dírii (;ütavos).

sâó Lui+,ilÂ, 3l de Dezembío dE 2020

Glâuber Santos Weba
Titular

cPF. 65r.807.63$04

Jcao Eiriisii srBiÍ, MendÊ6
ConBdrlr CRoMA 1 3240

GFF 009.899.283-06

I

Coítioua...

L
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l. . Páoina 7 de 10
,-\ \ - Fotha:7 de I

Fod6s Contábil

Balanço PaÍimonial
Emprêsa: TÉStÁ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: í8.571.97210001-00
Enderêço: R MRGILIO OOMINGUES, Complemento: . N.o: 720,

BaiíÍo: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076340.
NIRE: 216000653',3 - Data'. 16n712013

r-. I

CorÍa Dcscrlçâo 3M212020

2.01

2.O1.01

2.01.0í.03
2.01.0'1.05

2.03

2.03.01

2.03.01.03

2.07

2.07.01

2.07.01.0í

2.O7-O2

2.O7-02.02

Total Passivo

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÔES A CURTO PRAZO

ENCARGoS E coNTRTBUçÕES TRÂBALHtsrAs A PAGAR

oBRTGAÇôES TRrBurÁRÁs A REcoLHER
PASSIVo NÃo cIRcULANTE

PAsstvo ExclvEL A LoNGo PRÂzo

PARCELAMENTOS A PAGAR

PATRTMôNro LleurDo
CAPITAL INTEGRALIZADO

CAPITAL INTEGRALIZADO

RESERVAS

RESERVA OE LUCROS

Glaubêr Ssntos Weba
Titular

cPF. 651.807.63&04

Joao Batista Vioira M€ndes
contador cRcMA 13240

cPF 009.899.28&06

174.139.42 C

51.32920 C

51.329,20 C

35.107.94 C

16.221,26 C

13.638.64 Ç

13.638.64 C;

13.638,6,i G

109.171,ri8 ç
100.cs,00 c
100.0cjr,00 ú

9.17;,,58 q
9.17'1,58 ç

171 a?9,42 ç

Data de EncêrÍâmento | 3111212020
vValordeAlúo e Passivo: RS'174.139,42 (Cenlo e Setenta e Ouat o Mil Cenloê Trinla ê Nove R6ais € Quarcnta ê Dois Côntavos)

São LUí+MA, 31 de D€zenliÍo de 2020

,9' 'í-



Deronshação do Resultado do Exercício
Emprêsa: TESLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ
EEtab€lscimentos: Todog: Cêntros de Resultado: Todos
Endeíeço: R VIRGILIO DOMINGUES, Complemsnlo: . N.o: 720,

i).1
, :. 1)1

'':) ,i. :-,' ' Páoina 8 de 10
Fdhâ: I dê I

18.571.97210001-00 Fod6s Contábil

BeirÍo: SAO FRANCISCO, Cilade: São Lu Estadô: M CEP: 6í)76340.

Corb Descrição
0íní

§
31112t202n

(+) 010

010.02

010.05

c) 020

020.01

(=) 030
(-) 040

040.01

(=) 050
(=) 020
(+) 100

100.02
(=) 110

(-) 160

160.01

(-) 170

170.01

i=) 200

RECEITA

OUTRAS RECÊIÍAS
RECEITA SERVIçOS COM MAÍERIAL

oEoUÇÔEs DA RECEITA

DEoUçÔES DA RECEITA

REcErrA LÍourDA
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DESPESAS TRABALHISTAS

LUCRO BRUIO
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADo FtNANcEtRo LIoutDo
DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ É CSLL

PRoVISÃo IMPoSTO DE RENDA

PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA

PROVTSÃO CONTRTBUçÃO SOCTAL SOBRE LUCRO
pRovrsÃo coNTRrBUtÇÃo socrAL soBRE LUcRo

RESULTADo LioUIDo oo EXERcIcIo

142.200,OQ

í40.000,00

2,200,00

5.300.30

5.300.30

136.6S{r,7ô

110.417.79

110.417,79

26.481,91

26.481,91

569,58

569,58

25.912,33

6.E25.60

6.825,60

4.095,36

4.095,36

14.9S i,37

Sâo Luís-MA, ii dÉ Bi'ijornLra l€ 2020

Glauber Santos Weba
Titular

cPF.651.807.63304

Joeo Batrsra vlslí *!rat:;
ContadolpRCtvlA i;?4,

cPF 0t9.89S.463-Qí,,

gt-

J



Páoina I de 10- Folha: g dê I

TERMO DE E ri íi ii:,:ilaM i., ú'rO

Contém o presente livro 9 folhas, eletroni!.?tr::1:,.r!i tlrrt'r-c'adas de 1 a 9 em uma
via, todas elas iá êscrituradas e serviu coint''i'r'Jiii ijláito n" oor , referente ao
período 0110112020 a3111?12020, com ênc€rÍemento do exercicio social em
31112t2020, da firma TESLA CONSTRUCOES E SERVICOS ElRELl,
estabelacida no(a) R VIRGILIO DOMINGUES, no 720, bairro SAO FRANCISCO,
CEP 65076-340, cidadê São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J.
18.571.97210001-00 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO sob o no 216000653 13 por despacho de 05t1212017.

Sáo Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

GlauboÍ Santo6 Wgba
Íilular

cPF. 651.807,ô3104

Joao Bâtislô Vigií€ Mondes
Oontador CRCMA í3240

cPF 009.899.283-06

f?

k' --6-



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secrêtaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSII.IATURA ELETRÔN ICA

Página 10 de 10

':ri.r
i.l.

'i':Certificamos que o ato da empresa TESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI consta assinado

digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

JOAO BATISTA VIEIRA MENDES00989928306

651807633M GLAUBER SANTOS WEBA

clRrtltco À ÀúrENTrcÀçtro Ba L9loa/2o2L ].0!27:37 608 tr
202109528t4.
tf,otocolo: 2lo962e4ll Dt 2L107/2021. ti:l8! I 21600065313.
t!ar.À !!,(r!!lltÀRrÀ E co!ígtauçolg EtiÉLr

JUGE}IA
PloÍêÁci,o arrnd.r ü.to

BlsPotraÁva! !a!À ÀurlllIrcÀçío
sÍto toia, L9loal2o2r

lr-.
't-7

{t

.. '-' \

(,r

ir



ffi
Ministério da lndústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa i,
,' -.., 

'

Departamento de Registro Emprcsarlal e lntegração i r

t: ,i,

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - LTVRO DtGtiAL

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 12106100422 em
1910812021, protocolo 210962844. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / verificaçâo de documentos do Empreendedor
inÍormar o código de veriÍicaçáo.

Número de Ordem:

Período de Escrituraçáo

:/iwww.e 'acil.ma. ov.b e

.:i|],,..,.i,^:.,.,i',.,,,',],.,,l.l:.-:.,:,...,,

Nome Empresarial: TESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI

Número de Registro: 21600065313

: CNPJ: ,18571972000100

Munícipio: Sáo Luís

Tipo de Livro: DÁRIo

1

01 t01 t2020 - 31 I 1 2t202CI

: 00989928306 i JOAO BATISTA VIEIRA MENDES i MA13240

651 80763304 GLAUBER SANTOS WEBA

fL
JUTE}'IA

ctsBrrFreo À ÀuTarrrcÀçÍ,o Bü r9l0sl202:- tot27 rrt2 goD No
20210962t4i.
pnorocolor 2109628{{ DB 2L/07/2A21. CóOrOO Or ventrrCeçiO:
12106100{23. UtBlr 2160006531!.
TBSLÀ ENGTNHÀnIÀ E CONSTRUçOEg EÍUIJr

llorencío Brandar NÉto
nsgpousÂvrÍ. rar.e rutanrrceçÃo

sÃo r,uÍs, L9/og/2o2:.

É
À vôlldada dâatê docus3nEo, cc lmprasao, tica eujelto à oomglovrçáo dc áua .ut.oE{cldôda noú raapocElvor porta{r.

Informando ÊâuE ra.gôctsivoa e6dígoo dc varlficaçIo

",- r:úuGEl,lA



Página 1 de 3

lotar Er.plicativas d8' DeionltraÇõe! Contábâís
&rE r.sa: IESLÀ CONSTRUCOES E SER\TICOS EIRELI -
xrRE: 21600065313 - Dêtr: 05/12/2011
EndêreÇo: R VIRGILIO DO!íINGgES, Colrpld$ento: N
São Luís, Estldo: lrÀ, CEP: 650763/t0.

Às demongEraÇôes ccntábéis, jncluindo as
disposiçÕês legais e estat-utárias, serâo
po$têriorme!".ce reglslrado n.l Junta ComÉ)Jci-a1

Nota 3 - Prátlcrs contáb.i3

As coÍltas a recQber dê
prestação de serv iços
pê-Io va]cr nomina.I dôs

.3lll2l2i2o
CtfP,r: 18. 571. 9?2/0001-00

720, Bsirlo: SÀO FRÀNCISCO

.:i

Not I Cont rto Op.aàeionrl

À TESLÀ crlNsTRUçôEs E sERvI(:os EÍRELr É uma eÍÍrpresa lndivi(iu.,rl
responsabiLidadc limitada, rnararihtlniie, que atua re áreJ de r:onsttir,,:âo r:ivi i t: s uàg
meis divêrsas áreas, sendo ;Êgistrada juôLo ao CRUA-t'ÍL, âluâlido na árêô dê
urbanj.zaçáo, construção de esEraqas, rede de dis.-rlbuiÇáo oe energia, redê de
disclibr.liÇâo de água, rede dc, co1cEa de esq.t-o, siste:ndrr de r,retamcntos
eflucntes e tratamento de esgoto, (:onstru(.iáo de harJi-taÇóes cki pi)r:o bai.xo, rédi!
aILo, cons!rução de êquipamêhtos u.banc5, creches, escolàs, hôspi.iâis, praças
t,Jdo reLacionado ao bem estâr FopuIacianaI.

Ilascida ern dezessêis de 'iultro (ie (ioi5 Íril e r-reze, seu pr,)tJa:jito rnic'-irl (:.d d.-)

Ievér maior qual-idadê de vidê aôs sêus clienLes, com consLruÇóes rápidi:,s ê quê
fosser,r capazes de aLender as de:narcas d9 caiia rn. :{ojê nào obstanLe ê ês,-a
primazia, esi-abe1êcê razôes ê palróÊs pôra conl-inuar e..-oll u i:rdo seus métocos,
aLendendo às novaa. Lecnologias eÍ..pregüdôs na colisLruÇáo de umô engenharia câpaz de
meJ-horar a vida (los scri:s hunldnos.

Nota 2 - Bacc d. Pr.pasrÇüo e lpr.a.ntação d.9 D.ngngtrrçõat

Às de'ncngtrações co!ltáLrêis fo!"rrn eIÀboxaciàs e$ r:bservâ!:cia às práticas cc!::áhc:s
ado!a,las no BL_àsiL, carêctêi_ísti,::ês qurlitátiyeo .la inÍornação (-'ontábil, lrí):rcluÇ:áo
CliC n". 1.41-gi\2, qJe !rata di Est.r:utura ConÇeiLual pitra a El.rbor:aÇao Ê

ApresentaÇão das DêÍnonstr.lÇóes corLábeis volLadas para Mrcroempresas e Eftp:€9,r dé
?equeno Porte, Rc$oIuç,lc CiC lL i.11Bl12 (NBC TG L0C0). que trata d.r -qpr(i:ieI::.rÇà.)
das DêmorLstraÇôes Contábcj.s, ilclioer:aÇôes d,r comissão ile vàIoaês I'lobtli:irios (Cr/i{)

e as Norma§ eíniLidas p--]-o Consêlho Eederal dé Contabiticiade (Clc).

Todos os val-ores ãp!_eselrtados Das Deriorrst!a.;ôes Cor,táLí:!s, :ncfuj-i1(lo i)s veiores
inseridos nas notas explicatri\,âs, est.ào expressos em Rêaj.s.

A docuÍ,entaÇão cont.ábrI da lin!1dêêe é compo6!e pcr Eodcs os ciocumcnLcs, Iiv::os,
papé-is, registros e outràs peÇas, que apoiam ou cornpôem a escrj:uraÇão conrábil.
Tcdos os legisr.ros contábeis fo!ãÍn elabôladô§ eon base lrâ dcculnenLàÇão ênvi.ldÀ pels
E!.,presa à contabiLidade.

noras expL j aati vas,
transc!i.i-as no 5iár.ic
do Esitadír do Mêraril'iào.

€IaboraclêB pc r:

dô E:rt-idade, e

3.1 - Disponibj.lj.dades (Caixa e iiquj\'êlenles (te Car'xa)

3 .2 C-Iientes

os valores contabilizados nestít grupo represcntÀm nroeíla elil celxd e deposiEÔ-e à

vist:a êm conta bancáriê, bonr como os recursos "ue 
possucl'l às rrêiÍi'3s 

':dratlÉ')ri 
s'-i i r:,

dê liquidez de cái.xa e dê Gj.sPonibiiidade imediaLa ou aLé 90 (novenLa) djàs e que

estrào sujeiLos a insiglrfj.cànle riEcô dê mudanÇa de vaior' Fs ap_!l''àÇôê'
financeirás estãc dÉrntcnstràdas ;,e1cs vaiores ,)!iginais aI).Li(:édo:j, àcres(:i..(,s (k)t'

rcn,limer:tos prió-ratê dté a d.ria do bâiànÇc.

cliefit.rr, cortesporrdo .loo v.l:Lo):eí, d reLebcr (lo clicI):íJs l)e]:à
dâ aLividade coirstrucáo cjvil' e sào reqi.stJâdas ê 'nanLjclas
r-it,uLôs decarrrentes d..s prestaÇôes cte serviços.

ú
-í ) -))
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Nota. Er.plicativÀ8 das Deuolr3tEaçõe! Contábci!
ErE resar IESLÀ CONSTRUCOES E SEBit ICOS EIRELI -
NIRE: 21600065313 - Data: 03/L2120L1
End.r.ço: R VIRGILIO DOMINGUES, CooE,IeE.nto: N
São Luls, Est do: uÀ, CEP: 65076340.

.ú,3llr2l2O2O
CNP,r: 18.571. 9721000L-OO

J!oo ildii !t.l Vr-er !à Meirde::
Cortúú.r C3C:.1À 

_.:12,i0

ÇPr a0Ír. A-o9.2€.1- C í

720, Brirro: SÀO IRÀIICISCO, Cl j:fi,'ID
,:,; Dr).)

Os passivos circuLantês ê n,1o circuJantcs sàc, dêmonstràdos pe.r.os vâlorcs ,-l

oD cà.Icu1ávêis acresr:idos, quando aplicáveI, (los co!respondêntêc
incorrjdàs aLé a data do baLanço patrimonià1. orando apl:ç:i.vel, os
ciJclr.Laôr.es e náo a.:.:cu,Lãites sào rÉg:st-rÀclÕs com base eÍ. laxa5 de -
reflei-q o pÍazo, a moêda (, o riaicD de L-,ida tr.rn:iã(:ão.

Pessivo CirculanLe e Nãc CirculanLe

pêss

tinee:rgos e contribu iÇôes'Ir.1bal h j st.,s .l !'agari

gorarn pro\.isj.o:re(lâs aro bd:,i(-. .'ro5 atrc.t!(rÍ-)§ '.) Çt)Ilt:rilluiçies :jolit(r its Yernulrc:.1ÇUrrrr
tr.abafhistaÍ, do., cmpregê(ios até a ciata do bal.ânço.

ob:iqeçóes lribuLáriâs ô kêcolhe!

iroram p ).o./i s j-onada s com base nas rêceitás apuxada6 até a (lacô .ll-. balanÇo.

Pa! êe-Lârnent os a gagar

À emplesâ conIrairr parcê].àmellt-os fêalera:s i!p!rôdôg no dêcorre! dô êxe.!ci.rio c eir
exercici,os ante!i-ores,

Notâ { - Prtr![ôDio !íquido

4. L - Di$isáo do C.rpj.taL Socj..r.:.

ó capiLal social é de RS 100.000,0i1 (cem í,il r,iais), '-rLd.lmÉnLe ir,Legrúl rz.:oo em

Ínôeala corrêrtê naciônâI, di-strrbLlido da. seguint-É fcrmâ:

clatrber Sar.t-os iÍeba R§ 10C.00C, C0

icsui t.ado do Élxe: cí o rc

^ 
EÍnpresa Lem como prática .) adoÇáô do rê9ir,ê C..i ccmpêt-ênr:r) :r,á:ár $ ra.Jr:il:!l: Ju:j

mutações patrj,moniais occrEj,,lÂs n(i e:{erci.cio, assjir r:orr,o re.:a:rrr1(:(:iri(iiriL) írúl
receitàê e despesaS ê custos, indepcndeÕiên:cirLe de ieu .ricEivo rccebrm.-.nEg au
pagamenLo. As recei,:as sâo consideradas r:e.11.i zadas q!ando a eirtldade '-rên51'erê pd r-!r
seus cl-ientes os riscos, cont.!o.Lê é beneficios mêis, s-gl1ii:cet-Lvos sobre ,rs benr
acmelcial,i.zados. Às lecei.!ds de ser:vi.:os sà() rccolrhe(:i,das :ra !r.e,:i.j.ca .-nx .ltlo (rs
serviÇos sáo êfêt ivamente J)!]eÇl:ôdos.

Nott 5 - Cqntingêneí4s

A enpresii náo p.rssui rrontingênLrlas pês:!ivàs (le .tüê-Lque! ridt-rrrcãd.

Nots 6 - or|tras tofotloaçôôa Ralavantêg

^ 
eIêboraÇ,Ío das Demollsl[ôçóes do exercicio de 2020 e bêseaclô nô êsctj.turàÇác dcU

fâtos âdmjnisiraLi-vos da enLidêde nc periocio qe Al10) /2C2A e 3:-/).2/2020.

Sàf, L.ris |,r.\, 3i de fjereí1brc oe ):420

o
(-

Gl auber S.rntos I{êIra
l i !u'I:r r

úPl'.651.80-/.633-04



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraçâo
i::.
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ASSI ].IATU RA ELETRÔN lGA

':ertificemos que o ato da empresa TESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI consta assinado
.ligitalmente por:

:pEÀlIlEçâ0Ío

CPF/CNPJ Nome

00989928306 JOAO BATISTA VIEIRA MENOES

65180763304 GLAUBER SANTOS WEBA

)ez

JUCEHA

CTRII'IC! O AIGISIIO Ài O9/Ot/2021 1atO0 5oB x' 2021I1s24I2.
PÀqlocol. 2r.Lla24l2 D, 03 IO9 /2O2L,
cóDtgo DE vairPlc ÇÍo! 121056698a0. clPiÍ DÀ 

'lDÉ: 
1a571972000100.

xIR!: 21600055!13. COr AIBIIOS DO RECIg'ciÔ l,N. O9/O9|2O2L.
ragrÀ rlaclüEànrÀ t coNg?Ruçoa6 llatEr

LÍLrÀn rxEnEsÀ aoDBrouElt xBIDol(rÀ
sEcrlrÁrrr-oEiâi.

ffi ..4,r...1.êt1.t..Eov.b!

À valldádê deEie documnt. 6c irirê!Éo, fiqe Êuj.iLo à c.nlroráçãc dê $ ' auteGi.rdàde noE rêcpc.Li"o€ p.rtri6
iíaoÍúídô r.Ls rêEpêclivô3 .ódig.. de ver i :!cáçàô
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTTDÃO DE R,EGULARIDAOE PROFISSIONAL

o GoNSELHO REGIOÍ{AL DE CO}ITABIUDAOI OO MARÀNHÀO CERTTFTCA qu€ o
profissional identiÍicado no pressnte documento êncóntra-s€ €m situaçào REGULAR neste
Regional, âpto ao exêrclcio da atividade conlábil nesta datá, de acordo com as suaa
prerrogativâs pÍofissionais, conÍorme sstabelecido no 8í1. 25 e 26 do Dêcretc,Lêi n.o 9.295/46.

lníoÍmamos que a pÍesenl€ certidâo nào quitia nêm invalida qusisqusi débilos ou iníráçôes que,
posteriormente, venham ê ser apurados contra o titular deste rsgistro, bem como náo atesta a
rcgula.idade dos trôbâlhG técnicos elaboÍados pelo profissionalda Contsbilidade.

ffi OO SELHO RIGIONÀL DI GOI{?ÂBILIDÂDÉ ITIA

Corlidao n.':,rÂ,102110000418a
)lofl.: JO^O EAÍSÍA VIEIRA tlEl{OES CPF: Otn.t!9.2E1'06
CROUF n.'lrÂrls2ao/() Crt goÍ1.: COtlÍAoOi
V{li!r(h: 0tÍ!Zl02t
FlíCkhd.: EÊITÂls OE UCIÍÂçÀO

Confrme a oxistênciâ de8te docümento na págioa htlp:/r201.33.23.17EllpwüA/principal.hlm, mêdianto
númêro de contÍole a:gguiÍ:

CPF : 000-810.283-06 Conlíole i 28í8.3132.3í32,3aa6

201.33.23. t 78/script§r/SQL_dhpv03MA.dllíogin 111

,, -- ._ .i) :l)]}
,l!)

o

,y,



Análise pelos lndices do Balanço
Empr$a: TESLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJr 18.s71.9721000'l-00

MéslA,íto'.1212020
Endereço: R VIRGILIO DOMINGUES, Comdemento: . N.o: 720. Baiíro: SAO FRANCISCO, Cilade: São Luls, Estado: MA, CEP: 65076340.

.^.1

Página: 1 d6 1

Fortes Contábil

Código Nomo

ValoÍas
Exproasáo

Rasultado
EG

LG

SG

ENOIVIOAMENTO GERAL (c201+c203)/cl
( s1.329,20 + 13.638.64 tt 174.139,42

lndicê analisa o grau dê êndúidamonto d6 tgíc€iros na êmpr6sa. Ouanlo m6nor mslhor.

LIOUIOEZ CORRENTE c101lc2i1

174.139,42 t 51.329,20

Ouanto a êmprê6a possuide Atúo Circulante para cada RS 1,00 dB Pa66ivo Circulanté. Quanto maior,
m€lhor.

LIOUIDEZ GERAL (c101+c107y(c201+c203)

( 174.139,42 + 0,0O y( 51.329,20 + 13.638.64 )
Quanto a gmprêsâ possuidê Aüvo totalpara cadâ R$ '1.00 dê Pássivo Circulantê mais Passivo não
Circulante. Ouanb mabr. melhoí.

SOLVENCIAGERAL c1l(c20í+ú03)
'174.139,42 tl51.329,20 + í3.638.64 )

O índice de Solvência Goêl expressa o g.au de gaÉntia que a empÍesa dispõe em Ativos (totais), pâía
pagam6nto do ürtalde suas dividas.

0,37

3,39

2,68

2,68

'tz

L'r
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CERTIDÃO ESPECíFICA

Sistema Nacional de Regislro dê EmpÍe3as MeÍcanlis - SINBEM

Ceítr,icamos qüê âs iníormações aba rí, coilstãnr dús docr$ronlos a(uivadâ$
nêÊrs Junia Corrcrciâls §ào

En.LÍ!ço Complâto VIBGILIO OOlillNGUES, r 720, xxlrx, SAO FBAi{CISCO - Sao LuidMÂ - CEP 0ír70-3iX)

Arquivemartot Po3lcrioruS

Governo do Estado do Maranhào
SecÍelaÍia de Estado de lndústíia e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maíanhão

PÍôtôêôlo: M4C21015S7878

Alo

002

3r0

Númêío

202Í 140r978

m211152412

DôIt

22t1112021

09/09/2021

202110620A0
202r 0149961
20171172418

t 9/08/2021
21fi3n021
0ü12no17

20171172414
216000653r 3
201703,47249

o5n2n01l
o51128017
12|OMO17

20130500160
21200830848

16t07t2013
1610712013

Írêgcrlção

ÂLTEIIÂCÁO DE OADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
OUTRoS DOCUMENTOS DÊ INTEÂÊSSE DÀ ÊMPRESÀr
EMPRESARIO
BÂLANCO
ALÍERACAO OE DADOS E DE NOME EI\,iPRESARIAL
REENOUÀDNAMENTO DE MICFOÊMPRESA COMO
EMPRESA DE PEOUENO PORÍE
ALTERACAO DE OADOS E DE NOME EI\,IPBESARIAL
TBANSFORMACAO
ÁLTERÁCAO OE DÂDOS (EXCETO NOIVE
EMPRESÀRIAL)
ENOUADRAi/lENTO OE MICROEMPFESA
CONTRATO

223
002
002

002
002
002

:3rs

Certlllc.rnos quê ÍESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIBELI
enconlrrso roglstrada nestâ Junla com6rclâ1, como ssguê:

N|RE 2Í600065313

CNPJ t8,57t.972ÍXr01.{I}

Slúaçao

Slâlua
SEM STATUS

000

W]Uil]JIJ,Uru

E§râ ceíidão loiêmiüd8 automatica4ênb 6m 2t11 14:55:21 {horário dB Bíâsíliâ)
So impíessa. veÍlÍlcú sua aul€nlicidadê rc , com o códlOo GPW0HUF

úlân ÍhÉÍsrâ Rcdíigu€3 M€ndon(ê
SocÍo!árlo{a) Gerâl

(->
ldoÍ
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUTTAçÃO
PESSOA 

'URIDICALêl F.deral o 5194 dc 24 de D€rembro dê 1966

Conaalho Reglonal dG Eng.nhaÍla € agronomla do Êetâdo do Uârân'líão, . l

,, '.' -'i.,.
'. ., 1 i ,. ,_\ '/-.',

C REA- MA ;, 
_r,.1"1"1"11?"','#3"','.

lid.dc: 31/05l2022
Chavêr 4130w

,/ :+,

CERTIFICAMOS que s Empr6sa mencionedâ ênconlÍe€a rô€lrlradâ nealê C.ongalho, nôs T€rmos dâ Lsi 5,194/56, coílíôrme o3 d6dos imDrcasos
nêslâ ceÍtidào. CERTIFICAMOS, eindâ, que sté â pís§€nlê datâ. e íêfêíide pêssoâ juddicá ê §êú(sl rêsponsávêl(i§) técnico(§) eêtào quile§ com §uâ9
enuidsdes e dêmsis obrigâçõ63 iunto eo Consêlho Regionel de Eng.nherie ê Âgronomiê do MeÍâhhão - CREA-MA. sstândo hâbilitádâ â exercêÍ sues
ãlivldsdê3, cir. hscÍllâ à(3) áHbuiÇào(çír.â) d6 3êu(3) r8pôn§ável(veb) téchico(s).

- 

lni.Í..$do(a)
Émp@ra: TESLAENGENHARIA E CONSTRUçOES EIRELI

CNPJ: 18.571.972lú01.00

Registro: 000538í66
C6bgoíiâ: Matiz

Copilál Social: Rt 1.000.000.00

O ela do C dpilel : 22 h I 12021

Frixar4
objelivo socjet: ATtvtDADES DE coNsTRUçÃo oE EDtFlctos i FÀBRtcAÇÃo DE aRÍEFÂTos DE ctMENÍO PARÀ USO NA CONSÍRUÇÁO;
FABRICÀÇÃO DE OUTROS PRODUÍOS DE MINERAIS NÀo METAucos NÃo ESPECIFIoADoS ANTERIoRMENTE TAIS coMo A
FAERICÀÇ,\O DE ÀRTIGOS OE ÂSFALTO OÊ BREU E OE MATERIAIS SIMILARESi FABRICAçÃO OE ESTRUTURAS I,IETÁLICASi FABRICAÇÀO
DE ESOUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS OE SERRÀLHERIÀ, EXCETO ESOUAORIAS;MÀNUÍENÇÃO E REPARAÇÃO DE
GERADORES, TRANSFORIVAooRÊS E MoToREs ÊLÉTRICoS; MANUTENÇÂo E REPÀRAÇÃo DE MÁouINAs, APARÊLHoS E IuÂTERIAIS
ELÊTRICOS NÃO ESPÊCIFICADoS ANTERIoRMENTE TAIS coMo A MANUTENÇÂo E REPARAÇÃo oE APÂRELHoS E EQUIPAMENToS
PARA OISTRIBUIÇÀO E CONTROLE OE ENERGIA ELÉTRICÀ| INSTAL.AÇÁO DE MAQUINAS E EOUIPAMENToS INDUSTRIAIS; cAPTAÇÃo,
TRATAMENTO E DISÍRIBUIÇÁO DE ÁGUAI OISTRIBUIÇÀO OE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIOADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO
GEsTÃo oE REDESI coLETA DE RESIDUoS NÃo PERIGosos;coLETA DE REsIoUos PERIGoSoS;ÍRATAMENÍo E o|sPos|ÇÁo DÊ
REsiDUos NÃo pÊRtcosos: TRATAMENTo E DtspostÇÀo DÉ REslDUos pERtcosost coNsrRuÇÃo DE RoDovras E FERRovtasi
PINTURA PARA slNALlzAÇÃo Er,4 prsrAs RoDovlÁRtas E ÂgRopoRTosi coNsrRuÇÃo oE oBRAs oE ARTE EspEctAtsr oBRAS DÉ
URBANIZAÇÂO. RUAS, PRAÇAS E CALçAoÂSI CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRE§AS PARA GERAÇÃo oE ENERGIA ELÉTRICA:
CONSTRUçÃO DE ESTAÇÔES E REDES DE oISTRIEUIÇÃo oE ENERGIA ELÊTRICA: MANUTENÇÀo oE REoES oE DISTRIEUIÇÃo DE
ENERGIA ELÉTRICA|CONSTRUÇÃO DE REDES DE TELECOIVUNICAçOES| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASÍECIMENTo oE AGUA,
COLETA oE ESGOTO E CONSÍRUÇOES CoRRELAÍÂS, ExcEÍo oBRAS oE IRRIGAÇÃo; oERAs OE IRRIGAÇÂo; coNsTRUÇÃo DÊ REoES
OE TMNSPORTES PRODUTOS, EXCETO PARA ÂGUA E ESGOTO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS MATELICÂSi CoNSÍRUÇÃo OE
INSTALAÇÔES ESPoRTIVAS Ê RÉCRÊATIVAS; oUTRAS oBRAS DE ENGENHARIA c|vil NÃo ESPEcIFIcÀoAs ÂNTERIoRMENTE TÀs
COMO A CONSÍRUÇÃO DE CORTINÂS DÊ PROTEÇÃO OE ENCOSTÂS E MUROS DE ARRIMO; DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS
ESTRUTURAS; PREPARAÇÂO DE CANTEIRO E LIMPEZA OE TERRENO: PERFURAÇÔES E SONOAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM:
SERVIÇoS DE PREPARAÇÁo Do,ÍERRENo NÃo EsPÉcIFIcAOos ANTÊRIoRMENTE TAIS coMo A oRENÂGEM Do soLo DESTINADo AA
CONSTRUÇÃO; INSTALÂÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA: INSÍALÀçÔES HIoRÁULICAS, SANITÁRIAS E oE GAs: INSTÂLAÇÃo E
MANUTENÇÁO DE SISTEMAS CENTRÀS oE ÂR CONDICIoNADo. DE vENÍILÀçÃo E REFRIGERÂÇÃo; MoNTÂGEM E INSTALAÇÃo oE
SISTEMAS E EOUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZÂÇÀO EM VIAS PÚBLICAS. PORTOS E ÂEROPoRToS; OUTRAS oBRAS oE
INSTALAÇÔES EM coNsTRUÇÔEs NÃo ESPEoIFICADÀS ANTERIoRMENTE TAIS coMo o REVESTIMENTo DE TUBULAÇÓES;
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRÁS OE ENGÊNHARIA| INSÍÂLAÇÀO DEPORÍAS, JANELA§, TÊTOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EI,iEUTIDOS OE
QUALQUER MATERIÀLi OBRÂS DE ACABAMENTO EM GESSO E ÉSTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERALi APLIC^ÇÃO
DE REVESÍIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNOAçÔES: ADMINISTRAÇAO DE OBRAS| IúONTAGEM
E DESMONÍAGEM OE ANOÁIMES E OUTRAS ESÍRUTURÂS TEMPORÁRIÂSi OBRAS DE ÂLVEI.JÁRIAI PERFURÂÇÁO E CONSTRUÇÃO OE
PoÇos oE ÁGUA| sERVIÇos EsPEcIALIzAoos PARA GoNSTRUÇÀo NÁo ESPEcIFIcÂDos ANTERIoRMENTE ÍAIs coMo Ps SERVIÇos
OE LIMPEZ OE FACHADAS, COM JATEAMENTO OE AREIA, VAPOR E SEMELHÂNÍÉS; SERVIÇO OE ÍRÂNSPORÍE OE PASSAGEIROS -
LocAÇÃo DE AUToMÓvEIs coM MoToRIsTÀ ooRRETÀGEM No ALUGUEL oE IMÓVÊIS: ATIVIDADES DÉ CoNSULToRIA EIV GEsTÁo
ÊMpRÊsARtÂL, ExcEÍo coNsuLToRtÂ TÊcNtcA ESpEcÍFtcA: sERvtÇos oE ARoUTTETURA: sERVrÇos DE ENGENHARTA: sERvtços oE
DÊsENHo ÍÉcN|co RÊLAcIoNADos A ARoUITETURA É ENGENHARIAI SERVIÇoS DE AGRoNoMIA E oE CoNSULToRIA As AÍIVIoADES
AGRIcoLÂs E PECUÁRIASi oUÍMSAÍIVIDÂoES PRoFISSIoNÀIS, cIENíFICAS E TÉcNIcAs NÂo ESPEoIFICADAS ANTERIoRMENTE TÀs
coMo os sERVIços DE AVALIAçÀo NÀo IMoBILÁRIA JOAS ANTIGUIDADES. ETc.i LoGÂçÃo oE AUToMÔVEIS SEM coNDUToR:
LOCAçÁO DE OUTROS METOS 0E ÍMNSPORÍE NÃO ÉSPEC|F|CAOOS ANTERTORT\,IENTE, SEM CONOUTOR TArS COMO CAMTNHoES,
REBOOUES, SEMFREBOqUES E SIMILARES; ALUGUEL DE MAQUINAS E EOUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE
MAoUINAS E EoUIPAMENToS PARA coNsTRUÇÀo SEM oPERAooR, ExCETo ANoAIMESi ALUGUEL DE ÂNDAIMES| ALUGUEL DE
MÁoUINAS E EoUIPAI,ENToS PARA ESCRITÓRIoSI ALUGUEL DE oUTRAS MÁQUINAS E EqUIPAMENToS coMERcIAIS E INDUSTRIAIS
NÃo ESPECIFICADoS ANTERIoRMENTE, SEM oPERADoR TAIS coMo GERADoRES, GUINCHoS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS:
sERVtÇos coMBtNADos PARA Apoto A EoFlclos, ExcETo coNDoMlNtos pREotAtsi LtMpEzA EM pRÊDtos E EM DoMtclltos.
AÍIVIDADÊS DE LIMPEZÁ NÀo ESPECIFIoÁDAS ÂNTERIoRMENÍE TAIS coMo As ATIvIDáoEs DE LIMPEZA ESPECIALIZADA coMo A
UMPEZA DE CHAMINÊS. DE FoRNos. INCINERADoRES. CALDÊIRAS, DUÍOS DE VENÍILAÇÃO E OE REFRIGERAÇÁo DE AR; ATIVIDADES
PASAGISTGAS: TRÉINAMENTo EM DESENVoLVIMENTo PRoFISSIoNAL E GERENGIAL; USINÂS DE coMPoSTAGEMi E GESTÂo E

ADMTNTSTRAÇÂo DE PRoPRIEDADE tMoBtLtARtA

R@triÇõ6s Rêlârivâs so Obiôrivo Soclâl: EMPRESA HABILIÍa PARA aÍUÀR SOMENÍÊ NA AREA DA ENGENHARiA ELÊTRICA. CIVIL E

SEGURÀNçADO TMBÀLHO, NO ÂM8ITO DAS AÍRIBUIçÔES DE SEUS RESPONSAVEIS TÉCNICOS,

EndêÉÇo Mâtriz: RIJAVtRGíLto DoMtNGUÊS,720, sÃo FRÀNctsco, sÃo Is, MA, 65076340

Ípo d€ Rêgi3trc: Rêgisuo D6Íniüvo d6 Empresà

Datâ lniciâl 17/01/20í8

Dâla Fiml: lndofinido

RogBlÍo Rsgionsl 0000638851DDMÀ

- 

Oa.cÍíçlo
cERnDÃo DE REGISTRo E oUITAÇÀo PESSoAJURIDICA

A .ut6nl,cidad. dêíá Cê,lililo pod. 3.r v..ilicáda .m: hltp.r/cr.3-h..3itáccoh.br/pudicol @m ã .hávê: 41 30w
lmpr..rô .m: 061052022 à. 1 3:04:12 poí' ádâpt, ip: 1 79, 180,{4,2 r -1-(t
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CERTIDÂO DE REGISÍRO E QUITAçÃO
PESSOA JURIDICA

L€i F€dGÍ.| o Sl94 d. 24 dc D.r.mbro dc 1966

Consclho RCgloíal da Éntenhâriâ a 
^gronomia 

do Estado

lnforhr9ôaa , Notrt

,'. ,,..\l t l ;i^ .

"' J" ) 
",' 

;.'. i.'
CRES:MA', il"::.:"":í;3.',:

i;:1 ,;t' : :.- ,vatloaac: sttost2ozz

do Mrrrnhâ;'i. (i, -jc}'â"t' +r:o*
\ ii\ ,'.:l, / ,:-

-.../\\\,\!,-1,\.-|2./.\.''\i..:, .,.i.,\.,.'

- 
^ 

caproldada taonloo+roíaalond da ampôaa á oornFÍovada Falo oonlunlo dot acàwoa lóoniooa doo proflaalonaia conatanlaa da aau
quad?o lóonlco,
. A c.Ítldão tôvc .u. v.lldrdc ]!duzld. .m vlftrdê do v.[cinGnto do 8OLÊÍO d. ANUIOAOE .m Abêrto 83O3Gi]0335. D5t! da vcnclrnênto do
bolêto: 3í105r:1022

. Eala canldao pardaÉ r vrlldada, caao ocorÍa quâlquar altarrlao poaLrlor doa ahManlôa cadaslÍõla n l. conddor

- 

Úlünr Àrúld.d. P.g!
Ano: 202't (6/6)

Pâícalâmsnto Ano: 2022 Ouânüdada de PâíceLg Pagaa: 4/6

- 

Auto. da lní çlo
Nada coírsta

- 

R.3poí!úrlla Tacílcoa
Potu3iohál: JOSE NIL'ÍON LIMA CHAVES

Rêgislro: 1 I 05314324

GPF:691.404.64i-15

Oatiâ lnlcio: 191C8/2021

Oâtâ Fim: lnd.fnido

Dâta Flm dê contráto: l8/08u2031

TÍtdor do Profirsional:

ENGENHEIRO CIVIL

atíibulção: aRT. 7 DA RÉsoLUÇÃo2í8, DE 29/08/73, DO CONFEA.

Tipo dê Rêsponsebilidsdo: RESPON§AVEL TÊCNICO

Profissional JOSE MARIA OA SLVA
Rogi5lrc: 1 107495776

CPF: 0s8.637.7ár{1
oatà lnlcio: 23n312(n1

Dâlâ Fim: lnd.fnldo

Oeir Flm dâ Conk6!o: 23^1312031

Íltdor do Profis6lonal:

ENêENHEIRO DE SEOURAN9A OO IRABALHO

At ibuiçáo: Anigo 4Áo de Rôôdú§Âeo 3504í

ENGENHEIRO ELÉIRICISTA

Alíibuiçáo: ART. 8' E 0' OÂ RESOLUCÀO 2í8, DE 29/06i73, DO CONFEÂ.

Yipo d6 RêspoEêbilidado: RE§PONSAVEL TÉCNICO

ProtuBlonel: GLÀUBER SANTOS WEBA

R€gi3lío: 1119512360

CPF: 651.807.633{4

Dets lnlcbr 17108/2020

ôât. Fim: lndeínido

Oata Fim d€ Conlrato: lndêÍnido

Titulo3 do PÍofisalonal:

ENGENHEIROCIVIL

Atribuição: A,ligo 7 & Rc6olucso 218, da 29 d.junho de 1073. do CONFEA

Tipo do Rêsponssbilidedê: RESPONSAVEL TÉCNICO

- 

8ó6103

Sócio: GLAUAER SANTOS WESA

CPF: 651.807.63s.04

Funçáo: ENGENHEIRO ôlvlL

A.ub icar.ô d6ia C.nidào poó. s.. v.ríEre .m: htp.r/cE.@,.it c.combr/pudi.ol, @m á .iâvê: 4Í 30w
lmpr.sso .ni 06/05/2022 à3 13i04: 12 poÍr ádâpt. ip: 1 79.180.rt4,21
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**r,tlfl*, ürr3aíüu,âlrs
Jlit*'Jllt,ttt 3;i&k l&, lí#íir ai. *J*HÍJ., *a *reriJir f.

Jit.{4Á*,

R..ult.d. d. Con.ultr 8INYIORA/IC a

rD Eil?r rrcÂçÃo
COC! 18.571.97210001-00 tÍ.{rlíao Ert.dú.lr 12.5í826a.7

R.rlo Soclll: TESLA ENGÉNHAtrIÂ E COIISIRUCOES êIÀELI

R6slm. Âpur.ç6or SIUPLÉS l,tÀCIONÁL

rNForlraçÕEs cor{PLEMÉNTARES

c1{aE Prlnclp.l: 41204OO - CONSÍRUÇÂO DE EOIFjCIOS

CI{AE! SsculrdlrlôÊ

Códlgo Oorc.lçto CNAÊ

, !600601 cápr cÀo. ÍF^r a4Êflro É orsmrôurçÂo D€ ÁGUÀ

3ôooó02 DrsrRlBUIçÀo oE ÀGUA FoR caMlNHóEs

!7o29oo :aÍtvtoaDEs ittaa-toNAoas A ÉsGôTo, ÊxcEro À GEsrÃo DE ÀEoÉs

3Brr4oo 'coLEra DE raÊsir,,uos NÂo-pERrGosos

Jat2200 | colEÍa oE REslDlJos pERIGosoS

:slroo lTrarÁMeNto r orsFoslçÀo oE REslDUos NÀGpENGosos

3A22OOO J TXÀTAMEÍ{TC' E DISFOSIÇÃO OE RESIDUOS FERIGOSOS

3839401 USINAS DE COi{POSÍÂGEM

rzrrior :corsrruclo 
oe RoDovtÀs E FEÂRovlas

42tllo? prMÍ(rRÂ ?ÂRÀ stNÂLIzÁçÃo EM ptsrÁs RooovtÀRIÀs E aÉRopoÀros

23i0302 
. 
fr€RrcÀçÃo DE aRÍEraÍ(,s oÉ ctMENTo paRÀ uso l,ra coxsÍRuçÀo

,4212ooo 'coNstaugÃo oE oBR s'ot-aRrE EspEctÂls

42ttuoo oôRAs oE uRa NlzÁçÃa - Âu^s, pr çâs É cr!Çaua5

4l2t9ot lco sÍRUçÃo oE a RRÁGrrs Ê REpiesas ,AiÂ ctRAcÂo or ixiâ6ta ILÉTRI(â

4221902 coxsrÂucÀo oE EsÍ çôes E REDES oE orsÍRtBrjtçÃo DE ENÉÀG|^ ELÉTRlc,

a221903 I r'r^ituTENglo oE REDES OE OISTR|BUIÇÃO OE ENER6I^ Et-ÊütCA

4221904 lcoNsTRUçy'o DE EsT çôEs E REoEs oE ÍÊLEcoMU tc ÇôEs

,,),,^r coNsÍRUCÃo oE REoÊs oE AB,qsrlclMEi.ro DÉ 
^Gua, 

coLÉÍA oE És6orD E-'*'"' ' coNsrRU@Es coirE!ÀÍ s, FlcEÍo cst s oE ltÂtcÂay'o

rzzzoz i oanes oe re*tc,rçÁo

ENDÊREOO

LcgT.douIoi RUA VIRGÍLIO OOMIN6UES

úmclor 720 Coúplamantol
l.lrror SAO FRÂNCISCO

,lunlcí9lo: SAO LUIS Ut: MA

CIP! 55076340 DDD: T.l.tonar 10825116

,I]12600 PERFURÀçôS§ E SONDÁCEftS

43r3a00 i ogias 0É TEÂRepLÉnaGEr"r

.ls3à; i sE*viç; oe oü" nocoo oo re"airo *eo

rursoo ttsreuçÃo e rq^NUÍENçÃo EÉÍRtcÂ

2511o00.

+:zsroq,

,r129199

4223500

4292801

2399r99

coNsrRuçáo oE ÂeoEs oE ÍtANsFoRtEs poi ouros, ExcEÍo paiÁ IGUA É EscoÍo

MONtÂGar,{ DE ESIRI/IUÀ^S t4íÁLtcÀs

rAarucÂcÀo oE ourRos FÂoDUTos DE MU,TER Is NÀoÍlríÁucos NÀo EspÉctFtcÁoos
ANÍERTOÂMENÍÊ

a299501 : cotitsrRuçÂo oE INsÍÂ!ÁçôEs EspoÂÍtvas E REcREAÍtvÀs

a299599 ourRAs oatas oE ENGE taÂIA cwMÂo EspEctflcâoÁs

4tr lSol oEMoLrçÁo ot EDrÉicros E ourRÂs EsrRUruRÁs

43t18oz FREpÂRÁçÂo oE c nrEtRo E LIMpEz^ oE TEÂRENo

MENIE

ANTÉRIORMENTE

,ar2z3ot l[trauçõEs hlDúuLlcÁs, saNtÍiRlÂs E oE G,{s

432230' il:SNTiü&3 
E Tâ|HYEN(ÁO. 

OÉ SISÍEMÂS CENIR^IS DE ÀN CONOICIONAOO' DÊ

F BRIC çÂo oE EsTRUTUnAs MÉtiLtcÁs

r,loNtÁGÊr!-Ê rNsrÀâçÀo oe sÉTlM^s E Éer,pÀMENTos DE lLUfirNAçÂo E
gINALIZÀCAO EN VIAS P.'OUCÂS, PORÍOS E AE(OPORÍOS

outiÁs oBa^s oÉ l slÀ çôEs É,,t coNsrruçôÉs NÀo êspÊclrrcaoas
ÂtÍEetoeMEÍvÍE

rMpERi,lEÁBtuzaÉo EM oBaas DE TNGEflHARTÁqvtL

1r!040, 'üiiÍômo,ftÊEPRorffÀs, laxÉr'as, ÍÉÍo5' ctusÔitÂs Ê ÂR ÁRlos EMBUÍIoos oÊ

4330403 OORAS OE AC'IIA'{ENÍO EII GESSO E EsÍUQUE

.1,;,
,i,à4.{rfia

) i-: i-'

i -:.,' ;. t 1.,.

\'.-\' "/ a

/-
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CI{^E, l;.cundúrlo.
Códlgo, o{criçIo CI{AE

4330404 . SERVIÇOS OE TtNiURÀDE EDtfiCtOS Er.r GERAI . ..
,43!0405 :ÁPUCÁç,O OE RÊVESTIMÊNÍOS E DE RESINAS EM IÀIÍERIORES E EXTERIORES

4391600 
, 
O6RAS OE firNOAçóES

, 4399101 ADúINISÍÂÁçÂO DE OAR^S

.399T02 ,MONTÂGÉM E OESMONTAGÊM DE ANOAIMES E OIJTÀAs ESÍRUTIJIÀs ÍEMPORÁ{'As

2512800 
. 
f^aRlcÁCÃO OE ESQUADn$S OE üErAL

a399r03 08R 5 DE A|VENARIA

.r399r05 rErfuiÁçlo E coN§rRUÇ{o o! Poços oE ÁGua

{399199 sEÂVIçOS ÊspÊClr{rlz^Oos pÀnÂ COtStRU(iO NÀO eSPÊCTFICIOOS Ar,lrERiOnEErúC

.srmo? , 

IrtJU"çLrT 
t"^ltrsPoÀr! Dr lass cElRos - Locrrro DE ÂuÍoMóvE:s coM

61213o2 COiÂEÍA§Ei,r 
'tO 

ÂLUGUEL DE lr4óVEtS

6ô22600 , GESYÃO E ADMIIIISTRAçÀO OÀ }ROPRITDÁDE IMO!:LúNÁ

,ozo.oo i +ãlvilãD::#ãioütrJroRIÂ 
Er'r GEsÍÃo rüPtlsaruL ExcEÍo coxsulroRlA

7' r 110O i SERV|çO5 OE ARQUTÍEÍ\'AA

Tll2ooo ] sÉÂvrços oÉ ÉNGENHARTA

71t9703

2542000

7490103

7a90l9t

:Élyl!9s o! oE?:rlHo TcNlco Às! cloNAoos À aRQUrÍÉÍuÂa É Ê GENHARIÀ

FA6R!C çrO OÉ AÂt rGOS OÊ gEtRÂtlrERIÂ, EXCÊrO ESQUADRTÁS

sÉRvlÇo6 oE^GRoNoMrÀ E os coNsulroRn Às aÍtvrDAoGs ÂcRicotÂ5; PEcuÁRras

OUTRÁS ATIVIOADES PROFISSIONÁIS, clENÍjFICAS E TECNTCA9 ÀÃO ESPECTFICJÔÀS
AÚTERIORMENTE

Trrlooo I LocÀcÂo o! AUÍoMóvÉls sEr.r crNouÍor
i tocÀÇÃo oE ouTios ttE os oE Ín4NsPoRÍE NÃo EsPEctFrcÀoos ÂNÍEÀ|oRMENTE,
I SEM CONDIIÍOÂ

7731400 IÁI"UGUEL OE I'AQUINAS E EQU'PÁMENTCS ÁGÂI@LÁS SEM OPETÂDOÀ

,?2"^í AIUGUEL O€ MAQUINAS E EQUIPAMENYOS 9AiÂ CONSÍi,Uç,O SEI{ OPÉRADOR. EXCÊYO""'"'aNDÀIr4Es

7732202 I 

^tUGUÉt 
OE 

^NOÁINES
7733IOO ALUGUEL DÉ MAqUINAS E EQUIPAMEIVÍCIS PARÁ ÉSCRITORTO

,,iôÂô. AIUGUE! OC OUÍRAS I4AQUIMS E EQU'PAMENTOS COi,IERCIÁIS E INOUSÍRIAIS NÀO' .---- 
ES9ECIFTCADOE ANTEÂIORI{ENTE, SEM OPERAOOÂ

Slllroo scRvlços coHBtNADos P^tÂ apiolo 
^ 

ÉDrFicros, ÊxcÍo coí{Dor,,riNtos pREDIAIS

,r,,.^,, TIÀNUÍENç,ÀO E REFAÂACãO OEGERÂDCRES, TiANSFORNADORES E i4OTORES

8r2r40o iLIMPEZA EM PRÉD:OS E Ei,i OOVICiUOS

s 1 29ooo i anúo oEs o! LtN Ptza llo lspÉcrtrcáD s ANrERtoRvlNÍE

E r 30309 , ArN|OÁDES rrArSÂGlSIICAs

8599ó04 , ÍÂen^M! ÍA EM DESÉ|'TVOLVIMÉNTO PROrÉÊlOtAt E GÉRÉÀCIÂL

situ.çto C.da.tf,al Vit.ítar HÂEILrrAOO

D.t. d.rt tltu.C. C.d..tÍ.|! 13/03/2018

7719599

OARTGAçÕÉS

Nfc à partií 0l/0712010 - (:399199-2512S00), 01/10/2010 - (2330302.2542000-
de (CNÂE's); 2511000-3a39401), 19/10/2021 " (Dêvido emrssâo voluntárià),

El)F a páíhr der 051L212017,

C'rÊ a parttr ciê:

observôção: os dados acima e6lão basêados €Ín hÍo.ínações Íornecidas pêlo póprio
contribrJintc càdâst6do. Não valem como cêrtidão dê 5uà efaüvã existênda dc fàto ê de
dirêi!o, não sâo oponíveis á Fazenda e nêm êxduêm â rêsponsabilidadê tnbutária
derivâdô de operaçõês Eom elê ôjustâdas,

O.tâ d. consultâ: 09/02l2C22

xúmê.o dâ cônÉult.r

o
@

I

- , t:i.

:it:úó M^NU!tN(lo E REPAiÀ(Ão oE idQUNÀs, Ape*:uros t t,mtaiats tÉrucos Ni(c-..-.-- ISPECIFICTDOG ANTÊÂIORI'ENÍÉ

' 3!21OOO iIr{5Í r.^Ç{O OE IJIÀQUIÍ!ÂS E EQUTP MENTOS rNDUsÍRlArS



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

cERTTDÃo NEGATTvA DE oÉerro
No Cêrtldão: O4O0O2|22 Dâte da 21103120221 í :53:58

lnscrlçãoE.taduel: 1254826/'1 CPF/GNPJ:í8571972000100

Razão Soclal: TESLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA VIRGILIO DOMINGUES, 720 CEP:.65076340 - SAO FRANCISCO

Telefone: (S8)308251 16 Munlcíplo: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 24O a 242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 19ô6 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por êsta Secretaria, em nome do sujêito passivo acima

identiÍicado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o dirêito da cobrança de dívidas que

venham a sêr apuradas e não alcançadas pela decadência.

Valldade da Cettldâo: í20 (eento e vinte) dlas: 1gl0ll2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefâz.ma.gov.br/, clicândo no item "Certidões" e em seguidâ em "Validação dê Certidão Nogâtiva
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUIÍAMENTE.

DEta lmpre!!ãot 2110312022 I í:53:58

-0"
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SEGRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERflDÃO NEGATIVA DE DÍUDA ATIVA

No Gertldão: 028643122 Data da 281041202214:50:45

lnscrlçãoEstadual: 12548264T GPF/CNPJ:18571972000100

Razão Social: TESLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Endêrêço: RUAVIRGILIODOMINGUES,T20 CÉP:65076340-SAOFRANCISCO

Telafone: (98)30825116 Municíplo: SAO LUIS UF: MA

Certificamos qu6, após a realizaçâo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231 , de 291121'1962, substanciado pêlos artigos 240 a

242dalei no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Valldadê da Certldão: 120 (conto ô vlnte) diac: 2ü0812022.

A autenticidade dêsta certidão deverá ser conÍirmada no endereço:
http://portal.sefâz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidôes'e em sêguida em "Validação de Certidão Nogativâ
de Dívida Ativa'.

CÊRTIDAO EMITIoA ORATUITAMENTE,

/.-.'/
.'.,,

Data lmpressãot 2810412022 1 4..51 :27

--1-<-4r-A
,4,-./



CERTIFICAOO
102022009 212 9 6rlí

PRETEITI'RÁDE SAO LúS

SECRETARIA MUMCIPAL DÂ FÁZEI'IDA

CERNDÃO POSTTÍVA COM EEETTO DE

Núurno ue crn::oÍ,o ; o&oi ot7342ozz

validadett0lo6lzu/,2

,i ii^. I
:-.: i .'.

i,".\ Lr\' 'a':\ ,-'-\
''':,

'.,1_'

..:.:ri
-) ., I l:. /

o. '., /
/'-i-'. ,'

DAF

nIqDô(T^ Nn ÁpTt/:ô T<1 n^ aTi\l E I\I^c À qír E t1 DÀ IFt < reo iÊ )a/1rlr^.t1

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada,
tendo sÍdo lavrada em São Luís (MA), em 11 dê m'lo d. 2022 ?s üt:11, sob o código de

autenticidade n0 6FE0Á81F967E6i8:túCf C01533F70f2.

A autenticidade desta certidâo poderá ser çonfirmada nn Internet, em

cNqJ: 18.s71.972lOOO1-OO Ins€rfÉo MrrDf clpaü 88 5 2 6007

R,zão Sodr} TESLA ENGENHARIA E cONsTRUcoEs EIRELI

412O4OOOO - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Logradouro3 RUA VIRGILIO DOMINGUES

Mhsrc:720 Conrpbm6rlto! BL c PALMEIITAS

Bailt!: 5AO TRÂNCISCO

MüDldplo: sAo LUIS - MA CEP:65076340

"NÃo ÉvÁilDAA cERrrDÃo er,rE colfrTvr.REMEr.rDAs, RAsr,rRAs ou ENrnEUNHAS.tl
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SECRETARTA DE DtSTRtBUtÇÃO DO TERMO JUDTCIARTO
DE SÂo LUÍS DA COMARóA DA ILHA DE SÃO LU|S,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

TJIUIA
nru{rreruarlc bo aa?ÁDo Do.^r^ H^o

r:..,\

USANDO da ÍEeuldade quo ftiÉ sonfere a Loi. üERhFleO ,C

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos

Feitos das Varac Civeis e Comércio, a partir do dia primeiro (1o) do mês de

janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2A1\ até o dia onze (11) do mês de abril

(04) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de pedido de Falência,

Concordete, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou lnsolvência

civil contra TE§LA ENGENIIARIA E GONSTRUCOES

ElRELl, inscrita no cNPJ sob n. 18.571.97?000í{0. cERTtFtco

finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e

Termo Judiciário de São Luls. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e

passada a presente Certidáo na SecÍetaíia de Distribuição a meu cargo, no Fórum

'Desembargador Sarney Costr', nestia Cidade de Sáo Luls, Capital do Estado do

Maranhão. Eu, Gisele Meireles ilendes, Técnico Judiciário, mal. 134577,

consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da

Distribuiçáo, mat. 100073, subscrevo e assi São Luís/MA, 11 de abril de 2O22

.(
ANSELII'IO E JE§US CARVA o

Secretá Judicial da Distribu o

o8sERvaÇÁo:
O CITPJ (onitante netta certdâo foi lnío.mado pelo solicita .. sua titulârir.de dêvêrá ser aoíterida pelo inteíêsrado e dellinatáíio. Ot
íeilos oriundo! dã vãra dê lntêraster OiiJÍoi c Cohtlvos tê.ão sua competênEiã vinculãde à5 Veí.s Civêit e/ou ta.enda, de aaordo (oÍí os
litigentes.

as consult.s Íoram Íêâlizâ.|a3 íos §stêfies Thêmii PG ê Proce$o Elêtíônico Judici.l (Pltl e aBRANGE SOMENTE AS VARÂS

coMufls oo rERMo ruorcúRlo DE sÃo [uls.
Estâ cenidão terá v.lidade de seispntâ lín) diâi (en. 198 do Código dê Noímas da CGJI ê emitida em uma úni.a via, sem resuÍãr e
mediante .,slnatuÍà do reNidor (.ít. 199 do Código de Nornrâid. CGi,.
Cêrtidões §olicitadât emitidas e digltallradâs virtualmênte po, ê.mril poÍ íoíçe da PoítaÍia Coojunla ne 14/2020 TIMA e estendida à3
ponaíia9 ní 34/m20 TJMA e 01/2021TJMÁ em rôcê do peíiodo da Paodemia covlo.lg, Íicando dêsobíi8ôdo o solicitante de áutêoticar â

íeíêíide cêítidão e podêndo conÍiímar a vêÉcidade do lelo ío site do TJMA (íiscôlireçáo de rêlos).

Fórum
Avênida PÍof. Carlog Cunhâ, rln, Calh

brrgrdor "Ssrncy Colti"

'. ..:.; : l.:.,:.-;..1.i .1. ;

.i ili i.'.!1[i1]i1ffi-1E;.'-, 1

..r i'.- ' Ê^&' /r.!,r. 
-

'41,.íil{'fi,ll
{:§ffiftr}-§ry.w§i*i

IMPRESSO EM í 1/0/ú12022 12:34

- CEP 85078-820 - Fonê (98) 3íS4-t109 / í08
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Data Íla consultâ: OglOzl2O22 11:27..55

ldentiõcaçâo do Contribuinte - CNPJ hlalriz

CNPJ: {8.57í.9721000t-{lO
Â opçâo pel,r Sirnfles Nacional eiou SlfrlEl abrange todos os estabelecimentos da empresa

hK.rME EMPTESATiAI, IESTÂ ET{GENHÂRIA E CONSTRUCOES E|RELI

Aluâl

Siiuação no Simpbs Nacional: Optântê Falo Simplcr Nacional rrasÍte O1n1f2O21

Situaçáo no SIMEI: NÃO ênquadrado no SMEI

+ Mais hÍoÍÍmç6e§

üi,
:iiiraÇâo

\lo ílã r Gerar PDF

§L

L:t
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iiciüffifi§=E Govsrno do Estado do Maranháo
Seorelaria de Estado de lndústria e comórcio - SEINC
Junta Comercial do Estado do [,laíânháo

FACIL| ^i 
xHÀo

..it ,
.n,

:-i.ft

i:ti
CERflDÃO STMPLIFICADA

Sistema Nàcional üe Registro dê Empresas Mercantis - SINBEM

con6tam dos docum6nlos arquivados

lnlclo do lrandeto Tármino do lrandáto

Enalêllço Complãto
Rua vlRGlLlO DOMINGUES, Nr 720, SAO FBANCISCO - sáo LuísilúA - CEP 6507e3{o

obieio
A §octEDADE A pARÍtR oEsDEÂTo rEBA coMo oBJETtvo soctAl As ATtvtoADES DE coNsTFUcAo DE EDlFlclos (41.204/00), FABRIcAcAo DE

ARTEFATOS OECTMENTO pARÂ USO NÂ CaNSTRUCAO (23.30-3-02), FÂ8BrCÂaAO DE OUÍROS PRODUTOS OE MINERÂ|S NAGMETALICOS NAO

ESPECIFICÂDOS ANTERIORMENTE TAIS COMO Â FÂBBICACAO DE ARTIGOS OE ASFALTO, DE BREU E DE MÀTÊRIAIS SIMILABES (23.99.I.9S).

FABRTCACÂO DE ÉSTFUTURAS METAUCAS (25. r 1-0.00), FABRTCACAO 0E ESQUÂDRIAS OE METAL (2s.12-8-00), FABRICACAO 0E ÂRÍIGOS DE

SERRÂLHEBIA, EXCETO ESOUADBTAS (25.42.G00), MÂNUÍENCÂO E REPAR/,CAO DE GERAOORES, TRANSFORMAOORES E MOTORES ELETRICOS (33.1&
g-O.t), MANUTENCAO E BEPAHACÂO OE MAOU|NAS, ÂPÀFELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ÍAlS CÔMO A

MANUTENCÂO E REPARACAO OE ÂPARELHOS E EOUIPÂMENTOS PABA OISTRIBUICÂO E CONTROLÊ DE ENERGIA ELETRICA («},I3.9.SS), INSTALACAO DE

6-00).

C.pltal
R$ 1.000.000,00 (um ínilhào reais)
CrpltC lnt gnllzrdo
RS 500.000,00 (quiflhenloc mil r€âi3)

Íltul.t

Proi.@l,o: lú^C220 | 744700tlomâ EmpÍês. rl: IE§LÂ EI{GENH^RI^ E CO ATFUÇOES EIFEU

Nrturêzâ Juídlco: Emp€s lãúv(jual dê Fêspon6abíidade Lin'ilrda (de Nalu.ê2â En'pÍe6iiri.)

lníclo da Âtlvil.d6
o3ro620t 3

Àrqulvámênto do Âto
Coíatltstivo
16tO7t20t3

CI,IPJ
18.571 .972rc001 .00

NIRE (S.d.)
2Í 60006í9t 3

PÍáro dê OuÍação
lnddêíminâdo

PoÍlo
EPP (EmpÍesa de P€qu€no

Pone)

Nomo CPF Âdmini3trador

1de2
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Govêrno do Estado do Maranháo
S€crelaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junla ComeÍcial do Estado do Maranháo

rJ

iis

I r'^[i ]. . I GovÊiNc ôâ E
FÁClLix i flHÁo==

Continuação
CERTIDÃO $MPLTFICADA

Sistema Naclonal dê Fegistro de Empresas MeÍcantis - SINREM

CoirÍicâmos qu€ âs inÍormaçoês abaixo constâm dos docrfieílos arquivâdos

Nomê Empnsdd: ÍESLA E GEIIHARI^ E COMIIBUçOE§ EIREU

N.tuêr. JürÍdlc.: Empêsa lndivüual óe BespoÉabai&.,ê úmitada {dê Nàlu,êra EnpÍêsá a)

Prcroêolo: lil^C2201 748700

GET]EEFSÀNTO§WERÀ 65Í.807.63&04 ---------r Í6/0720 t3 l dêterminado

Daaloa do AdmlnlatredoÍ
Noma
GLAUBER SANTOS WEAA

cpF
65r .807.633-04

lniclo do lli.nd.to
0310,'12017

Térmlno do M.ndrto
lndetemlnado

Sllu.çào

Strlrrs
SEM SÍATUS

nêsta Junia Cómercjal e são vlgôntos nâ dala alâ sLra

Úllino arquivaígÍrlo
Drta

\,i22111m21

rflrilrllüffililffitHillll

002 / 021 - ÂLTEBACÂO OE OADOS (EXCETO

NOMÊ EMPRESARIAL)

Rlcârdo Diniz Dias
SocÍetáÍio G€.al

l{úmorc
20211401978

Esta c6rlidão Íoiêmhida aulomâlicamênto em 09/022022, às 14:07:34 (horádo do BíesÍlia)

Sê impíêssa, vê licaí 6uâ aulenlicidadê no https://ttlt ômprêsaÍacll.ma.gov.br, com o código GSU2GRL5.

2de2



F^CtLjIrÀ r.lro-
Govêrno do Estado do Maranháo
Secretaria dê Estado de lndústíia e coméÍcio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FAClLix i^xsÀo

nêsiã Junrâ Cômarcial e sào nâ date dâ sua

: EÍrd...ço conpl.to vlBGluO DO INCUES, Ir 720, rxux, s o FR^NdSco - sào tlli.ÀlÁ . CÊP 65076\340

CERNDÃO ESPECíFICA

Sistema Naclonal de Reglstro dê Empresas irtercantis - SINBEM

Ceílilicamos que as iúoÍmaçóes âbaito comtâm dos docrrnlênlÀs arquivados

íoiomitida (hoÉíio dê BÍasíiâ).
Se lmpressa. ve rlcar suâ aute icidade no iltay'àr*ttrnFnhdl.mr.gov.br, com o codigo l6c2ÂPgv

illfl'l
Àb.rdo oiÍiit Dâi
S6cíaÉíb(a) G€|âl

1dêl

Certificamot quê TESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI
€nconlràso rsgi3trâda noata Junla Comoiclal, como ssguê:

Protocolor lú4C2201 748731

ÂLTERÂCAO DE DADOS (EXCETO NOME
EIVPRÊSARIAL)
OUTNOS OOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESAI
EI\,iPRESARIO
BALANCO
ALTERACÂO OÉ DADOS E DE NOME EIVPRESÂRIAL
REENOUADÊAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEAUENO PORÍE
ÂLTERÂCAO DE DAOOS E DE NOME EIVPBESARIAL
TBANSFOBMACAO
ALTÉRÁCAO DE DÂOOS (EXCETO NOME
EMPRESARIÁL)
ENQUADRAMENTO DE MICBOEMPBESA
CONTRATO

223
002
002

002
o02
002

Ír..cdçâo

Sltu.Éo

SLtus
SEM STATUS

N|RE2í600065313

c PJ Í&571.97211101)1{0

Âto

002

3r0

315
090

Ârqulvamd(o3 Poltariorr!

D!t,

22111f2021

09/09/2021

19n8/2O21
21fi3n021
o5n2no17

ogt2no17
0 12n017
12J04t2017 . :

1U072013i1
16/072ô13

NüTào

2021'1441978

20211152412

2021't062030
20210149981
2017117241A

m171172414
21600065313
2ol7034724s

20130500160
2r 200830888

ó-
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DTNATRAN CONTRAN

Documenlo assinealo com cerlificâdo digilal êm conÍormidade
com a Medida Provisóíia Íro 220G220O1. Sua validade podêrá
ser conÍiÍmadâ poÍ meio do progíama ÀssinâdoÍ Serpro.

As oíientaÇões para instalar o Assinadoí Seípro e realizar a
validaçâo do documento dioital eíão disponíveis em:
< hflp:/wr.rw.seÍpÍo.govbr/âssinadoÊdio al >, opção validaí
assineluÍa.
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MinistéÍio da Fâzênda
Secretaria da Receita Fêdêral do Brasil

Comprovante de Siluação Cadastral no CPF

No do CPF: 651.807.633-04

Nomê: GLAUBER SANTOS WEBA

Data de Nascimênto: 27105/1981

Situação Cadastrâl: REGULAR

Data da lnscrição: 24109/1999

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 17:17:38 do dia 1410212022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 6C79.í 85C.88DA.C3Bí

Este documento não subsütui o "com@.
(Modelo aprovado pêla IN/RFB no 1.548, de 13n212o15.)
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PODER JUDIC]ÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIqA OO ESTADO DO MARANHÃO

rkIIll;iTrlalckMtl

AçÕES cÍVErS

Data emissão: 1 4 I 0212022

No da cêrtidão: 12206326515

NOME: GLAUBER SANTOS WEBA

CPF: 65í.807.633-04

FILIAÇÃO: RITA MARIA SANTOS

Data de validade: 1410412022

Código dê Validação: 483c50c942

Os dados dos documêntos conútantos nessa cêrtidão foram lnformados pêlo solicitante, sua titularidade
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, coníorme o documento original (ex: CPF,
ldentidade, etc.)

CeÉifico que NADA CONSTA nos Íêgistros de distribuição do lo GRAU DE JURISDIçÃO ê

Juizados Especiais Cívêis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de
AçÔES CíVEls distribuída(s) e que esteja(m) êm tramitação em face da pessoa acima idêntificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ
no 1211201O.

v a) Certidão expedida gratuitamente através da lnternet, autorizada pela Resolução 2812018 e suas

alteraçóes;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser
conÍerida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta ceÍtidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua êmissão. Após essa data será
nêÕessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
ê) A autenticidade dêsta cêrtidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal dê Justiça do Maranháo -

www.gmajus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identiÍicado;
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Pod.r JudicláÍio da União

TRTBUÍ{AL DE JUSTIçA DO DISTRIÍO FEDERÁL E DOS TER TÔRIOS

CERT|DÃO NEGATTVA DE DISTRIBUIçÃO (AçÔES DE FALÊNCIAS E RECUPERAçÕES JUDICIAIS)

1a e28 lnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registíos eletrÔnicos de distribuição de açôes de
Íalências e recuperações judiciais disponíveis alé 14/02/2022, NADA CONSTA contra o nome por
êxtenso e CPF/CNPJ de:

ÍESLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

18.571.972/0001-OO

OBSERVAÇÔES:
a) Os dados de identificação são de responsabilÍdade do solicitante dâ rjertidão, dêvêndo a titulâridade ser coníerida
pelo interêssado e pelo dêstinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as inÍormações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o lnteÍessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização Ílcs processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 80, § 20 da Resolução 121ICNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuçôes e insolvências civis, falências, recuperaçóes
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas,! curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os pÍocessos criminais militares e as execuçõeri penais. Demais informaçóes sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.ius.br, no menu Serviçoq Ceriidões, Certidão Nada Constâ, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da L' ,8.666/1993.

0 Medida prevísta no artigo 26 do Código Penal, sêntença não trar)jitadâ em julgado.

A autêntlcldade deverá ser conflrmada no sltê do TJDFT (www.
Certidão Nâda Consta, Validar Certidão - eutenticâÍ, infon',rando-se o

\- Emitida gratuitamente pela internet emi 14102/202'1

Selo digital de segurança: 2022.CTD.YNCT.DTl7.Y',K 
VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Figina 1 {ê 1 141021202219'.15:57

UCÊR - Núcl.o rl. Emissão d. C.rtldóos do TJDFT
FóÍum de Br.síia - Mikon S.b.ílão àrbos., PÍ.ç. Munlcip.l ' Lole í, Bloco À Á1. B' Térêo.

Bnsílr'DF
Ho.ário d. AtGndlrn6nto: 7h ü 191r, dê sGgunda a soxla-felra, .rcclo fêrildos.



Podar JudlclóÍio d. Unlio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO OISTRITO FEOERAL E OOS rÉRdÍódOS

NEGATIVA DE D|STR|BUIçÃO (AçõES DE FALÊNChS E RECUPERAçõES JUD

1a e2a lnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
Íalêncías e recuperaçóes judiciais disponÍveis alé 14/0212022, NADA CONSTA contra o nome por
éxtênso e CPF/CNPJ de:

651.807.633-04
( RrrA MAR|A SANTOS )

OBSERVAÇÔES:
a) Os dados de identificaçâo são de responsabilidadê do solicitante da certidão, dêvendo a titularidade ser confêrida
pêlo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as inÍormações inseridas 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 cenidão será negativa quando não for possÍvel a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judicíário. (artigo 8o, § 20 da Resolução 121ICNJ).
d) A certidão cÍvel contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciaís, recuperações extraiudiciais, inventários, interdiçõeq tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidôes, consultar em www.tldft jus.b,r, no menu Serviços, Certidõês, Cenidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cívêl atende âo disposto no iriciso ll do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida pÍevistâ no artigo 2ó do Código Pênal, sentença não transitada em julgado.

CêÍtidões,
segurança

..i

A autênticldade deverá ser conflrmáda no sitê do TJDFT (www.tjdftJus.br), no menu
Cêrtidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticaÍ, informando-se o númêro do selo

Servlços,
digital de

imprêsso.
i-
Emitida o ratuitamente Del a internet em'. 1 4 I 02/ 2022

\-7- Selo d ig ital de segura nça : 2O22.CTD.YZST. KEGL.UFU6.ZKVT.
** VÁLIDA PoR 30 (TRINTA) DIAS **"

T
Página 1 de 1 1 410212022 19'.17:2-l

NUCER - Núcl.o d. Énl§são d. C€ítidõ.6 do ÍJDFÍ
Fórum dê Brasílla . Mlllon s€bastlão Barbosâ, Pr.ç. Munlclp.l - LotG t, Bloc! À Àr B - Íárreo.

BrâsÍiâ - DF
HoráÍio d. Alcndlme o: 7h às t th, de slgunda â sêxta-fsha, êIccto Íerlados.
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PODERJUDIC!ÁRIO DO ESTADO DO

TRIBUNAL DE JUSNçA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBU!çÃO NO SEGUNDO GRAU

AçoES cíVErS

Data emissão: 1 4 I 0212022

Nq: da,certidão: 1 2206330970

NOME: GLAUBER SANTOS WEBA

CPF: 65í.807.633-04

FtuAçÃo: R|TA MARTA SANTOS

Data de validadez 1410312022

Código de Validação: 86b4b7053b

Os dados dos documentos constantes nessa certidâo foram informados pelo solicitante, sua titularidade
e autenticidade dêverão ser conÍeridas pelo intêressado, conforme o documento original (ex: CPF,
ldentidade, etc.)

Certifico quê NADA CONSTA nos cadastros do 20 GRAU DE JURISDIçÃO do Poder Judiciário do
Estado do Maranhão sobÍê ocorrência de AçÔES CívElS distribuída(s) e que estêja(m) em
tramitação em facê da pessoa acima

A presêntê certidão, em consonânciâ com a legislação vigente, atende âo disposto nâ Resolução CNJ
no 12112O1O.

;

,.q),.f,sta certidão contempla processos cíveis originários e êm grau de recurso, em lramitação no
,Sêgundo Grau, incluindo também execução fiscal, execução e insolvência civil, Íalência e recuperâção
judiciais, inventário, interdição dê tutela e curatela;
b) Certidão expedida gratuitamente através da lnternet, autorizada pela Resolução 2812018 e suas
âlteraçôes;
c) Os dados do(a) solicitante acima informado sáo de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser
confeÍida pelo interessado e/ou destinatário;
d) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data seÍá
necessária a emissão de uma nova cêrtidão;
e) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
f) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal dê Justiça do Maranhão -
www.tjma jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizândo de validação acima identificado;



Cortldào do Acorvo Tócnlco - CAT
Lei F.d.r.l N' 5í04 dô 24 do D€zembÍ! d€ í966
R.8oluçâo No í 025 dê 30 d€ Outubí! d€ 2009

r=.l
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CAT COÚ REGISTRO DE ATESTADO

85996112022
Consêlho Reglonal de Engenharla o Agronomla do E3tado do Maranhão Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que

conste dos assentamêntos dgstê Conselho Regional dê Engsnharia ê Agronomia do Esiado do lilaranhão - Creê:MA, . 
_

o Acervo Técnico do proÍissional GLAUBER SANÍOS WEBA reÍerente à(s) Anotaçáo(õês) de Resporlsêbilidadê' 1.:
Técnicâ - ART abaixo discÍiminada(s): . i: .-.

.,-- '-' ( /__'

Rêsistrc:ílí95í23$ilA RNP:ííí9512350 j ',

Tílulo proÍssionsl: ENGÉNHEIRO CIVIL

Númeío da ART: [a4202í0,í6275í Tlpo d€ ARÍ: OBRA / SÊRV|ÇO R€gistreda êm: 08/10,12021

Fomâ dê í€gBlro: lNlClAL PaíticipaÉo tócnica: INDIVIDU,IL

Empíesa conlÍstadâ: TESLA EiIGEIHAdA E OOiISIRUçÔES EIREU

coítrâtânrê: PREFElTllFta t$uNlclPAL DE sÃo LUI§ Got{ZAG^ OO MARÀI{HÀO CPFICNPJ: 06J60.018r0001-52

EndeÍêço do conraiâíto: RUA HERCULANO PARGA N': 120

comdemenlor BâiíÍol CENTRO

Ckiad6: SÀO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65708000

côntreto: 20211006001/202í cêl6bíedo êmi 06/10/2021

Valor do conlrato: R$ 1 .91 0.259,73 Tlpo dê contrâlanl6ô: Pessos Juddicâ d€ Direito Púdico
Ação instiucional: Âgricultura íamliar
Endeíêço dâ ôbrâ,/sêNiço: ESTRADA VIONAL CÀNCELÂ Nô; SN

Comdemênlo: BâiÍÍo: ÁREA RURÂL sLG

Cidade: SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO uF: MA CEP: 65708000

Coord€nadêê GsográÍca8: -1.401931. -44.695042

Dâlâ de início: 07/102021 Siluaçro: âtividada em sÍdamênto
Finalidads: lnf€oslruhira
PrcpíiôláÍio: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO LUIS GONZAGA OO MARANHÃO CPF/CNPJ: 0ô.4A0.OiA/000í-52

AüVidEdê TECNiCâ: í6 ' ETGCU9.O ESTRUÍURÁS > PRÉ'MOLOÂOOS E PRÉ'FABRICADOS > #2,8,5 ' OE ARTEFATOS OE CONCRETO 49 -
ExêdrÇáo ds obrs 84.00 unidsd€; íô. Et.cuçao GEOTECNIA E GEOLOGIA OÂ ENGENHAFiIA > OBRAS DE TERRA > oÉ OBRAS 0É ÍERRÀ >

*3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Exscuçáo dê obÍe 1303ô4.00 mêÍo quadredoi 't6 - Er.cúÉo AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM >

#36. í0.í - DE VoLUME/ÀREÂ DE coRTEs - TERMPLENAGEM 49 - úêq4áo dê obrâ 120366.00 metÍo cúbicot í6 - Exêcu(Éo AGRIMENSURA
> TERRAPLENAGET\,! > #36.10.4 - OE VôLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - ÍÉRRAPLENAGEM 4S - ExêcuÉo cle obÉ 6016.80 merÍo cúbicot 1ô -
Ex.êuçào AGRTMENSURA > TERMPLÉNAGÊM > #36.10.5-DE COMPACTAçÁO - TERRAPLÊNAGEM 49- Exêcuçáo de obíe 120336.00 merro
cúbico; í6. Erêcução AGRIMENSURA > TERRAPLENÀGEM > #36.10.8 - DE TRÁNSPORÍE - TÉRRAPLENAGEM 49 - Exêqrçâo d6 obrâ

52346, 16 IOíêIâdEi 16 - EXêCUçãO OBRAS HDRÂULICAS E RECURSOS HIDRICOS ' SISTEMAS DE DRENAGEM PARÂ OBRÂS CIVIS > DE

SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRÂS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO49- EI6cuÉôdê obte 270.00 mêirc:

- 
Obaarueçóa3

ExscuÇáo dê sêrviços d€ r€cup€râção dê êstradss vicináls do Município de SãD Luís Gon2â0â do Marânhãc/MA. Coín recho dê 50,24 km

tnteÍtigendo â MÀ247 e oÉ Povoados - MAÇARANOUBA DOS GREGÓRIOS, MAçÂRANDUBA OOS ÀLVES, ALÍO DA BÀNCA, SÃO LUÍS DO

VALE, cENÍRo MEIÃo, cENTRo Do ZURU E ADJACÊNCIAS COM LIGAÇÁOATÉ DIVISACOM A CIDAOE DE BACABAL.

- 

lnÍormãçó.3 ComplamantaD! 

-

fz

ConrGlho Rêgional de Engsnhs.ia e Agronomia do Ê9tãdo do ÍúaÍanháo
a6nidâ dor HdáídêÊê6. ouá.rÉ 35, t iê a. câlhâu, sáo Lúi&'rrA

Tol: + 55 {SA) 210ô8300 F.xr + 55 (96) 2i0Ê63o0 E-úâa: lálo..ndsco&\cê.m.d9,br

c
lmÊ6s cm: 09/02 2022, á3 1a:oo.

)



859961t2022
Conselho Regional do EngenhaÍla e Agronomla do Estado do Maranhão Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, fnâlm6nt6, que se êncontra vinculado á pr6€nt6 Cêídáo de AceNo Téonico - CÂT, o at6slado conlendo 3 folha(s), expêdido
p€lo coítratanle da obra/ÉeÍviço, â quêm cabê a r6sponsabrlidâde pela v6racidedê ê ôxatidão das inÍoÍmaçôes nê19 conslanlês.

Esta cenrdão p€d€É â vâlidade, c€so ocora qualquer altêraÉo
posterioÍ dos €lêmênlos cadastíáis n€la cofllidos,

Página 2r5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

hltsirrcrpà i\

A Cênidão d6 Aceívo Tócnico (CAT) à quâl o âtsstâdo está vinculâdo
constiluirá pÍova da capacidad€ tscnico-pÍofissionàl da p€ssoa jurídica

somente 36 o í6ponsÉLvei técnico indicado astiv€í or,/ venha a sôr
integrado ao seu quadro Écnico poí Írêio dê dêdaíâÉo entíegue no
momênb da habilitâçáo ou de entÍWa das píopo3tas.

côrtificâmos que s€ encontrá vincLledo à p{6s6nte cAT o ateslado
ápEsentâdo em curnpnmento à Lol no 8,666 13. ê)(p€dido pela pessoa
ju clicâ conlrãlânt€, s quem câbe a rêsponsablidad€ p€la vêrâcldad6
e €xatidáo da§ iníormaçõêB nêlê conslenles, Ê do r$ponsabilidad6
d6sl€ Conselho a v€rifc3gào dâ átÍvldedô pÍoíiÉsional €m
conlbrmidâdê com a Lei n' 5.194/66 6 Rosduçóes do Conselho
Fodêrâlds Engêíhâna e AgronomE - CONFEÀ

,.", r"Í?]i'*'"iÍiâ";lo"olu8l!""",iTl",.u, G R E A' M A
Ro.olução N" í025 dê 30 de Outubío ds 2009

Cênidâo do Acorvo Íácniêo nô 8500612022
09/0iU2022, í3:53

Zr2AO

a aulênlicided€ d6ste C6rtidào pode ser v€Íificada êmr
ma,sitac,com.br/publicol, cofi a c|iave'. ZZZAD

lmprêsso em: 09022022. ás 1,r00.

.-; ,1, i À
.. ' lt\

t,:!il

:', ../'

L

_l

Conselho Reglonal de Engünhariô e Agroôomiá do E3tado do Laranhâo
Àv.nidá (bâ HJâí&áês, Q!ádrá 35, Lolê a, Cdhru, Sãô LuirMÂ

Ttd. +55(s8)210ô8300F.* 55 (9c) 210É300 E-íráa r ídôMo*o(l@.nâ.E.br

CREA.MA

,9
-ó-
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ESTADO DO IIARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO LU'S GONTAGA DO

CNPJ t( 0ô.160.0I AOO01-52

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atêstâmos pare os devidos fins que e empíesa, TESTA ENGENHARIa E CONSTRUçÔES ElRELl, inscíita no
CREA/MÂ sob Registro ne 0005385466, e CNPJ Nr: 1t,571.972lo0o1-dr, sediadâ à Rua Virgílio Domingues,
ne 72o -5ão Francisco - CEP:65,076-340- São Luís- MA. Executou para a PREFETTURA MUMaPN DE sÃo
LIIIS GONZAGÀ T'O MARANHÃO, INSCR'TA NO CNPJ N' O6.46O.O7A/wN'.52, O SERVIçO DE RECUPERAçÃO
E ADEqUAçÃO ÍrE ÊSÍiADAS VlClNAIS, inerente ao processo licitatório na TOMADA DE PREçO Ne 007/2021

- PROCESSO AOMINISTRATIVO Ne 1381,/2021 - CONTRAIO No 2021100600]/2021. A empresa cumpriu as

especiÍicaçôes técnicas definidas em projeto básico e a qualidade êxigida em memorial de especiÍrcaçôes
do contrato. Segue em anexo as planilhas de serviços executados até ô momento.

RESPONSÁVEL TÉCNrcO:

GLAUBER SANTÔS WEBA / ENGENHEIRO CIVIL

coNFEA/cREÁ: 11195123«l
ART DE EXECUçÃO: N . MA2O2].O462757

PÉríoDot 07 ho/2o27 
^ 

70177/2021

PRAZO DE ENTREGA: 6 (SEIS) MESES

RESPON5ÁVEL ÍÉCNICO PETA FISCAI.IZAçÃOI

LUÍS MORBRA TLORTANO SOBRTNHO/ ÉNGENHEIRO CIVIL
CONFEA/CREA: u0295(xr80
aRÍ DE F|SCAL|ZAçÃO: N. MA2O210463475

São Luís Gcnzagâ do Maíenhão. êm 25 d.jrrNElRO dê 2021

RelsF,, ,úrd

*- '-------Iõãro úü.alt Mirt ------- ''
sEúnErÁBloruurtcrtÁt DE ÀoMn{tsltâçIc, Fl{Ánças,

P!ÂnluâMÍirto, arRgÀlt Ellrtq E 6É§tÂo
aPÊ xr lú,116.t09'30
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Êur HÊr.úI.ío PâtÉâ, llc - Cêht.c. - 5§§ L$i4Gon!.ge dô Matrôhâo - MA.

Cons€lho RgEional do Engonharia o AgÍonoÍíla do E3tado do Hatanhão
avsnids aos Holaírdê§.s, Q:DdB 35, Lorê a, cdháu, são Lu'üMA

Td. + 55 tga; 210Ê43ü) Fâx. - 55 1661 2t0+83C0 E-mál ,âle«..sÂ,@cÍêámã.ôE.bÍ
lmpÍêssôêm: t 9/02,2022 àê 1,r00,
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sEcRsrÁnb MuxtcrPn lrÊ À§ÍÚlNtsÍRacIÇ, tlriAN{;r;!,
praxÉtAME fíg, onçâMcNÍo E 6Êfl Ãn

cPF ll* 2§ô41É.30$-30

EIÚ6EN}IEIBÔ ÊIVIL
coI{FÉr.lcRÉA -- r1o19trJoso

§ur Herculsno 9avga, 1t0 - CÉntrr - §âo {.uí* Gonrega dc Mrrenhl'ü - MA'

Conselho Rcgional de Engenharia e Agronc'mla do Estado do Maranhão
Âvenidâ dos Holandcsas, Grradra 35, Lote 8, Câlhâu, São Luis/MA

TÉr: + 55 (98) 2106-3300 Far: + 55 (9ê, 21068300 E mâl: ÍelecúGo@cÍeama.dg.br

CREA-MA
,!lú'e.í4,&.r.í,o'

lmprêssô êmi 0902/2022, às 14:OO.

A-,
(-'

PLANILHA ANATITICA GERAT

ITEM DESCRrçÃO UND qTD

l ADMINISTRAçÃO LOCAT

t.L AdministraÇão Local da Obra mes 4
I SERVIçOS PRELIMINARES

2.L Placa de obra em chapa de aço galvanizado im' ]-2,50

2.2 Mobilização de equipamentos und 1,00

IIl TERRAPTENAGEM

3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1! categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de serviço em revestimento primário

m3 80.084,00

3.2 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro
de tronco menor que O,2O m), com trator de esteiras.AF_OS{2O78

mz

3.3 Regularização de subleito m2 250.420,00

3.4 Compacteção de aterros a L@% do Proctor normal

REVESTIMENTO PRIMÁR|o

m3 75.O84,OO

tv
4.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 15.042,00

4.2 Expuígo de jazida m3 12.008,40

4.3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de
L,72 mt

m3

4.4 Transporte com caminhão bascuiante de 14 m3 - rodovia em leito natural txkm 498.173,08

4.5 Compactação de ate:'ros a lOO% do Froctor normal m3 75.084,00

E-
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Buê Hlrcul.nê Pãrgê, lto - Ceíf,.§ - :::{o lqit Goi..g, do trtattrr'61§ - MA'

Consetho Regioral de Engonharia e AgÍonomia do Esttdo do lúarânhào
Âlcnidá d6§ Holandêsês, QuâdG 35. Lóie a Cdhâu, São tuis/flÁ

'rd. ' 55 r98) 210É3m F.( * 55 (94) 2lOÊ8300 E-mâí: ielmn.s.r@$eâíá.úg.lrr

CREA-MA

180,005.1 | corpo de BSTC D = 1,OO m CA4 - areia, brita e pedra dê mão comercrats

rn - esconsidade 45' - areia e brita comerciais - alas retasBoca BSTC D = Lrnds.2 60,00

Corpo de BDTC D = 1,oo m CA4 - ereie, bÍita e pedÍâ de mão comerciâis5.3 42,OOm

14_00Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45" - areia e brita comerciais - alas retas5.4

30,005.5 Coípo de BTTC D = 1,00 m CA4 - aÍeia, bÍitâ e pêdra de mão comerciâis

und

m

und 10,005.6 soca BTTC O = 1,00 m - êsconsidade 45' - areid e brita Comerciais - alas rêtas

lmpícsso êm o§m2/2022, às 1,{:00.

(
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1,rs'191-rçi{l NoRivr^TrvÀ N". o0{l20ts-(;s 2s I)r.: N()\'ti}lBt{() l)l.t ltn5.

lnstilui crorogrnmo pilrr ürrplrntrqi(, dx

(:orlidão r.lc Rtgulrrrkladc ['iscrrl l nilicrrll
como tlocunrenlo único pitrir contprot lrgittr

tlr rrgularidadc íiscnl pcrnnlr rsle

:Uunicípio. rcssálr'údos os casos prtristtts tut

rrl. 262 dâ (iursolidaç:io rlas l.eir
'l'ributririas do i\lunicipio rlc Srio l,uis.

(, sr:('ltl:'fÁlaf O §ltilil(:IPÂ1., t)Â l.'.{7-u\DA. no usrr d( stHs.rrriiruiçrics lcgr.ri.. ,.

rl,: eortti.,rnriJitr.lc du:'u () i,utig() i''. puriigrllir unicri. in(isrr l. Ja ( , rrtst,lirlaç.u' Jit: l.ci.
lrihutiiri;ts.hr \lrrnicípiri. ('1.'l\'1. I)ecrcto n" 3.i.14'1. tic lll Jc,lczt'itrl''r'rr rL: .l{)li?. r'

( ( )liSl l)[:RÂiii lX) quc u \luni,;ipio ilc Siro Ittir. pr.rr itttcrttt.'tlio r.ir Scet,.'tart;t

\'lunicipiil tlc lritzcnila. Jdquiril.r llL,\i) sist"'ma r.lc ailnt inisl ri4àrt trihtltiiriir. çrrt litrç,.1ç

inrpl:rnt;rçiro dcr.dc (ll.(Xi.l0l5 rlrr.'. dcntrc dcrrr:ri:r trenclicios. prlti\rrüi{ruou i,I urtilirir'iio

dr, ú;l(llttr() lisciri rruniciprl {conr intcgralizlç:iu tlas inliurrrirçircs otittntlas ilrr uldustri,

inrrlhiliiirio c (l() crll$súr) nrrlhiliário) par maior c()lrtr'()ll.'ú rttttttilirraruclto t[r |1;riii',rr

n:unicip:rl;

('{)NSl l)}:lt,f ).-IX) rluc cnr raziil dr,'rcl'critla inrpliurtirçiio o ivluttieipi,r r,lt Si«r lrri:'
.rnglrriou nrcios sulieicrrlcs pura dr.,ixar rlc cspcrJir ccltir.lr)es dc regulitti.la.lc (lu,j tenllxrlt

D,rr hrs,.'urricurncnle (ls dillJos tl.r catlasl«' rnolrililirirr. dcurrtrtitt;rrla "tcrtirliio uugirlirlr

dc rlir irtl:rtiya rclutiya los dóhitos dc l§§ e'l'l,UÍ."':

(:()\Sl l),:R^\ lX) (ltlo m lcgislnçi«r ltilcral c nttrnicipll ttir.r ltri qtrrl(loer Pr!'r i*itt

rru,Jlr.ja rlir cc i(liio cspscilicil :urlcrioÍnrcl]lc rrtilizrr.lu, ttns tiirt :.r'tttcttlc it tcrtidào rlc

l çurr lirrirliulc liscill. calxndl, it cirrl.t ctttç lril)utiurl{ (l§'litliI irli rsgtas çrlt(ci lilJür \rrlr'\' 'r-
iiocrulturlrrs rrrtr stta cotttputótrcia, st'ttdo :t ccrlitl:io ttnilicari:r i:i utilizarl'r t:r, rirnhii,'

PO'SEIÍUÊÂ Dú,,1tô

ir':, t.'r,,' U[x'- i'.ri J ' 
Í,r/r'al,r 

'ir. 
(.r,1,tri\ 'iíÀ!l_)i

,\r r:,, 
'"r,Lltri..r. 

ú :.,i'i:, 1:lr)l.lir,t.d.lj.Jít,r, f:,'rI inrr) ii:l l.i, ! i.i'.'

<:t:l;
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lctlçtrl c cstadrrul. tll qull cur tluuais »trrnicípios cnr rlLrcj:i sr: rlispôc iit lc(trthxrix p:trJ
L'lullírllc {lc cilditslrr} íttticr):

( ()§Sl l)I.:R,riN lX) r.1uc a lik»srrlia tle inlcrr*l izlçii(r ad(rtiKll illr\iliir nrr rçr.u r rlc
sitttcattlctllo clcr cadl$ro rkr lrft.rnicipio dc Slio Lrris. r[rs (. Prií)rilliria r1,t csürrl_rrt d(,
(irr.ilÍuçii() dc unr ('atllstro licnico \,Íultilin:llitúrio Uuniripal. sct. ul;ii./ (l(i çr)lrrr,
,i'[ri[ll§r1til i) r ir (tt ,lnniTirçiirt r.las inlirrrnlçircs rcll.rcnt(s lis rcsidi' eii$. e (rt)ú)ntir]ios.
irliJsrrnrtlrir. Prcdios. cr,113ip11111{,'tttos c sçfsiç(,s pl'lhlicos. hcnt c.lt)o rrllr s inlorntíç(j(.s
(ltr!' irtc[d*nl irs nç'ce:ridadcs ds \'ários (i'gàos n'gcstiirr ihr ntrrnicípi.. p,ssarthr-su ,r

clisPut. assint. rlc ditttos litlcclignos dl rrralhl tirndiiiria rlo rnrrticípiu c,,le s!'us l»unicipc{.
l)()dcr(l(r-sc aruiü-c.r. nruis cllcacia u L.t!'liçid dc ni) plilflcjrrlrcrrt() c rrr crçatrc:io rjls
Jçr1c5 p«rllost:ts:

( O\§ll)ER^NlX) r;uc a nota tilosoliir clc intcgralizaçiirr ldrltltla ausilia islulrlgrrc rrir

olirni/irç:io (iol litcctrnisrttos ilc orrcca<litçrio ntunic:;t;rl. conr r istl.rs li crrhnrnçl Ixrsl;rtlrr clrr
tttltlt Ptiltliçlt tlc.irtsliça liscal. cortt corrcçiio dc datkrs t'cltrr.'rttcs lo rtricile p;rssirp e 1r,.,
pltriilncltos qtlc collrpiistn a husc tlc ci'rlculo tkrs tribrrtos. iltçlusirs corn inr1.,lcnte nta,,-rr.
tlc pror iriôncias Par. íiliti'açi. ds rcc.lhir)lcrrt() dos lributor tlccr,rr*)tcs .l:rr
tt:rtrst!'rô!)*iils drl itn(ivciJ (. í\urltaçrics dr: Pr<rprigliirios ;ttrrais rlos inrrireis.

(:o)i§lDliRÂNlx) quc. <ü.'sdc a arJcrç:io rls rcri'r'itra rncdi«|.r. r.irios rirr.rrr .s
r crrrulirrr,.:ntrrl atjrrrirtistfltir'os aprcscnrados. ijolrl (, ,inr tle ,.}rrt a ccrtitl:i,r csPuciliclr th,
r!'gtrlori(la(lc.lc rir.hitos tnohiliários ltu(lcss(, sL,r cxpcdidl. tliurrtc rlos r.lir.srsos rl(.l,it.rr
irrrrhiliiirios tltrr: Pitss ritlt a impcrlir a crrtnprrrr.açiur rlc sulr rcgrriarirJadc lisc;tl:

('O\Sl l)I,:R.,t\ lX) o argunrtlrto c\posto lr(lr ess*s corrlrihuirrtes. <lc tluc lrio hourr,
conIIlicaçiirr 1)rc'r'irr accrc:: tla rtlrcr:rçli0 dc lilo-s.,lirr Ju cxpcrliçlio (lirs sçrlrJ(')çr {!ç
rcgtrlltrir.J.rilc lisd:ll. csltnalo lx.hilrr:ltkrr a l-aztr pnrr a dc rcgulitr.idadt livulrl Pr ,r rrr.:io r.1,,.

.ltrctttltettttls :ttltctionttcnlc t:tttititlos, () quc vcnl lhçs §iltrsondi) cntrit!ct nilftt c(rns(§uçi-rrl
tle ruus atir. i.l:rdcs:

Sccrl".tiirio lltrnicipa; dc (iorcnrtr rrrat rilL.st0u-su lir

SLi,.l,ir,.r l.[.r:ri:i,.r: rl.r l:.r^.,:,t i,h. \n! lr'. : \t;lu!Á, 
-"-

rrr (; rirr,nrl'.' I.i.i'ii./lr{,t. .'jrr í,,t.illl.r \.nr , r.: t ,, r-i.t. I

(ltllj l'
sllttcntc lur lxtlirlo ilt Jo,lrlr'Jsiir,

*tÉ--.-

t:,i;:,rt It
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rlc Pi.17o 11;11. (lue 0s c(l,rlribuitllcs sc Jd(jlluçt,I lrÔ trorrr rnr.|(lclrr rlç cr.rtrrllid rirriçu Jc
rcgtrl:rrir.laJc liscal:

('( )i\§í I)l':lt,\ \ lX) a pulfuica dc hru.l.l quc sc lern crrnro dircrriz n«rstc, \lunicrpitr. rluc

iustiliea os di;ikrgo"^ eont os ('rnprcsls contrilruintcs plro irnplcnrcnraçitr rlc nrctlrtlas ,,1u,..

.lusilictrr rto itlcrcntcnk» da atrcci açào tnrrnicip l. plruntírrtr.sc rl dcscrrr (rl\ irtr!'ttl,t !l;r

LC(tnoMià ludrr\ içr,lllsc. §()rlr (, cttttsc(lttclll('tttL'llttrruntcntrr txts írrcíts Jg e('rnFc(i.Itcii,t!i litrs
.lüsl!'çrtl!':

('oNSl l)llRÂN lx) a t)('ccssidâds dc ü!rlciliar.ãÕ dos (lircittrs csculpirkrs nos Jis;xrririr l.s

rto;rn. 5''. \X\l\:. "t ". an. li7.:rrt. t7r). ní. t56, l c Il rla (i»rstitrriçàt, l.cdr,,ritl. lrt_ lr)i
r.'lfjdo(iitli(rr'Ír'ihut:irioliacional.arr.:60css.rlr ( 'trnsolirlaçrio J:rs Í.cis hilruriiriirr
rh' \lrrrricipitr c ,,lcrrrais l..gisl4ir.r quc rr'3c a cspdcrc

l:§Ptil)Í,: l seruínrc lnstruçâo Nomlüli\ir. les sclllilttcs lsntx)s:

^rl. 
1". l'ic;r liclinirkr cr»rro lr,:ntrr) linirl |ara inrpl:rntaçiitr dir (lcnirhio rlt llcgularitlldr

l'isc:rl Ijnilicarla )lrrnicipll- §onro íulico drxiurnt'rito híhil pura rt,rupror irsrir ,lc
rcgulurirlirrie liscal eonr cslc l.rrte. o dir 2{ rlc março rtr 2ll ló.

l'ar:igraÍo (lhico - l;ic:rrl ressalr.:rdos os cas()s d!'ecnidi,es rlc reuuLrritlade Jrlsr islrr.i

r)o lÍt. lírl du ( irtrs(,liddçào das Lcis Í'rrbutárias tlo lllunicil:io.

."\,rt. ?". (JurrrrJo tlos lutlrrcrinrunros purr uxpsdiç:io dc (.crriÍlix) dí: lleguhrrirlldc t'istrl
t:niÍicudu Iluni.:ip l. ir consulh scrii lç1ita pcl{r ('Nlr.l,'('1,}.' dr) conrÍihuit)lc. cnl rclitrlir(r

.trrs tlclrilos tribrttttrios cotlsliltlídos c lalnçados n(, ,Jirdirslrr) ntr.rhilri'rrirr c irrrrrbililirirr.
c()nirtllilnr§rlc.

. t rÍ. .1". Si nn(,rlt(' (rlrt mnl(r n:io rxourido o prazrr ltrcr istu no ,\ n. l"- Jl presçnle Inl'truçih,.

;xr«t(lit' scr cspctlirlas {ctlidi)c!i dq rl'rgula d de iiscal !'sfrçcili(ils. ctrrn u nrrrll;rs

rlirce irrurr,lls crcltrsir ar»ctrlc ao çlJalslro Jr. drhia(is lisc.lis rttrili:lrios.

,ütb

\(.!.r.rl.|,' ltrr.( rir.ri ,l.t Í.rzrh,r! rl, in' l.tri\ ' Slilll)1.1
ir {i,'.i\.'L|rri|.,. |r' ti't,r,!!'rr Irx.íortr Í;rtrm.r sriíIt,lçi|lr,l:I'rnl : lrit 17
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.{rt. {". No cirso rlirÍi ccrlídrics crpctiidas nos tcrnl()s tkr .,\í, 1". dit l)rcscnlc instruçirrr.

sr'iru» poJiti\'íJ. nesnlivils ou positiras ctur ullifrs d!' ücgilti\ ns. (l lrl/o dc r irliti.lr.ic rr:'rr

c:tccti:r:i o tcrnto linal do crrtnograrna prcYisto r:() rn. l0 dcsti, lnstnrq:«'.

"\rl. 5", ;\s (dfli(kics crpcdiilas ní li)nll:r dr, .\rt. i". (lir nrcsentc lnstnrçii ' pt'rlelii ser

Jislx»rihrlizrrdas elctrotricilnrsnlc. por ntt'io rür ponal tlc scn içr's rLi Slr\ll;.\/..

Ârl. (Í', lrrta lnstruçi-ro )irlmr til'a üntra cnr r iuur ra rlitta dc sul public:rçir,r-

,\rl. 7". l{crrr,til-*- as disprrsiçtics crn crrntnirio,

,,\rt. li". l)ci-s« ciürr;i;r i'r Soçrcmria Adjunta dc tiestzlo lributiria e ii Strpr.'rirrtcrrr.li'rrciu.l;r

,\rcx rlü lnl'ornriilica. paru ilrrcdiatl inrplentcntlrçirrr !' c(inlr(rl( das rr,:5rras r,la prcsr;rrlc

l,lslrtlçii(1.

eb7t)'?7ni--- *

RÂn'lti:iDo Jos[: Rol)Rr(;lll.:s lx) N.^sctlvlli:\.. t'()
Sc,:rctário ll lunici;xrl da l:azcn«l:r

{í, }!r,rfl.r Urnr,(ür,!líi i.rr,'r,,.r rt' Sllt] 1.1,.. . lIHê)17
'1\.t,!,.rsfrrlnr:,r.:r'' l iarÍ,;l:rlll.lliiuÍÍnrl(f.(lür §'rdl.üiiili.l:í!!íli.li./Hllt
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DECLARAçÃO FORÍIIAL REF.: AO ÍTEM 3.3.4 DO EDÍÍAL

À
COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PREFEIIURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
CONVITE NO OU2O22lCPL.

Tesla Engenharia Tecnologia Construtiva, inscritâ no CNPJ n.o 'í8.571.972/0001-00, por intermédio de seu

representante legal, Sr. Glauber Santos Weba, portador da carteira de identidade proÍissional n.0 1í195Í236{ e do
CPF n." 65í.807.63$04, DECLÂRA, que nos preços apresentados, estáo incluídos todos os cuslos necessários à
perfeita execuçáo do objeto pretendido.

São Luis - MA, 10 de maio de 2022

G SANTOS WEBA

ENGENHEIRO CIVIL

CREÀ',/MA no 11195123G0
CPF ne 651.807.633{4

DIRETOR

cNPi: 18.s71.972lm1{p - RUA VIRGÍUO DOMINGUES, 720
sÃo FRANctsco - sÃo LU ís - MA - TEL: (98) 3012-1819

CEP: 6507É340 - E-meil: diretoria@teslaconstrumes.com.br
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coNvtTE N" 012022/cPL

ANEXO ilt

DECLARAÇÂo DE cuMpRtMENTo D0 ART. 27, tNctso v, DA 8.66ô/93

À
coMrssÃo PERMANENTE DE LtctTAÇÃo/cpl
pREFE|TURA MUNtctpAL DE sucuptRA Do RtAcHÃo/tvtA
coNVtTE No 092022/CPL.

Tesla Engenhada Tecnologia Construtiva, inscÍita no CNPJ n.o 18.57í.972000í-00, por intermédio de seu
Íepresentante legal, Sr. Glauber Santos Weba, portâdor da carteira de identidade profissional n.o'1ííg5í23M e do
CPF n.o 651.807.633-04, DECLARA, para Íins do dhposto no inciso V, do art. 27 da lei 8.666, de 21de junho de 1993,
acrescído pela lei n.o 9.854, de 27 de outubro de í999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho nofumo,
puigou ou insalubre e:

( X ) não emprega menor de dezesseis anos;

( )náo emprega menor, a parlir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Sáo Luís - MA 10 de naio de 2022

SANTOSWEBA

ENGENHEIRO CIVIL

CREÁy'MA ne 111951236-0
CPF ne 651.807.633-(X

DRETOR

cNPJ : 18.571.972l@01-00 - RUA URGÍUO DOMTNGUES, 720
sÃo FRANOSCO - SÂO r-U6 - rr,ll - ruL: (98) 3012-1319

CEP: 6507S3rO - E-maíl: diretoria@teslaconstruooes.com.br
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Planêjamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ 4í.617.í9210001-67

PROPOSTA DE PREçO

PREFEITURA TIIUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
coÍTtssÃo PERilANENTE DE LIC]TAçÃO - CpL
PREGÃO ELETRÔiIICO NO 032022/CPL . PROCESSO ADi'. NO 39í.3Eí2022
ABERTURA: IO DE AIO DE 2022 À§ m:oOH

Pêla plesente, submetemos à apreciaçáo de V.S'., a nossa proposta relativa a licitação em epÍgraÍe, assumindo
intsire rôsponsebilidade por quaisquer enos ou omissóes que vanham â 66r veriÍicadós na prepaiaçáo da masma
e dsclalamos ainda que, tomos pleno conhocimento das condiçôo6 om quo se desenvoiveião os t,abalhos, e
concordamos com a totslidade das instÍugões ê critéÍios de qualificaçáo dallnidos.

-contratação 
de empresa pára prestação de serviços em Recuperação ê Adequaçâo de Estradas

Povoados Mono Vermelho ao Povoado Matança, povoado Matanga ao povoado -Nova 
velha, no

Sucupira do Riachão/MA, ôm @nÍormidade com o Ansxo I (proiêto Éásico).

2. PROPONENTE: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LToA
Endereço: Av. dos Holandesos, Quadraí í, Lotê í4 - Edifício Century Multiemprêsarial, ío Andar, Sala 105 - Celhau
- Sáo Luíc/MA.
CNPJ: 41.617.1 92/0001-67

3. REPRETENTAT{TE LEGAL: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
Cargo: Sôôlo Admlnlstrâdor
E{rail: plamontêc.plamontêc@gmsll.com
Fon€B: +55 (gB) 98254-2185
RG: 0062592-2 SESP/MA
CPF: 125.646.053-20

Pr6zsdo§,

1. OBJETO:
Vicinais dos
Município de

4. DADOS BANCÁRIOS
Bânco: Caixá Econômic€ Federal
Agência: 1576, Conta Conente: 5269{

5. VALOR TOÍ
E NOVENTA E

ÂL:_RS 322.671,93 (TREjIENTOS E VTNTE E DO|S MtL, SETSCENTOS E SEÍENTA E UM REATS
TRÊS CENTAVOS}:

6. Ês BASE: JN.u2o22 EMAv2o22

7. PRAZO DE VAL]DADE DA PROPOSTA:
Dh§, contados a psrtlr da datã ds llcltaçáo.

O prâzo dr validsds da proposta não soÉ inforior a 60 (SESSENTA)

Sào LuÍB/MA, l0 do malo de 2022

LUIZ BRANCO ROCHA
sÓcto NISTRADOR . REPRESENTANTE LEGAL
RG No 0062592-2 SESP MA / CPF No 125.646.053-20

Av, dos Holandos$, Quadrel'1, Loto 14 . Edlfício 10 Andar, Sâlà 105 . Calhau. Sáo LuÍs/MA
CEP: 65.071.380 / FoNE (98) 98254.2165 : Dlamontoc.olâmontêcl@omail.ctm



PTAMOÍ{TEC PIA EIAMEÍ{TO OBRAS TEiRAPTENAGEM ITDA
cÍ{Pt 41.617.19:r/0001{7

Av. dos Holand6es, CtuâdÍa11, [ote 14 - Ediííaio Cdrtury MultlemprêsaÍiâl,
10Àndar, Sala 1O5-Celhâu -São tuííMÂ

CEP| 65,071.380 / FONE (981 98254-2165 - E.m.tlr pl.montrc,ptãmont..@!ft. ..om

,l A:f,lill.[n
n.r II iitíÍ<{i] TNoTRETA I )

E iÍfrFu-l!ÍirIl 09:oOH DIRETA (
LOCAI OE IIrrlrrTúrÍ:I]trjrrtlJ;ml!:E :El mr! AO 

'OVOADO 
Í{OVA VETHA

PIANItHA ORçAMENTÁRIÂ

XTII E CCHC CTO r]IrÍ57 E,J E€
I

1.1 DE OBRAIM 
'HÂ'A 

DT

7.2 i-ll

1_3 c0371
PAR€DES EM COMPEI{SAOO 1OMM, COBERÍURA EMTEI.HA

Und6MM. TNC|USO |NSÍALÂCOES ELEÍR|CAS E ESqUAoR|ÂS.
9.380,45 11,631, 1

ti DE t{Tos a 3.

a
ê aarlô com tretoa dê 97

2,L 4016m7 d. 3, 18.797,53

2.2 mr - rodovlâ êm lêlto natürâl 17

2,3 5í)1700 d6tocamcnto, mpera área e estocagêln
o,29

2.4 IIrIIrr,Íl 73
2.5 5502978

3.1 5502985 da cemâda
3.2 de 1.700,00

3.3 4016m7 e caíge mâtêrial dêjezidâ com trâtor de 97 kW ê
8.000,00 2, 27

3.4 com camlnhão d.10 - rodovlâ êm lêltô nãtural tkm 50.(m,00
3.S de ât€nos á 1«)91 do 8.0m,00 12-

a
4.1 FFrúr.IF BTTC D=1.oom

5502985 BTTC Und ll 7

D€ Âo 19 1-1

O vâlor tolal 8eíel é dê: RS 322.6rr,93 OnEZEiíÍG Ê V|Í{II E OO|S MtL SCÉCE|ÍÍOS E SEÍETÍA E UM REA'S I ÍÚOVEITTA E ÍRIS (ÉiTIAVOSI.

sÃotuÍsMA,10 oE M^to oE 2022

\
JOSE

\ .d"!::í,,
sócro ADM|N|ÍRADoR - REPRESENTÂNTE LEGÂL

LmÂ
LUtz ERANCO ROCHA

sEsP MA / CPF Í{r 125,646.63-20 EI{GENHEIRO CIVIL
CREA MÂ Nr 11076154!0

RG NE

Página 1dê 1
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comlssão PeÍmanente de Liaitação - cPL

xrt.' PROCES,SOÁDMI1USTRATNO N": 391 3aI / 2022.
UcITAÇÃo M : 03/ 2o2 2 / cPL
oügTo : tt ANUÍENçÁo oE EsÍRÀoAs vtctNAls No MuNtcÍpto DÊ sucwt1A Do RtAcHÁo - MA

Prezados sênhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossâ propostâ relaüva a licitaçáo em
epígraÍe, especificaçôes constantes no Anexo de \osso edital. Assumindo inteira rêsponsabilidade por quaisquer erros
ou omissôes que venham a ser verificados na pÍeparaçáo da mesma e declaramos ainda que, temos plêno
conhecimento das condiçõês em que se desenvolverão os febalhos e concordamos com â totâlidade das instÍugões e
cÍitérios de qualifcaÉo delinidos no edilal.

0l.Proponente:

a) Razão Social / CNPJ: I B EMPREENDIMEÍ{TOS EIRELI; CÍ{Pr: 39.614.199/0001{t
b) Endereço completo: R PRoFESSoRA tAcl AssuNcAo, 891, cENTRo; cAxtAs; MARANHÃo;
c) Nome para assinatura do contrato; Benedito dos Santos, CPF ne 804.682.683-91
d) Contato comercial: 98-87578573;
e) E-mail: lrt,nrpr rr.rd irr.»to5 r.01 «)Êrrriril.Lonr;
f) Dados Bancários: agência n-o 0001, Conta Corrente nc 80296383-4, banco 260 NU Pagamentos.

A

02. Proposta de Preços:

a) Para tanto, nos pÍopomos a executar os seMços pelos preços lrniÉrios constantes dâ plânilha de quantitati\ros
preços unilários anexa e pêlo preço global dê Rg R$ 328.870,70 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS
SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

03. Os prazos por nós indicados são os que sê sêguem:

a) prazo dê validade da proposta: 90 (novênta) dias
b) Prazo de execuçáo: í80 (cento e oitentâ) dias;

Caxias-MA 10 DE MAIO DE 2022

J8 EMPRENDTMENTOS CNPI 39.614.199.00O1/83
Benedito dos Santo6 CPt ne 8(N682683-91

TitulaÍ/ AdministÍador

e
E
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IRoCEsso TIDMINISTR^IwO Nt: 19l.3E 1,2022,

LICTTÀçÃO !F: O3I2O22,CPL

OBJETO : MANT'TENÇÀO DE ESTRADÀS \'ICINAIS NO MT'NICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÂO . MÀ

l.Dl

Có.lIpa.E Onaiar.

!Êrugor.ilr.fiIrarr

cFrrao. Ê{sr a'tl3n 9ro úc^ o€ o.a

c8?r sENFi^ àÀÂirarô É oEs pB Ào,r{!E{ÍoiÊ3carÍoEo, Eso ax PrMo 3À P fiEoEs
ElrCOrrExümr {, c6ÉRÍuu ÊM rÉrM FEâ@f,Exro 6rr, .Eruso
{sr r.AalEa E"EÍRlc.rÂ Ê Eaou^DRt^Ê,

cru{oz Ê.Êio ÍoslrzÀçloEo€n o€"rlçro DEEou'Pr El{ro8

Esr.{&. ú, d. hdí. d.ldú dI tu d.r? kw . díÍ**. ô

rÚií.ír6dhoÚd.ú'b
Drn.fulcd.dn,ENno@Ô.Ú..10..Énl,oM-.lhlú!.r.d

cod.é..dú.100*d6I,Édd

Lhpon§r.Ô''.d.Y.g.,

EÍ.rç&. alF Ô mrr.r Ôidd.

IÚ!o..GmsiúÚ/dÔ
cdD&Íao d. ,m. lm* d. Frúd mr

E(,lrrâr(Ào o€ rfrEl. E6i DrD.t

iÊrrrcÉormÊlffibroffi

CAXIA§ MÀ IO DE MAIO DÊ 2022

8*-At' /s^ go"hz

),,

,B EMPREENDIMENTOS EIREU CNP,: !9.614. t99.0001-83
Eódal(p: Ru Púí tri 

^@9io 
tr' 8rl, cátr. C*i,. MA

EM^lLr jh.@!6di!mlGlz0l@sBil.@n (98) 9175?{57!
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IECXO| OGT^ Coit§rnuTrv^

São Luís - MA, 10 DE MAIO DE 2022
, .)i
l,:^ (t

CARTA PROPOSTA

SANTOS WEBA

ENGENHEIRO CIVIL

CREÁy'MA ne 111951236-0
CPF ní 651.807.633-04

DIRETOR

CNPJ: 18.571.972lqlo1{0 - RUA VtRGíuo DoMtNcuEs, 720
sÃo FRANcrsco - sÃo LU ís - MA - TEL: (9s) 3012-1s19

CEP: 6507Ê!X0 - E-mall: dlretorla@teslaconstrucoes.com,br

PROCESSO AITMINIStrRATM N": 39 1.381 I 2022.
LIcrrAçÃo N" : 03 / 2c'22 / cpL.
IIODALIDADE: Conüte;

Prezados Senhores,

Peld presente, submetemos à opreciação de v,ss, o nossa propostd relotiva à ticltoçõo em
eplgroÍc, msumlndo lntelm responmbllldode pot qualsquer efios ou omlssícs que vcnhim a ser
verlflahs no prcporaçõo do mesno e decloromos otrúo que, temos pleno onheclmento dos
condições em que se desemohterõo os tmbolhos, e concordomos com o tototidode dos tnstruções
e crltérios de quolificoçôo dfinldos ro pRocEggo ADUTIIIBTRATÍVo N.: 391.gB t /2ó22.r,rcrreçÃo Ã" : 03 / 2022 | CpL. UODALIDADE: Convite;

1, PROPONENTE:

RAZÂO SOC|AU TESLA ENGENHARTA E CONSTRUçÕES EtRELt

SEDE: RUA VIRGÍUO DOMINGUES, 720 - SÃO FRANCISCO - SÃO LUíS - MA CEP: 65076-
340
C.N.P,Jr 18. 571.97210001-00
2' PRoPosrA DE PREÇos: 324.163,90 (TREZENToS E vtNTE E quATRo MtL cENTo E sEssENTA E

TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS}

3. PRAZo DE VALIDADE DA PRoPOSTA: 60 (SESSENTA) DtAs
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUçÃO DA OBRA: 60 D|AS
5. CONDIçÔES DE PAGAMENTo: coNFoRME MEDIÇÔES DE ExEcUÇÃo
6. DADOS BANCÁRIoS: cAIxA EcoNÔMIcA FEDERAL AGÊNCIA: 3958 coNTA; 3182-0

,fL
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WEBA
nespoxsÁver, rÉcNrco - ENGENHEIRo cIvL

CoNTEAJCREA |P ll 1951236{

x urEt{çIo oE EarRrus vtctx ts xo frxrclHo DE aucuPtR oo Rt cHlo. xa st{ Pt.05Í20:B. r.r.nàlo
oítiloz - x...6hao

lLo D..on ndo:H..bt:
'ü5,t4!É
hn.dbb: ?i1,4!$

te'ss Al'
NGENHARIA

Eú-r.fTfÍrl
D..cdfao

PLACA DE OBRA EM CIjÂPA DE ACO G,\LVANIZADO

cPu01Pópdo AOMINISTR^çÀO LOCAL DE OBRÂ

co37llsErnFRA EARRACÂO DE OBRA PARA ALOJAÀ/ENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO i}A, PAREDES

EM COMPENS,AOO lOMiI, COBERTURÂ EM TELHA FIBROCIMENÍO 6MM,INCLT,,SO

INSTALÂCOES ETETRICÂS E ESQI,'ADRIÂS.
REAPROVEIÍADÔ 5 VEU S

Und

**l iYÍr.ÍtrtrIiGódEolE ncô Lrn: I

ffir,,Effiir
l,t lsr3lSr}{^Pr a,rl 24,§

,al 9361,37

1,4 3:lrf.Ii7

2,3 La1'Iírll

3,70 1E.ru,26

0,83 3E.920,56

0,36 5.73ô76

0,!x) 43.3í4,9í

.í,01 â.@5,73

t,2

La1'7+I:§

tffi
II.IId.Iü

I-ÍII]F-11,

Ffl[E

.lt ld.ll

stcRo3

UmDaâ mê'llzda dâ cgnda \Í€rdd

Eeüílo dâ }l,llâ

E€cã,qáo . crlE d. mdd .16 i.zi,8 con !ãtd (b 97 kW ê câíÍêSâd.lrâ ds

T.,l!pqt coín crhinhao h*êulÍ|iâ 116 10 mr - Edoviâ .In ldto nstJd thn

C.rnpel4áo & stdr$ â 1009É ü, PltEtü mmC

(H'i'l 0,33

t7m 1,E5

3,3

!,4

3,5

:lf.ri{.ll

stcRo3

Sr-ir.Íl

I;I1.;.j 2,9

FIIE 0,67

[]iI'I.l 3,23

stcRo3 Cüpo BTTC D=1.00m nl

Iií

REPÂRO DE OÂI{OS FISI@S AO MOIO ÂMBIENÍE

l5.m u@,n

4.2 1..!7t1.!- litd{.8 1.m ü17.42

5,1 cPt}'005 **l 0.ig 0,231 1.174.35

toblt lr EDI RúAI' *.'
Rr 62.74í,40

lilfllr.Lt[:i
rod.ro EDI

Io!.lO.r.l

rõ,'lV.lor t hll
com BDI

2?8,14 1.€6E,E1

w,11 1&808,21

't1595,70 11.595,70

31lí,21 3.14+21

2,1 zrrFi:i,

2,2 59143!ig

Eil]n Ei
17ílú 0,67

ll.i'f itl 0,ã

IIN]'I' 0,73

3,23

stcRoll Elcâiáf.ão . câígâ ô m.6d d€ jazira cün mÍ do 97 tW . câlttdd'ã d6

qLrd.Il Tránlpoít cdn câml.háo b*culrú! (h 10 m'- rdovr€ crr lslo nstn

arcRo3 OemádírIo, &6locrn,lto, Imp.aà d6 áÉs . ..locá96rtr rlo mâHd (b llmps com áÍv!.!3
(b diâm6lí! aiá 0.15 m

.jl.ld.}l Râlulíiãro dô .ubldlD

stcRos Comp*l]rçâo dê drÍa â 10096 do Prclü noÍmd

ZA abl121ti.

2,5 [ffi

0,4, r.635,6!

2,3l) 3.$E,7!

3,7t) ã.56E,8§

0,83 1.1.111,23

4,01 32.041,16

t m[! a/1.803,'t4

7.461.ôí7rl€1,€1

TESLÀ ENGENI|ARIA E coNsrRUçôEs EnELr - cNpJ lf: 18.571.97210001{0
RUA vrRcÍr .e DoMrNctrEs, lf 720 - sÃo FRÁNcIsco - sÃo Lús - MA - cEP: 65?6-3«)

)rte, lfrl fuoz.tzce - E-mâil: dirctori!@tcslaconstrucoes.cor )
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ATA DA REUNIÁO DE ABERTURA E JULGAMENTOI .-
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pRocEsso N)MrNrsrRATrvo N" 39 1.38t I 2022
coNvrTr tf o3l2o22lc"L

As 09:00 horas do dia dez de maio do ano de dois mil e virrte e dois,

llolOSl2O22l ester,'e rettniclrt a Comissáo Permemente de Licitação da Prefeitr-rra

Municipal de Sucupira do Rierchao, Estado do Maranháo, situada na Rua Sáo

José, nu 477, Centro, Sucupira do Riachào/MA, designada pela Portaria n" 101

de 22 d,e setembro de 2021, composta pelos membros: JOSE ItrIARLEN
BARBOSA DA SILVA, ARÁO NOLETO DE CARVALHO NETO E ISABEL DE
SOUSA SILVA, sob a presidência do primeiro, para recebimento dos envelopes
de HABILITAçÃO e das PROPOSTAS, referente à Licitaçáo na modalidade
CONVITE sob o n" OA|2O22 que tem como objeto a contrataÇ@o de empresa
para presteÇao tle seruiçcts em Recuperaçoo e Adequaçao de Estradas Vicinaís
d.os P<tuoad"os Morro Vennelho ao Pouoado Mata nÇo, Pouoado MatanÇa ao

Pouoado Noua Velha, no Munícípío de Sucupira do Riachao/ MA, em conformidade
com o Anexo I (Projeto Bdsico), tipo: Menor Preço Global, regida sob o regime de

execuçáo empreitada por preÇo global, onde compa-receÍarn os seguintes
proponentes: f; - fesm ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no

ÔNpJ n' 1a.s7r.972/OO01-00; 2) - PLAMONTEC PLANEJAMENTo OBRAS E

TERRAPLENAGEM LTDA, it.rscrita no CNPJ n" 41 .617 .l92l0001-67: 3) - .,8
EMPREENDIMENTOS EIRlll,l. inscrittt no CNR.I n" 39.614.199/0001-83 Ato
seguintc foram identificados os represcntar-t tes das licitantes presentes
verificando seus poderes perante a sessâo supracitada, foram abertos os

envelopes de n' 0I contendo a documentaçào de habilitaçáo exigidos no Editall
após análise, constatou-se que as licitantes cumpriram todos os itens da fasc

dã habilitaçao. Dando continuidade, as licitantes renunciaram o direito de

interpor recursos à fase de habilitaçào pa.ra que o processo tenha imediato
prosieguimento. Superada a fase de habilitaçáo, foretm abertos os envelopes de

número 2 contendo a propostáI dc preços das licita-ntes, os quais apresentaram
os scguintes valores globais: licitante 1) - TESLA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES EIRELI, Vaior da Proposta R$ 324.163,90 (trezentos e vinte e

quatro mil cento e sessenta e três reais e noventa centavos), Iicitante 2l -
pmlr4ONfeC PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA' Valor da

Proposta R$ 322.671,93 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e um

"".,t.r,o" 
e noventa e três centavos), Iicitante 3) - JB EMPREENDIMENTOS

EIRELI, Valor cla Proposta Rs 32U.870,70 (trezelttos e vinte e oito mil oitocentos
e setenta reais c sctentar ccnttrvos), diante o exposto foi declarado vencedora a
IiCitANtC: 2) - PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLENAGEM
LTDA, a qual apresentou proposta com menor valor global de R$ 322'671'93
(trezentos e vlnte e dois mil seiscentos e setenta e um centavos e noverlta
e três centavos), ocasiáo em qlre os proponentes presentes renunciaram o

direito de inteÍpor recursos ao rcsultado da Licitação. Nada mais havendo tr

relatar. senhor presicientc e os demais membros, cleram por encerrado os

trabalhos, e para qlle tudo quc se passou l.rit prcsente reuniào, Íicassc
registrado, foi lavrada a presente ATA, que vai assinada por todos os membros
di Comissào permanente de Licitaçào e pelos licitantes presentes. Sedc da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachào, Estado do Maratrhào aos 10

t\ - ^,i
M..&Ja, A/h

BARtsOSA DA SILVA

maio de 2022.
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PrêfeituÍo MuniciPol dê
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Administrondo Poro o Povo
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NOLETO DE CARV

Membro - CPL
O NETO

Representante Legal das Licitantes

GLAUBER SANTOS WEBA
CPF: 651.807.633-04

\

ADILSON
CPF: 125

BRAN CHA
0s3-20

BENEDITO DOS SANTOS

CPF: 804.682.683-91

ISABEL DE SOUSA SILVA
Membro - CPL
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MAPA DE APUR.AÇÃO

coNvrTE N" o3/2o22lCPL

MAPA DE CLASSTFTCAçÃO

CONVITE tlr" 03 I 2022 I CPL
Objeto: Contrataçáo de empresa para prestaÇào de serviços em Recuperaçdo e Adequaçao de
Estradas Vicinais dos Pouoados Morro Vermelho ao Pouoado Matança, Pouoado Matançct ao
Pouoado Noua Velha no Município de Sucupira do Riacháo/MA, em conformidade com Anexo
I (Projeto Básico).

NO LICITANTES Proposta
R$

Proposta
R$

Proposta
R$

1 TESLA ENGENHARIA E
coNSTRUÇÕBS erRBr-r

324.t63,90

2 PLAMONTEC PLANEJAMENTO
OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA

322.671,93

3 JB EMPREENDIMENTOS EIRELI 328.870,70

N" Licitantes Pzl
Execuçáo

Qt
item

Pç. Total
1

Pç.Total
2

1 TESLA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI

Conforme
Anexo I

324.t63,90

2 PLAMONTEC PLANEJAMENTO
OBRAS E TERRAPLENAGEM

LTDA

Conforme
Anexo I

322.671,93

J JB EMPREENDIMENTOS EIRELI Conforme
Anexo I

Proposta Classificada:

Y,muoNTEC PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Pç. Total
3

328.870,70

3'.22.671 ,93 |

I

i

Sucupira do Rinchâo/MA, 10 de maio de 2022

s-ilà
Barbosa dao

Presidente da CPL
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Administrondo poro o povo

ATO DE ADJUDICAÇÃO

Convite n" O3t2022tCPL
Objeto: Contrataçao de empresa para prestaçào de seruiços em Recuperaeào e
Adequaçao de Estradas Vicinats dos Pouoados Morro Vermelho ao Pouoado Matança, Pouoado
Matança ao Pouoado Noua Velha no Munícípio de Sucupira do Riachdo/ MA, em
conformidade com Anexo I (Projeto Bá-sico).

Licitante Vencedor: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS E TDRRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ: 4 1.6 17.r92 / 000|-67 ;v VALOR DA PROPOSTA; R$ 322.671,93 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta
e um centavos e noventa e três centavos).

Fica adjudicada por esta Comissào Permanente de Licitaçào, conforme determina a
Lei Federa-l n" 8.666193, o processo de licitaçáo Convite em epígrafe, considerando náo haver
recursos impeditivos. O processo será devidamente aprovado, depois de homologado pela
Autoridade Competente, sendo a licitante vencedora convocada para recebimento de ordem
de serviço e assinatura de contrato.

Sucupira do Riachào/MA, 10 de maio de 2022

Adjudlcação:

E WARLENBARBO DA IL
Presidente/CPL

NOLETO DE CARVALHO NETO
Membro/CPL

ISABEL DE SOUSA SILVA
Membro/CPL
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"Relqtório"

Exm. Sr. Assessor Jurídico

Apresentamos relatorio conclusivo de apuraçáo do Convite n" 03l2O22lCPL que tem
como objeto contratação de empresa para prestação de serviços em Reatperaçã.o e Adequaçao
de Estradas Vicínais dos Pouoados Morro Vermelho ao Pouoado Matança, Pouoado Matança ao
Pouoado Noua Velha no MunicÍpio de Sucupira do Riacháo/MA, em conformidade com Anexo
I (Projeto Básico).

, Fundamentação: Lei Federal n" 8.666193 e alteraçôes posteriores e disposiçÕes do
edital

, Os trabalhos deram início às 09:00 horas do dia 10 de maio de 2022.
, O critério de julgamento das propostas foi de menor preço global, o que foi
devidamente observado no julgamento o que compareceu os licitantes abaixo:

Empresa 1:1'ESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI

Foi considerada vencedora a licitante: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS It
TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ n" 41.617.19210001-67 cor.n valor apurado da

- proposta de R$ 322.67Lr93 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e um
v- centavos e noventa e três centavos).

CONCLUSÃO:

O processo está regularmente instruído e atende a Lei Federal n" 8.666193 e suas

alterações, devidamente autuadas, protocoladas e suas páginas numeradas, contendo a

autorizaçáo da despesa, descrição sucinta do objeto da licitação e a indicaçáo do recurso

especíÍico paÍa a despesa.

Sucupira do Riacháo/MA, 10 de maio de 2022.

sé Warlen Barbosa a

Empresa 2: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS E
TERRAPLENAGEM LTDA

Empresa 3: JB EMPREENDIMENTOS EIRELI

Presidente da CPL
VA
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TERMO DE HOMOLOGAçÁO DE PROCESSO LICITATóRIO

coNvrTE tf o3I2g22ICPL

A Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em
especial a Lei Federal n" a.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer jurídico
exarado pela Assessoria Jurídica do Município, resolve HOMOLOGAR a presente Licitaçáo
nestes termos:

1 - Modalidade: Convite;
2 - Objeto: Contrataçào de empresa para prestaçào de seruiços em Recuperaçao e Adequaçao
de Estradas Vicinais dos Pouoados Morro Vermelho ao Pouoodo Matança, Pouoado Matonça ao
Pouoado Noua Velha no Município de Sucupira do Riachao/ MA, em conformídade
com Anexo I (Projeto Básico).
3 - Empresa Vencedora: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA.

4 CNPJ: 41.617.r92 / 000I-67.
5 - Valor da Proposta: R$ 322.67 1,93 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e um
centavos e noventa e três centavos).

Sucupira do Riachào/MA, 12 de mair-r de 2022

NS RODRIGUES D
Prefeito Munlclpal

t)


