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15,1.2.1. Parc prazos não previstos na tabela constante do subitom 15.'1.2., deverá ser utll

ao prazo imedlatamento lnÍorior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsiâs surgidas na aplicaçâo destas Condiçóes Contratuais poderão ser resolvidas:
I - por arbitragem; ou

ll - por medida de caráter judicial.

16.2. Ng csso de arbitragem, doverá constar, na apóllca, a cláusula compromissórla do
facultatlvamonte aderldc pelo segurado por molo dg anuêncla gxprqsga.
'18,2.1. Ao concordar com a apllcação dosta cláusula, o sqgurado estará se qomprom€tondo a

litígios çom a sociedade geguradoÍa por meio dê Julzo ArbltÍal, cujas sênt.nças têm o mosmo oíolto
proferidas polo Poder Judiclário.
'16.2.2. A cláusula ds arbltragom á rsglda pola Lol n'9307, do 23 do sotombro do í996,

18. Foro:

As quostôes judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domiclllo deste.

19.4. Após sote dias úteis da emissão deste documento, poderá ser vermcado se a apólicê ou
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor d€ sêguros pode ser consultada no site www.susep.gov,br,
seu registro na Susop, nome complsto, CNPJ ou CPF.
19.6, Esto seguro é contratado a prlmelro risco absoluto.
'19.7. Considera-se como âmbito geográÍico das modalidades contratadas todo o
contrário nas Condições Especiais e/ou Particular€s da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução roferontes ao
cargo da Sociedade Seguradora.
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N

'17, Proscrição;

Os prazos prescrlcionals sáo aqueles dôterminados pelâ lei.

19. Disposições Finais
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos teráo seu início e término de vlgência às 24hs das datas para tal ffm neles lndlcadas.
'19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parts da Autarqula, lncsntivo ou
comercializaçâo.
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Apólice: l0{775{22E098

1. Objeto:

1.1 Este conkato de soguro garantô ô indonizaÉo, até o valor dô garantla ílxado na aÉllce, polos prejuÍzos deconont8s da

recusa do tomador adjudicatário êm assinar o contrato principâl nas condigôes propostas no sdital d€ licitrâ9ão, dentro do

prazo estabolecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por esto contrâto do sêguro os valores das multas e lndsnizaçõê§ devldos à

Administraçáo Pública êm decorrência do sinistro.

2, DeíinlÉes:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as dofiniçóes constantes do art. 6' da Lei n' 8.66ô/93.

l- Riscos Dêclaradosr ltens expressamente descritos na aúlic€, aos quais se restrings a

a Íêsponsabilidad€ da Soguradora está restrita aos riscos oxpressamonte dêscritos nêstê documonto,;

ll - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada deconentes da recusa do tomador adju

prjncipal nas condlções propostas e dêntro do prazo estabelecido no Êdital dE Licitaçâo.

3. Vigência:

A vigéncia da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato píncipal

4. Reclamação e Caracterizaçáo do Sinistroi
4.1. Rsclamação: o segurado comunicará a sêgurâdora da recusa do tomador adjudlcalárlo em
prlnclpal nas condlçôe3 propostas, dentro do prazo estabElecldo no edltal do llcltação, data om qu6

a Reclamação do Slnlslro.
4,1,1, PaÍa a Rsclamaçáo do Slnlstro será necessária a apresontação dos segulnto§ documentos,
disposto no ltom 7.2.1. das Condlçóo8 Ggralsl
a) Cópla do odltâl de llcltação;
b) Cópla do toÍmo do adjudlcação;
c) Planilha, Íolatório e/ou corÍespondências informando os valorês dos prêjuizos sofÍldos o/ou
multas contratuais na Íorma do êdltal de licilação, acompanhada dos documenlog qomprobatóriog;

d) comprovanto do lntlmaçáo do Tomador para agglnatura do conlrato, acompanhado do d6m
recusa./lnórcla o das dovldar lustiflcatlvas, ae houver.
4.2. Cataçletizacáo: quando a seguradoE tiver rec€bido todos os documênlos listados no ltem 4.1.1, ê,
comprovada a inadimplênc,a do tomador em relação às obrlgações cobertas pela apólice, o slnlstIo
devondo a seguradora emitir o relatóúo final de regulaçâo.

ntrato
llzada

6. Disposiçõês Gerais:

6.1, A prosênto apóllce, de Íiscos declarados, assogura o cumprlmênto das obrlgaÉe§

suâ

íicar

teo

rldado

oa dlrota ou

dlrêlas do
modalldadesegurado, ggpgclflcamshtê doscrltas no obreto desta apóllco, do acordo com a

indicada na mssma, nâo assêgurando riscos roÍorentea a obrlgaçõos trabalhl3taa ê provl
soclal, lndsnizaçôês a tôrcêlros, danos amblêntais ê lucro6 ceôsantea, bom como rlscoa rofers
modalldado8 do soguro, om conÍormldado com a lêglslâçáo naclon6l r6íerente so seguro{arantl
6,2, A lnadlmpláncla do tomador dêvêrá ocorsr dentro do prauo ds vlgêncla da a
deste Ísquislto a soguradoÍa flcará lsenla de qualqueÍ rêsponsabllldade.
6.3. Fica ontondldo o concordado quê, para efeito lndenltárlo, não estaráo cobqrtos
indirotament€ por ato lgrrorlsta, comp.ovado com doqumontação hábll acompan unltanclado quo
caractorlzo â natuaeza do atonlado, lndepêndentemento do 3eu propóalto, quo tenha lldo dgvldamenic reconhocldo
como atontatórlo à ordom públlca pela auto.idado públlca
6.4. A valldâde/cobortura dêslo documênto êstá à acoltaçáo/nâo oposlçáo do sogurado om rol.çâo a

cohqorda qu6 a soguradoE náo terá ro.pon3abllldade
for constatado quê o

to, das Condiçóes GeÍais,
sinislro ou inadimplomento

7. Ratiílcação

RatiÍlcam-s6 integralmênte as disposições das Condições
Especial.

todos oa aoua tohos. Ao aceltar êstê docu
de lndenizar reclâmação quanto à cobêatura
contralual ae enquadra nos termos do inciso Vl, do i

râs

m 11-
desta

m sido altoradas pêla prêsentê CondiÉo

I

I

I

I

\rsÍ0:.---

Ou seja.

contrato

5. Rescisão do Contrato de Seguro:
5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, nâo caberá devolução de prêmio proporcional.

quo,ap

do

aa
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seu representante ou por corrgtor do seguros habilltado. A proposta escrita deverá conter os olemontos essênclals ao

oxame e aoeitaçáo do risca.

3.2. A seguradora Íornecerá, ob gatoriamente, ao proponente, protocolo que idenliÍique a proposta por ela recepcionada,

com a indicação da data € da hora de seu recebimenlo.
3.3. A seguradora terá o prazo de '15 (quinze) dias para se maniíestar sobre a acêitaçáo ou não da proposta, contados da

data de seu recebimento, s€ja para soguros novos ou renovaçôes, bem como para altêra9ões que impliquem modiÍicaÇão

do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa Ílsjca, a sollcitaçáo de documentos complemonta
aceitagão do risco, ou da alteraÉo proposta, poderá serfelta apenag uma vez, durante o prazo previsto no ltem 3.3..

para análise e

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurÍdica, a solicitação de documentos complementares poderá

duranto o prâzo previsto no itom 3.3., desde que a seguradora indiquê os Íundamôntos do p

para avaliação da propostâ ou taxaÉo do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para

proposla, o prazo de 15(quinze) dias previsto no ltem 3.3. Íicará suspenso, vollando a corÍer a partir d
v' a entrsga da documentação.

3.4. No caso de náo acêrtaÇáo da proposla, a seguradora comunicará o íato, por escrito,
motivos da recusa.

3.5, A ausência do mânifôstaÉo, por escrito, da seguradora,
seguro,

no prazo acima aludido, caraÇterizará a ac€ilaÉo tácita do

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteraçáo de resseguro facultativo, o
3.3. seÍá suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a ssgurad
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura onquanto perdurar a suspênsão,

3.7. A emissáo da apólice ou do endosso será íeita em até 15 (quinze) dias, a paÍtir da data de aceitação da proposta

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólic€ ó o valoÍ mâimo nominal por sla garantido.

4.2. Quando sfetuadas âlteraçóes previâmênts estabelêcidas no contEto píncipâl ou no documento q bas€

para a acêitação do rlsco pela seguradora, o valor da garantla deverá acompânhar tâls

seguradora emitir o respôctúo endosso.

uma vez,

ao proponente, especiícando os

,

Item

,ao

do

4.3. Para alteraçôes posleriores efetuadas no contrato principal ou no documento qug servlu dê base

risco pela seguradora, em virtude das quais se Íaça necessária a modiíicaçáo do valor contratual,
poderá âcompanhar tais modificaçôes, desde que solicitado e haja o respêctivo aceite pela segu

omissão dê €ndosso.

o

do
ta

da

rêmio

custo

ros, a

ona I dos

em que

a

\.á. Prêmio do SegUro:

5.1. O tomâdor é r€sponsávêl pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo ds vigência da apólics.
5.2. Ficâ entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houvê

nas dâtas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na dala fixada, qualquer parcela do prêmio devido, podêrá a seguradora
do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prômio, nâo será permitida a cobrança de nenhum valor adicio
administrativo de fracionamento, dêvendo ser garantido ao tomador, quando ho
possibilidadê de antecipar o pagamenlo de qualquer uma das parc€las, com a

iuros pactuados.

5.4. Se a data limitê para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de su

não haja expedlBnt6 bancário, o pagamento podêrá ser eíetuado no prlmelro dia útil ôm quê houver
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento d9 cobrança dlrotamêntê ao tomador
obsorvada a antecsdência mÍnima de 5 (clnco) dias![eis, em relaçáo à data do respôctlvo vencimento.

6.1. Para as modalidadês do Seguro Garanlia ras quals haja a vinculaçáo da apólice â um contrato

"'«

d
apólice sêrá lguâl âo prazo estabslêcido no contrato prlncipal, rêspeitadas as particularldades
Especiais dê cadâ modalidade contratada.
6.2. Pârâ as dêmeis modalidedgs, a vigôncia da apólice s€íá igual ao prazo lnformado na mesma, estabelecldo de acordo
com as disposiçõos previstas nas Condiçôes Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando êfeluadas alteraçôss de prazo previamente estabelocidas no conlrato principal ou no documento que seNlu
de base parâ a âceitaÇão do risco pela seguradora, â vigênciâ da apólice acompanhará tals modillcaÇôôs, dêvêndo a
seguradora emitir o respêctivo endosso.
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I

glemêntos,

alteração
SE der

aludidc
pof

parcelamenio com

parcelas

s

servT,"

a

vâlôi de

p0Í

a tÍtulc

ô. Vigêncial



APOLI
a

IUN
SEGU

to

)e

(tN) PRoCESS0 clo_1) l!p[,)
MODALIDADü jsr 0o p,u€.4.r{

ROS

Apólice:'10{7754228098
! ru [0:

coND|çÓES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477lí3 . PLANO PADRONIZADO

cApÍTULo r- coNDrÇóEs GERAls. RAMo 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SÉTOR PÚBLICO

1. Obj€to:

1.1. Este contrato dô seguro garante o íiel cumprimento das obrigaçó€s assumidas pelo tomado

conforme os termos da apólice e até o valor da garantia Íixado nesta, e dg acordo com

cobêrtura(s) adlcional(is) exprêssam€nte contratada(s), em tazâo de participaçáo em I

pertinente a obras, seÍviços, inÇlusive de publicidade, compras, concessões € permissões no

União, Estados, do Disklto Fôderal e dos MunicÍplos, ou, ainda as obrjgaçóes assurnidas em Íunção de:

| - processos admlnistrativos;

ll - processos judiÇiais, inclusive execuções fiscais;

lll- parcelamentos administrativos ds créditos fiscais, insÇritos ou não, em dívida ativa;

lV - regulamentos adminlstrativos.

1.2. Enconlram-se também garantldos por e§te seguro os valores dêvldos ao sogurado, tais como

:::::* " 
inadimplemento das obrigaçÕes assumidas pelo tomador, previstos em legislação

2. Definlções:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definiçÕes:

2.1. Apólicer documonto, assinado pela seguradora, que representa Íormalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um

que estabelecem as obrigaçôes e os direitos das partes contratantes.
2.3. CondiÇóes Espêciaisi conjunto das disposiçôes espêcÍflcas relativas a cada modalidade ê/ou cobê

de sggurc, que alteram as djsposiçôos estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de çláusulas que alteram, de alguma Íorma, as

Especiais, de acordo com cada segurado.
Condiçóes Ge

2.5- Contrato Principalr todo ô qualquer ajuste ontrê óÍgãos ou ontidadôs da Administraçêo P
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a íormação de vÍnculo e a estipu
recíprocas, sêJa qualfor a denominaçáo utilizada.

U

segurado,
e/ou

cada

uro,

plano

içÕes

ções

2.6. Endosso: instrumento íormal, assinado pela seguradora, que lntroduz modiÍlcações na apólicê
mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. lndenizaçáo; pagamento dos prejulzos e/ou multas resultantes do lnadlmplemgnto das
seguro.

2.8. Limit€ Máximo do carantia: valor máximo que a seguradora s6 rêsponsabilizará pêrantê
pagamento de indenização.

2.9. Prêmio importància devida pelo tomador à seguradorâ, em função da cobertura do seguro,

o segu

eq
apólice ou endosso.
2.10. Procssso dê Rggulagão de Sinistro: procedimsnto pelo qual a seguradora co ncia da
reclamaçáo do sinlstro, bem como a apuração dos prejuÍzos cobertos pela apólicê.
2.11. Proposta dê Seguro: lnstrumento íormal de pedido de emissão de apólice
legislaçâo €m vigor.
2.12. Rêlatório Final de Regulação: documento omitido pela seguradora no qual se lransmite o posicionamento ac€rca da
caracterizaÇão ou não do sinistro reclamado, bem como os possÍveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Adminiskação Pública ou o Poder Concedente.
2.14. SeguÍadora: a sociedadê de seglros garantidora nos lermos da apól
âssumidas pelo tomador.
2,15. Seguro Garantia: seguro que garante o flel cumprimento das obrigações
segurado, conforme os termos da apólice.
2.'16. Sinistro: o inadimplemento das obrigaçõos do tomador cobertas pelo sêguro.
2.17. Tomador: devedor das obrlgaçóes por ele assumldas perante o segurado,

ice, cumprim

3. Aceitação

rda

termos da

obrigações

perante o

3.1 . A contrataçâo/alteraÇão do contrato de seguro somente poderá sêr Íêita mediants proposta asslnada pêlo

ento das

tomador

Seg!rc

I
(/

plano de

rro,,flrrnâdo-

do

pelo

deyerá

ou !ã9 a
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culos atos ou fatos tenham

os direitos a que se refer€

sub-rogarse-á nos direitos ô prlvilégios do segurado contra o tomador, ou contra l€rcelros

dado c€usa ao sinistro.

10.2. É ineíicaz qualquer ato do segurado que diminua ou êxtinga, em pIêjuízo do segurador,

ssto item.

1í. P.rdâ de Olreltos:
O segurado peÍderá o direito à indenlzação na ocorrênciâ de uma ou mais das Seguintes hipótêses

I - Ca5o6 Íortu1106 ou do força maior, nos têrmos do Código Civil Brãsilêiro;
ll - D€scumprlmento das obrlgações do tomador decorrento do

lll - Alteração das obrlgaçô6s contratuals garantidas p

tomador, sêm právia anuência da seguÍadora;

âtos ou fatos dê responsabltldadê do segu.ado;
or êsla apóllce, que tonham aldo âc

lV - Atos llícltos dolosos ou por culpa gravê equiparávsl ao dolo pratlcados pêlo segurado, polo

rgprg§sntantg, dg um ou do oulro;
V - O 3€guÍado não cumprlr lntogralmente qualsquoÍ obrlgaçóes provl3taa no contralo de 3eguro;

v Vl - Se o sêguÍado ou sou reprêsêntante legal íizor dêç,araçóos lnexatas ou omltir de má'fó
conhoclmento que conÍigurem agravaçáo de rlsco de lnadlmplâncla do tomador ou quo

acêltação da proposta;

Vll - So o Segurado agravar lntenclgnalmsnte o rlsco;

po§§

urado s

sou
na

12. Conconência de Garantlas:

No caso de êxistirem duas ou mais formas de garantia distinias, cobrindo cada uma delas o

benefício do mesmo segurado ou bôneÍiciário, a ssguradora respondêrá, de forma proporcional

os demais participantes, relativamente ao prejuÍzo comum.

objeto

aon

'13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Sêguro Garantia na mesma rnodalidade para cobrir o objêto deste

caso de apólices complementares.

14. Extinçáo da Garantia:

14.1. A garantia expressa por €ste seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes even

primelro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condlções Gerâls:

l- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for deÍinitivamente rêalizado modiantê

assinada pelo segurado ou devoluÉo da apólico;
' - quando o segurado o a seguradora assim o acordarem;

'-íl - quando o pagamento da indenizaÉo ao segurado alingiÍ o limite máximo de garantia da apóllce;
lV - quando -o conkêlo principal íor extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apól

principal, ou quando a obrigação gaÍanlida for extinta, para os domais casos; ou

V - quando do término de vigêncla prôvlsto na apólice, salvo sB estabelecido em contrárlo nas Condiçóês Espsclâls.
14,2. Quando a garantia da apóllce recair sobr€ um objêto previsto em contrâlo, esta gârantia somen
restituida após a €xêcuçáo do contrato, em consonância com o disposto no parágraío 40 do artigo 56 da
e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previslas no

têrmos do aÍt. 73 dâ Lel no 8.666/93.
item 14.1., pêlo rsceblmênto do

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso d€ rescisão total ou pârciâl do contrato, a qualquer tempo, por iniciat
com a concordância recÍproca, deverão ser observadas as segulntes disposiçôesi

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta rêterá
emolumentos, a parte proporcionâl ao iempo dêcorrido;
15.1.2. Na hipóteso de resclsão a pedido do segurado, a sociedade seguradora
emolumentos, o prêmlo calculado de acordo com a segulnte tâbêlâ dê prazo curto:

Rolação a sor apllcadâ sobrô a vlgêncla --l --%do--l Rolãção a ser apllcada sobro a vlgôncla -- | --%
oíglôal parâ obtençáo do prazo êm dlas--l--Prêmlo*l oÍlglnal para obt6nção ds prazo om dlag-.l-.Prêm

com

seguradora e

recebido, além dos

máximo

raÉo

do prêmio

rsterá, no

§
Éx ' . .30,365.

| 
. . .r3%. . . | . . . . . . . . . . . . . . . .íe5/365 . . . . . .... '....1 ..'73%...

| . . .20%. . . | . . . . ' . . . . . . . ' . . .2í01365 . . . . ' '...... '..1 ...75%...

| 
. . .27%. . . | . . . ' . . . . . . . . . . . .225/365 ' . . . . . . . . . . . . . .l . . .78%. . ..45/365 ...

dos

I '<ü

L

contaato, no

o que

ern

nos

ou

ou

ffi'
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6.4. Para alteraçóes posteriores efetuadas

risco pela seguradora, em virtude das
acompanhar tais modiíicaçõôs. desd€ que

endosso.

ROS

Apóllce: 10-0775.0228098

no contrato principal ou no documento que serviu de base Para a aceitação do

quais se Íaça necessárla a modlflcaçâo dâ vlgêncla da apÓlic€, €stâ pod€rá

solicitado e haja o respectivo acoite pela Seguradora, por meio da emlssão de

condigões

efetivaÉo

açáo

forma

plaza

êns0,

or no
juÍzo

a8

data de

o

\rS10:.-

7. Expêctativa, R€clamagâo e Caracterizâgáo do Sinistrol

7.1, A Expectativa, Reclamação o Ca?çletizaçáo do Sinistro serão êspeciÍicadas para cada modalidado nas

Especiais, quando Çouborom.

7.2. A seguradora descreverá nas Condlçóos Espociais os

da Reclamação de Sinistro.

documentos que deveráo ser apresentado

7-2.1. Com basê

complementar.

em dúvida Íundada e justiÍicável, a segu[adora poderá solicitar d

7.3. A Reclamagão de Sinistros amparados pela presente apólice poderá sêr realizada durante

termos dâ Cláusula 17 dêstas Condições Gerais;
7.4. Caso a sêguradora conclua pela não caracterização do sinistro, çomunicará foÍmalmente ao

sua negativa de indenizaçáo, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua

detalhada,

8. lndenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite m

mesma, segundo uma das formas abaixo, coníorme Íor acordado entre as pârtes:

l- realizando, por meio de tsrceiros, o objeto do contrato principal, de Íorma a lhe dar continuidade.
responsabilidade; e/ou

ll - indenizando, mediante pâgamênto em

cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obr,gaçào:

dinheiro, os prejuÍzos e/ou multas causados pela inadimpl

8.2.1. O pagamento da indenizaçáo ou o inÍcio da realização do objeto do contrato principal deverá o
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de Íecebimento do último documento solicltado du
regulaçâo do sinistro.

8.2.2. Na hipót€se de solicitação de documenlos de que trata o ilem 7.2.1., o prazo de 30 (trlnta) d

reiniclando sua contagem a partir do dla útil subsequenle àquele em que Íorem completamente atendldas as exigênc
8.2.3. No caso de decisáo ludicial ou decisão arbitral, que suspenda os oÍeitos de reclamagâo da apóli
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a padlr do primeiro dia útil subsequent€ a revogação da decisáo.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos d9 cród
contrato principal serão utilizados na amortizaçáo do prejuÍzo e/ou da multa objeto da reclamaÉo do si
do pagamenlo da indenizaçâo no prazo devido.
8.3.'1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuraçáo dos sa
tomador no contrato principal, o segurado obriga-sê a devolver à seguradora qualquer excesso qu€ lhe tenha sido pago

9. Atualização de Valores:
9.1. O não pagamento das obrigaçoês pecuniárias da seguradora, inclusive da indênização nos

a) atualização monetária,

caracterizaçáo do sinistro; e
a partir da data de exigibilidadê da obrjgaçâo, sendo, no

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do
prazo flxado.

término do

9.2. O índice utilizado para atualizaçáo monetária será o IPCÂ/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da FundaÇáo
lnstituto Brasileiro do Geograíla e EstatÍstica ou Índice quê vier a substituí-lo, sendo lado com
positiva apurada entre o último Índice publicâdo antes da data dê obrigaç
imediatamentê anterior à data de sua eÍetiva llquidaçáo.

ão de
base na variaçáo
aquele publicado

ra pagamonto da
à Fazenda

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término
obrigação, serão €quivalentes à taxa que gstiver em vigor para a
Nacional.

mora do pag

9.4. O pagâmento de valores rslatúos à atualizagão monetárja e juros de morâ s
intorpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valoÍ€s devidos no co

10. Sub-Rogâção:
'10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigaçôes inadimplidas pêlo tomador. a seguradora

d6

Íeito

e

de qualquer

G .i|.
PN

PRoCs-'j§

da

de

do

destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigaçáo, acarretará em:

caso de indenização
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CONDIÇÕES PARTICULARES

Flcr ostabelocldo qu6, ospoclÍlcamênte para ílhs lndgnltárlos, osta
dgmals penalldadês apllcâdas em função da vlolaçáo d€ noÍmaa
Sogurado e/ou sous Íopro3ontantês, no âmblto do contrato garantldo.
e/ou dsmals penalldades dôcorrontos da rêscisão do contÍato ora
verlÍlcadoS em outros contrâtos êntr6 Tomador o Sogurado.
Flca ostabolecldo quo, espgclflcamente para íns indsnltáÍlos, osta

demals psnalidados apllcadas om função da violação de normas
Sêgurado ê/ou s€us ÍepÍesentantes, no âmbllo do contralo garantldo.

e/ou domals penalldâdes docorrontos dâ rêscisão do contrato ora
voÍlflcados em outros contratos ontro Tomador c Sogurado.

!r

apóllco háo cobrlrá qualsquer projuÍzos o/o!
antlcorrupçáo dolosamênte psrpetradas pêlo

lgualmonto não estarão cobortos oE pro,luÍzos
gqrantldo motlvada por corrupção

apóllcs não qo uÍzos e/ou

antlcorrupção

SE6UROS

P

pelo

izoslgualmento não
garantldo motivad. por

@
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VICÉSIMA OITAVA ALTI]RAÇÂO CONTRATI]A DAÍi:tvoRiuÃs CONTRATUAIS
VIGENTES NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LI}IITAD,/I9 SKORÂ ENGENHÀRIA E
CONSTRUÇÔES LTDA, NIR.E 2720005577..1), E CONSOLIDAÇÃO DAS
DISPOStÇÔES DO CONTRATO SOCTAL.

PEDRO FERREIRA SOARES NETO, brasileiro, narural de Teresina, no estado do Piauí,
nascido em 2l/01/1959, divorciado, engeúeiro civil CREA-PI N" 4251, caÍteira de
identidade N" 183.393 SSPIPI, CPF N' 131.997.063-04, residente e domiciliado à Rua
Esperantina, 2305, CEP 64.052415, Bairro Planalto Ininga, Teresina-PI;

PEDRO EMILIO TINÔCO TAJRA IIERREIFÁ, brasileiro, solteiro, nahiral de Teresina,
no estado do Piauí, nascido em 11i11/1988, empresário, residente e tlomiciliado em Teresina
capital do Estado do Piauí, na Rua Amapá n" 122, Ed. Sa:-r Lolenzo. apartarnento 1201, CEP
64001-670, baino Ilhotas, portador do (ll']F 038. i I 1.021-03 e RG 2.746.324 SSP/PI.

MARIEL WERNIICK 'IINOCO TA.iiiÁ FBltREIllÂ, brasileila, solteira" empresária"
nascida em 05/07/1985, residente e domiciliada ern leresina-Pl, à Rua A-rnapá, l2Z apÍo.
I201, Bairro Ilhotas, CEP: 64001-670, portadom do RG n" ?-.172.688-SSP/PI e do CPF no

0 r0.844.083-41 :

Consriruindo a totalidadc dos cotistas da socicdade SKORÁ ENGENHÀRIA It
CONSTRUÇÕFIS LTDA, conr sedc c iirro em I cresina. capital clo Iistado do Pi:ruí,

estabelecida à }(ua Jornalista João Rocha lvlarinho, 1251, Bairrr lninga, inscrita no I{egisrro
Púbiico das Empresas Mercantis pêlâ Junta (bmercial do Estado do Piauí sob NIRE
2220005577 -0. cm 03/M/1984, e no CNPJ N' 01 .241.216/0001-01 têm entre si ajwiado
modificar normas cgntmtuais até hoje vigentes na sociedade; aprovar noÍÍnas novas,

adicionando-as àquelas que regem o inter-relâcionamento dos sôcios, inclusive para atgnder a
novas exigências legais; e, ao mesmo tcmpo cm que lazem aquelas modificações, resolvem
reproduzir nestc instrumenlo único toda-s as nomlas conLratua;s que passatn a vigorar na

socicdade 
c,.Áusu'À PRIMEIRÁ

Retira.se Ca Sociedade o Sócio PEI}Ro EMII.IO TINÔCO TAJRA FERR-EIRA,

brasileiro, solÍeiro, natural de 'leresina, no estâdo do Piauí, oascido em ll/1i/1988,
empresário, residente e dor.niciliado em Teres'inn capital do Estado do Piauí, na Rua Amapá no

122, ki. San l,crrenzo, apaltamenio 1201. CLIP 64001-670, bairro Ilhotas' poíador do CPF

038.111.021-03 e R(i 2.746..i2'i SSI'/ili.

CLÁUSUI,^, SBGUNI]A
O sócio PEDRO EN'ÍILIO'rINÔCO I'AJRÁ PF.I{RI'III{A, que se retira da sociedade,

vende e ransfere para PEDRO FERREIRA SOAR-E-§ NE',IO suas quotas, equivalentes a

35.000 quotas (trinta e cinco mil quotas) no va.lor de R.$ 35.000,00(Tdnta e cinco mil reais),

otal do capital social totalmen te subscrito e integralizado em moeda corente do país e

claia- outrossim. sanados todos os seus direitos e haveres pêmnte a sociedade, nada mars

ndo a reclamar. seja a quc titulo
ena, geral e imeYogável quitação;

1br. nenr do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes

: 06.Í 25.38Si 0001-88
RÀ iIU NICIPAL OÊ SÀO BERNARD;

coelho de AImeida, no 863

p65 550-ooo
êrrr-rr<!(, -- ÍVl A CERTIFIL! O REGIEIA(' E{ l9!n4/21!'t OE:49 sOB §" 20170150151

ffiéõ1,.r, 
- rioi:órcl DE 04/o{/20I7. cóDrco DE vERrErcà4ao:

11?01{51006. rrl9B: ?22(t0055??0.
sÉoBÀ axcRyEÀalÀ E C\CÉl§t,Í{lrçoEs I,t?À

RürdrüDo tlo§âto DE Úr.wi!t3À xxErRo cúÍroR
st!cB8!l(arG.Glit.àI.

rTBBsrrü, 19./0{/2012
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CLÁUSULÀ TERCEIRA
0 capital social, toralmente subscrito e integralizado de 3.500.000,00 (Três Milhões e

Quinhcntos Mil l{eais). passa para R$ 5.000.000.00 (Clinco milhôes de reais) neste aro. em
nroccla colrentc do I>aÍs.

Estc aumento no capitai ser'á integralizacio com a conta Lucros Acumulado. O Capita) Social
!iuarai dividido cm 5.000.000(Cinco lvlilhôcs) quotas de valor nominal unitaria de R$ 1,00
(rul] real), que passam a pertencer aos sotistas como sggue:
Ao cotista PEDRO FERREIRA SOARES NETO passará a pertencer 4.950.000 (Quatro
Milhões e Novecentos e cinqüenta Mil) quotas do capital social, totâlmente integrali?adas no
valor nominal R$ 4.950.000,00 (Quatro Milhiies e novccentos e cinqticnta e mil reais).
A() coristir MÀltlÊL wl..l{NECK -l'l§(ic() 1'A.lR,,l },'IiItRRIRA passará a pcrlencer
50.000 (cinqticnta Mii) quotas do capital social. totalnrcnte integlaliz-adas no valor nolrinal
It$ 50.000.00 (Cinclticnta Mil llcais).

CLÁUSULA QUAR'TA
A Lesponsabilidade dc cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas lodos respondem
solitlarianrente a integralizrrçào do Capital Sociat.

coNsol,rDAÇÃo r)^s DrsPo-srÇÔES cuN'f R^t'uAis vrcliNl'Es NA
soctED^tlE sKoll^ IiN(;ENHAril,\ r, coNS'il{tJÇÓES L'fl)^.

CúUSULAPRIMEIRA
A Dcnominação Social da sociedade é SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES
L'n)A.

ílt.,itis t r i.,\ sE(l ut{t).\
A socieclade iniciou suas arjr idaclcs na dalrr r.ic âpro\'0Çào na .lttntit ilolncrcial do llstaco clo

l)iarri cm 0j dc Ablil dc l9ll4. c se:r,t prazo tjc duração ó intlctcrminado.

CI,ÁUSUI,A TERCR,IT^

^ 
Socicdadc lcm suit scdc ns citlittic tic lcrcsina. no Iistado do Piaui. com cndercço na Ilua

.lo:'nalista João Ilocho Marinho. I25 I . llain u Ininga. 0cp (r'1.049-740 'ltrcsina I) l.

'r.i.

-,r CL^USIIL^ QUAR'I i!
i Âs atividades da sociedadc são abaixo relacionadâs:

4120-4/00 - Construção de ediÍiciosl
42?2-7l}l - Constnrção de redes de abaslecimento dc agua, coleta de esgoto e

(onstruçÕ.s correlatas:
421)9-5tL)t)- Oulras obras dc engcuhillilt civis não cspccilicadas anteriormentc:

4721-glO7 Constntçàt: tJc cstaçõcs e rcdcs cie distlibuiçào dc cncrgia clcl: ica:

4221-glO3- ManutcnÇão dc redcs d': distribr.rição cic energia clctrica:

4221-9tt)4- Clonstrução de cstaçõts c rcdcs dc tclecomunicações;

4l2l -5l00- Instalação e manutenção elétrica;

4i29-ll03- lnsralação. manutenção e repalação de equipamentos incorporados ás

dc labricação próPria;

6C

Istnlça)cs. cort'r() clc\ rd()r'cs. escltdas ( r'tittilas rolurrlcs. escclo
,ffi. 125.5S9Í0001 -88

a

I llllJNICIPÂL OE SÀO BERilARO(
rdo coslho de Almeida, n" 863

Cep 65 650-000
São Elernar<lcr. - lvl a

lr\'^*ç'lpffi
ittlutttt'{

CRIIEICO o BEGISÍFo W 19/04l2}i-1 08:{9 SOB N" 20170159151'
ffiâà6õ,-rzoisõi5i oe ollorlzor: cúorco DE vERrElcÀÇÂo '
11?O145IOO6. §IaE: 22200055770 '
sÍoaÀ ENGAjBBTÀ E Cot§ER[ çoBs rJmÀ

Rrlrrf,m rcEr! DE oI.wBrRÀ Eüar8o JúÍroB 2
SEGEÍÁRTO-GERàI.

tEBSrrÀ, 19/Oal2017
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4322-3102- Instalação e manutenção de sistcmas centrais de ar condicionado. de
vcnlilâção e rcfi igcraçào:

4j?2-1O I - lnstalacr)cs hidráulicls. sirnitririas e tic ghs:

4l:l-j10:l- lnslulucrlcs dc sislurl:r rlü prcycr.rÇio contra incôrrtiio;
..1il9-lí)9- Orrtras oblas rlc rnslaluçõcs ci)r conslnlÇôcs nâo cspecilir:adas

anteriomrcntc;
41 | 0-7 100- lncorporação de empreendimentos inrobiliáu:ios;
4313-4/00- AlugueJ, com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos

scrviços dc lerraplcnagem:

\ 1". A rncdida quc u socicdatlc dcr,a iniciar a exploraçào eletiva de cada urna das

rriivitiadcs prc\.isLas ncsta olalusula, contratará o profissional lcgalnrente habilitado ao

clcscnvolvirreuto das citadas ativrdades, laz-endo rcgistrar devidamcntc no CI{EA e demais

órgàos competentes a necessária responsabilidade técnica.

§2o. A responsabilidade técnica pelos serviços e obras de engenharia seú exercida
pelo sócio PEDRO I'ERREIIIA SO,{RIIS NETO.

ct,/\ i j§i;1.Á Qt tN'l'^
O capital social. totalurcnic subsclito u ,ntcrrrrlizaCo c dc l{$ 5.000.()0i1.0() ((linco milirclcs dc

i{r:tis). r.lividitio crn 5.00t). (XXXCirrco i\lrlirÕu-s) tluotits Jc valoL nomin:rl unitária dc RS 1,00

(unt |cal). dist|ibuiclas dc acordo com as suds paúicipaçõos no capital da seguinte Í'orma:

^o 
cotista PItl)RO l-l)RlUtIRA SOÀRES NE I'O pertenca 4.950.000 (Quatro Milhôes e

NrNcccntos Oinqiienta Mil) quolas do capital social, totaimente integÍalizadas no valor
rlonrinal ÍLS -+.950.000,00 (Qrratro I\4ilhr-rcs c novecenlos e cinqtlentâs mil reais).

Ao cotista rYlAli.l0L !VliltNIiCK 'l-lli{)C-O 1'^JIt^ I,'EltlllilRÂ pertcnce 50.C00

(Cinqtienta Mil) quotas do capital sociai. lotahncnlc integralizadas rro valoL nominal IIS
-50,000,00 (Cinqüeuta Mil lteais).

CLÁUSULA §EXTA
,\ rcsponsabilidade de cada sócio é restrila ao valor dc suas quotas, nras todos rcspondem

s0litlariarnentr' ir inlegla)izaçiIo do ('apital Social.

ct,Á UsL l,.r st:'lt vl/\
.\ socicdadc c aclntitristrada e.\clus ivantcrttc pclo cotisla Pl'l,DRO I'ERREIRA SOARES
\t.i lO, o qual Lre upa o cargo cie Sócio Âdmitristrador.

§1". O Sócio Âdnrinistrador lica dispensado dc prcsiar caução para garantir de sua

gcstrio-

§2'. O Sric,io Ârjnrinistr:tdor poclcrú constil.uit proourador parâ rcpresentar a socicdadc

ilcsdc que. do illslnD]]rllto tl: constituição. constcm cspocilicarncnlc discrinlinzrdos \rs alos

que o procurrcior potlcrá praticar c o prâzo tlo vigência da procuração. sâlvo quanto nrandato

ara rcprcsenteçâo judicial. quc poderá scr outorgado por prazo indeterminado.

§3o. O Sócio Adnrinistrador represeutará a sociedade ativa e passiva, em juízo ou fora
\

ilclc. praticando todos os atos necessários ao processâmento dos negÓcios sociais.

"l:.06. 
I 25.369/0001 -eF

rdo coelho de Almeida, no 863

-.§
-}§SllltjllICIPÂI DE §ÀO BERtlAR D'

\N

a

cep 65 550_oooSão 13ê rÍ.l a r<l €> IVIA @!rf ICo o REGISTRo Pa Lg/Oal2OL1 08:49 Soa 
'' 

20170150151'
pRo,rdôú, rzorsorsr or or/o1/2o1'1. cóDÍco DE vaBrflcaçÀo:
11?01{51005- §BE: 22200055770-
§GoRÀ EiGB§!àRIÀ a clrgEoçÓE§ ú@À

RÀrx)xDo lplBto DE -o!rt/E!tiÀ rcdrErao Ji!'roR l
sBcREúíRro-GaBÀI.

BESrnã. 19/0{/2017
l-/* eo'1 @fn

g'/orf tot ?'
@ ,Â.cEP{

4

w

N



PM .FOLHANO

PR0CE9§0 â0 Llo .)

Vrs[0:_

ct Áustrt,e oIT^vA
t.r S(lcio AclnrirristlirJol tieclala- sob as pcrrirs da lci. dc quc não es11l impedido dc exercer a
adnrinistração cia socicclatle. pol Ici csirccial. oLr cm virrrrdc Ce condcnação criminal, ou por se
cncontraT sob os elcitos dcia. a pena qrrc vctlc. ainria rlue lcmporariantclrte. o accsso a cargos
públicos; ou por clime tàlinrr:ntar, de prevaricação, pcita ou subomo, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, conlra o sistenrâ financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência. conlra âs relações de consumo, lé pública, ou propriedade.

(:I,,\I ISUI,^ NON,T
\ur:itrrir tl»s iilcirrs ltrriJ:r';i !!l r)ol'r)c r,iit :;ocicti:rtlc. lornlir-sc l:ador <lc qLralciLrcr pcss0a. i:em
conro avaliz.al ou cudosslil tiiulos dc clediitrs a Iàvor de lo'ceiros.

CLAUSULA DECIMA
0 uso tia Denominação Social, que é vcdado na prestâção de avais, tinanças e Íàvores
scnlclhantcs, e dc competência excl do Sócio Ad trador, o qual obriga a Sociedade
lará trrdos os llns rlc dircito. O uso el,lomlnaçao ito como segue:

SK()ITA EN(;Ii r^ Ê coN ÇÕris r.'mA

PEI)RO i,IITA SOA ES NETO
Ârlminis r

lil.)(ltvl,\ I'l ! ill I.l I lt.,\

CLÁUSULÀ DÉCIMA ST,]GUNDA
Ào túrmirro tlo crcrcicio social- crn .il Cc dczcmbro de cada cxercício será encerado o

llulançu Patli:lonial- tlcrrtro.ios i;arâmctlos tirados lrelir legislaçào tlo inrposto dc rcuda em

r iqor. Os luclos ou prejLri;:os upurados scll-«r rliljtlitios ou suporta(los pêlos sócios dc asoldo
conr sua pau ticipação no capitai da cnrprcsa.

CLÁUSUI-^ I)T:CIMA TERCEI RA
Nos quatro mcses seguintes ao lérmino do cxercício social. os sócios deliberarão sobr€ as

coi!lils e Ccsiitnarào adnrinistradttrcs qi[t»tlrr lirt o castr

(lt,^ t IS ti i-,\ l)i'l(li:\'r,'. Qt.,r.lt't':\
\.s !lrior:ls sir,.r intiir,isirci:; c niio Iroiieriio scr ccditiiis ou uansl'eridas ê torcciros sell'l o

conscutiulerllo dos outlos sticios, a qr-rcnt iica asscgurado, cm igualdade de condiçÔes e

-pr..^Ços. o dircito dc prct'erôncia para sua aquisição sc postas à venda, formaliz-ando, sc

I?Jl'iíi8o'l,itos$t} gq!r1s. B;alt*ação conlraruai pcrtincnrc. O direito de preÍ'erência devera ser

trttüRÀtHj IIICIPÂL OE SÂ(] $Efll.lÀRD;

i. l,ri-tiSliI

W

4
-tJ

(Frãõl# BiÉtrdo
'e&'ô'

!"r/r* /o''r e!L+1

h/ ct/to/ / .i

coelho de Aheida, no g63
65 55()-oooSãoEe rÍia r<i() ivt l\ §

CER?IaICO O REGIS'IRo Au Lgl|llzoL'l 08:49 SOIB n" 2017015015:.
pacrccq,o: 170150151 DE OalO4tzOL1. CóDrGO DE Y§IFICÀ§ÁO:
11701151005. lrIRB: 22200055770 .
goBÀ aNGENEÀR!À E cqcsrSúçÕas t@À

RÀrrúDlDo lloitto DE or.rvB8,À tol{tErro JortoR
sEctrrÍÁRro-eRÀ!

,rBRBSI!q, 19/04/2017

4pJTEPI
r,r::.cirÍtr

()§ s(ici\)s r[ri f,.lrlrciÊ:trÍ-r)] ;()ri rcLl I!'irb:.rllri, l)Js:i!riLl rlil 1)J)üraçà!) tl.rs rtcg.ticitls Iirtrlo.jus a

rclirudils rncnsais rlc 'prti-lltri.riu". ro i,alur ctlLrivaLcrttr r: I (uin) salátio Drinjurtl, para debito e

tlespcsas gerais da ernprcsa ou conta assenrclhada, podendo este valor ser elevado, a critério
dos sóojos, atc os limitcs pcrmitidos pela legislação do imposto de renda.
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li'I0DALIDADE€ rzà
Vis I0:

c\arçrta(-la n() J)r':t7o dc sussunlir rlias dlt r!otilictrçiro lirrrrai c cscrita tlo inlcrcssc tla ccsszlo otr

I rar'r sfcrôÍic ia ixrs dctllis s(rr;ios.

CLÁusu r.^ I)lictM^ eurN'r'A
A sotiedadc poderá a qualclucr tcmpo, abrir ou t'ccirar lilial ou outra dependôncia, mediante
altcrução contmtual assü]âda por todos os sócios.

CI-ÁUSU I,A I}ÉCIT,I^ SEx,rA
\tr câso de ialccin]crllo ou rclirild2l de Lrr': dos s()cios- a societlade nào scrá clissolvida ou
c\tinta. cabcndo ao(s) si)cio(s) rclnanescdirc( s ) clclcnrrilrlrr unr ilirianço l)atrinronial na clara

do lhlccimento ou rctirerdo. ondc os hcr(iciros ou succssorcs dcvcrã() cnl.i0 ltrinta) dias,
ruranil'cstal a vontade de sercm intcgrados ou rtào nâ sociedadc. não havendo acordo,
reccbcrão os seus direitos âpr.lÍados até a data do Balanço Patrimonial, à vista ou em l0 (dez )
parcclâs iguais e sucessivas. vencendo a primeira enr 30 (trinta) dias após a data do
irlccrlirmcnl() do bulanço. scntlo corrigido pc)<l indicc vigcnte da Receita Federal.
i':r'lt!,r:lir únr:,., O tttcst:io l)r'oc\'rliiiriirli) :relii lttlotrrtlo cnt oulros cirso:i cm cluc a sociccladc
\c rcsolvil cll) lclaçtio it s.rri(}-

(.1,ÁL s r i..\ r)l;(. r\,r.\ si.t'r'tr{/r
Caso seja ncccssíri-io 0/or.r conveniclrtc. o i'durinistraclor _iunlo conr os dcmais sócios, poderão
outorgar procr.)ração enr nonre de quern t'or determinâdo, cujo mandato constará podercs e
praT-os caraclerizados, podendo ser público ou p ticular.

(ll.^tisL.ll.^ I)E.CI M^ OITAV^,
i: cr1:rcssrr c rirr:rirrarrl!'nrcrrrc proibirlo (} riro d:r l)e[onrinação Sr>cial para lltrs estratrhos a0

s{Ju objctrvo. principallncntc rr lclcciros n sircictlarle. liica rcssalvatio- porclll. r.ltlc libcrllidaclc
dc qualqucr ordcrn scrá a(inritida cntrc a srrc,irtladr c scLrs componcnlcs. ,: no intelessc conrurn

ricla e dclcs.
l)uragraf'o únioo - tl tàcultada a participação da sociedade em outras empresas. Ao interesse

rlc suas linitlidadcs.
(.t.iitjst 1.,\ I) [. ('l NL\ ro]\,\

r\ si)!rL'.:lir(1. r,;.,r1,:l]i scr' ,iis:.;lr irl:r ir !]tr.ll.lir.l'IJI)jpi). ])ol rlclibcraçio ila ntltioria dos sticios-

ü.()Lr sc l(iILt l rl)(r:rsi\el \r s{,: ;Lir:Li()ll:11}rL :li(,.

ct,Ár;sur-^ vlcltssiM^

^s 
delibcraçõcs sociais, aintla que impliquc em alterações contratuais, poderão ser tomadas

por s(rcios que representem a maioria ao capitai social.

,trO6t'l au. 1l' ri ;:i'..' ;

iIUlllClPÂt CE SÀ0 3i.riNl,n! .

Pnça Bemardo coelho de ÀlÍriiri dâ. n' ü63

CoP 65 55O-OÚ{-',
São Bê!-tra !'d<) * lvlÀ

c r..ÁLjsULlr v I i; I1:ssl \{/r PltlMIiIltA
l)s iitígios (lu0 i)ossâtr'l surttit' clttt c as l-13rtcs cttr raz.ã.o dcste contrato. dc sua cxccuçãi) ou de

(luttisqusr atos ou Iittos rclitlivos a clc- scrix, :;tttrttlctitios a juizo arbitral.

CI,ÁUSUI,^ VIGí]SSIMA SEGUNDA

^. 
partc intcrcssada na f'onnaçào do juizo arbitral manilestará à outra. por escrito, com

: onrprovação tlc t.CcCbirncnttl. Sua inlCllçato de dar injci0 à arbitragenr- convocando-a pata, nO

rrliizo- irrrplorrositlc i (iC Cinco (5)diAs iilr:is,.lo reCchiitrenttl da comunicaçãO. co:llpilIcCCl aO

!\tllbclcrillrt!tio sü(ic ri:i ,,'tt1t);.':il', rll) ha;ii ii'' i,-irl!liltiiti:1. l'l'-tt'it iirmar o conrplotltisso ttrllitral'

cEFlrrETc! o REGISTÂO s lg/O1/20:.1 08:19 SOB N" 20170150151
ãÀoÊãõ 

' 

-rloilõiii ís órTorizor'7. ctDrco DE vEarPrcÀçÃo:
11?01451006. NIaB: 22200055170-
sroRiÀ EtlcE{EÀljLÀ E cqastR@Bs ll!À

RÀrxnrDo Not{Àto DE oLwE[R]r §Eqo JÚlrol
sGBEíaro=@ÀI'

TERESTE, 19/04/2017
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PR0CEiISC
-IiIODALIUA]

ir!sÍ0:

(,a
çON§

322 9!(,
E

CI,ÁUSUL^ vI(;ESSIMA TERCEIRA
Âo tirn:ar o co:lpromisso albilral, quc contcrá as maleriâs jndicadas nos aíigos dez (i0) e

onz.c (ll ) da l,ci no.9.107. de 23109/1996. scgunclo convier os conrpromissários, cada paÍe
dcsignará um ii:'bi1ro dc sua livlc escolha, ljstes. scndo em número par'. nomeârão oLrtlo que

so inlegrará ao colegiado.
Pârágrâfo primciro: l{avcrrdo impassc na noncação do árbirro neccssário a tomar impar o
númcro dc intcgrantes do conselho, serão aplicadas as nornas da lei citada nesta cláusula.
l)lrírgralb segun(io: Iim qualquer hipótcse. as partes cstarão obrigadas a aceitar substituição
rlos iirbirros quc icnhaln inrlicado inicialmcntc. indicando outro sc aquelc. por qualqucr
r:ro1ivo, cslivcl irrrpcdido r)ir rccusirr o cnc:tilo.
llarágrafo lclcciro: l:nr quillqucr cüso i)\ iiroitros potlcrào iuigal pol cqiiidadc. aplicancio os
plir:cípirls gcrars.lc dircit(). os usos c cost.I]rrs comcrciais.
I'arágrafo quarto: Os custos de instalaçõcs e liurcionarncnto do juizo arbitral, inclusive no
tocaulc à [cnlunernçÍlo dos árbitros. serão rateados por igual entre as partes, qualcluer que seja
o s(:nlido ou conteútJo da scntc ça arbitral.

ct,Átjsut.^ Y I(; ESS| M^. QUAR'I'A
lrica cleito o lbro dc l'crcsina pârâ rr cscrcÍcio c o cLlrnprimento dos direitos e obrigações
rcsultantes dcslc contlato.
l'i pol estarem assim justos c coDtrÉtados irssinam a presente alteração em 0l via.

.f
INA (l'}l).20 de Fevereiro de 2017

I)liÍ)t{o Í{l)lli 1\ SOÂ t.;t o
io- Àrir.n iuistxrd

l,iit) 0l il.ro'r tNo('() i Jl(A l;l:li.l{l:l

@
t't\(xlo l'^JR^ l;l RI]IRA

<-J

| 06,125.389/úüC1.:i"
Secro ir A lluIIICIPÂL OE SÀO BTt{l\iARO,

do Ed ardo co€lho d€ Almeida, n" 863
Porr N"s7l2or Cep 66 55O-OOO

SãoEerrrard<>-ÍVlA

Socio-Cotisla

J\íARIEt- WEI{NI::CK
Sócio-('olisla

\

Ef

II

tuP
,/,/ /

í,7n /*?
o1///í

&,CEPI
iriE?ffiffi í

I

cRrraICO o iEêislBo s :lgt}r'/20].7 Oa:49 soB !t' 20170150151'
ffiõôiã,-rãrsõisr w otiottzot't cóDrco DE verrÍ@Çlo:
11701a51OO6 - [IaE: 22200055?70 '
skoRÀ EDGBoRrÀ r cptÉrlRoÇoEs r,t'Dà

RÀr*ttDo rEtGto DE qÍ.rvErx,À ltrEEo JürIG
sac§EdRrÉ8À,.

rrBasrlrÀ, 19/0112011
,rr. Piârri.ti9"itâ]. Pi'gd b!
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Sindicat0 üa Indúsuia da Consuução Giuil de Ieresina

2

Filiado à Fed. Ind. PiauÍ - FIEPI e à Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC

HA NO 2í
{.

PM .FOL

PROCESSO

MODALIDADE

V:ul0:

oecumçÃo slNDrcAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa SKORA Engenharia e Construçôes
Ltda - CNPJ: 07.247.21610001-03, localizada à Rua Jornalista João Rocha Marinho,
'1251 - Baino: lninga - CEP: 64.049-740, Teresina/Pl, encontra-se em dia com a
Contribuição Sindical Patronal referente ao exercício de 2018.

A presente declaração não exime o SINDUSCON-TERESINA/PI de vir a cobrar
débitos anteriores relativos à Contribulção Sindical Patronal.

Teresina (Pl), 08 dejaneiro de 2019.

Sindicato da lndústria da Construção Civil dê TeÍesina

G--CL
Francisco Reinaldo Rebel

Preside

L_
ofámpaio

M|",rff"ff4

J: 06.12§.3e9í0001'88
PREIEIÍURÀ t'tUtt ICIPÀt OE §ÀO BER}iARD(

Praça Bemado coelho de Almoida, no 863

Secretâria Munici
de Educâçào
Po( X"87/201,

pal Cep 65 ü50-ooo
São Bêt'n 6y6;q - MA

§
.§

§

@

I

Av. Industrial Gil MartiÍ§, 1810 - Ed. Albeno Franco - 7" Aadar - Redenção - CEP. 64.017-650 - Tercsina - Piaü
Fone: (86) 3229- 1970 - Faat (ú) 3229-2'l 16 - E-mail: sindrscon-pi@ve1o)@ail.com.br
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§irdiGato üa lmú$ria da GonsuuçãoGÍuil dolercsina o
Filiado à Fed. Ind. Piauí - FIEPI e à Cámara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC

PM .FOL

PROCESSO

HA NO g

oecuuçÃo DE REGULARTD OOALIOAOE "lVrs Í0:

Declaramos para os devidos fins que a empresa SKORA

ENGENHARIA E CONSTRUçóES lrOA, inscrita no CNPJ sob no

07.247.21610001-03, com sede na Rua Jornalista João Rocha Marinho, 1251 -
lninga - Teresina/Pl, está registrada como associada nesta entidade sob o no

032, estando em dia com suas obrigaçÕes.

Por ser a mais alta expressáo da verdade, Íirmamos a presente

declaração.

Sindicato da lndústria da ConstruÉo Civil dê TeÍosina

ü \)

ê L '1Francisco Reinaldo Rebgló
Presidentê'

Sampaio

lr.ald ed'1''^ @W^^

tWOrleolr
06.125.389í0001'88

Secretárja M
do Educa

PJ:
REfEIÍtJRA [ruitlclpÂt 0É sÁ0 BERI{ÀRD(

^,.,olpça 
Bemardo

áo cep
coGlho de Almelda, no 863

65 650-()()()
017 São Bernardo !\,i,;\

ll

i
2

§<
S

Av.lndustial Gil Manirc, l8l0 - Ed- Albano Frarco - 7" Andar - RedenÉo - CÊP.64.017-650 - TeÍesiaa - Piaú
Fone: (86) 3229- 1970 - F ax: (86\ 3229-17 f6 - E-mail: sinduscon-pi@veloxmail.com.br

@

Teresina (Pl), 08 de janeiro de 20í 9.
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SI}IDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA

cot{sTRuÇÂo r oo iltosrlrÁnro Do ryrÉoro pnnxnígl
stmeirai@)Base Territorial: Teresina Altos José de F

ftff§lxr.Pt
Plú . FOLHA NO

PROCESSO L
MODALIDADE

í cowsfi..

v;
r'
C

06 !'

CERTDÃO

Podendo assim, estar participando de licitações
municipal e empresa de econohia mi#.

Estâ del (cento e vinte) o1âS.20

Teresina, 04 de janeiro de 2019.

púbticas pm órgãos estadual, t'ederal,

3222\lisÍ0:_- o

Certificamos para fins de direito, e a quem interessar possa, que a empresa:
SKORA ENGEI\IHARJA E CONSTRUÇÔES LTDÀ empresâ de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no 07.247.2161000I.03, com sede localizada na Rua - Rua -
Jomalista João Rocba mariúo, I25l - Iainga - CEP- 64.049-740.

Tendo como ramo & atiüdade, consruçao civil em çral regular com nossa

Entidade Sindical no tocante a contnbüÉes: social e confederativa, atã a presente data.

^{

certidão tem

REIEIlt,JRÀ íTUIIICIPÀL 0E §À0 BErillâRü

BemaÍdo coêiho ce Almeida. no 863

, 6sp 65
§ão Benn

55()-ooo
ardo - lvl A

P *,a-n"t- eo1'v\ O* {'i\!

.,, oolt aü1{'d{,fdÍl o'

ffi

§
>x

t

Sede: Ruo JonoÍos Bofisfo, Ns i055 ' Centro / Norie ' Ieresino - Piouí ' CEP: 64.000-400
Fone: (86) 3222 - 7123 / 0800 280 5181 , E-moil: sitrícom@ig.com.br . GNPJ; 1 1 .630.ó13/0001-29
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PM .FOLHANO

PÊC'E§§O

5 lítrRH - ENGENHARTA E coNSrRU
DALIC}.ÜE C ê

LTD

Av. BÀRÁo Do S,4{ _ 2" ÀNDAR CASA D[ P Etll EAO POSTO PETROBRÂS - CENTRO -

Teresjna (Pl), 21 de Janeiro de 2019

SKORAq<

Projetos - Cálculos - Construções

coNCoRRÊNcIA oo4nol&cpLpMsB

DIA 21 DE JANEIRO DE 2OI9

HoRriRIo:11:ooHs

'\\.
À§

n 0 etr0co TADORA_C R 0-Pt 041 5 3-0

Eng'
cPF. 273 729 103

Rc.524655-Pta

Rua Jornalista João Rocha Marinho, 1251 . lninga. Fone: (86\ 3222-8455 10891 . Teresina-Piauí
CNPJ: 07.247.216/0001-03 . lnsc. Est. ISENTA. CMC 033.132-5 . CREA4.301 13â Regiáo

Email: construtoraskora@gmail.com

§

CAIXA 1 88.100,00 289.592,t5
BANCOS . CONTAS MOVIMENTO 2 22t ,885,42 412.812,44

ourRos VALoRES DrsPoNivErs 3 5.186.356,95 7.260.848,88

TOTAL DO DISPONÍVEL (ITENS 1 A 3) 4 s.496.342,3',7 7 .963.253,47

5DUPLICATAS A RECEBER 183 .0't |,22 688.417,17

MENOS: DUPLICATAS DESCONTADAS 6 0,00 0.00

MENOS:DEVEDORES DUVIDOSOS 7 0,00 0,00

LIQUIDO DE DUPLICATAS A RECEBER (ITENS 5 A 7) 8 183.01I,22 688.4t7 ,1',7

TiTULoS A RECEBER (ATÉ I ANo) 9 896.168,62 l .101.688,30

DEVEDORES DIVERSOS (ATÉ I ANO) l0 180.000,00 5.433,00

TITULOS DE RENDA ll 0,00 0,00

OUTROS VALORES REALZÁVEIS A CURTO PRAZO 764.700,00 764.',l00,00

AL S8A 12VEL A CURTO PRAZO

OSED RIO§E

l3

15

14

0,00

1.840.868 62 1.871.821.i0

10.523.49t,94
0,00

0,00 0,00EMPRESAS SUBSIDIARIAS OU FILIADAS 16

17 0,00 0,00DEPOSITOS E CAUÇÕES
18 0,00 0,00OUTROS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

l9 0,00 0,00TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO (ITENS 15 A I8)
20 239.418.40 899.418,40TERRENOS E EDIFÍCIOS
2t 43.952,70 43.952,70INST. INDUSTRTAIS, MÁQ E EQUIP
22 59.071.66 59.07 t,66MÓVEIS E UTENSíLIoS

VEICULOS 23 2.322.151.13 2.733.r51,r3
MARCAS E PATENTES 0,00 0,00

OBRAS EM ANDAMENTO 25 0,00 0,00

DIFERENÇAS DE CÀMBIO 26 0,00 0,00

OUTROS VALORES A APROPRIAR 27 6.363;t9 6.363,79

28SUBTOTAL DOS ITENS 20 A 27 2.670.951,68 3 .1 4t .957 ,68
29CORREÇÕES MONETÁruAS 0,00 0,00

MENOS: DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS N 30 7 4.725,01 74.725,01

TOTAL DO IMOBILIZADO (ITENS 20 A 30) \-\- 3l 2.596.232,67 3.667.232,67

effeiro Soorcs Ne

z

\

DEMONSTRATIVO FINAI\ICEIRO .TATIVO
DÀTAS DOS BALANçOS ATruAIS

;lú CONTÂS

pn

z
rI1F 2016 2017

't2

-
Q

rtNH1>t.<À
N
-1

rOTAL DO ÀTTVO CIRCULÁNTEIMENS.4 À 13) 7 .520.222.21

24

l)l14+ 19ATIVO t0.r16.454.8t 14,190.724,6



(,PM .FOL

PRCCE3: I
5 l{trRH - ENGENHARTA E coNSrRU HE6. ro JT

coNcoRRÊNCrA 004/201&cpL-pMSB

DIA 2I D8 JANf,IRO DE 2OI9

rroRÁRro: r l:ooHs

^v. 
BARio Do RI0 BR^x o s/\ - 2" â\DÀR SOT ZÀ ('ÁS.1 Df, PAfS f\| lRt:\'t[ POSII) PUTROBR^S (]E\-|'RO S.lO BIRI'^RDO -]r]\

N
d

F

=U

i<
i.)

J
F

U

SI(ORA TNG. E ãrimmtaa,*.tir-
N/co ÍADORA-cRc- p r 041 s3-0

CPF: 273 723 103-82
RG 524655-Pl

Eng o Pedra Fe

Rua Jomalista João Rocha Marinho, 1251 . lninga. Fone: (86 3222-8495 10891 . Teresina-Piauí
CNPJ: 07.247.216/0001-03 . lnsc. Est. ISENTA . CMC 033.132-5 . CREA 4.301 134 Região

Email: construtoraskora@gmail.com

§

DEMONSTRÁTIVOS FINANCEIROS . PASSIVO

DATAS DOS BÂLANÇOS ANUAIS
7 CONTAS

z
9]
F

2016

nruLos t oBRrcA( Õ[s A PAGAR 39 (l 0

FORNECI]DORES 10 503.036.29 414.925. I t3

CIAS, DE CRI]T]II'O I' T.'INANCIAMI]NI'O 4I 58.400.00 440.161.20

CRI-]I)ORIJS I)IVI]ItSOS (l 0

0BANCOS . CREI)ITOS ,\ C]TJR IO PRAZo tl 0

49.t01,95SALARIOS A PAGAR l.l t32.34t.32

12.35 |,66 6.954,12INSS A RIiCOI.HLR
46 4.933,27 12.464,94FG IS A RECOLI II]R
4'l 89.439,60 §) dl, ,1]i\,1POS'Io A PACAR
l8 (l 0F'INANCIAMI]N I'OS I)O EX'I'ERIOR
19 14801,46 9987,82OUI ROS VAI.ORITS P^CAVIIIS 

^ 
CUR'I O PR IO

IOTAL DXIGIVEL A CURTO PRAZO (ITENS 39 A 49) 50 815.304.60 986.039,44

5l 0 0I-II'UI,OS E OBRTGAÇÔI]S A PAGAR

CIAS, Dti CRI]DI IO I' FINANCIAMENTO

5lT'I\ANCIAMI]NI OS DO I]X'I DRIOR

(lRIll)ORIiS I)IVLRSOS 51

55BANCOS . CREDITOS A CTJRTO PRAZO

56CREDIIOS DI-l t:\,1PRt'lS^S St-:BSIDIARI,AS OU AIjll.lADAS
5?OUl'ROS VAI,ORt]S PACAVI]IS A I,ON(]O PRAZO

58

N

z

,]

I OT^L LXI(;lVl,l. 
^ 

LONCO PR^IO (l I ENS 5 I 
^ 

57)

986.039,4,r59TOTAL DO PÂ§SIVO REAL (ITENS 50 A 58)

4.000.000,00 5.000.000,0060CAPI I At, SUI]S('RI 1 O

6lMENOST CAPITAI. A RIIALIZAR
5.000.000,00,t.000.000.00CAPII'AL RT]ALIZAI)O (I]'I]NS 60 A 6I)

108.545,16101i.545, I 6RT,]SI'RVA I-IJGÀI-

OUl'RAS RESEIiV^S 61

I,UCROS SUSPENSOS 65

5.192.605.12 It. 096. 1 ,10,0 1LUCROS DO EXI]RCÍCIO 66

RESI]RVA P/ MANU-I'ENÇÀO DO CAPTTA]- DE GIRO

RISI RVA RIrlrt Rt \ I F ,n t unttl( ÀU MoNF.l 
^RI 

\ Ã
69 \ \\s\ 50.28 t3 .204 .685 ,1',7IOTAI DO CAPITAI, PROPRIO (ITENS 60 A 68)

\70

CRÉDITOS SUSPENSOS

RDCIifl^ AN llrclP^llA

7\ \ITJNDO DE CARANI'IA IEMPO DI] SERVIÇO

OUTROS VAI-ORUS PLI\l)l)\ f llS )j

Fz
z

I'OTAL DO PF]NDENI'D (I'IT'NS 70 A 7]) I t+
't 5, ú.,rsl,ar 11.190.721,61ITENS 59 + 69 + 74AL DO

iro Soores Ne

NUT
I

I

N0

,$
Tercsina (Pl).21 de Janeiro dc 2019{L

§F
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62

63
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CO)iCORRÊT-CIA OO1,2OI&CPL.PMSB

DIA 2I Df, JANEIRODf, 20I9

HoRÁRro, l l,ooHS

^v. 
BARÁo Do Rro BRAr.,co S^ - 2".T)JDAR soI ZA (]ÂsA Df, PÃEs T]!Í TRI]NTT]AO POS.I.O PETROBTTAS Cf,N,I.Ro- sÃo B[RNÂRDG}'I,{

ECEITAS TÉCNICAS (FATURAMENT0 MENoS DEVoLUÇÔES
DESCONTOS)

,rcno liquroo oo Exnncicro 1.1 - r;
SALDO DO EXERClCIO ANTERIOR

Teresina (PI),21 de Janeiro de 201

Rffiam«mn-

§

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO. LUCROS E PERDAS

DATAS DOS BALANÇOS ANUAIS
CONTAS

z
G,I
F 20t6 2011

I1.313.231,39 17.874.847,5 8

CUSTOS DOS SERVIÇOS
3 .260.298.36 6.598. I38,25

LUCRO BRUTO (A - B) C 8.052.933.03 11.276.709,33

DESPESAS ADMINIS-I-RATIVAS D 3.089.953,26 4 .664 .7 9 | ,37

DESPESAS COMERCIAIS 0 0

LUCRO OPERACIONAL (C - D. E) I.' 1.962.9'79,77 6.61t.9t7,96

DESPESAS FINANCEIRAS 0 l0.3 3 7,90 126.t7 5,2t

0 0OUTRAS DESPESAS

Rr,tctirrAS NÀo oPItRACIoNA I s 344.t t7 ,89 548.890.59

LUCRO rntAUrÁVEr- (F r r-G-H) 5.296.'7 59,'7 6 '1 .034.633,34

PREVISÃo PARA IMPoSTo DE RENDA E CSLL 192.888.30 381.098,45

5. t03.871,46 6.653.534.89

M 3.113.739,43 5.192.605,12

N 2.525.005,77 4.250.000,00DISTRIBUIÇAO DE DIVIDENDOS

0 0OUTRAS DISTRIBUIÇOES o

P 5.t92.605,t2 7 .596 .140 ,01
sALDo pARA exencicto SFGUtN n- {L - M - N - o)

sÍRUç0t5
..§ .r

DA.
SKORA E

Enoo Pedro reiro Sqores elo

coNÍAD0RA.CRC-Pt 041s3-0
CPF: 273.729 103-82

RG 524655-Pt

+

Ruâ Jornalista João Rocha Marinho, 1251 . lninga . Fone: (86) 3222-8495 / 0891 . Teresina-Piauí
CNPJ: 07.247.216/0001-03 . lnsc. Est. ISENTA. CMC 033.132-5 . CREA4.301 13" Regiáo

Email: construtoraskoÍa@gmail.com
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coNCoRRÊNCIA oo4/2018-CPL-PMsB

DIA 2I Df, JANEIRO Df, 20I9

HotuiRIo, lt'ooHs
A\.II,\R{O DO RIO BRA\(]O s^ -2'^\D^R SOUZA CÂs,T DE PÁDs f,Il l RE) IE pos ro pÊI RoBRAS - cr\TRo s,io BER\ARDo -rÍ^

Ieresina (Pl), 2l de Janeiro de 2019

§i§É-
SKORA NSTR ts

ffi$ffiFnoo Ped

RESUMo DA ANÁlrse coNrÁnrL - RETRoSPECTIVA
DATA DOS BALANCOS ANUÀIS DATÀS DOS BALANÇOS ANUAIS

2016 2017
ATIVO RS R§

5.496.342,37 7 .963.253 .47
2.023 .879.84 2 .560 .238 ,4't
7.520.222,21 I0 .523 .49 t ,94

6.3 63,79 666.363,19
2.589.868,88 3.000.868.88

10. I 16.,154,88 t 4 .190 .7 24 .61

10.1 I 6.454.88

DISPONIVEL
npeuzÁvEL a cuRTo pRAZo
ATIVO CIRCULANTE (A+B)
n-pelrzÁvpl e LoNGo pRAzo
IMOBILIZADO
ATIVO REAL (C+D+E)
PENDENTE
ATIVO TOTAL (F+G)

PASSIVO RS RS

I 8 I 5.3 04,60 986.039.44

J

986.039 ,44
\3 .204.685,t7

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
exrcÍvEr- a LoNoo pRAZo
PASSIVO REAL O+J)
CAPITAL PROPRIO
PENDENTE
PASSTVO TOTAL (K+L+M) 10. I 16..154,88 t 4 . t90 .724 ,61

R$RESULTADOS
t7.874.84't.58

126.t15,21

6.6s3.534,89

RECEITA IECNICA
CUSTOS DOS SERVIÇOS
LUCRO BRUTO (O-P)
DESPESAS FINANCEIRAS
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS RECEITAS
lucno r-Íeuroo (er'r-R-s) 5. 103.871,46

RS
6.'704.91',7,61 9.537.452.50

12,41 r 1,34

9,22 r 0,67
0,09 0,07
I ,69 1,87

I,22 1,35

CAPITAL DE GIRO (C.I)
RENTABILIDADE DO CAPIl'At- PROPRIO (U/L)
RENTABILIDADE GLOBAL (U+RY(K.t,)
sor-vÊNcra GERAT. (F,K)
LIQUIDEZ COMUM (C/I)
»Ívtorrs cAPl'fAL PRoPRro (K/L)
Rl-( Ll lA lL( \lCA - ( API I \l Dt ClR(J PRoPRIO tO V)
Rl-cLl lA lL( \rcA - ( 

^l,t 
I^L eRóento 1o t-l

RS

t0. I 16.454,88
815.304,60

9.301. I 50,28 10.203.816,29

ATIVO REAL (F)
PASSIVO REAL (K)
pernrvôr.rro r-ieurDo (x-D f

eteilo Soores
dmrnistraQí

I

I

III

{'

Rua Jornalista João Rocha Marinho, 1251 . lninga. Fone: (86) 3222-8495 10891 'Teresina-Piauí

'NPJ: 
07.247.216/0001-03 . lnsc. Est. ISENTA. Cl,,4C 033.132-5. CREA4.301 13â Rêgião

Email: construtoraskora@gmail.com

llRls

t4 teo.124,61

6.598.138,25
| .27 6 .1 09 .33

.5.045.889.82

f---lz8-8ro-Jq

0,47I o,s t

,7

K
L
M
N

A
B

tr
Lp_

E
[a

G

H

x

o
P

a
tR
§
E-

L 0,55 0,50

lu

1 I .189.855,73
986.039,44

815.304,60
9.301. t50,28

11.313.231,39
3 .260 .298 .36

8 052-93 3 
"03

l 0-3 3 7.90
32S2341J6

344. I 17.89
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coNCoRRÊNCIA oo4nol8-CPL-PMsB
DIA 2I DE JANEIRO DE M19

HoRriRIo: ll:ooHS
Av. BÂR {o Do RIo BRANCO, s,rN - 2' ,\NDÀR (souzA c^sA Df, pÁf,s) f,M FRENTE 

^o 
posro PETRoBRAS - cENTRo - sÁo

BERNARDGMA

Razão Social: Skora Engeúaria e Construções Ltda.

Endereço da sede: Rua Jornalista João Rocha Marinho, N" 1251 - Zona Leste -
Baino Ininga - CEP: 64.049-740 - Teresina - PI. Telefone: (86)3222-8495. Faxl

(86) i222-0891 - E-mail: n rutorasko

Nome e função do responsável pela informação: Pedro Ferreira Soares Neto,

Sócio administrador.

LIQUIDEZ IMEDIATA

: 7.963.253.47 = 8,08

EXIGIVEL IMEDIATO 986.039,44

'feresi I),21 de J de 2019
:ffiffidmínni
coNTADORA.CR0-pr 041 5J-0

CPF: 273 729 103-82
RG 524655-Pt

SKORA

iro Soores to
Eng" Pe elre

N.§.
§\

r+Vf, (,)

I(,à
3,fu,

NS

rnccrlscgc.l?(t
sp(,

c

LT
À;Êtl

PM , FOLHA N'

Rua Jornalista Joáo Rocha Marinho, 1251 . lninga . Fone: (8ô) 3222-8495 / 0891 'Teresina-Piauí
CNPJ: 07.247.216/0001-03.lnsc. Est. ISENTA. CMC 033.132-5. CREA4.301 134 Região

Email: construtoraskora@gmail.com

SITUACÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

I

1'

DISPONÍVEL
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Projetos - Cálculos - Constnrçôes

coNcoR R ÊNcra oo4/zotE-cPt-PMsB
DIA 2l DEJAI\IÉIRO DE M19

HoHÁRlo:1r:ooH5
av.8aRÃoooRroBRANco,s/N-2saNoaR lsouza casÀ DE pÃEs)EM FÂENT€ ao posro p EÍRoBRA5 - cENTRo - sÃo BERNARoo-MA

sxoRA ENGENHARTA E coNsrRuçÕrs lroe
CNP lt O7.247.21610001-03

ANATISE ECONOMICO-FINANCEIRA

Liquidez Corrente

LC= Ativo Circu la nte/Passivo Circulante.

tC= LO.523.49L,94=LO ,67
986.039,44

A empresa possui R$ 10,67 do Aüvo circulante para cada RS 1,00 de Passivo

Circulante.

Liquidez Geral

LG= Ativo Circu la nte+Realizável à Longo Prazo/ Passivo Circulante + Exigível à Longo

LG= í10.523.491,94 + Q00) = 10,67
(986.039,114 + 0,00)

A empresa possui RS 10,67 de Aüvo circulante + Realizável à Longo Prazo para cada

RS 1,00 de dívida Total.

Solvência Geral

Prazo,

SG= Ativo Total /Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo.

SG= L4.L9O.724,6L = t4,39
(986.039,44 + 0,00)

A empresa possui RS 14,39 de Ativo Total para

mar gível à I

assivo circulante

p ra zo.

SKORA sTRUç0rs

Engô Pedro

Teresina(Pl), 21 de Janeiro de 2

RGr 52465 i. ,

Rua lista Joâo ha Marinho, 125'l . lninga . Fone: (86) 3222-8495 / 0891 'Teresina-Piâuí
001-03 . lnsc. Est. ISENTA. CMC 033.132-5 ' CREA4.301 13" Rêgiáo

Email: construtoÍaskora@gmail.com

iro Soores

CNPJ: 07.247.21

to

CPF 273:,29 1A1 )
,l

eÍ,i
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DECTARA OES E
FORMULARIOS

c0NC0RRENCIA 004/2018 CPL, PMSB

DIA 21 DE ]ANEIRO DE 2019

HotuiRIo, 11,ooH

AV BARÂ0 Do RIo BRANCo, s/N ze. AN DAR [souzA CASA DE pÃEs) EM FRENTE Ao posro pETRoB RAs - CENTRo - sÂ0

BERNARDO. MA

\§
§'

§

Rua Jornalista João Rocha Marinho, 125'l . lninga ' Fone: (86\ 3222-8495 I 089í 'Têrêsina-Piaui
CNPJ: 07.247.216/0001-03. lnsc. Est. ISENTA'cMC 033. í 32-5 ' CREA 4.301 134 Região

Email: construtoÍaskora@gmail.com

d
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Anexo 1
c0NCoRRENCt^ 004/2018 CPL PMSts

DIA 21 DE JANEIRO DE ZO19

HORÁRIOI II:00H

Av BARÃo Do RIo BRANCo, s/N - 2r. ANDAR [souzA cAsA DE pÂES) EM FRENTE Ao posrô PETRoBRAS - cENTRo - sÀo BERNARD0 - MA

REÊI EDITAL Nq OO4/2018

Dechro, para os deviôs fins, que o sr. PEDRO FERREIRA SOARES NETO,

representante desta empresa SKORA ENGENHARIA E COftSfnUçÕfS LTDA., compareceu a

Prefeitura Municipal de São Bernardo, cidade de São Bernardo - MA, tendo visitado o local da

obra objeto da concorrência ns 004/2018 - Secretaria de Educação de São Bernardo do

Maranhão - Ma, 004/2018 em 10 de Janeiro b 2079, e tomado conhecimento de todas as

condições e características dos serviços objeto desta licitação.

Teresina [PIJ, 0de fanei 201.9

SIORA

Eng" Pedro iro Soores
sóc iitradoí ,

Projetos - Cálculos - Construções

to

S
\

§

Rua Jomalista João Rocha Marinho, 1251 . lninga . Fone: (86) 3222-8495 10891 . TeÍesina-Piauí

CNPJ: 07.247.216/0001-03'lnsc. Est. ISENTA'CMC 033.132-5'CREA4 301 134 Regiáo
Email: construtoraskora@gmail.com
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Anexo 1
coNCoRRENCIA 004/2018 - CPL - PMSB

DIA 21 DE JANEIRO DE 2019

noúnlo: tt'oolt
Av BARÃo Do Rto BRÁNco s/N - 2e. ANDAR (souzÁ CASA DE pÃEs) EM FRENTE Ao posro PETRoBRAS - cENTRo - sÁo BERNARDo - MA

REF.: EDITAL No 004/2018

Dechro, para os &vidos fins, que o sr PEDRO FERREIRA SOARES NETO,

representante desh empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUçOES LTDA., compareceu a

Prefeitura Municipal de São Bernarà, cidade de São Bernardo - MA, tendo visitado o bcal da

obra objeto da concorrência ne 004/2018 - Secretaria de Educação de São Bernardo do

Maranhão - Ma., 004 /2018 em 10 de Janeiro ú 201,9, e tomado conhecimento de todas as

condições e características dos serviços objeto destr licitaçâo.

São Bernardo( ,10dela eiro de 2019

I{STRUçÔES

Engo Ped rrziro soores 1o

adminlsÚadoí

,'§
\§Y*\

W
Rua Jomalista João Rocha Marinho, 1251 . lninga . Fone: (86) 3222-U9510891 'Teresina-Piauí

CNPJ:07.247.216/0001-03'lnsc. Est. ISENTA'CMC 033.132-5'CREA4 301 13" Regiáo
Email: construtoraskora@gmail.com

DECLAMqIO DE VISITAAO LOCAL DA OBRA

I

I
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pECLARAçÃO pE VTSTTA AO rOCAL pA OBRA E pE VERTFTCAçÃO
DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL

Anexo 1
coNcoRRENCrA 004/2018 - CPL - PMSB

DtÀ 21 DE IANEIRO DE 2019

HoúRto: tt;oott
AV BARÃO DO RIO BRÂNco, s/N - 2c.ANDÂR (souzA cAsA DE PÃESJ EM FRENTE Ao PosTo PETRoBRAS - cENTRo - SÃo BERNARDo - MA

REE: EDITAL NO OO4l2018

Declaro, para os devidos fins, que o sr. PEDRO FERREIRÂ SOARES NETO, representante

desta empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUçÔES UTDA., compareceu a Prefeitura

Municipal de São Bernardo, cidade de São Bernardo - MÀ tendo visitado o local da obra objeto

da concorrência nq 004/2018 - Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

004/20L8 em 10 de faneiro de 20L9, e tomado conhecimento de todas as condições e

características dos serviços objeto desta licitação.

§

São Bernardo( , 10 de Jan e 2079

SKORA EN

Engo Pe erletf0
mrnistÍador

) 3222-8495 10891 . Teresina-Piauí
CNPJ: 07.247.2'1610001-03 ' lnsc. Est. ISENTA' CMC 033.132-5 ' CREA4.301 13" Regiáo

Email: construtoraskora@gmail.com

§

§

Rua Jornalista João Rocha Marinho, 1251 'lninga'Fonê: (

2

Declaro também que toda a documentação do edital, inclusive peças gráficas, caderno de

\-' encargos, especificações, planilha orçamentária e critérios de medição foram verificados pelo

pessoal técnico desta empresa, e que todas as informações encontradas são satisfatórias para a

plena execução dos serviços, sem prejuízo para ambas as partes.

N
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DECLARAÇÃO DE VISITAAO LOCAL DA OBRA E DE VERIFICAÇÃO
DAA MENTA

Anexo 1
coNcoRRENCIA 004/2018 - CPL - PMSB

DIA 21DE JANEIRO DE 2019

HonÁru0: tt:oou
AV BARÃo DO RIo BRANco, s/N - 2e. ÂNDAR (souzA cAsA DE PÂÊsJ EM BRENTE Ao PosTo PETRoBRÁS - cENTRo - sÃo BERNARDo . MA

REF.: EDITAL No 004/2018

Declaro, para os devidos fins, que o sr. PEDRO FERREIRA SOARES NETO, representante

desta empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUçÕES XTDA., compareceu a Prefeitura

Municipal de São Bernardo, cidade de São Bernardo - MÀ tendo visitado o local da obra objeto

da.concorrência ne 004/20L8 - Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

004/20t9 em 10 de faneiro de 2019, e tomado conhecimento de todas as condições e

características dos serviços objeto desta licitação.

Declaro também que toda a documentação do edital, inclusive peças gÉficas, caderno de

-\-' 
encargos, especificações, planilha orçamen&ária e critérios de medição foram verificados pelo

pessoal técnico desta empresa, e que todas as informações encontradas são satisfatórias para a

plena execução dos serviços, sem prejuízo para ambas as partes.

rreirc Soores
rst,.)doí

Teresina [PI), L0 de Janeiro 2019

§

st(oRA tN srRUçÔrs t

Engo Pe lo
Sóc

Rua Jornalista João Rocha Marinho, 1251 . lninga . Fone: (86) 3222-8495 / 089',1 . Teresina-Piauí

CNPJ: 07.247.216/000í -03 ' lnsc. Est. ISENTA' CMC 033.132-5 ' CREA4.301 13" Rêgião
Email: construtoraskora@gmail.com

N


