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PM .FOLHANO \TI
PROCESSO L

TOMADA DE PREçOS N.o 008/2019
TIPO DE LICITAÇAO: MENOR PREçO
DATA DA ABERTURA t3OlO9l20l9

- cPL/PMSB MODALIDADE

VISTO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 201908001
xoúuo:14h0omin
Objeto: Contratação de empresa com a proposta mais vantajoca para executar os
ser,viços de Pavimentação de Vias Públicas, na sede do Município de São Bernardo -
MA

AO Sro.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

CREDENCIAMENTO

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREçOS No
008/2019, apresentamos os documentos da empresa abaixo identificada:

EMPRESA: CONSMAP CONSTRUÇÃO E MANUTENçÃO LTDA- EPP

CN PJ : 1 5.508. L62l 000t-02
DOCUMENTOS
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CONTRATO SOCIAL

DOCUMENTAçÃO DOS SóCrOS

DEC!.ARAçõES

E OUTRO



PREFE

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - (CRC-CFM ,)

NÚMERO Do REGtsrRo N" oolo92ol9

CERTIFICO que a empresa, CONSMAP CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO LTDA CNPJ N' 15.508.16210001-02, com sede na Estrada da Maioba
(MA 202) 1000 Sala 20 Lotes 33 - Trizidela - São José de Ribamar/MA, encontra-se
registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura
Municipal de São Bemardo - Ma, sob o número de registro n" W2q!9, na forma dos
regulamentos, Lei Municipais e da Lei 8.666/93. CERTIFICO que foi constatado a
regularidade no CRC-CFM, estando em pleno vigor e que a empresa está cadastrada como
prestadora de serviços no setor de:

42,13-8-00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas.
E outros

A qualquer tempo podeni ser alterado, suspenso ou cancelado o
registro e SUSPENSO/CANCELADO o Certificado de Registro Cadastral de quem NÀO
satisfazer os requisitos para habilitação (habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-
financeira, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7" da
Constituição Federal. (lncluído pela Lei n" 9.854, de 1999).

0s pagamentos êmpresas contratadas serão efetuados após

comprovação das condições de habilitaç a do art. 55, XIII'?da Lei n" 8.666/93.

São Bernardo Ma, l9 de setembro de 2019

ELIZA ARAUJO LIMA
DA CPL.

l,

s.' LEI N" 8.666/93 ( Lei das Licirações ).
AÍ. 32 - Os docunteDils aecessário6 à habililâçào poderão ser apÍeseotado. e r oíi8ioal, por qualquer processo de côpia autenti
caÍório compelerlte ou po{ servidor da âdmidstràçào ou publicação em ór8ào da imgreDsa oficial.

§ 3q - A documentÂção referida nesle aíigo podeni ser substituida por registro cadastol emiiido por órgão ou entidade públicâ,
previsto no edital e o registro tenha sido feito em úediência ao disposto neslÀ Lei
AÍt. 34 - Palã 06 fins desta Lei, os órgã06 e entidades da AdministraçÀo Públics que reâlizem fr€qüent€me e licilaçõ€s ítrâ erão regislros
üdâsr'.dis para cfeitodE habilitaçà.r, na torma regulamentar, váüdos por. no rniÀimo, umano. íRequlamenlo).
: Aí. 55 - sào cláusulas necessrinas eo todo conlÍrto as que estâb€leçam:

XIII - â órigação do cootrâtado de manter, dumde loda a execução do contrâto, em compâtibilidade com âs obri€iações por ele assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificaçao exigidas na licitação.
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MODALIDAD E

L

EDI LDO Fn IIA PEREInA, braslleiro, casedo en rêgine de €(»[rnhão parclat de
bens, erpresário, nascido OllW/L977, natural de Alcânt.ra - ÍrlÂ, portadon da
Cédír1a dê ldentidade no. 58357696-5 - SSp/fiA de 2Jí96/L996, CpF no.
988.069.713-87, residente e domicillado na Rua ltossa Senhorâ dos Rerédios, ne

215, oltlua, Alcantara - llA, CEp 65250-eieÉ, na quelldade d€ eapresárlo da
enpresa E F PEREInA C0|STIIrOES, corí sêde Rua ossa S€nhora dos R€aédlos, n§
215, oitiua, Alcântara - llA, CEP. 65259-@i0, inscrlto na ltJCEttlA sob NIRE ne

2110186rt521 eri lO/O9/2Af2 e no CtlPl sob no. 15.5eâ.1ó:l/ffi1-32, c6 fulcno §
J" do art, 10 da Lêl Corplerpnta. nc. !2glg8, ona tran3fofD seu negistno de
erynfSÁn1o en STCIEDADE EIfRESARIA LmA, ura vêr que admitiu os sóclos:

ROSE XICIIELLE DE lEslr§ PEREIRÂ , lZ, bnasilelra, cassda, en neglrc de
conrnhão parcial de bens, enpnesárla, nâscida en 221O1//9*, natura] de Sfu
LuÍs - lr'4, portadora da Cartelra de ldentldade n'. ilg. É99,624-9 - SSP/nl, de
1$la3l2ôL8, CPF no. 961.701.7/t3-15, resld€nte e doolclliada na Estrada de
Rlbanar s.n., Condflrínio lardlns dos Farús, tlalobinha, São lose de aÍbaar -
i'tA, CEP 65.tLO-aÍ,0 e LttRIÂ CELESTE PEREIRÀ, brasileira, solteina, erpresárla*
nascida êÃ L9IOU 1959, natunal de l,llrlnzal - !tA, portadora da Canteira dê

Identldâde no. g2454a8dta3-1 - ssp,/l.lrl, áe O6lg4l2gL6, CPF no. 129,711.703-49,
residente e (hniclllada na Rua da 8ahla nc 18, Tv. Floresta, vera cruz, sb
LuÍs - f'lA, CE? 65O41-7LA, e que retina-se o Sn. EDilALDO FnflfA PEIEIRA, iá
quãllflcado, que vendeu/tnansferiu p,ra os sóclos ora aú[itidos, no tota]. de

xl 90.W,@ (noventa ail reals) dando pLêna, geral e lrnêvo8ável quitação dos

valones necebldos.

PEssando a constituir o tipo Jurídico so(lêdade Iiíitada, a qual sê negena,

donavante, pelo prêsente contrato soclal ao qual sê obrlg lrutuslente todos
os sóclos, nos tePnos a 5egulr:

OA DEIOirIUCTO S{)GIAL

ctÁ6yg PRIIIETRÂ - A soclêdade
cor§Íir4Âô É mrirTÊÍ(Io Lr"^.

girará sob o nofiê e4resarlal de Coil;ÍtÀP

DA SEDE SOCITL

cLÁrsuLA sE«.noA - A so<lêdade terá sua sêde localizada na Estnada da [aloba
ne 1060r lti[ 2O2, lot€ 33 SaLa 20, Tnizidela, Sâo lose de Rlbalrar - Íta, cEP,

65uO-W, podêndo abrir ou fechan filial ou outpa dependência eít qualquer
ctdâde ou estado do País, mêdiante alteração contlatual assinâdâ por todos os

sócios e registrada nos óngãos cor+etentes,

/,,clerrrrco o rrrtr§,lao Dí 29/rll20la
liolocgt : 180?66120 DI zrltl/zolg
11lOS01??69. rl&t: 2120101157!. N
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MODALIDADE

eln gera

CT c o
DO 0BI€TI!'0 íXÍrÀL

CLÁUSULÂ TER€EIRÂ - A sociedade têrá cof,ro obj
43.)O-4-U - Servicos dê Pintura eo edlftcios
25.17-g-t - FúrÍcação dê estrutupas íEtáIÍcas;
)1.74-7-Ol - l{anutençáo e repaFaçáo de râqulnâs motplzes nfu elétnlcôs;
)3,14-7-92 - Xanutenção ê reparôção dê ráqulnas, de equlpaêntos hidráullcos Ê
pneueáticos, excEto válvulas j
19.14-7-03 - líanutenção ê reparaçáo de válwlas lndustrlals;
33.t4-7-U - itânutenção e reparação de c pressoresj
33.14-7-05 - anutenção e reparaçào de equtpa entos de transtrissão para flns
indústrlasj
33,L4-7-6 - ilanutenção e reparação de 6áqulnas, aparelhos e êqulp.mntos para
instôlaçóes tértrlcas.
)1.L4-7-O7 - Íilanutenção e reparaçào de nâqulnas e aparelhog de refrlgeração e
ventilâçâo para uso lndustrial e ccnêncial;
33.14-7-08 - líanutenção e reparafão dê naquinat, equiparlentos ê apareLhos para
trànspoíte e elevação de cargas;
)3.1.4-7-10 - ilanutenção e reparacào de naquinas ê egulpanentos para uso geral
não espêciflcado anter iomEntei
1).14-7-12 - üanutênção e reparação de tnatores agrlcolas;
33.14-7-13 - llanutenção e rêparação de inàqulnas ferraenta;
33.14-07-15 - itanutênção e nêparaçáo de naquinas e êqulp*ntos pal.e uso na
ext,'ação mlneral, exceto na para extraçào de petróleoj
ll.L4-7-76 - anutênção e reparação de tnatores, exceto agrícolas;
13.14-7-17 - tlanutençfu e reparação de maqulnas ê equlpaoentos dê
ternaplênâgea, pavlrEntação e construção, exceto tratoresj
33.14-7-18 - ilanutençfu e neparação de naquinas pâra lndústrla trEtalúngica,
exceto i«luinas femaentaj
33.21-0-€0 - Instelação de aqulnas e equlpirentos lndustriiis
38.11-/t-g0 - Coleta dê resíduos não perlgosos;
41.29-4-00 - Construção de edlfíclos
42.11-1-01 - Cofistruçâo de rodovlas e feFovias;
42,13-8-@ - @ras de urüanlzaçdg. - ruas, pràças e calçúas;
42.27-9-07 - construção de estações ê redes de dlstribuição de energia;
42,22-7-ot - Cmstrução de redes de abasteclrento de agua, coleta d€ esgoto e
construçôes cornelatas, exceto de úras de irrlgaçãoj
42.99-5-Ol - Construção de lnstalaçares esportlvas e recreatlvasi
41.72-6-00 - Perfuragõês e soíldagens;
43.13-4-A - Obras dê teraplenagen;
43,19-3-09 - servlços dê preparação do temeno não espêcificados
anterlorrEntej
43.22-3-oz - Instalação e tranutênção dê slsteítas centrâls dê ar condlclonado,
de Yentilação e refrlgêração;

12i51 8Or §' 21201
coolcÔ Dl

-f
*\Rs cteÍrrrco o REcrs?ro E 29ltL /2oLg

PRdMOt 180766120 üZ 29h7/20ra
llA050l,)1Í9. lrit: 2120101!519 .

JUCE$,TA
mü[t ciíratEDcto I nlclllrçto LlDr
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MODALIDADE

43.29-1-04 - nofltage e lnstàIação de slst
vlas publlcas, pontos e aênoportos;
41.1q-4-O2 - IÍtstalação de portas, Janelas
eíttbutldos de qualquer Éateriôl;
43.99-1-95 - Pêrfuração e cmstrução d€ poços de agu.;
49.23-6-02 - Serviço de traosportes dê pâssagelros - locaçfu de âutoÉvêl cor
notorlsta;
49.24-8-e€ - Transporte êsco}arj
68.21-8-01 - Cometagefi na coÇra e venda dê !úvels;
68.21.8-02 - Cometager no aluguel de .trróvels;
6E.22-6-@ - Gestão da pÍlprlêdâde imbiuárie;
7L.17-f-@ - Serviços dê arquitetura;
7L.L2-O-& - Servlços de €nçnharia;
77.1L-g-gO - Locação de aÍtotÉvel. sefi condutor;
71.t9-7 -OL - Servlços d€ cartografia, tçografla ê geodesla;
77.12-2-01 - Àluguel de naquÍnas e eguipãrentos para construção sen operador,
exceto andalmes;
77.19-0-99 - Aluguel de outras maquinas e êqulpamentos cülerclals e
industriais não especificados anterioríÍente (coopressones, radlo comnicação,
ferrxntas elétrlcas, çradores, gulndastes e eílpilhadelras);
95,2L-5-0íà - Reparação e ranutênçfo de êqulp*ntos eletnoeletrônlcos de uso
pessoal e doíÉst1(os.

DÂ DUNÂf"ÂO qA SOCIEDADE

CLATSfTLA gJARra - 0 inicio da atlyldadê eBpnesanlal lndlvldual ocorneu eü
g7lg5/2gl?, e através deste lnstrunento prossegulra transfonrada para
Soc ledade Eryresarla a parti.r de data de deferinmto do presente lnstrunento
pela lttrEl,lA, sendo seu prazo de duraçào Nf têWo indetemlnado,

DO CÁPITÂL SOCIÂL

CÊ-/fuS{rLÂ QUIríÂ - O capital social que era dê R$ 90.mo,oo (nov€nta 611
reaís), totalrÉnte integraTTzados, dlvididos q 9O.0@ (noventa i7) qwtas rto

valoi' de nomlnal de Rt 1,0O (um real), cada uma, utlllza-se do capltal soclal
da enprest individual anteriormntê constituÍda, no total de R$ 99.066,8
(noventa mll reais), transferindo-o para a presente sociêdade, € quc nÇstê
.to, o ctplt.I 3oclal flca alterrdo prr. Rí l-9W.0@,W (un mÍlhão de neais)
dÍvididos eÃ l.QUt.ütO (m illlháo) de quotas cápital, no vaTof unitário de B,
1, 0O (r, real) cada, parâ os sóclos orâ adrltldos Sna. RGE XIOCLLE DE lESlrS

PÉnEIRÂ üUilIZ lngressa na socledade con un total dê R$ 990,0€O,e0 (novec€ntos
e noveírta mll neals), e ô Sra. ÍiAlIÂ CÊLESÍE PEREIRA, Íngressa na socledadê
coo uir total de R$ !O,@O,W (dez nil reais), intetralizados êo meda corrente
do pais, assln distnibuídos:

ão eÍ

s. JUCgHA

Cttrtrtco o lt ital*o À 2Cl:l/zOte l,2r5r lot l'2r.2or01t57s
s&rúM: ,to7t572o ü 2t/J2/2O1t. CblA N V*Jrl*:
11m5ol??69. Ítâl: 21201011175.
co.aar, clrlrmm I nEtllÇlo rrDr

illla! Íà.ra$ Ldricu§ t.ndoaçr
SEciEtÁtlr-€lr &
o urts, :r/u.r2ou

!r1r. eaaa.faêll --. to". !!
,N(

I e.lld..b rbrt , r. l{Eaaac, trct rlratlc r c.+rar.9ac d. .i.. .starcLcld.a. ao. raqFctíto. P.tr.lr.
lrtoúlalô a-a raaFêtl'roa câUooa da r.rlaf c.gao &
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- os sócios dão-te, utuaiente, plenr, geral e irtvotávêl
quitação dos aportes efetuâdos,

CLÁU§ULA SEXTA - A responsabilidade dos Sóc1os é restrita õ valor de suas
quotas no Capltal Social, mas todos respondêr solidôriaúente pela
lntetralização do Capital Soclal.

oâ Aolll{r5'rR cÂo socuL

CtÁUgrtA SETITÂ - A adnlnlstração da socledâde sêrá exe,'clda pela sócla Í(lsE
nlct§t-tÊ DE IESUS pEREIRA llr l!, gue fica investido dos poderes necessários a
pratlca dos atos e opêrações pêlatlvos ao objeto social, onde o socio-
admlnistnador podêrá asslne,. lsolad Ente, ficendo vededo ao socio-
aúnlnistrado., entretantor o uso da denoninação soclàl en negóclos alhêlos
aqueles do ob]êtlvo da sociedede na prátlca dê atos a estes lnerentes, aorm
avais flanças, endossos ou outnos fanores terc€lrot, onde será a nesiüâ
responsabilidadê flos te.mo5 dE LêI Civil.

PTNIGRÂfO PTIilEINO
lsolad*nte.

JUEEFIÂ

0 sócio ad[inistrador poderá eleger procunador

PÁ8Â5RÂF0 sEGurro - Todos os sóclos perceberão a ne neraÇfu lEnsal, a titulo
de "pró-labone", nespeitados os llmltes letals vlgêntês.

DA CSSSÂO OE ÍTrÍAS

cúuSrrLA orTAvA - As quotas do capltâl Social da erpnêsa são indivisÍveis e

não poderão ser cedldrs ou transferidâs, seo prévlo c êxpresso coítgentlrnto
dos sóciot, câb€ndo ea igualdade, de condlçõe' o direito de prêferênciá ao

oütro que queira adgulrl- las,

pAnÁGn r0 PRIÍIiEIRo - Para tanto., o sócio que de3ejar ceder as suas quotas
coüunl(ara aos outnos, por êscrlto, a sua lntenção, coÍ antecedêncla dÍnlmô de

l0 (rrhta) dlas, indlcaído e as dêtrals condlçóes pretendldas.

PÂRifunAFo SsGUiloO - sê os sócios não exercersÍ o direíto de prefêrência que

lhe é assegurado, estará o Sótio cêdente autorlz6do, autonâtic ênte, a cêder

as guas quotas ô tercei,ros, vâlendo o instrunento da cessão, deYÍdaÉntê
anqulvado no Rêglstro dê coíerclo, corp prova pIênâ da alteraçãô contratual.

".§§-\
\'

ctttrtrco o atcrltro Da 29/Ll/20L8 1

,nottCOLO: 180?66120 Dt 29llll10le -

1tro501rr59. rtRl: 212O1Ol15?!.
corsÀ' coffirx,cào 8 llrrnllçro rIDr

Lj,liú !bê!q!! lodrlg!ê. |.rdânçr
atcllm,l!l-GatÀ&
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rrr. qEÚ.r.cr1.!.. gpt. br § (
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PM .FOLHAN;

MODALIDADE

ida e, cCUíUSULA ÍtollA - A sociedade não sená
êntrarâ en llquidação, por iEtivo de

prêvistos, proceder-se-à apuração dos haveres do Sóclo que
declarado lntêrdito, ou ln§olvente, ou quê dêseJa tetirar-se.

lncapâci.dade cÍe qualquer de seus sécios. (koí.rendo qualqúer dos casos

e,
ia

não

or,

âqul
forfalecer,

PAflÁG*AFo ÚfCO - O pagarEnto dos haveres @rrrados de acordo coo o caput desta
clârsula será felta ao Sóclo retlrante, aos h€rdelros do Sóclo retlrante, aos
herdeinos do Sócio falecido, seus rêpresentantes ou sucessorês, pêla setuinte
foraa:

À. vinte por cênto (20fr) do apunado, no ato da assinâtura do Instrrmnto d€
AIteração Contratual;

8.0 rêstaíte dêvidãÉntê atuallzado pelo Índlcê oficiâl utilizâdo pare .Édir a
inflação, en 10 (thz) prestações tEnsals e sucesslvâs, vcncÍveis no ultlrD dla
de cada nês do calendárlo, a partlr do íÉs subsêqüênte aquelê ea que for
asslnado o lnstnunento de altenação contratual.

Do EXERCICIO SOCIÂL E DA DISINIE.TCÀO D6 U'CNO5

CLÃfrSUtá DÉCItlA - Os lucros e/ou preJuizos apurados e Balanço a ser realizado
àpós o trrntno do exêncíclo serão repantldos entne os Sóc1os, todavla, optaret
pelo alrEnto de Capltal, utillzando 09 f,ucros e/ou corpensar en exercíclos
futuros .
PmÁrnÂFo PnuÊIRo - o ExercÍcio soclal Flscal encema-sê a cada 31 de

Deze bro, data êlB que sepá leventado o Balanço Geral do Atlvo e Passivo da

Sociedade, cou observância das fornalldôdes letals. t{os quatro neSes sêguintes
ôo terrlno do exêrclclo so€1a], os S6c)os delT,f.râJ"b súre as cot tas e

designarão adrtnlstrador (ES) quando fon o caso.

clÁt sulâ DÉcIrg PnüEIrÂ - Nos quatro mses §eguintes ao ter$Íno do exercÍcio
soclal, ot sóclos dellberarão sobne as contas ê deslgnarão afiinistrador (ES),
qufida for o caso.

o(} ITPEDIXEf,ÍO LEGAL

clÍJsuLA oÉclltÂ sEEroÂ - o sóclo Aátinistradon RosE ircl{ELLE oE lEslE PEnErlA

flfz, dcclara, soü as penas da Lei, qoe nilo cstá itPÊdida de êx€rcêr a

ad lnlstração da socledade, por lel especlal, e ne condenado ou encontra-se
sob êfeltos da condenação, a pena quê vede, aÍnda que t@orarlafiente, o

acesso a cargos fiblicos; ou por cri.ne falinentar, de prevaricaçáo, pelta ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a econoú1a popular, contrâ 0 sistena
flnancelrc naclonal, contna as nornas de delesa da concorrência, contra
relações de consum, a fé publica ou a prionldade.

s
cgf,IÍIco O R3êIlrno U zt/l!/2OLB 12:51 sol i' 2r20101t5
llorÉoro: 110765120 Dr 291».l2OLa. C6r6O DE lrrlrttcr{áO
r1a0501??69. rrlt: 2l201oll5f5.
ccnD cc8rrMro r trrnulErclo !tâÀ

JUEEHA LlLl.â !b.r.ar iDdrlg!.Z *ndonç.
Itciltr. r r -.tr^r

EIO r,gÍa, 2tlrr/201!
Yll. qrlaarlrc.ll ra. F?. br

,t'-í N (
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Crárs{xá DÉC!$ rflCErrÂ - Fica elêlto ose de
Rlbar!âr, Estado do tqaranhão, renunc nâtrs
prlvlleglado que seja pae3 dlri.mlr qual

E, Oara flmieza de assin haveren ajustado, contratado e dellb€nado, as partes
qualific.dss no pre&üulo asglnaír o presênte instrurento eÍ 01 (urô) vi.as de
lgua1 foma, valor e teor, pãna que produza os efeltos pnev lstos e !e1.

São lose de Rlbanar - ü4, 25 de outubro de 201E,

mmlA$ü> EüTALDO FIIâITçA

CPF nr 021.487.433-84
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Pll4 .FOLHANO

PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

DECI-AN,AÇÃO DE ENQUAI'RÁMET{TO I'E EMPRE§A I}E PEQUENO PORTE

Ilmo. §r. Presidsrnc da Junra Comcrcial rlo Estado do túnúão - ruCEMA

A Socicdade cursMÀP coNsTRUcÂo f,, MANUIENçÃO Lfl)Â, CNPJ: l§.50&lóit/000r41
cstabclccido(a) na ESTRÂDÀ DA MÂIOBA (MA 202), 1000 SÁIA 20ÉOTE 33;, TRIZIDEIÁ, Sào Joaé dc
R'b8maÍ - MA, CEP: 6511Gfi0, Íc$tcí r V6sa SÊnhoris o aÍquivsmloto do prtscatc indrumcno e dcclrrq
6ob aE parrs de Lei, que m coqúadra Da condiÉo de EMPRESA DE PEQT ENO PORTE, na tcrum da l,ci
Complomcúr n" l?l'da l4llàlzffi.

Código do sro: 316
Dcrcrição do Ato: ENQUADRAMEI.ITO DE EMPRESA DE PEQIJENO FORIE

São José dc Ribanar - MA, 25lt0/20t8

d{.
DE PEREIRA MI,,NIZ

Sócio §ocidAdufuirtrrdor

' b. lfrna tt Sâú ú ,,.!r &,,a. FUI

CtÍrI?Ico o RtOIgllO n 29ltLl2OtA 12:51 88 I' 201E077'r1.30.
ploÍocotó: rso???130 Dr zrl].].lzo]^a - cóDIe ú vR facrçlô:
lltolol7rr- rII8: 2120101t37t.t-úp oaratarro t gEtt çlo lrDr

l!..n tLr..r lê&igE . 16à!ç.
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PM .FOLHANO I2,{
PROCESSo ?oitaLcol
MODATIDADE

VISTO:

tJ-

Miniíério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçáo Cadastral no CPF

No do CPF: 961,70í.743-15

Nome: ROSE MICHELLE DE JESUS PEREIRA MUNIZ

Data de Nascimento: 22103/1984

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçáo: '141O212001

Digito VeriÍicador: 00

Comprovante emitido às: 13:47:19 do dia 05/09/20'19 (hora e data de Brasilia)
Código de controle do comprovante' 7D8C.70AD.43í7.Oí AA

EI

Este documento náo substitui o "Comprovante de lnscriçá .

(Modelo epr.ovâdo pela lN/RFB no 1.548, de 1310212015.\
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MODALIDADE
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PlIjI ,FOLHAN'

PRoCES§o q lVo (c,oJ
MODALIDADE

VISTO:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçáo Cadastral no CPF

No do CPF: 988.069.7í3-87

Nome: EDNALDO FRANCA PEREIRA

Data de Nascimento: 01/09/í 977

Situaçáo Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçáo: 06/06/2001

Digito VeriÍicador: 00

Comprovante emitido às: 13:48:46 do dia 05/09/20í9 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante' í948.6FCF,EF58,887F

I

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscriç .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 1310212015.1
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PROCESSoILtY(,\Lol
MODALIDADE

VISTO:
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PM .FOLHANO i 1X
PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçáo Cadastral no CPF

No do CPF: 129.711.70349

Nome: MARIA CELESTE PEREIRA

Data de Nascimento: í 9/01/1959

Situaçáo Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçáo: anterior a 10/11/í990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 13:49:54 do dia 05/09/20í9 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: CF22,F136,0207.044F

Este documento náo substitui o "Comprovante de lnscriç .

(Modelo eprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.')
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PM .FOLHANO I1 CT

PROCESSO ,) K oo(
MODALIDADE

VISTO:

TRIBLTNAL DE CoNTAS DA UNIÃo

CERTIDAO NEGATIVA

DE

LICITANTES tNI»ôNr,os

Nome completo: CONSMAP CONSTRUCAO E MANTITENCAO LTDA

CPF/CNPJ: I 5.508. I 6210001-02

O Tribunal de Conúas da flnião CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da l,ei n'8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatónos, aqueles cujas condenações teúarn tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas ern razão
de interyosição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:01:04 do dia 05/09i2019, com validade de tnnta dias a contar da
emtssao

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
Irttps:i',/contas.lcu. gov.briords/l?p:INIDONEO: VERIFICA

r§o
('

Código de controle da certidão: OQ4D050919090104

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
LrJ
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Plirl .FOLHANO i 30
PROCE§90 C Í
MODALIOADE

VISTO:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDAO NEG,{TTVA

DE

LICITANTES INIDONEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) N-{O CONSTA da relaçâo de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do aÍ. 46 da Lei n'8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Nào constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda nâo
notiÍicados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles oujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razâo

de interposição de reculso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:01:59 do dia 05/09/2019, com validade de trinta dias a contar da
emissào.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser conÍirmadas no sítio
https :/ icontas.tcu. gov.briordsi{Jp:INIDONEO: VERIFICA

Código de controle da cerlidão: 2W0R050919090159

AtenÇão: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Y
\9

s
N

I

Nome completo: ROSE MICHELLE DE JESUS PEREIRA MUNIZ

CPF/CNPJ: 961.701.743-rs
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PM .FOLHANO r<

MODALiOADE

VISTO:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida sornente corn a apresentação do CPF)

Nome completo: MARIA CELESTE PEREIRA

CPF/CNPJ: 129.7 ll.7 03-19

O Tribunal de Contas da flniâo CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administraçâo pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCfl).

Não constam da relação çonsultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda nâo
notificados do teor dos acórdãos condenatónos, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem corno aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensívo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:15:25 do dia 05/09/2019, com validade de trinta dias â contar da
el]ltssao

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
hfl ps:,/,/contas.tcu.sov.briordsiÍf p:iNIDONEO: VERTFICA

Código de controle da cerlidão: W2CW0509l 909 I 525

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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PM .FOLHANO )
PR0CESS0 CJ

MOOATIDADE

VISTO;

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÂO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDôNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nonre completo: EDNALDO FRANCA PEREIRA

CPF/CNPJ: 988.069.713-87

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisâo deste Tribunal, nos
Íermos do art. 46 da Lei n'8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Nâo constam da relação consultada para emissão desta certidâo os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicia[.

Certidão ernitida às 09:16:28 do dia 05/09/2019, com validade de trinta dias a contar da
enissão.

A veraçidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu. gov.br/ords/Ílp=INIDONEO: VERI FICA

Código de controle da certidão: 2X2R050919091628

Atenção: qualquer rasura ou enrenda invalidar'á este documento
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Improbtdade Administrativa e Inetegtbiltdade
PM .FOLHANO 3

Certidão Negativa PROCESSO ctQ t,Kc oJ
MODALIDADE

VISTO:

Certifico que nesta data (05/09/20í9 às 08:55) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ no 1 5.508.í 621000í -02.

Esta certidão é exped,da gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endêreço:
através do número de controle: 5D70. F7C9.384A.6553

'-S..

§

(

,rV
J

Gerado em: 0í0912019 as 08 55 53 CONSELHO NACIONAL DÊ JUSTIÇA Páginâ 1/1
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Improbidade Administrattva e Inelegibtlidade
PM .FOLHANO Ll

Certidão Negativa
PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

Certifico que nesta data (05/09/20í9 às 08:59) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CPF no 961 .701.743-15.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confiÍmada no endereço:
através do número de controle: 5D70. FBA2. C369. D770

(

nP

,S
s'.\

Gerado em 05/09/2019 as 08:59:30 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Págrna 1/1
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Improbidade Admtnistrativa e Inelegtbtlidade
PM .FOLHÁNO I <5

Certidão Negativa
MODALIDAOE

VISTO:

Certifico que nesta data (05/09/20í9 às 08:57) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa ê

lnelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CPF no 129.711.70349.

Esta certidáo é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endêreÇol
através do número de controle: 5D70. F836.4326.C662
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Gerado êm: 05/09/20'19 as 08:57 42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página th
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Improbidade Admintstrativa e Inelegibilidade
PM .FOLHANO

Certidão Negativa
PROCESSO iotQc (ool
MODALIDADE

VISTO:

Certifico que nesta data (05/09/2019 às 08:58) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CPF no 988.069.713-87.

Esta certidáo é expedida gratuitamente. Sua autenticldade pode ser confirmada no endereço:
através do número de controle: 5D70. F86B. D03F.A715

§

Y

v\
Gerado em: 05/09/201S as 08 58 35 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO B

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JU rrom
E

NÚMERO OÊ tNSCR|ÇÃO

í 5.508.í 62/000142
MATRIZ

coMpRovANTE DE rNScRrçÃo E DE struAÇÃo
CADASTRAL

DÁTA DE ABERTIJRÁ

101o5t2012

NOME EMP§ESAfdÁ!
CONSMAP CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTOA

t
Pl\rl .FOLHANO

OO ESÍABELÊOMENTO (NOME DE FANÍASIA)

F. P CONSÍRUCOES

E OESCRI OA ATI!1OAOE E

43.30-4-04 - Servi de ntura de ediÍícios em al

côotcoE oEscRtÇÀo DAs AnvoÀoEs EcoNoülcÀs sEcuNoÀRtas
25.íí{.00 - Fabricação dê êstruturas metálicas
33.1+7{1 - ManutenÉo e ÍeparaÉo de máquinas motrizes náoelétricas
33.1+7{2 - ManutênÉo ê reparaÉo de equipamentos hidráulicos e pnêumático§, êxceto válvula-s
33.1+7{3 - ManutênÉo e rêparáÉo dê váfuules industriais
33.1+7.04 - Mahutenção e lepalação dê comprcssores
33.í,1-745 - ManutenÉo e reparaçáo de equipamentos de t.ansmissão para fins industÍiais
33.1+74ô - ManutenÉo ê reparâÉo de máquinas, apaÍelhos e equipamêntos paÍa instalaçôês térmicas
33.1+7{7 - ManutênÉo e reparaçào de máquinas ê aparêlhos dê reí,igêraçáo e vêhtilaçáo parâ u5o ihdusrial e
comeÍcial
33.1+7{E - ManutenÉo e rêparação de máquinas, equipâmertos e apaÍelhos paÍa transporte e elevação de caÍgas
33,1+7-í 0 - ManutenÉo e reparaçâo de máquinas ê equipamentor para uso gêral náo especiÍicados ãnterioroênle
33.1/t7-12 - lranutênçáo ê rêparaÉo de tuatorês agícolâs
33.1+7-13 - ManulenÉo ê rêpâ.âÉo de rnáquihes{erehêhta
33.1+7-15 - Manutêhção e repaaação de máquinas e equipamentos parã uso na extraÉo mineral, êxcêto na êxtÍaÉo de
petróleo
33.í,{-7-16 - ManutênÉo e reparaÉo de tratorcs, exceto agrícolas
33.í+7-17 - ManutênÉo ê rêpâráCáo de máquinas e equipârnênto6 dê têrraplenagem, pâvimehtaÉo ê construÉo,
exceto tÍatores
33.1+7-í8 - Mânutençáo e reparaÉo dê máquinas para a lndústria metâlúrgica, exceto máíquinas-Íe[amenta
33.21.040 - lnstalação dê máquinas e equlpamentos industriais
38.í l-440 - Colete dê reslduos hão-Írêtigosos
4'1.20-4-00 - Construção de êdiÍícios /42.1t-t{1 - Construção de rodovias e Íêr.oviâs

ÉDE

206-2 - So€iedâde Em Lilnitade

PORÍE

EPP

LOGRAOOUÊO

EST DA MAIOBA A 202
NúMEno
1000

CON,4PLEME NTO

SALA 20 LOTE 33

CEP

65.110{00
BNRRO/OISTRITO

TRIZIDELA
MUNICIPIO

SAO JOSÊ DE RIBAMAR

TELEFONE

(98) 9602-1949 / (98) 8823-5081
ENDEREÇO

COSMAPCONSTRU OTMAIL.COM

ÊNTÉ FEDERATIVO RES VEL (EFR)

ATIVA
DAÍÀ DÂ SITUAçÃO CADASTÊAI

1010512012

MoTwo oE srÍuaÇÀo caoasTRAL

struÁÇÁo EsPEclÂr oaÍa oa slruaÇÁo EsPEctÁL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no í.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no diâ 05109120í9 às 0E:52:34 (datâ e horâ de Bresília).
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