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coonoENeçÃo ESIECTAL DA RECETTA Do

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
cóuco DE coNTRoLE: 0135s37i19-63

CPF/CNPJ: 35.187.27810001-02

Contribuinte: EDSON P COSTA JUMOR EIRELI
Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima

identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na
legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa
quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os aÍs.
456 e 45'7 da Lei Complem entaÍ no 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributrírio do Município de
'Ieresina).

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet, no andereço
htto://www.teresina pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto n" I I 333/201 I

Código autenticidade: C2 lAFEC5AE48A6l7

N" Via: 2

/
..-lmissão: Teresina-Pl, às/5:00:28 h, do dia 22110/2019

Valídade: 20/0112020 L

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
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1024t2019 Consulta Regulandade do Empregador

?9
PR0cES90 la qLCCC

MODALIDADÉ

1

C/r'xA
CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrlção: 35.187.278looo1-02
Razão Social: EDSoN p cosrAruNroR ETRELT

EndêrêçO: AV SENADOR AREA LEAo 2185 SALA 1101 / IoQUEI / TERESINA / Pt I 64049-
110

A Caixâ Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conÍere o Art. 7, da
Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo
Tempo de Servico - FGTS.

Gara ntia do

O presente CertiÍicado não servirá de p
débitos referentes a contribuições e/ou
obrigações com o FGTS.

contra cobrança de q rsquêr
rgos devidos, decorrentes das

,o*
eTca

V alidadet24l70/ 2Ot9 a 22/Lr/2019

Cêrtlílcação NúmêÍo: 2OL970247448379325O254

Informação obtida em 24/L0120L9 15:29:04

l

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

https://consuna-aícálxa. govbr/consunací,tsages/lmpÍessao.JsÍ 1Í1
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PM .FOL|IAN'

PROCESSO /9i.) çóôn
MODALIDÀüE

ViSTO:

:,ur.a i{
.J I.]ST 1CÀ

jriDic:ÀRio
DO TP.ABÀI,HO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TR,ABAIHISTÀS

CNPJ: 35 .7A1 .218/000L-02
Certidão n": 187355110/2
Expedição: 22 / 1.0 / 2079 , à
Validade : 18/04/2020 - 1

de sua expedição.

fi.0
s 15:1?:42
80 (cento e oitenta) dias, contadôs da dâta

Certifica-se gue o CNPJ sob o no 35.Í-87.27A/0001-02, NÁO Cot{sIÀ do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 207I , e
na Resolução Administrativa no ).4'7A/2OIl do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de r
Tribunais do Trabalho e estão atualizados
anteriores à data da sua expedição.

at
abi.l- idade dos

(dois ) dias

Cert.idão expedlda sem indicação do nome,/razão soci-aI, tendo em
vista que o CPE/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunaf
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNP,f,
consu.l-te o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condicj-ona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www.tst.jus.br),
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO IT,IPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaçào das pessoas naturais e jurídicas
inadj-mplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabefecídas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos Sudiciais trabaJ-histas, inclus ive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recofhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execuçâo de acordos firmados perante o Ministéri-o Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Préwia.
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A Prefeitura Municipal de Madeiro - PI, inscrita no CNP.f: 01.61.2.586 /OO01 -08, situada
na Av. José Rodrigues S/N- Centro - CEP @.168-000, atesta para os deüdos fins que a
empresa, EDSON P COSTA JUNIOR EIRELTI ,inscrita no CNPJ sob numero
35.1A7.27A/OOO1-02, situada na Av. Senador Ârea Leão Ne 2185 Pavimento:01
Sala;1101 - Bairro - Joquei, no município de Teresina -PI, fprneceu os materiais e

prestou os serviços abaixo especificado t, /

1- LIVROS DIDÁTTCOS T PARADIDATICOS

2- PRESTAÇÃO DE SERVIçOS DE CAPACTTAÇÃO DE PROFESSORES;

Atestamos que tais fornecimentos ou prestâção de serviços foram executadofa)s
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que

desabonem sua condüta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Madeiro-Pl,28 de Outubro de 2O19.

fosé Cassimiro de Áraúio Neto
Prefeito Municipal de Madeiro

CPF:7!3.479.763-53
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Av. José RodÍiguss S./N - Centro . CNP.J Ol.ót2.58ó,,O0Ot OB, Modeiro - Pl
. Fons: i8ó) 333ó.0019.9 SMS: t8ó)9E157.82ó0 . €-moil: prstêlturomodeho(àgmoil.com
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTAOO DO PIAU|
CORREGEDgRIA GERAL DE JUSTIçA
DrsTRtB_UrçAO DE 10 GR.AU
CERTIDAO ESTADUAL

ig1 .F0r.ilÂ N' )_9 )
Pi{0cE$s0 )tql0

(,
: ô,a

MODALIDA'E \p ?i,
VISTO:

GERTIDÃO N" 1670748

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de
distribuiÉo de feitos mantidos nos sistemas Themisweb, Themisweb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico dê Execugão UniÍicado (SEEU),
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA ACÕES DE FALÊNCtA. CONCORDATA.
RFc pFRAcÃô . tDtíitat ôt I RFct tpFRAcÃô FxrRÀ.,t tntctal inclusive nos JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamênlo nas unidades judiciárias do Poder
Judiciário do Estado do Piauí ôm desÍavor de:

RAZÂO SOCIAI:CDSON P COSTA JUNIOR EIRELI
CNPJ: 35187278000í02, REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR
ENDEREçO: AV.SENADOR AREA LEÃO ,2185 PAV 01 SALA 1101

BAIRRO: JOQUEI, MUNTCíPIO: TERESINA . PI

CERTIDÂO NEGATIVA DE FALÊNCIA, c-oNcoRDATA, REcUP#ÇÂo JUDICIAL oU
RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL ./

OBSERVAÇÔES:

. Certidão expedida gratuitamente com base no Provimênto n" 01312017 da Corregedoíia-
Geral da Justiça do Estado do Piauí;

. Esta certidão abrangê apenas AÇÔES DE EALÊNCIA, CONCORDATA,
RECUPERAçÃO JUD-ÍCIAL OU RECUPERAçÃO EXTRAJUDICIAL;

. Os dados necessários à emissão da certidão são íornecidos pelo solicitante, sendo de
exclusiva rêsponsebilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive
quanto à autenticidade da própria ceíidão,

. Esta certidão náo contempla os processos em tramitação no 20 Grau de jurisdição do
Tribunal de Justiça do Esiado do Piauí, que deverão sàr objeto de certidáo específicâ;

. Não existe conexão com qualquer outra base de dados d-e instituiçaq pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIr co.r' o CPF/CNPJ.

Esta certidão têm validede de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 30 de Outubro de 2019 às 16 h 13 min

A autenticidadê desta certidáo poderá ser mnfirmada pela intemêt no site do
Tribunal de JustiÇa do Estado do PiauÍ (www.tjpi.jus. b0, link ''Certidáo
Negativa de 1â lhstància". Certidão N" 1670748. Código veriÍicador:
9C'Í 97. 't 28C9. E7776.CD54C

FOLHA 1 de 1
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fiú -t0 Certidão Unúlcada -'10 Grau

PROCÉSS

D

gativa Unificada 1" rnstância

(/th em isco nsu ltalcertid ao )

poDER JuDtclÁnlo oo EsrADo oo pnuí
DtsrRtBUtÇÃo oe t" tNstÂNcn

ceRloÃo oe otsrrueulçÃo
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e

Extrajudicial

cERrDÃo vÁLtoA

Número:

Código veriÍcador:
Requerente:

CNPJ:

Representante legal

Endereço:

Baiíro:

MunicípioruF:

Data de expedição:

Data de validade:

16707/t8

9Cí 9712EC9E7776CD54C

EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI
35í87278000í02
EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR

AV.SENADoR ARÊl leÃo ,zr ae pAv 0i SALA i10í
JOQUEI
TERESINA - PI

30/í0/2019 í 6:13:12
2911112019

Clique equi (/them i sconsultâ I cenidao lpdÍ I 1 67 07 48-

c791ce102d4Ía8267 847 2c7 9e82c7 4dS)
Visuelizâr Certidáo

A Certidáo negativa segue o estabelecido no Proümento N" 013/2017
(http:/ vww.tjpi.jus.br/conegedoria/uploadyatos/2456.pdo da Conegedoria ceral dâ Justiçâ

Themiswbb O Tnbunal dê Jud(:a d6 E6rado do PiàuÍ - ÍJPl
De€.nvolvido pêla SêcrêlâÍiâ dê Têcllologia da lníormàção ê ComuricaÉo - STIC

wtr 
^'.tipi. 

jus.br^hemrsconsuha/certidao/exibir 111
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PROCESSO O C rq( {, Ç, q
I p

MODALIDADE

\J§ÍO:BAI.ANCO DE ABERTURA
Lrcenciado parar DJACI DA SILVA COSTA

Empresa: EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI - CNPJr 35 187 27810001-02

Folhar 1

Fortes Contábrl

AV SENADoR AREA LEAO, PAVMTOoI SALA 1101, N ": 2185, Bair.o: JoQUEl, Cidade: TERESINA, Estado: Pl, cEP: 64.M9í10
NIRE] 2260004223 - Datar 15/10/2019

Coítb Descrifo í íí 0/2019

1

11

111

1 1í 0'1

1

Íotal Ativo

2

23

231

23101

191

Total Passivo

Sob as penas da lei, declaramos que as informaçóes aqui contilas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Data de Encerramento: 1511O12O19

Valor de Ativo e Passúo: R$ 100.000,00[CEM MIL REAIS] .

Teresina-Pl, 15 de OutubÍo de 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

PASSIVO

PATRIMÔNIO LIOUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

CAPITAL

EDSON PINHEIRO CÔSTA JUNIOR
TITULAR ADMINISTRADOR

cPF 417.338.273-15
RG 36190096X SSP. SP

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR

cPF 016.051.613-73
RG 2.296.953

cRc 008E2zo- Pt

100.000,00 D

100.000,00 D

100.000.00 D

100 000.00 D

í00.000.00 D

100.m0,00 D

100.000,00 c
100.000,00 c
100.000.00 c
100.000.00 c
100.m0,00 c
100.000,00 c

ü

têrça-Êirâ, 15 de oúubro de 2O1 I

À w.ltiláóê ddt. itrocúdto, !ê üp!ê.úo, Éic. .újê1to i c.qrrd.ção dê Éu. .útàtlcialed. bo. r.Épê.tlvo! pôrt.i..
lÀt6&úaô ..u r..pê.tlw@ ê64U.!,@ d. wÉlf térçlo-

I
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PROCES§9
q 6!o ,

MtNrsrÉRto oA EcoNoMlA
Sêcretaria Especial de DesburocralizaÉo, cestáo e Govemo Digital

Secretaria de Govemo Digital

Departârnenlo Nacional de Regislro Empíeseriel e lntegraÉo

MODALIDADÉ

VISTO:

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI consta assinado digitalmente por:

ldentiflcação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
41733827315

EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR

01605161373
DIEGO ALIVEIDA COSTA

cERtIFtco o REGIstEo g 06/1r/20L9 :.2:{2 soE N' 201'90512?33'
DROTOCOLO: 190512?ll DE OL/LL/2O!1- CóDÍGO DB \IERIFTCÀÇÃO'
11909137365. NIRE: 22600047?23.
ED6ON P COSTÀ iTONÍOÀ EIÊ!'.I

cLÀyDAtoN laICgEL ÉlÀl,DÀNgÀ XoUR-À LIRÀ
6EcRETÁRro-cERÀr,

TERESTNà,06l11l2019
vw.piauldlqltâ1.Pi.gow.br

/ \\

N\\JUCEPI

À v.llat.at. dêir. dôcuGntô, !. thprâslo, lléa lulêtÊo à cdprovâçro dê.ua ãutôEtlcldâdê Dô. rê.P..tlwo. Pott.la,
l;fôrÀedo éêuá rêsPêcrlwo. éódtgoá dê vêriflcâç5o'
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12t11D019 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

PROCES3O

M00ALlüÂ3E

VISTO:

2

CONSELHO RÊGIONAL DE CONTABILIDADE DO PNUí

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL /

o CoNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDAOE OO pÁUí CERTIFICA que o proÍissional
identificado no presente documento encontrâ-se em situaçáo REGULÂR neste Regional, apto ao
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogaüvas profissionais,
conÍorme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto,Lei n.'9.295/46.

InÍormamos que a presente certidáo náo quita nem invalida quaisquer débitos ou inÍraçóes que,
posteriormente, venham a ser apurados contÍa o titular deste Íegistro, bem como náo atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo pÍoíssional da Contabilidade.

ffi
CONSELHO REGIONÂL DE GONTABILIDADE PI )
Cêrddão n.": PU20íSr000068E5
t{ornG: UEGO ÂLMEIDA COSÍA CPF: 015.051.513-73
cRctuF n.. Pl{08822/O Categodá: CONÍADOR
Valldadê: í0.02,2020
Flnalldadê: gÂLANço PATRIMoNIAL, REGISIRADo NA JUNTA coMERclÂL

Exêrciclo: 20í9

ConÍirme a existência deste documento na página http://201 .33.23.1 E,í/spwPllprincipâl.htm, mediante
número de controle a seguir:

CPF : 0í6.05í.613-73 Controle : ,[625.5566.5EE0.6194

201. 33.23. 1 78/scripts/SQL_dhW03Pl.dll/login 'v1

I
j.

G \
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Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de FÍnanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MtTNtCtPAL No 6t65133

CPF/CNPJ NUMERO DE REGISTRO

35.187.278/0f0t-O2 1372511930

n-lzÃo socw nnspoltsÁl'ol Lpclr,
EDSON P COSTA ruNTOR EIRELI

LocALrzÂÇÃo
AVENIDA SENADOR AREA LEAO, 21 85 - PA\tvÍTO 0l ;SALA I l0l;
BAIRRO JOQUEI
TERESINAfI - CEP: 64049-110

CNAE(S) / DESCRIÇÃO /RISCO
46184O3OI . REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

461840302. REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE JORNAIS, RE!'ISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

476100100 . COMERCIO VAREIISTA DE LIVROS

859960400 . TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

NOTAS

Este cartâo e válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalizaçào

11lurstMPtts

CODIC,O DE CONTROLE: 01 37251 /1 9-30

DATA DE ABERTURA

t4/to/2019

CPF/CNPJ

_q
vo
C)
t'i1(l3
()

<=õo
--t oo>"r

o
(:,
m

't
ia

c)
:!:

z

Enritido em: 30/10/2019 10:l9:(x) Código autenticidadc : 5 .120
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22/10D019 lmprimrr Documento .F0L'{AN'__2!

PRocE§sojl

woom,Ãrr@
VISTO:

?

SEMAM
Secretaria MunicipaI

do Meio Ambiente
e Recursos Hidricos

-Prrcreslna
efeiturãlfe o

N. ÍHE§EMAM-CO -2'l 37 09 I 201 I

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, DECLAFIA que a empresa/órgão/inslituiÉo de

razão social; EDSON P cosTA JUNIOR EIRELI e nome fantasia: INOVE EDUCACIoNAL registrade com CNPJ n.

35.187.27810001-02 localizado: AVENIDA Senador Area Leão, 2'185, PAVMTO 0'l;SALA 1 10'l i, Bairo: Jóquei Teresina-Pl,

fica dispensada do licenciamênto ambiental para desenvolver a(s) alividade(s): , , por lratar-se de atividade geradora de

impactos ambienteis pouco signiÍcalivos e conforme Aí. 10o da Lei 6938/81, Ar.t. 2ô da ResoluÉo CONAMA 237197, Art.s" da

ResoluÉo CONSEMA 010/2009 e Art. 1o da Resoluçáo no 002/07 do COMDEMA sujeitando-se, portanto, à Declaraçáo de

Baixo lmpaclo Ambiental (DBIA).

Esta Declaração possui validade de 0í (um) ano, (até contados da data da assinatura, e tem como base as informaçôes

declaradas pelo responsável, o(a) S(a). constante do Processo de solicitâçáo protocolado sob o No.

coNDtÇôEs GERÂlS:

' Dispor de maneira ambientalmente correla os elluentes e resíduos, respeitando as diretrizes estebelecidas nas nornas

vigentes. O empreendedoÍ deve demonstrâr, sempre que solicitado pelo órgào fiscalizador, que náo está causândo poluiçâo

ou degradaçáo ambiental.

. Comunicâr âo órgáo ambienlal sempre que surgir algum problemâ operacional que implique em náo conformidade legâ|,

como por exemplo, a necessidade de intervenção em sistema de tratamento/disposiçáo de eíuentes face â umâ evenlual

baixa eÍiciência do mesmo. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situaÉo, haja nova comunrcaçâo

ao órgáo âmbiental, notiÍicando esse controle.

. comunicar ao órgâo ambiental a oconência de acidente que interÍiÍa com o meio anlrópico, fauna, flora ou com os

componentes embientais ar, água ou solo, tais como: denamamento de insumos ou produtos no solo, transbordamenlo de

EslaÉo de Trátamento de Efluentes (ETE), incendios, explosóes, vazamento de gases, desligamento acidental de sislemas

de tratamenlo de eíuentes, etc. Essa comunicaçáo busca o inÍcio imediato das açóes com vistas à reparaÉo dos danos

causados. É recomendável também que, táo logo se tenha o controle da situaÉo, haja nova comunicaçáo ao órgão

ambiental, notificando esse conlrole.

. Comunicâr ao órgâo ambiental â constatação de passivo ambientel que poÍventure tenha sido omitido durenle a fase de

obtenção da DBIA ou que tenha sido cliado na fase pós-OBlA, apresentando as propostas de solução.

. Náo executar, à revelia do órgáo ambiental, ampliaçáo ou modificaÉo passivelde nova DBIA ou mesmo de licenciamenlo.

. Ceso ocoÍra o encenamento des atividades do empreendimento no decurso da vigênciâ dâ DBIA, executar as aÉes para

liberaÉo da área no que se refere ao aspecto ambiental e comunicar o Íato ao órgáo licenciador, que Íará a ÍscalizaÉo para

arquivamento do processo.

. Requerer a revalidaçáo da DBIA antes de seu vencimento, eütando assim a continuidade de operaçáo sem a autorizaÉo

A isençáo equi declarada não exime o cumprimento de normas e padróes ambientais, nem da íiscalizaÉo exercida pelos

órgãos competentes, devendo ser obedecidas as condiçóes gerais a seguir;

c

I.r.'

http§ //w$aÀ'-piâuidigrtal.p.gov.br/§igfaciUprocesscy'amprimê-modelo/tipo_etvarê/23/cod_alvere/890í23dmJrotocolo/P1P1902467560 1n
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I

I

DECLARAÇÃO DE BATXO IMPACTO AMBIENTAL

pertinente e a conseqüente aplicação das penas previstas em lei.

. Mantêr uma cópia desta Oeclaraçáo de Baixo lmpacto Ambiental no local da atividade/empreendimento.

A presente DBIA náo isenta o empreendedor a obter às demais licenças ou autorizaÉes pertinentes à aliüdade.
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Secretaria Municipat
do Meio,Ambiente

e Recursos Hidricos

DECLARAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

N" THE-sEMAM-CD-2í 3709/20í I

Teresina (Pl),terça, 22 de outubro de 2019.

Alcina Rodrigues de Cervalho Châves; Olavo Braz Bâôosa Nunes Filho

Gêrente Execuliva de Meio Ambiente; Secretario Municipalde Meio Ambiente e Recursos Hídricos

,{

\\
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Fundaçào Municrpat
dÊ Sâúdê

FMS ç Prefcitura dc aleresr ?(

Geúncia de Vtgilôrcio Sanitáia - GEWS,4

DECLAIL{ÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA

N" THE.VISA-CD- 213223 I2OI9

A Ceràrcia de Vigiláncia §a:ritáia - GE\4S4, de{lara que a empresa Razâo Social EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI . CNPJ
35.187.278/0001-02. estabele.ida na AVENIOA Senador Area Leão, 2185. PAVMTO 01:SALA ll0l:, Jóquei, atividade prücipal , csaá

dispcnsada de licença sanitária, de acordo com os Âíigos no 97, 98.99 do Código SanitÍio do municipio de Teresina - Lei n',1.975 de 26 de
dezcmbro de 2016. com o Anexo V Portaria SESÂPI GAB. N" 665 de l6 de fevereiro de 2ol(t e aLei 4.911 de 26 de dezembro de 2016 - Código
Tribuuirio do Municipio de Teresina, RDC/ANVISA n" l5l de 26 de Abril de 2017. Instrução noÍrDatila - IN/ANVISA í" 16 de úrit de 2017,
sujeitando-s€, portanto, à declaraçâo d. disp€ne d.lic.rçâ sanirárr
Esta declâração tem como base as informações declaradas pelo responsável constantes llo processo .

CONDI GERAJ S

. Manter o local em rigorosas condições higiênicas, sânitáia e de organização. Os banheiros devem
dispor sabáo líquido, pâpel toalha, papel higiênico, lixeira com tampa e acionamento por pedal e assento

sanitário.
Dispor de água tratada obedecendo às normas e padróes de potabiÍidadê estabeÍeo'dos na legislação
vigente, mantendo a periodicidade de limpeza e higienizaÉo dos reservatórios de água (máximo 6

meses) e bebedouros, com troca do ÍiltÍo dos mesmos no máximo de 6 meses.
. Realizar o conelo acondicionamento dos resíduos sólidos gerados, devendo ser depositados para

coleta em loc€is apropriados, de acordo com a legislaÉo vigente, como também náo acumular objetos
em desuso no estabelêcimento.

. . Fazer manutenÉo do sistema de renovação de ar íltrado no ambiente fêchado.
. E proibida a introduÇão diretâ ou indireta de esgotos sanitários e outras águas rêsidenciais nas vias
públicâs, galerias pluviais e mananciais, bem como para imóveis vizinhos Na existêncja de Íede de

esgotamento sanitário na área do estabelecimento, o mesmo deverá estar obígâtoriamente interligado.
. Realizar controle de pragas e vetorês uÍbanos quando necessário.

. Comunicar ao órgáo sanitário qualquer agravo de ordem sânitária, mudânça ou encerramênto de
atividades, alteraÇão de enderêço, ou qualquer informaÉo omitida nâ fase de obtenÉo da dedaraÉo de

estabeleomento náo suleito à vtgilância sanitária.
. l\ilanter uma ópia desta dedaraÉo de estabelecimênto náo sujeito à vigilància sanitáía, exposta em

local visível ao público, no empreendimento.
A preseÍte declaração não isenta o empreendedor a obter as demais licenças ou autoÍizações

eÉinentes à atividade.

Teresina, lerça, 22 de outubro de 201 9.

Jeanyne dos SanÍos Seôa

Gêrênte Substituta da Mgilância Sanitária Municipal

GEMSA - Rua Firmino Pires 3225/3241, BaiÍro Sáo Pedro - CEP ô4.01&285 Teresina - Pl
Fone (85) 3215-9í 0219115 - ÍeleÍax: (85) 3215-9í 0í

Email: vigilancia32l 591 02@hotÍnail.com

ü

http6:/rw!hr. piauidioítal- p.gov. br/6igÍacil/processoÍmprame-modelortipo_alvatel2l lcod-avaãl8901 23Scojrotocolo/P lP 1 902467560/ 111
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MODALIDÀDE

rilsT0:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de lnspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DEBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI (INOVE EDUCACIONAL)

CNPJ : 35. 1 87 .27 8l0OO1 -02

DATA E HORA DA EtrflSSÃO: 04t11t2019. às 08h41

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NAO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta c€rtidão abrarEê todos os estabelecimentc do empÍegador.

2. A presente certidâo não modiÍica a situação do emprêgador que conste do cadastro previsto na
Portaíia lnterministeÍial MÍE/SDH n" 2, de 12 de maao de 201'1, que disciplina o Cadastro de
Empíegadorês que tenham submetido trabalhadores a condiçóes análogas a de escravo.

) ?

3. co orltl. aríío 5't únlco d. pottlrlr í 12112ÍJ11 do llTE, . c.Íüdlo or. lnsútuÍd. rdlê{rl
.drpr! r úlümr rllu.flo ocorrlda rm c.dútor admlnl.tsívo. palo snltrntq dÊ modo qu!,
hlrtltdo Foca..o. qwld6 à PÍodrdod! d! Falrlda Ndond - PFN, quflb r !.b+ pod.rá
.!a obtld! críOdlo pcr.nt rquara óaelo, vl{ndo r dafngmtLr r .ltuaçao ttutllzda dq
matmot.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser contirmada no endereço
http://www.mte.gov br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código 3FCeUTh.

5. Expdida com base na Portaria MTE n" 1 42í, de 12 de setembro de 2014 Emitida gÍatuitamente

Página 1 de 1
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INOVE

ReÍ. Editalde ticitação na l,lodalidade Pregão

Ne.BZZl1ilg-Iipo menor preço por item.

RgÍerente ao Anexo lV

orctRReçÃo oE InrxstÊuctR DE Feto supEnvrrulErutes lupEuttvos
oE HRsrr,rreÇÃo

Â Empnsa. . E0S0l{ P C0STA JUI{|0R EIREU-ME ,com endenço na Av. Senadsr Arêa bã!,285 ilRRE-0|

SALA-ll0l BflRR0JEBUEI TERESIi'IA - Pl. lnscrita no INPJ de no 35.187.278l0001-02,por intermÉdio de

seu representants legal Sr 80S0il PlllHElR0 E0STA JlJl{l0R. portador da flalteira de ldentidade nq.

3E|500SEX SSP SF e do CPt nq.417.338.273-15 0ECIARA sob as penas da Lei . para Íins de participação do

Pngão Presencial ng 02212019. que atÉ a presÊnte data. inexiste fatos supervenientes impeditivos para a sua

habilitaçào na licitação em epÍgnÍe, que nâo foi declarada IllID0NEA e IMPEDIDA de UCITÂ[l ou I0l,lT[lÂTA[l por

nenhuma esfera administrativa pública.

Teresina (Pl),13 oYembro de 2019.

EI]SI]N P IOR EIRETI-ME

EltP J ils 35.187 .n 8 fiDul-[?

Representante legaI Edson Pinheiro Eosta Junior

Earqo: Administrador

RE N" 38190[gE)(

cPF ll" 417.338.273-15

Edron P Corto lunlor Eirell- CNPf s35J&7:78/ooot-o2
Av. tenodor AÉo Leôo no 2185 ToÍe-olJolo -llolJoquel,Tererino-Pl

inovecduroclonol2olg(ôsmqll.com (8ó):rB4-2578

A PREFEITURÂ MUNIEIPAL OE SÃO BERI{ARt]O-t'lA.

tu
\

M"
À



I Pií .FOLiiA NO

PRoCE$30

MODALIDADE P P 1 5ÊP
V!STO:

INOVE

A PREFEITURA MUI{IEIPAI- I]E SÃt] BER]IÂRDO.MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

Ne.lZZl1glg-lipo menur preço por item.

ReÍerente ao Ânexo lY

OEEI-ARÂEÃO OE ENUUAORAMEilIO Et]Mt] MIIRÍIEIi{PRESA OU EMPRESÂ DE PEUUENO PI]RTE,

A [mpnesa E0S01{ P E0STÂ JUI{|0R EIRELI-IIE .com endereço na Av. Ssnador Ârêa [sâ0,2185 T0RR[-01

SALÀ-ll0l BAIRR0:J0UUB IERESIIIA - Pl. lnscrita no II,{PJ de n0 35.187.27810001-02, por intermédio de

seu rcprcsentante legal Sr E0S0l{ PlllHER0 C0STA Jlllll0R. portador da [arteira de ldentidade n!.

36tS003EX SSP SP e do [Pt ns. 417.338.273-15, 0ECLARA, para fins de compruvação no Pregão Pnsencial no

02212ü9, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, quE esta EmprESa. na presente data, é

considerada:

( X) l{lCR0tl.flRESÀ conforme lnciso ldo artigo 30 da Lei Iomplementar n! 147. de 07 de Àgosto de 2014;

( ) EI,IPRESA 0E PEUüEll0 P0RT[, conforme lnciso ll do artigo 3s da Lei

Iomplementar nq 147. de 07 de Agosto de 2014.

0eclara ainda que a Emprcsa está ercluírda das vedaçÕes constafltes do panígrafo 4s do artigo 3q da Lei

Iomplementar 123/2008 alterada pela [ei Complementar ns 147. de 07 de Agosto de 2014.

Teresina (Pl),13 mhro de 2019.

EDSON P E A NIOR EIRETI-ME

cL

I
EIIPJ ils 35.187 .n 8 / fifr1-12

Representante LegaI Edson Pinheiro Eosta Junior

Eargo: Administrador

RG N" 3Elg0ogE)(

EPF t{" 417.338.273-15

Edron P Corto lunior Eirell- CNPla5.i&7r78roool-o2
Av. tenodor AÉc têõo no 2185 ToÍrê-olrqlo -rtolJoquêi,Tererlno-Pl

i!9!r9ÊCt!!9(l 9 IsllQ1gqglns,lLcgl (eô)=!!4-2578

,-t-1.
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INOVE
A PREFEITURA tllUt{IIIPAt BE SÃ[ BERNÀROO-líA.

Ref. Editalde Licitação na Modalidade Pregão

ile.ÍJZZl1llg- Tipo menor preço por itEm.

REFEREI{TT AO AI{E)(O I\l

OEELARATÃtl EM RELÂIÃU AO TRABALHO IlE MEI{tlRES

Prezados Senhores,

A [mpresa Ells0il P E0STA JUlll0R EIRELI-I,IE .com endereço na Âv. Senador Arêa [eao,2l85 fllRRt-0| SÂl"A-

ll0l BÂ|RR0J0EUE| IERESIIIA - Pl, lnscrita no INPJ de no 35.187.27810001-02, por intermÉdio de seu

reprEsEntante Ieqal Sr E0S0il PlllHElR0 C0STA JUlll0R. portador da Iarteira de ldentidade nq. 3ElS009EX SSP SP

e do [Pt nq.417.338.2n-15,. 0ECl,A[lÀ. para efeitos do Pregão Presencial 02212019 e para fins do inciso [ülll do art.

7q da [onstituição Federal de 1398 e disposto no inciso V do art 27 da Lei nq LEEE/93, acnscido pela Lei nq.

9.854/99,ngulamentada pelo 0ecreto n! 4.358/2tt2. que nã0 empruga menor de l8 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubrr e não emprrga menor de IE (dezesseis anos).

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz

srt'{ o t'lÃ0(x)

Teresina (Pl),13 bro de 2019.

E0s0N P [0 A IIR EIRELI-ME

Edron P Corto lunlor Elrell- CNPI:35.147I78/ooot-o2
Àv. Íenodor Arêo Leôo no 2tÍtB Toire-otrolo -ttotJoquelJêrêrinq-pl

«

inovêeducocionol2olg@g@gil.com (86)3234-578

-iilriAN'_151i-
I

El{PJ l{s 35.187.278luflfl -02

Representante legaI Edson Pinheiro Iosta Junior

Cargo: Administrador

RE N'SEIgOtlgE)(

DPF N" 417.338.273-15

,1...

w
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INOVE

A PREFEITURÂ tllUNIEIPAL DE SÃO BERIIAROO.MA.

Rel. Edital de Licitação na Modalidade Preqão

Ns.lZzl7,Blg-Tipo menor preçn por item.

ReÍerente ao Ânexo lY

OEII.AIIAIÃO üUE NÃO E)(ISIE EM SEIJ ütlAORI OE EI|,|PREGADO S, SEIiVIOIRES PÚBLIIOS

EXERIENDI FlJN[IES DE GERÊNIIA,AOMINISTRA üO OU IOMADA OE DEIISÃO

À [mpnsa. E0S0l{ P E0STÁ JUlll0R ElRELl-i{E.com endereço na Av. Senador Arêa [eã0,28S fiRRE-0I
SAtÂ{l0l BAIRR0:J0UUE| TERESIilA - Pl. lnscrita no It,lPJ de n0 35.187.2781000102, por intenmÉdio de

seu npnsentante legal Sr E0S0ll Pll{HElR0 [0STA JlJl{|0R, portador da Iarteira de ldentidade n!.

3ElS003EX SSP SP e do [PF n!.417.338.273-l5.0eslara não possui em seu quadro de pessoal servidnr público

do Poder [xecutivo l'lunicipal/Estadual exercendo funções tÉcnicas, ctmerciais. de gerencia. administraçao ou

tomada de decisão. (inciso lll, do art. Sq da Lei EEEE/53 e inciso X, da Lei [omplementar nq. 04/90),

inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitaçto, na forma do § 20. art. 32. da Iei nq. 8668/93;

Teresina (Pl),13 bru de 2019.0

E0s0t{ P E IOR EIRETI-MEÀ

EilPJ t{s 35.187.21810[ü-[2

Representanle legaI Edson Pinheiro Iosta Junior

Earqo: Administrador

RE N" 3Elg00gE)(

EPF il" 4t7.338.273-15

j nt: .FoLhiAN,__jEdL_l

I

I

L

Edron P Corto f unlor Eirell- CNP|:3!1,.i87478/oool-o2
Av. tenodor AÉq [êôo no 2185 foÍrc-orrqlq -ttolJoquel,Tererino-Pl

inoveeducqtionol2olg@gmsil.com (86)*f4-2578
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INOVE

ÂNtxo vt

A PREFEITURA MUilIEIPÂI. DE SAO BERI{AROtl-MÂ.

Ref. Edital de Licitação na l,lodalidade Pregão

ne.E??lãElg-Tipo menor preço por ilem.

oEcLÂRAçÃ0 DAlto0 ctEt{EtA 0E üuE EUMPRT Pt-Et{AMEI{TE ItS RtoutStToS 0E HABil-tTAGÃ0

À empmsa. EIlS0ll P EUSTA JUlll0R EIRELI-I+IE ,com endenço na Âv. Senador Ârêa Leâ0,2185

I[RRE-0| SALA{l0l BAIRR0:J00|JE| IERESIIIÂ - Pl. lnscnita no INPJ de n'35.187.27810001-02.

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão nq. 022/20i,9. que cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para participação no prcsente certame.

Teresina (Pl),13 bro de 2019.

EÍ]st]il P c A NIOR EIREtI.ME

EilPJ Ns 35.t87.27810[Ut-02

Representante legaI Edson Pinheiro Eosta Junior

Eargo: Administrador

RE 11" 3Elg00gEx

EPF t{" 417.338.273-15

Edron P Gofia lunlor Eircll- CNP|a3.l87278/ooot-o2
Av. tenodor AÉq L€ôo no ã85 TorÍc-olrqlq -rrolJoquei,Tcrcrlno-PI

Pfí1 'FOLhA No

,

inonccdrrqcionol2ol g@gmoil.com (e6):rL!4-2578
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INOVE
AI{EX0 tv

Empregador Pessoa JurÍdica

À PREFEITURÂ MUNIEIPAT I]E SÃt] BER}IÂRDt]-MA.

ReÍ. Edital de Licitação na }rlodalidade Pregão

ns.Ezzlzfll9-Tipo menor preço por item.

0EEr.ÂRÂ§ÃrI

A empresa. Etls0tl P C0STA Jlll{l0R ElREtl-ME ,com endereço na Av. Senador Ârêa Leã0,2185 T0RRE-01

SAIÂ-ll0l BÂ|RR0:J00UE| TERESIi{A - Pl. lnscrita no [tlPJ de nD 35.187.278l0001-02,por intermÉdio de

sEU rcprusentante legal Sr E0S0l{ PltlHElR0 E0STA JUi{|0R, portador da larteira de ldentidade n!.

3E|S0036X SSP SP e do [Pf nq. 417.338.273-15, abaixo assinado. em cumprimento ao solicitado no Edital de

Pnegão Presencial SRP nq.02212119, D[[[A[lA. sob as penas da Lei. que:

- Está ciente da obnigatoniedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- l{ão possui em seu quadrt de pessoal emprrgados Eom menos de 18 (dezoito) anos em tzbalho noturno,

pengoso ou insalubre, e menorts de lE (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprcndiz,

a partir de 14 (quatorze) anos. flos termos do inciso XXXlll do art. 7s da [onstituiçâo tederal e lnciso V, Art. 27

da LeiSEEE/!3

- l{ão possui em seu quadn de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo

funções tÉcnicas, comeniais. de genncia, administraçâo ou tomada de decisão, (inciso lll, do art. 9s da Lti

SEEE/S3 e inciso X. da Lei Complementar nq. 04/9[), inexistência de fato superveniente impeditivo de

habilitaçã0. na forma do § 20. art. 32, da Lei nq. 8866/33;

a

ttL

\g
N\

Edron P Cortq lunlor Elreli- CNPrdt5l&7:74/ooot-o2
Av. Senodor Arêo Leôo no 2t85 TorÍê-ot,tolo -ttol,roquel,Tererlno-Pl

inoveedü(o(ionoI2or9@9mqil.com (86)32jt4-2n?8



INOVE

Teresina (Pl),13 mbro de 2019.

EI]SON P Etl A NIOR EIRELI-ME

ENPJ Ns 35.r87.278l008r-[2

Representante [ega[ Edson Pinheiro Eosta Junior

Eargo: Âdministrador

RG il" 3Etg0llgEx

[Pt il'4t7.338.273{5

Edron P Co*o lunlor Eirell- CNPf 335.t87:78/oool-o2
Av. ten<rdor Arêo Lêôo no ã85 TorÍe-olrqlo -rlolJoquei,Tererlnq-Pl

lnoveed l.com (66)nL!4-2578
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PR0CE9-10 c 0 9loc c5

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins profissionais. licitatórios e comerciais, que a EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA

E SRVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ No 09.596.75 7/0001-64, com sede social e matiz estabelecida na

Av. Dos Flamboyants, 124A, Bamo Papicu - Foftaleza, Estado do Ceará, ENTREGOU o Mâterial didático

t-,a apoio ao processo de ensino e aprendizagem nas disciplinas lnterdisciplinar / Linguagem & MaÍemáúiea /

Natureza & Sociedade para âtender aos alunos do Infantil It, ttl, IV e V da rede de Ensino lnfantil para a

PREFEITURA MLINICIPAL DE HORIZONTE, inscrita no CNPJ N" 23.555.196/0001-86, com sede na Av.

presidente Castelo Branco, N" 5I 00, Centro, Horizonte - CE, CEP: 62.880-000. Confonne a ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS N" 012/2017, oriundo do processo de licitatório na modalidade Pregão Presencial tombado sob o N"

20L7,03,29.1, e em conformidade com o Decreto Municipal no 01212011, a Lei Federal N" 8.666193 - Lei das

Licitações Públicas com os termos da Lei Federal no 10.520, de 17/0712002.

A referida empresa cumpriu com todas as condições estabelecidas na contratação, não havendo, ate

presente data, registro de qualquer fato que desabone a capacidade da mesma.

Horizonte/CE, sexta-feira, 1 de dezembro de2017
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Sccretariai,luddpl da.Êüraçào -§ME

ÂTE§TADO DE C,qPACIDA!E TÉCNICA

Aloslsms: que I Emprê§a EDIÇÔES IFDH- GRÁFICA, E01T0RA E SERVIÇ0§ LTDA, cqm endereç0 na

Av. düs Flamhoyanls, ne í2+4, Balno Paplcu, Forlaleza - Caará -CE, lnscrlia no CNPJ sob o n0

tc.696 7fi7l000{-§4, cumprlu Çom l0dos oi rêqulsllôs êslahêlôcldosno contralo no ZOte.ot.Za.Oot 
' 
,r1o

objê10 6: Àqülslçáo de malsrl8ls dldÉtl.ôs eslruiurados, dasllnado aos alunos ê profsssorês da reds de

educaçáo lrfaniil E oeches gm alendimenio a0 programa Eraril Carinhoso, incluindo formaçâo de 40h.h

para os proíês§orês lol€dos nâ §$rslailâ da $ducaçá0 d0 munlchlo ds Camoclm - CE.
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coNTRATO No 201 6.0í.28.001

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
naurutclplo DE GAMoctm, arnavÉs DA sEcREfARh
or eouceçÃo, coM rorçÕes IPDH - oRÁrtca,
EDITORA E SERVIÇOS LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:

'? irfurilclpio de Camoclm/Ce, através da Secretaria do EducaÇâ0, pessoa JurÍdica do direito
;úbli+-: intorno, com sede na. Praça Severlano Morel, s/n - Centro - Camoclm/CE, inscrito no
âNPJ/MF sob o no 07.660,350./0001-23, neste ato representada pela Ordenadora de
Despesas da Secrotarla de Educaçáo, Sr.(a) Marla Elizabete -Magalhães, doravante
denominada de CONTRATANTE e, do outro lado, a emprosa EDIÇÕES IPDH - GRAFICA,
hJiTOiiA Ê SÊRVIÇOS LTDA, com endereço na Av. dos Flamboyantes, no 124 - A, balrro
Cidade 2000, em Fortaleza, Estado do Ceará, inscrlta no CNPJ sob o no 09.596.75710001-64,
representada por Valdésio Lima Palva, CPF no 7A2,937.593-91, ao fim asslnado, doravante
donomlnada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial no
2014.01.28.w'i, Processo no 2018.01.28.001, em conformldade com o que preceitua a Lei
Fecierai no 8.6ôô/93, de 21 de junho de 1993 e suas âlteraçõês posteriores, a Lei Federai no
10.520102, de 17 de Julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às
cláusulas o condiçóes a seguir aJustadas:

N1(II-3I.I1q PRIMEIRÀ - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 - Processo de Llcitaçâo, na modalidade Pregão Presen
ãedêrei No 8,666/93 ê suas alterações posterlores, a Lêi Fe
Cevidamente homologado pelo(a) Orde
MunicÍplo de Camocim - CÊ.

ÔLAÚSULA SEGUNDA. DO OBJETO

nado(a) de Despesa

3 0 0l,I. 2019

CRÂÍEuS'CE Em Íest.

- 
da vardad!

me Í0,

2^1 - O presento contrato tem por objeto o AOUISIÇôES Dd
ESTRUTURADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E- PROFÉS
EDUCAÇÃo TNFANTIL E CRECHES, EM ATENDTMENTO ÃO PROGmMÃ-BRASIL
C.À.RINIHOSO, IN]CLUINDO FORMAÇÃ

DUCAÇÁO DO MUNICIP|O DE CAMOCIM/CE, confo
O DE 4OH/A PARA OS PROFESSORES LOTADOS

NA SECRETARIA DE E
especiflcaçâo contida no Anexo l, pârtê integrante deste processo.

CLAÚSULÁ. TFRCEIRÂ . DO VALOR

clar,si_rr-a QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

ofxa.'
b!ütu

3,'1 .- A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execugão do objeto deste
contrato o valor global de R$ 388.884,00 (trezentos e oiienia'e oito mil, óitocentos â oltenta e
quatro reais), conforme planllha em anexo.

N

4.1 - o{A) OONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições
necessár1as ao pleno .cumprlmento das obrigações decorrentes do Termo contralual,
consoante estabelece a Lel n0 g.666/93 e suas aiteiações posteriores;

4.2 - Fiscalizar o acompanhar a entrega do obJeto contratual;

+.3 'comunlcar à OONTRATADA toda e qualquer oconência relacionada com a entrega do
':bjeto contratual, di)igenciando nos casos qire eirgirem fiovidênoiai.ànàilru.:',N
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ctÁusula eutNTA - DAs oBRTGAçÕes ol coNTRATADA

5.1 - Entregar o objeto do Contrato, no almoxarifado no município de Camocim, de
conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra, a partir de sua assinatura até 3í de dezembro de 2016,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei no 8.666/93 e suas alterações;

4.4 - Providenciar os pagamêntos à CONTRATADA, à vista das Notas Fisca
devidamente atestadas pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme o acordado.

5.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de HABILITAÇAO e qualificação exigidas na licitação;

isiFaturas

5.3 - Providenciar a imediata conêção das deflciências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

5.4 - Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação,
até 05 (cinco) dias conidos, antes da data do término do prazo de entrega, expllcitadas as
razões e devidamente Íundamentadas;

5.5 - Os atrasos ocasionados por motivo de Íorça maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE
EDUCAÇAO, não serão considerados como lnadimplemento contratual.

cúusulA sExrA - Do pRAzo Do coNTRATo E Do REcEBTMENTo Do oBJETo

6.1-0 contrato terá o p razo de vi
2016, pod
alterações

rtir de sua assinatura até 3'1 de Dezembro de
formas previstos na Lei no 8.666/93 e suas

PAGAMENTO

x

(

E

n
I

lo lquidante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
recbos (em duas vias), fatura e nota fiscat, nos

a c rcrcaaQ

. alrra

.)
taliaía

7.1 - Os pagamentos ser{reffiados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura
conespondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO do MunicÍpio de Camocim, que atestará aêntrega do objeto licitado;

7.2 - Caso a fatura seja aprovada pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, o pagamento será
efetuado até o 30o (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada

CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas deconentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do
Tesouro Municipal, sob as seguintes dotações orçamentárias:

w

SE

.rí!*ntaÓo tm

nta!ã0

UNIDADE ADMINISTRATIVA
DoTÃçÃo o RçaM ENTãRIÁJELE M ENro D E

DESPESA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0ô03. 1 2.365. í 208.2.024-33.90.30.00/33.90,39.00
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CLAÚSULA NONA. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1-Os preços são Íirmes e ineajustávêis;

GLA,ÚSULA DÉC|MA * DAS ,ALTERAÇÔES COrurRerUers

1 O.1 - A CONTRATADA fica obrigada a acêitar, nas mesmas condiçóes contratuals,
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e

cinco por cênto) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § '1e, art. 65,
da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

cúusuL,A DÉcrMA-pRrMErRA - DAs sANçoES

1 1 ,1 - O licitante que ensejar o retardamento da êxecução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na exêcução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração faisa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuÍzo das multas
previstas no edital e no termo d6 contrato e das demais cominações legais.

11.2 - A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execufo,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia
defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.o 8.666/93, poderá ser
aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitaÇão;
b) outras oconências que possam acanetar transtornos ao desenvolvimento das atividades
do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

ll - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora
Municipais, por melo de Documento de Anecadação Municipal - DAM, a ser
e acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

=um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos
e dos mesmos, limitada a 10o/o (dez por cento) do mesmo vaior;
sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
pecificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na

) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer
ndo-se a recusa, caso a substitulção não se efetive nos 05

flr{e-§e à data da comunicação formal da rejeição;

;de participação em licitação e impedimento de contratar com o
ôlôõffi'j5iii prazo não superior a 02 (dois) anos;

lV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalldade, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuÍzos resultantes e depois de decorrido o pruzo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.Z
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11.3 - No procêsso de aplicação de penalidades é assogurado o direito ao contraditório e à
ampla defêsa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções prêvistas nos
incisos l, ll e lll do item íí.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanÇão prevista no inciso
lV do mesmo item.

11.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago,
ou depositado, sêrá automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizerjus.
Em caso . de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamentê ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante
proc€sso de execução Íiscal, com os encargos correspondentes.
1 1 .5- As sanções previstas nos lncisos lll e lV do item í't.2 supra, poderão ser aplicadas às
empresas que, êm razâo do contrato objéio desta licitaçâo:

a) praticarem atos ilÍcitos, visando frustrar os objêtivos da licitação;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

1'1.6 - As sanções prêvistas nos incisos l, lll e lV do itêm 11.2 surfa poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso ll do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo proc€sso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária quê se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificâção que lhe seÉ encaminhada, estará
sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prêjuízo das demais
penalidades cablveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

í1.8 - As sanções previ m às demais licitantes que,
apesar de não vencedoras, n ebrarem o Termo de Conkato,
de acordo com este edital,
desinteresse.

otto) horas comunicarem seu

CLÁUS

-- 
dc vardada

12.1 - A

a) Dete
incisos

ANTÊ
.ei Federal no 8.666/93;

b) Amigá )tre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade compêtente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração;

12.2 - Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVll do art. 78 da Lei no 8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuÍzos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;

í2.3 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências
previstas no art. 80, incisos la lV, ambos da Lei no 8.666/93.

cúusuLA oÉctMA-TERcEIRA - DAs DlspostcoEs FtNAts

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e

DA

Uttç!Bdqde
olufi.

Ef,/

nos casos "nr*"r".fu Ntcto
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exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
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13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a ÉL3***.""r"*",ã1
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualifi cação exigidas na licitação.

13.3 As questões controversas oriundas deste Contrato serão resolvidas conforme os
preceitos da Lei Federal no 8.666/93.

13.4 Todas as questões a serem dirimidas serão vinculadas âo Edital que rege as cláusulas
deste Contrato.

CúUSULA oÉGIMA.QUARTA. Do FoRo

14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Camocim, para conhecimento das questões
relacionadas com o presênte Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presêntê instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurÍdicos e
legais efeitos.

Camocim/CE, 16 de Fe de 2016.

MAR B TE MAGALH ES VALD LI PAIVA
sEc ETÁRIA DE EDUCAçÃO EDrçÕES rPD - GRÁFICA, EDITORA E

CONT TANTE sERV|ÇOS LTDA
CONTRATADA
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