
P
FCNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito
0,

QR-CODE

Documento assinado com certiÍicado digital em
conformidade com a Medida Provisória no

2200-212007. Sua validade podeíá ser conÍirmada por
meio da comparação deste aÍquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro. gov.brlassinador-d igital >.

SERPNO / DENATRAN

Rubíica:

aatl\o
eÊ.r
ÊI ror: a)
iã ",

Êoo
Itrrfiiirl[:J
Í1""* -l

@
1I,
m
r.to
ú)

o
CO I MARANHÀo I

DttIATRAN CONTRAN

'!

/

/l

--'--.-:-éÉ----"-..Y/
.--..--..'.iiffi_

tÉPÚtLtc^ ÍEott^ttv^ Do at^sr r M
A

I

I

lr



a)

Fol
Rubrlca:

PODER JUDICÉRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERflDÃO ESTADUAL .1O GRAU

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 27 I 07 12021 Data de validadet 2710912021

No da certidão: 12130929907 Código de Validaçâo: Í992c2d404

NOME: FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO

CPFt 785.410.773-49

FILIAçÃO: HELOISA HELENA PEREIRA DOS SANTOS / FERNANDO BASTOS DOS SANTOS

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidadev e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF,
ldentidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do ío GRAU DE JURISDIçÃO e
Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa
acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ
no 12112010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente ahavés da lnternet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas
v alterações;

b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão e de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será
necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida âpenas para maiores de '18 anos;
e) A autenticidade desta certidão podeÉ ser conf,rmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão -
www-tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



F
Rubrica:

PODER JUDICÉRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRTBUNAL DE JUST|çA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERT|DÃO ESTADUAL . 2O GRAU

IMPROBIDADE AOM INISTRATIVA

Data emissão: 27 I 07 12021 Data de validade: 27 10812021

No da certidão: 12130930310 Código de Validação: d486e688eb

NOME: FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO

CPF: 785.410.773-49

FILIAçÃO: HELOISA HELENA PEREIRA DOS SANTOS / FERNANDO BASTOS DOS SANTOS

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidadev e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF,
ldentidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos cadastros do 2o GRAU DE JURISDIçÃO do Poder Judiciário do
Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que
esteja(m) êm tramltação em face da pêssoa acima idêntiÍicada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ
no 12'112010.

Observaçôes:

a) Certidão expedida gratuitamente através da lnternet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas
alteraçóes;

v b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser
conÍêrida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será
necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta ceíidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão -
www-§ma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
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SER\'IÇO PUBLICO FEDERAI

MINISTÉRIO DAJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N" 54222732021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC, que ate a presente data, NAO CONSTÂ decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado+ em nome de FERNANDO BASTOS DOS SANTOS
FILHO, nacionalidade BRASILEIRO, hlho(a) de FERNANDO BASTOS DOS SANTOS e
HELOISA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, nascido(a) aos 2610911973, natural de RIO DE
JANEIRO/RJ, documento de identificação 210326948 SSP/MA, CPF 785.410.773-49.

Observações:

1) rcertidão expedida nos termos do Art.20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados dc
antccedentes que lhe forcm solicitados, a autoridade policial não podeni mencionar quaisquer aootações referentes à
instauração de iDquérito contra os requeÍeÍrtes";
2) Certidão expedida gmtuitamente poÍ meio da lnternct em conformidade com a Insfução Normativa n'005/2008-
DC/PF;
3) Esta certidão foi exoedidâ com bâsê nos dâdos informâdos e somente será válida com a aoresentacÃo de
documento de identificâcâo pâra confirmâcãg dos dâdos:
4) A autenticidadc desta certidão DEVEp.A ser confirmada na página da PolÍcia Federal, no endcreço
(http:i/www.pf. gov.br)
5) Fsta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF'. 09:5 t de 27 /0'7 /2021

il1il!|lil1ffit
54222712021
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TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS ruLGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF:785.410.773-49
coDf Go DE VALIDAÇÃ O: 16273887 547 56

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em
tnâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa fisica,
inscrita no CPF/MF sob n'785.410.71349

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico -

SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria n' 1294, de l3 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de

sua autenticidade no endereço eletrônico <htç6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>.

Emitida em: 2710712021

Válida até: 26/0812021

Número controle: 1627388754756Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou
autentique no site tce.ma.Írov.br
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TRIBUÍUAL DE CONTAS DA UNIÁO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas elehônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta e do Órgâo gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada emz 2710712021 09:33:05

Informa es da Pessoa Juridica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - CadâsÍro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliqueA IJI

Social: EMET INSTITUTO EIRELI
32.626.743t0001-68

Gestor: TCU
adastro: Licitantes lnidôneos

Itado da consulta: Nada Consta

acessar a certidão ori al no portal do ór or, cli e AOUI

adastro: Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensâs
esultado da consulta: Nada Consta

a acessar a ceÍidão ori no ortal do ór o UIestor, cli ueA

gão Gestor: Portal da Transparência

Obs: A consulta consolidada de pessoajuridica üsa atender aos princípios de simplificação e
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Rubdca:

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n' 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAI- DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requereute: EMET INSTITUTO EIRELI

CNPJ: 32.626.74310001-68

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de
informação deste Tribunal neúum processo no qual EMET INSTITUTO EIRELI, CNPJ 32.626.74310001-
68, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Coltas da Udão

Ccnidão cmitida â§ 09h38min30 do dia 27107/2021, çomvalidadc de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confrmadas no síüo

!gpg4ç91ç96.1ç11gov.br/certidao,{ eb/CenidaoNadaConsra/veriÍicaCertidao.tàces

Código de conkole da ccrtidão: T542.PXUPXEDX.PAHX

Atenção: qualquer rasura ou eme da invalidara este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA TINI,ÃO

CERTIDÃO NECATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Norne completo: EMET INSTITUTO EIRELI
CPF/CNPJ: 32.626.7 43 I 0001-68

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos Íins e a pedido do
interessado, que, na presente dâta, em consulta aos sistemas informatizados do TCLr,
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em noÁe do
(a) requerente acima identiÍicado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a
data do respectivo acórdâo condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a
processos em tramitação que ainda não foram objeto de delíberação deste Tribunal, os
arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas
insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recuÍso neste Tribunal,
transitadas em jul gado.

Certidão emitida às 09:40:38 do dia27 107 12021 , com validade de hinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informages aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
http //contasirregulares.tcu. Írov.br, na opção "I/ertrtcar certidão emitida".

Código de controle da certidão: 12W9270721094038

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

?ÉD
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: EMET INSTITUTO EIRELI

CPF/CNPJ: 32.626.7 43 I 0il,0l-68

Não constam da relaçào consultada para emissão desta ceÍidão 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 judicial.

Certidão emitida às 09:34:33 do üa27/0712021, com validade de trinta dias a contar da

emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ordVflp:INABI LITADO: 5

Código de controle da certidão: ULT2270721093433

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

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 decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n'8.tÍ,Í3/92 (Lei Orgânica do TCtl).



FILTROS APLICADOS:

cPF / CNP,: 326267 43000168

Data da consulta: 2710712021 08:36:04
Data da última atuàlizaçáoi 26107 /2021 '18:00:04

DETALHAX

Nenhum registro encontrado
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ESTADo Do MARA:{HÃo
MnrrstÉnto rúsLrco

PROCURÂDORIÂ GERÁL DE JUSTTÇA

CERTIDAO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa pelos dados digitados
(CNPJ: 32.626.74310001-68) nos registros eletrônicos rcferentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no

Ministério Público do Estado do Maranhão, que:

NADA CONSTA

Em face do CNPJ: 32.626.7 4310001-68

Observaçôes:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPI-/CNPJ do

destinatário nos procedimentos extrajudiciais em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos

cuja dirulgação possa finlstrâr eventuais investigações;

b) Esta certidão refere-se somente a procedimentos instaurados a partir de 0110212020- Para períodos anteriores, o

interessado deve protocolar pedido perante a unidade do Ministério Público respectiva; se de âmbito estâdual, perante a

Procuradoria Geral de Justiça.

c) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e pelo destinaário;

d) A autenticidade desta ceíidão devení ser conÍirmada na página de Consulta Pública do site do Ministerio Público do

Estâdo do Maranhão .br/autenticidade informando-sc a chave de aulenticação impressa;

e) A certidão sení negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos

procedimentos por carência de dados do MPMA.
í\ Excctuam-se da pesquisa os casos autuados com movimento não apurado por carência da informação no momento do

\ádâstramento.

Emitida em 2710712021 O9:17:41(Válida por 30 dias)
Data da última atualização do banco de dados: 2710712021 09:12:26
Chave de autenticação: 182751281

Av. Prof. Ca os Cuoha, n"326I, Calhau, CEP: 65076-820

São Lüís - Màaíhão
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24210829230

2021049773r'

Govemo do Estado do lúaranhâo
Secretaria de Esiado de lndústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

iecriiii|Tiii3E

Dêac.iÉo

ALÍERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
ÊMPRÉSARIAL)
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DÀ ÉMPRESA/
EMPRESARIO
ALTERACÀO DE DADOS (EXCETO NOMÉ
EMPRESARIAL)
BALANCO
BALANCO
coNSoLIoAÇÃo DE 0oNTRATo/ESTATUTo
RERRÀTIFICAÇÁO
TRANSFORMACÂO
ÀLTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
PROCURACAO
BÂLANCO
ENOUADRÂMENTO DE MICROEMPRESA
tNSCR|ÇÀO

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cêdficamos quo as inÍo.mâqt s abaixo cônstêm dos doc!,menlos ârqu vados
n6stã Junlá Cômêrcál ê sàô

Àrquivamêntos Poat6rior6s

Data

09107 t2D21

18t06t2021

19tO4t2021

002
002
002
o02
206
223
080
080

20210160926
20201172410
20201'142392
20201142392
21600156262
21m0156262
20190246/13
201s0056215
20190049693
21102249536

o2JO2t2A21
1411212020
o2112t2020
02,12t2020
1110a12020
11n4t2020
o5/o/l2D1E
14n2D019
3',1o1t2019
31t0'y201s

Estâ certdão íoi êmitidâ automaticâm€hte €m 28107/2021, às 08:28:18 (hoíáno de 8rêsíliâ).
Se impÍessâ, veriÍcar sua aútenücidade no hípsr/wwv,empÉsef.dl.mâ.gov.b., com o códiso tlPLTO.lE5-

tÍliltilrililll
M.AC21 01 379208

Llràn Í}lor€§â Rod Jües tllendúç.
Secíááno(a) G€tãl

Cêrtificamos guê EN,IET INSTITUTO EIRELI
encohtÉ-se reglstrada nesta Junta Comêtcial, como seguc:

Protocolo: N,4AC21 01 379208

NtRE 21600í56262

CNPJ 32.626.743/000148

SiluaÉo

Stâlrs
SEM STATUS

Endêr€ço Complêto CARLOS ORUMONO OE ÀNDRAOE, Nô 20, xIxrl, PÂRQUE PLÂNALÍO . ltrtp€ratrizÀtA - CEP 65917-337

íde1
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIO

No Certidão: 188148121 Data da 2610712021 17:04:28

lnscriçãoEstaduat: 125894708 CPF/CNPJ:32626743000168

Razão Social: EMET INSTITUTO EIRELI

Endereço: RUACARLOS DRUMOND DE ANDRADE,20 CEP:65917337

Telefone: (98)81268526 Município: IMPERATRIZ UF: MA

VertiÍicamos que, após a rcalização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da CeÉidão: 120 (cento e vinte) dias: 2311112021.

A autênticidade desta certidáo deverá ser conÍirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidóes" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÂO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressão: 26107 12021 17 :04:28

4
\irá
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíUDA ATIVA

No CeÉidão: 050889/2'l Data da 2610712021 17:06:31

lnscriçãoEstadual: 125894708 CPF/CNPJ:32626743000168

Razão Social: EMET INSTITUTO EIRELI

Endereço: RUACARLOSDRUMONDDEANDRADE,20 CEP:65917337

Telefone: (38)8í268526 Municipio: IMPERATRIZ

Proces
Folha
Rubrlca:

UF: MA

\<ertificamos que, após a realizaçâo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo Í 56, da lei no 2.231, de 291í211962, substanciado pelos artigos 240 a

242dalei no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, êm

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vihte) dias: 2311112021.

A autenticidade desta ceíidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãot 26107 12021 1 7:06:31

.j'-..1

â
r$l,'r
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MINISTÉRJO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do BÍasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: EMET INSTITUTO EIRELI
CNPJ: 32.626.74310001.68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suleito passivo acima identiÍcãdo que vierem a ser apuradas, é certiflcado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Rec.eita Federal do Brasil (RFB) e a inscriÉes em Dívida Ativa dâ União (DAU) .lunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento malriz e suas Íliais e, no c:lso de ênte Íederativo, para
todos os óÍgáos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍêre-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conajbuiÉes soclais previstas
nas alíneas'a' a 'd' do parágrâfo único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidáo está condicionada à veriÍcaÇão de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rb. gov br, ou <http: / wwpgfn. gov bÊ.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de zl1lny4
Emitida às 08:54:08 do dia'í6/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1311212021.
Código de controle da certidáo: 4147.D5F4.6876.oDSF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documênto.

Ft



Folha
Rubrica:

Cá,,,XA
Certificado de Regularidadc do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

32.626.743l0001-68
EMET INSTITUTO EIRELI
R CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 20 / PARQUE PLANALTO / IMPERATRIZ / MA /
65917-337

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

validade't26/ O4l 2O2t a 23/ 08/2021

Certificação Número: 20210426005821 7 1 883802

Informação obtidâ em 28/06/2A2I l5:O2i47

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



PODER JTDICLTRIO
JI- STIÇ.{ fEDER\L

TRIBUNAL REGÍONAL FEDERAL DA 1A REGÉO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL

lluMca:

13667536/2021

CERTIFICAMOS, na Íorma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO
CONSTAM, atê a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS mntra:

EMET INSTITUTO EIRELI

CPF/CN PJ : 32.626.7 431 000 1 -68

Certidão emitida em: 2710112021 às 09:46:44 (data e hora de Brasílaa)

Observações:

a) A aulenticidade desta certidáo poderá ser verificada, no píazo de 90 (noventa) dias, por qualquer
interessado no site do TRF1, endereço https://sistemas.trfl.jus.bÍ/certidao, por meio do codigo de
validaÉo abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF iníormado abrange processos em que o titular ou seu
eventual espólio figure mmo parte;

c) Nos casos do § 10 do art. 40 da Resolução n. 68012020 (CPF não informado), o nome indicado para a
consulta será de responsabilidade do solicitãnte da certidão, devendo a titularidade ser conÍerida pelo
interessado e destinatárioi

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 12112010 e da Resoluçao CJF
n. 680/2020:

Certidão: 13667536

CódigodeValidaçãoi 224D61F3BED58FC171F99AECD9DA0182

Data da AtualizaÉo: 2810512021 às 2:00 PM

v 
certidão válida pard o(s) seguintê(s) órgão(s): SEÇÂo JUDIoIARIA Do ÊSTADo Do MARANHÃo

!i."'ií



Proce
Fol
?.ubricâ:

Poder Judiciário

JUSTIçA FEDERAT

Ne 2021m376531

cERTTDÃO DE DISTR|BUtçÃO

AÇÕES E EXECUçÔES

Natureza: Cível, Exec. Fiscal e Criminal

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, AIÉ A PRESENIE DATA, QUE coNTRA

EMET IN§TITUTO EIRETI

CNPJ: 32626743000168

NADA CONSTA na Justiça Federal de 1. lnstânciã, Seção iudiciária do Estado de Alagoas

Ot vaçôes

1- Esta certidão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cêrüdão foi expedida gratuitamentê, etravés da lntêrnêt, com bâse nas Portarias ns 437/2005-GDF;

3 - O ns do documento constante nesta certidão foi informado pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverá ser conferida
pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e ldentidade);

Atençâo:

A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada pela instituição que a solicitou, caso entenda necessário, no endereço
http://www,ifal,jus.br/servicos/certidao-negativa/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando-se a total
conferência do nome, CPF/CNPI e o número desta Certidão.

Maceiô, 21 lO7 /2021 09:48:18

Endê'eço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - c.E.P:57046-000

FonEí82) 2122-4181

I

I



PREFEITURA ituNlclPAL DE llt!PERATRIZ -
seiÀErÀnil tiuNtclPAL oa seÚoe - sEMUs
óivrôÃô óÉ úlalt-ÂNcre srt.ttrÁnta - DlvlsA

fã\

HERY'( r

rto
c F.E,P

Procêsso:
Folha
.?ubÍlca:

NIC

IMPERÂÍRZ'MA

c t

A Vigilância sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito,

que a empresa EMET INSTITUTO ElRELl, nome fantasia EMET INSTITUÍO,

inscrita no CNPJ no 32.626.743/000'l-68, localizada na Rua Carlos Drumond De

Andrade, 20, Parque Planalto, nesta cidade, que realiza a atividade de Pesquisa e

desenvolvimento experimental e ciências físrbas e natunis (CNAE: 72.10-G00)' está

isenta de licenciamento sanitário pois a atividade e CNAE acima descritos não

constam nas legislações sanitárias vigentes (lnstruÉo Normativa no 6612020 e Lei

Municipal n" 1.45512012).

Este documento é válido até dia 3111212021.

O descrito acima é verdade e dou fé.

lmperatriz-MA, 10 de Junho de 2021 .

o

Rue LuÍs Dominguee, 642, ContÍo - CEP 6590í.{30 - lmporatrlz-ltr[A
Emall: vlgilanclaBantteÍlalmp@gmall.com / protocolo.vlBalE@gmall.com

Fono: (99) 98í 38-278í

DECLARACÃO
No 376/2'l



P
Fol
RuMcal

PODER JIDICL{RIO
JT STIÇ. FEDER{L

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO
CERTIDÃO JUD;CIAL CíVEL il6674s6tzozlt

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consulüando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO
CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CIVEIS em tramitação contra:

EMET INSTITUTO EIRELI

CPFiCNPJ : 32.626.7 431 000 1 -68

Certidáo emitida em: 27107,2021às 09:45:30

Observações:

(data e hoÍa de Brasilia)

a) A autenticidade desta certidão poderá ser veriÍicada, no prazo de 90 (novênta) dias, por qualqueÍ
interessado no site do TRF1, endereço https://sistemas.tí1.jus.br/certidao, por meio do código de
validaÉo abaixo;

b) A pesquisa realizada com basê no CPF informado abrange processos êm que o titular ou seu
eventual espólio Íigure como parte;

c) Nos casos do § 1ô do art. 4o da Resolução n. 68012020 (CPF nâo informado), o nome indicado para a
consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferidâ pelo

interêssado ê destinatário;

d) Ceítidão expedida gratuitamente e nos termos da Rêsoluçâo CNJ n. í2112010 e da Resolução CJF
n. 680/2020;

Certidão: 13667496

CódigodeValidaÉo: D2EA320DC602674E1006D5A5D7EC9A25

Data da AtualizaÉo: 2810512021 às 2:00 PM

cerr Jáo válidâ parâ o(s) seguinte(s) órgão(s): sEÇÁo JUDICIÁRlA DO ESTADO DO MARANHÃO

#



I
Folha

Improbidade Admtnistrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta dala (2710712021 às 09:28) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Gíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 32.626.743/0001-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimênto da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto:i rdivu qacandcontas tso ius. bri

Esta certidão e expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

60FF. F8ED.4053.6909 no seguinte endereço : httos://www.cni.ius.br/improbidade adm/autenticar certidao.php

@do e,r' 2710712021 as09:28:29 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Páginâ 1/1

ú7ÊL
--.
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MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA
PODER EXECUTIVO

ATESTA DE CAPACIDADE TÉCNICA N'0024/2020

Declaramos para os devidos fins que a ernpÍesa EMET INSTITUTO EIRELI
CNPJ:32.626.743i0001-ó8, foi contratada pela Secretaria Mrmicipal de Saúde pelo
PROCESSO ADMINISTRATIVO N"I8II024/2020, DISPENSA OO24IZO2.

CONTRATO N" 1.02412020, e nos prestou os serviços abaixo, cumprindo integralmente
seu contrato com excelência e qualidade, não tendo nada que desabone sua conduta
quanto prestadora de seniços. Emitimos o presente atestado de prestação de serviço que
foi concluido antes do prazo estabelecido e entregue confonne as exigências contratuais,
o qual dou por entregue e emito o presente certificado para que terúa seus efeitos legais
onde a empresa julgar necessirio apresentá-lo.
Serviço de pesquisa epidemiológica para identificação de gnrpos de risco,

Metodologia: LevantaÍnento epidemiológico com coleta amostral baseada em dados
demográficos, realizando exames laboratoriais ê testas nipidos para confirmar
diagnósticos e ocorrências de doenças, com a finalidade de identificar os grupos de riscos
mais fiágeis ao CORONAVÍRUS - SARS-CoV-2.

Execução: A empresa acima identificada por meio de uma equipe de coletoras e
enfermeiras visitou de casa em casa os moradores do rnunicípio, conforme quantidades

abaixo descritas.

Período de Execução do serviço: Contrato celebrado em 02 de Dezembro de 2020, com
início imediato, publicado em diário oficial municipalem 03 de Dezembro de 2020 e diário
oficial da unlão em 07 de Dezembro de 2020, sendo sua execução de 04 de Dezembro à 21

de Dezembro de 2020.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIçOS E EXAMES REALIZADOS

1 REALIZAR PESQUISA ESTATÍICA QUE IDENTIFIQUE
AREAS DE RISCO POR BAIRRO E SE POSSÍVEL RUAS
DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA

2 REALIZAR PESQUISA ESTATISTICA PARA FINS
EPIDEMIOLÓGICOS QUE IDENTIFIQUE GRUPOS DE

RISCO EX: (HIPERTENSOS, DIABÉTICOS,
PORTADORES DE DOENÇAS VASCULARES, ETC.)

Prefeitura Municipal de Lago dâ Pedra

Rua Mendes Fonsoca" n'222, Cantro, Cep 65 715-000 - Lago da Pedra - Maranhão

CNPJ n' 06.02 L 8 I 0/000 I 40 Home pagc: \N§.lagodapedra. ma.gor .br

J.i .trg\i

w



Processo:
Folha
?ubrica:

3 AFERIR PRESSÃO, TEMPERATURA, GLICEMIA E

BATTMENTOS CARDÍACOS, SATURAÇÃO DE OXGÊN|O
E rMC (PARA DETERMTNAR OBESTDADE)

4 REALTZAR OS SERV|ÇOS ACtMA, EM NO MíN|MO
5OO RESIDÊNCIAS, BUSCANDO MAPEAR 25OO

FAMÍLIAS OU 1O.OOO PESSOAS, O QUE FOR ATINGIDO
PRIMEIRO. ESTE NÚMERO VISA ATENDER PELO

MENOS 20o/o DA POPULAÇÃO, POtS CTENTTFTCAMENTE

SE FAZ NECESSARIO PARA GERAR ESTATíSTICAS
REA|S DA S|TUAÇÃO EPTDEMTOLÓG|CA NO

MUNICÍPIO.

5 REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E TESTES
RÁHDOS EM DOMICÍLIO PARA AS SEGUINTES
DOENÇAS E QUANTIDADES:
covrD-19 - 10.000 PESSoAS
HEPATITE C 2OO PESSOAS, HEPATITE B 2OO PESSOAS,
DENGUE 3OO PESSOAS, INFLUENZA 3OO PESSOAS,
GLICEMIA 5OOO PESSOAS, PROSTATA PSA lOO

EXAMES, HIV 15OO PESSOAS, SíFILIS 5OO PESSOAS

Declaro para os devidos fins de direito que tudo foi realizado dentro do contratado e

publicado em todos os órgãos de controle. A documentação referente a làse inicial do
pÍocesso está devidamente publicada no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão por
meio do sistema SACOP e pode ser conferido no endereço eletrônico:
http:i/dados.tce.ma.gov.brl sacopl I 32824 I 1607 6 12252947 .pdf

Lago da Pedra, 28 de Dezembro de 2020

"&h**Çkto*kâ"!#àÍit
POLLYANNA GLADYNA VIEIRA FIALHO ARAUJO

CPF n" 962.685.223-20
Secretária Municipal de Saúde

hefeitura Municipal de Lago da Pedra

Rua Mendes Fonseca. n" 222. Cortro. Cep 65.715-000 - Lsgo da Pedra - Maranhão

CNPJ n" 06.02 I .8 t 0/0001 -00 HoÍDe page: \À\'\À'.lagodapedra.o a.gov.br
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I DIARIO OFICIAL
PODER EXECT,ITN'O

Município de Lago da Pedra - MA Subrica:

s(I,M.Áruo

PAGÍNA------------- -----------------{l/01
TTiRMo DE RArÍFrcAÇÃo DA DrspENSÁ DE LICTTAçÀo N"024/2020-4 I

TÉRMo DE RATTFTCAÇÃo DA DrspENsA DE LICTTAçÃo N.025/2020-41

EXTRATO DO CONTRATO DE No 01025,2020----------------------0t
D(TRÁTO DO CON',IRÂTO DE N. 01024/20?0-------------------01

TERMo DE RÀTIFICÁ.ÇÁo

Á S!:cÍelâria Mtmicipal de Saúde de t-ago da PedÍa - MÀ cm
atendimento ao disposto no art 26 da l,ei 866{,/93, RÁTIFICA a

ruSTIFICA'nVA para DispeDsa dc Licilâçáo apreseÍltâdâ pela Secrelária Adjunta
de Saúde, Íeferelte a clüttrataçâo de pe.ss(» juddica para execuçâo d,rs sen iços de
peso,'isâ epiderniológica com idrntiticsção de !ruFx e áre5s de risco no
mt\ io de táso d, P€dra-MA. obieto do Proces$ Administrâti\ o n'
t8tM.lr2o2o . D-tp.t* de Lroraç"c.r n{i2{/:020, de torma dúeta- com bàse no
dispo6to m l,ei 13.979/2020, onde teve â ofeÍa de menor \aloÍ aprer€nlada pela
eÍnpresa EMEI lNSTI'ruTO EIREU, CNPJ n'32.626.74310001-68, com a
prcposta apresenlada no \ãlor de R$ R$ 500.000,00 (Quinhe os mil Í€ais)

Ingo da PeílÍâ - MA, 26 dc noveÍnbro de 2020

aplicâçro humâna e mecânii.aila em ruas, a\€nidâs, pÍftirx públicos e ráreas de

efâId€ crrculaÉo de p€ssoa§, Ím ssie do firunicipio de l,ago da Pslra/MA, a fim
de diminuir a proliferâçío do vins no mmicipio, confomrc onenta@es do
Mirusténo da Saúde e Organirração Mrúrdisl da Shúde tém coÍno principal objetivo
prevcnÍ a contanimçâo de mais pessoos no municipio de l,ago da P«lra e assim

sâl\"r üdas hlllnânâs, c(Írformc esp€ciilcâções e quantitslivos estab€lecidos no
hojeto Risico, ConÍorme especilics@es contidas no processo aalÍninistÍativo de

n' I8lt024/2020 c dispensa de Liciláçâo n" 025/2020. BASE L0GAL: l.in!
1:).979. de 6 de ferereiro de 2020 e da l,ei n'8.666, de 2l de juÍr}o de 1993

VALOR: O lalor total a ser psgo pclo seniço será de R$ 1.570.912,29 (Un
Milhão. qulüentos e s€t€nta mi], novecentos e dozE reais e \inte e novc ce rt'os).
VICÊNCIA DO CONTRATO: terá viÊêncis a paílI dâ datÂ de sü sssnatuÍa e

rigorará ale ll de dezembro d§ 2020 As despsas comeÍâo poÍ coÍÍâ dâ seguinle

rubncá orçaüentÍia: ÓRcÂo: 16 - Fundo Mütricip.l dê srúde; UMDÁDE:
ló.1? - FuÍdo Mütrlcipd de §aúd€; PROJETO ATMDADD: 2.101 -
Maíutençâo dâs Ativ. do SLtems d€ Vig Srtritárie; NATUREZÀ DA
DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outror SerÍiçor de Terceim§ - Pêrroa Jüridica.
SIGNATÁRfOS; PoU)'s râ Gladynâ VieiÍa l_ialho ArÂújo, Se€Íetáriâ Mmicipdl
de Saúde, CPI. Í" 9f)2.685.223-20, pela Cmtrat nle e o $a. Ceüna Nrmes de

Miradâ Sotsa, pGtâdora dâ CâÍteiÉ dc Identidâde no 021:96272C02-8 SIiSP

MA e do CPI'n" 048.939.411-21, peto cürtãtado; dâtâ & assinÂturâ: 02 d.
dezembÍo de 2020.

PARTES: PRUFflTUITA MTTNICIPAL DE LACí) DA PEDRA - MA c a

eÍnFesa EMET INSTTrUTO EIRf,t,l, insclittr sob oCNPJ n'32.6:6 743/üI)l-
68. OBIETO Conüataçâo de eínpÍerâ esp€.ializâda eÍn rEâlj7-ar serviços de

pesquisa c{Ín t-oco no le!tsntameÍrto epii.lemiolóBico neste nunicipio de iíeÍess€
da S€crelâria Muicipal de Saúde, Conforme especilicagôes cútidas no pl(É€ssô

administrativo de n" I 8 I I 02411020. e displ,lsâ de Licitrçâo no 024/2020. BÂSE

LEGAL: Lei n' 13 979, de 6 de Íe\eÍeiro de 2020 e dÂ l,ei n' 8.«,6. de 2l dc
jrnho de 1993 VALOR: O \BloÍ lcfral a ÍÍ pago pelo su\iço será de R$

5Oo m0,00 (quinheÍto6 mil reais), VIGÊNCIA DO CONTRATO: ten{ ügência

a panu da data de suâ assillalua e \igomrá ate 3l dc dczembro de 2020. As

deslesâs coÍÍeÍão pü ccnta ü se8ünte rubrica c,rçamenlária: ÓRGÀo: 16 -
Fundo Municip.l dc Srúd€; t NIDADE: 16.17 - Fundo MüDicipâl de Srúd€;
PRo.TETO ATMDADE: Zl0l - Msnutênçio ds! Âtil'. do Sisrem. de Vig;

S.ritáú.i NÀTLTREZÀ DA DESPESÀ: ]3.90.39.00 - outros Serviços de

T€rc€im! - Pesroâ Juridicr. sIGNÁTÁRIos; Pollyanna Glad],na vieirâ F'ialho

AÍoúio, Secícüíria MuDicipal de Saúde, CPF n' 962 685.223"20, pela Contrâtanle e

o Sr. Irernárdo Llâsto6 dos Santos Filho, poÍlâdor dâ Cartelta de ld€ntidáde n''

21032694-8 c do CPf n" 785.410.773-49, pclo cqrtrâtado; dala da assiDâhrâ: 02

dc d€rcrnbro dc 2020

TERMo DE RATIFIcAÇÃo

A Secrcíaria Municipâl de Saúde de lreo dâ Pedrâ - MA, €rn

atendifleíto âo disposlo no aÍ. 26 da Lei 866ó/93, RA'fIFICA a

JUSTIFICATM paÍa Dispensa de Licitãção âpresentada pels S'€cr€tariâ Adjunta

de Saúde, ÍeteíeÍrte s sÍrtralação de eanprÊsâ e§pecialiada em reâlizar ser:viços de

descr 1iÍBçâo úilizardo hipoclúilo de sodio 2,57q poÍ meio de apücáçâo

h,-rmà/e mecanizada em nras, svmidâs, predios púlisos € &eas d€ grâÍúe

ciÍculação de pesscs, na sqle do mmicipio de lágo ds PedÍa,/MA, objeto do

Processo Admirnstrdtivo nô l81 1025/2020 c Displ:nsa de Licilaçâo n"025/2020, de

forms direla, conr base no dislosto n» Í,Êi 1J.919/202i. on.le teve â offÍlâ de

menor !"1ü spreseÍÍáda pelÂ ernp.esâ QUANT(M EMPREENDIMEN] OS

EIRELI, CNPJ n" 11.542.783/0001-94, Iocalizâda oa Rus l'de Maio, 447. (luadra

01, lrte 147. CEP. 65.92?{00. centro, João úsboa - MA' cün a pÍop6lâ
apresentada no valoí de R$ 1.570.912,29 (Um Milhão, quinhmloê e s€teÍ a mil,

novecentos e dozc rcais e viÍrte e nove centâvoô).

LaBo da PedÍa - MA 26 de novL'Ínbro de 2020

IroI-LYANNA GI,ADYNA VIEIRA FIALHO ARAUJO
SecreüáLria Mr[lisrpol de Saúe.

POLI,YANNÂ GLADYNA VIEIRA IIIAT.HO ARAU]O
Secret iriâ Mmicipal de Saúde.

firfuilG*
EY

PRÊFEIÍURÂ UUNICIPAL CE

][GO D[PTIIRI

Estado do Maranhão
Diáío ofi cial do Municipo pods d*úivo

SITE

www.laqodapedra.ma.nra.goy-ú
LAERCIO COELHO Á8RUOÂ

Prefeito M!nicipel

EUCLIDES SALES OE SÔUSA SOBRINHO
sEcRfi aRro DE ÁoMrNríR^4Âo

EXTRATO DO CONTRÂTO DT N' OI025/2020

PAnTEST PREI-II'IURA MTJNICIPAL DE LÀGO DA PEDRA - MA e Il
empÍo'sa QUÂNII M EMPREENDIMENTOS EIRELI. ir§.Íita sob o CNPJ n"

31.542.783/0001-91. OBTETO Contmtação dc eÍnprcsâ €specialiTáds em realizar

serviço6 de descdlaminâção úilizândo hipoclonto de sódio 2,5%, por meio de

Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.laeodapcdrc rl!.gey-U - ACESSO O LINK DOM

EXTRATO DO CONTRATO DO N' OIO2.I/2020
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Esle documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo
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oIÁnlo 0FICIAL DA UNIÁO-seção 3 l55N 1677 7069 N0 233,

ãon To 00 É ÍEnMo aDÍINo DÊ ,iÁio Âô conÍnÂÍo ÁDr/íÍEÍnÂruo Í're 116/20!t

PArrCs: Munidpio d€ lt pecu.u Mtim/MÂ . a tmpl§ TPCO tryBh.rià Ltrlã. oBJÉTO
Adlrr6.l? Ít.e. d. vàk . PnÁZO 0t (ciM) m.g, r p.nn de 10/10/2020 vÁton. tkr
ádrrido o ( drãto GitiDíô. páE &rM à imrúÉd & RS ,2.54],20 {.lo?. mrl ê
qünhêntG. qu.rúb e tê] ,e.E . vint mt 6),.qlMLit. à 21.85c6 (vht . tCr
üBUlá dtênt . ofto por @nro) do noíunt gL6.r do.dtr.to digidim. DOIA(-Âo
ÔRçâMlMÀRIA: or. Pode. ú«utrc;02.06 .Se@tarià MuhtipÉl dà Jw.nlud., (uhuÍà,
frporte é t r.r, 26,782.0042.101?.0000 Co.!t urào ê R.fmà d. Quádrà Pol6portrv.j
4.4.90.51 .Obrs. rBtiLçõs. DÂTÂ DA À5S|[ATU8 :0a/r0/20)0. BASI [GAr.l., nc
8,66Gy'93 ê ÍP ne 02712019- Àssl AIURÁs: P/CONTBÁTAIIIE: G..ç.r dê M.Íiâ d. Soue
Fúsrs.setari. Múntip.l dã R.c.iE, Oíç:ráto ê G6üto. P/Cor{ÍRÁÍÁDo 16é
M.rlô tutõ/n p.*nànte Leg.l. .

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE IAGO OO,IUNCO

EXÍRATOS Ot @rain IO5

CÂRTÂ coNVlTt Nc 0o5/202GCPL Pr@3$ Àdninist anv6 nq 305.03 02,5/2020. PArrtsl
PRTFEÍIUiÁ MIJN,CIIAL 0E úGO DO lt-r CO. â emp|e ÀLtXlÁN P LIMA . Mt, OBTSIO
DO COt{lnÀIO: Coítral4áo dê emp'e p.c Cm!úi4ão d. càlçid:lo nà tueà úb.N m
3ede do Munklpio d. Ugo do lon@ . MÁ. 0AIA DE ISSINÀTUiA| 10y'08/2020, 0otrç&3
cç.háriirh3: 02 u sEc MUN. 0E o8RÀs E rNÍRÁ ESTRUIUFÁ; 02 11 00 sEC, MUN. Dt
OBiA5 E INFRA TSTRUTUÂAj 15 t bânÉmo - 15 451 rNFRÀ É5ÍCúÍURÁ URBÀMj r5 451
@33 lrÁl{t]ÁMaNÍo unMNoj 15 451 @13 2911 @ COI{SÍRUçÃO t MA UÍ. Dt
Pn 4A5, -PÂRQUES. [O6BÁ0olJnOS, J nDri6 t POi{ÍÍS 4.'t.90sr.m OARÁS a
Itl6lÂt^(O§, rlo.Fr.rÉ finôneno <h 2020. BÁst LE6ÁL' r tu Él nr 8 666/9, . tu.,
àll.EÊês. VAIOA 6LOBAI: RS 49.2/rc,14 (qr.rúta e @É 6'r duEnt'r e qu.rênt (.it
ê qràtone enr&G). VTGE|i(TÁ:,É ,1df D.!mb@.,e lo20 ÍOAO: (.EJra d. tr8o do
lun6 MÂ, ÂSSINATURIS: Rmá.io dã Costa C.neiÉo S..r.tirio Muni.ipál d.
Adm,.isú.Éo e Àldiân P€,en. Un. - ÂttXIÀN P LIMÁ . ME.

RIsTNHA Dl COTTUTO CARTÂ CONVÍTE iF 0OGy'2d20<pL P.c.s Mminist,aliw nc
J6.$,m.s/2020. PÁRÍIS: PRIFIÍTURÀ MU lclPAL DE t 60 DO ll]NCO e â emrúá
corEMAP coNsTRuçÔEs E sERvtços EnEu - EPP, oSltTo Do cor{TMÍo: c.nrr.ECo th
Empr* p..à P.vim.ntãção Âsláltie m Munk(Dio.lê tôgo do ,ún@/Md n6 tem! dô
ConEato de B.pôt* .s 885538/2019/MDMÂ01À MÍÁ 0t ÂSSTtlATUnÁ: 10/08/2020.
Dotaçõ6 oíÊn.núÍiôsr 02 11 SEC. MUll, Dt OBRÁS t l,'lfnÁ tíRúTúnÂ; 02 1r & StC
MUll. 0l OSÂÂ5 r lNtnA .slnuuRÁj )6 ÍnÁNsPo8Ílj 26 782 IRÂI6?ORI t: 26 782-@26
MEIHOS|Á5 0E EÍRÂDAS . 26 4) @26 1074 mm CONSTfiUçÀO, MÂnúÍt(ÁO F
pÁvtMFNTAcfu ot BUÂs [sIRÀDA1 vr(riras r (ÁMrNHos Dt út5so.4.49drlo
OBRÀs E lNSrÁLÂ(Ôls, do e.r(i(io fituft€tro & rom. 8!St tEGÀr: Ler l d.rãl ne
8.66í9r. su.s àltd.çô6. VÂIOR GtOBÁL ns 25.96,6r (0!z.nr6.
qu hênl6 . dro r..re . *nt . um c.t 6), vlctil(IÀ .tê tl d" Dezembro d.
2020, FOiO: Coturo de làÊD rlo lun@ . MA. Às§lN TUnÁS: nmário d. C6ta ConEiçlo

sêqetário Múniclpàl dê Adminirt.Êo e Roe Mi:tÉll€ ê ,66 PeÉnê Múnir
coI'6MÀ, coNtrÂuçots E sERvtços EtfiEtl - tPP,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGO DA PEDRA

EXTiÃtO 00 cotflF ro DE {r L@4/2020

PÀRTES: PRltÉlTUnÁ MUNTIPAI 0E IÁGO 0A PIDRÁ - MA. . .úp.êe EMEr l{sTlTuro
ÊlÊtu, ilKit toô o Cl,lPl õe 32.626.743/@1@. OalEÍo CdtratáJão d. .mp.e
6pdi.lüãd. m É.liÉr síiçor .le p.rquie .m 6co @ lent:m.nto .pi.Lmiol4rco
.6te muni.ÍÊo de i.t l!* & Sêo.t.ri. Mlnkipal ê 5.úd., Coníômê êrecifi€çõ.t
Mtila. m p.cs àdmi.Éúãlivo d..e $ú02tl202o . disp€É de Ltjt çlo n!
02412020. 8Ást [ÉGAL: têi nr 13.919, d. 6 rL Lwêno de 2020 . dâ t i ne a.666, d. 21
d. runho .l€ 1991 vÁtOR: 0 vàlor lot r á w p.so p.lo *rvrço serJ d. qS 5@.m0,@
{quinhênt6 mil ,.à'r). VIGENCiÂ DO COmRÁIO: ted vigan(i. à prrür dà dltâ d. rú
.siÉturô . vi8oràrá àté 11 d. dê!úbro d. )o)O Àt d.rr.sr .drêrão pd conE dr
reuint. rubno dçàtu.ti"J'OBGÁO: 16 .ruí.lo Mú('p.ld. 5.úê. UNrDÂDt: 16.r/
f!.do Municip.l d. s.Lide; PRO,ETO ATIVIOÂD€: 2.101 ' ta.nlt nt:o dàs Âtiv. .lo SÉt hà

.lê Mg. s.nitári.; MTU_RE?Â 0Â oESPISA: 3.3,9O39.m Orlr6 S.ruiços d€ T€ícêÍ6
Pe Ju,Akã. SIG|{ATÂn|G; Polly.nn. GLdy,É vÉiê Fúlho À,.úF,seúetári. Múnkip.l
dje saride, CPr .e 962.5a5.223-20, D.l. cdtBtrntê e o s.. rín.ndo 8.sto. dor S.ntB
lilho, FoÍtàdd d. G^ên. d. rd.nrid.& n! 2103269+8. dó cPt n! 785.410.713.49, p.lo
6ntr.tâd.; rht d. a$inaturôr 02 d. d.u.mbro de 2020.

ExinÀro oo coiali lo oE le L@5/2Í20

PÀRTtS: PREIÉÍÍURÁ MUNTIPAL Df tÁGO OÁ PtDnÂ - MÁ . . .mpÍ* QUAITUM
tMPÂttNDlMtmOS €lRru, ilgiE sô6 o CNPj.t 33.542.783l@1.94. 06JÍ0
Côíü.t ç:o <h spÍe êrrêri.lh.dâ .6 É.lrôr *ryr,rs dê dedtrmimçào ulrliz.ndo
hiF.lo.ito d! ródi,2,5Í, FôÍ mio d. àplE ção 6uhãÉ. meôn.rb €m tu8, enrd.t
,Í€diot Pliblrc6. áí.n d. 6rând. cncubÉo dê pess, ú *d. do mlnicipro d€ (!8D d.
P.dralMÀ : íim d. diminuar e prcliÊr.Éo dô vn6 m mú.hipio, @nloÍm. diêntaçõê dô
Mi.ktéíio d. S.údê ê Orpni2áçlo Múndi.l dâ sa'lde t3m @no p.iícipãl obi.tivo pre.íir
. cdt m,naÉo d. nâis pêsas m munl.ípio dé L8o dâ Pêd.a . aitin sàlvát tid.s
hum.Ms, oíúmê es!§ifioções . qu:.tit ti6 6ta6.leid6 no Projêto Bático,
Conform. erFd6açõ6 dtidãe no pro(lg adôiniek.tivo d. ís 13 024/2020 .
di.p.H .L t dtàção íe 025/2020. BÁ5€ LtGÁLr Lei n! 11,979, tL 6 d. Êvereio de 2020
. dâ tei nc 8.666. dê 21 dê iúnho d. 1!83 vAton: O v.ld tot l à sr p.go p.ro ediço
sá ê 85 1.570.912.29 Ít n Milhão. quinlEnt6 é et6t. nil, ,lov@ntd ê doz. Í..is ê
únt . lM Gt 6), \,lcttac!À DO COI{IFATOT taá úaên à r p.rtr dá dáta d. ru.
.riin.n'à. u8oÊrá á1. 11 dt rha.mb,o d. )0r0. Ár d6p...' @rrdlo po @nt ú
*BuEre rubío qç.mnEri.: oncÁo' 16 . tundo Muliip.! de s.údê, u lDÂDÍ. 1617 .

aundo Munacip.l d. S.úd., PROITO ATlVloADtr 2.101 - M.nut .ção dai Átiv. rlo §st m
de Vig s.Õit Ísj NÀlUxrZÁ DA DTSPI SÀ. .].1.SO.19.00 Outr6 S€oiços d€ Te(ênG
Pl's rurdio §|GNÂTARIO§, Polly.nE Gl.dyn. VÉih ri.lho Ààúio, sê.redn. Mun(rpál
rb $údê, CPf.r 962.685.223'20, Fla Cdtr.tetê ê o S.ã. C.ln. Nun6 ê Mn.nó
sds, poÍt.doí: d. C2.t tâ d. rd.nrid.rh íc 02129622002.8 sEsP MÂ ê do CFt nr
0,18-939-413 21, p.lo contrâtadoj &rr & aen.tur.r 02 .L d.@brô d. 2020.

avrso ot otsPoas D€ udt çlo

L.so d. Pêdr. . MÂ, 26 d. mnà.ô d. 2o2o
PoITYANNA GLÁDYNÂ VIEIRÂ TÁIHo AnÁÚIo

9cÍ.ú.i.

Ávrso DE DE,EE DE ucÍÍ çlo
Â sd.ErÉ Muújp.l d. s.úd. dê ri8o d. 

't{Í: 
- MÁ, d .rÊndiMto .o

di$o.io .o .ô 26 ê têi 8666/93, R ntrÀ . it §ÍltrÁnvA p.6 OiaêÉ d. txrl:çlo
àp.staô FL s«,etári. Ádrrnt d. S.úd., ,eÍdàr. . dtatiç& & pé@ l{nde
párà deuç:o d6 fliç6 .L F.qsE .riddnkiógk2 cm idêntiftãÉo !h grupor e
áftr de drc no mu.klplo d. llso ô P.d..MÂ, o6j.ro dô P..Bs Adniíntr.dE n!
181102ó/t020. 0'!p.É dê rE t do nro24rom, d. 6rú. diÉta, @n h.* m di.posto
É rêi 13.979/2020, ondê tde . oiêrt dê mmr Elor áprdnt di pêlâ êmpíêe EMEI
,[StrUÍO tlRtLI, CNPJ nq 32.626.74y0@1{a, @m . proFGrã ap.*ntad. no v.tor rt
P§ BS 500.0q),@ (AuinhêntB nir reÉ).

L.8o d. PédE . M4 26 de Ndm6.o d. 2020.
pottyÀNNA Gt Dyt{Â vtmÂ FlÂLHo ÀMúo

S*EúÍí.
PREFE|TURA MUNlctpAL DE pEoRo Do RoúRto

EnxÀro DE @ tR TO

Pd 6t. rnrndí..to pá^i(ulàr o Mun(rpiô.l" PEDRO OO RcúÁnlq arrãvdsdà PrêLiúr.
MunidÊl & pEoRO DO ROSÁRIO. iau..L à Ârárdà P.dro Onh. Msder,.q 2161
centro . PtDao 00 R()sÀ&lo MÁ, cnPl í! 01,614.945/0@1-(D, dq.!óntê d..@iÉô
COÍ'lIRÀTÂr{tt, n6tê àto, .ryÉntrd. Flo 9. p..Êito MlMrrtDO ÂNIolrro srlvÁ
8ORGEs, . de oulro bdo 6 @nú.l.do{, àh.no:

i!{al:g1?q9

§19!J49?9.
Q!+q40ro

I l5.sm.m I svrrlro,o

PED{O 0C ÀrCÂM^n^ plxÍO I É7.164.1934r' 19.33O,m I 1r/12lm2o

13.064,0ú i 31/1Zro20

re36o,af .'/,

ro3..110e/&10 rlqsÉ coricrrEo 10or!5.o1344 1s.16o,m 3ú1ro1o

ÂPOLIúR|O 00s saMos M

.qlormê drt! do p.lxls AdminieÍ.tivo n-e 072/lO2O . PEDRO DO RO9iR|O/MA,
tund.m..t d6 nàs dkpciçõêe .lô :ít. 14 d. tei nq 11.94712009 e rc.rt 18, § 1r &
86oluç!o/ CDIFNDI n§ 38/2009, R6oloÉo íq 25 d. 04/O1/2OL2, Rálução nr 26 d.
1710612013 . Â€eluç:o FNDI nr 04 d. 03 de aôril d. 201s, h.m @mo o qu. @Bt ío
cháman.hto Públi@ nr my202o 0O OBIÉÍo: áquksão d. gôn.G alimênttiG dâ
Ágriullu,á t.m,lo, pr. Alimêntàílo t«o|.,. Ê.à.lu!6 dr Rêde de Edkçâo B.ro
Publu. v.ô. tNoUPtlAE, àno ht'vo 2020 DÂ DOÍÀÇÂO ORçÁMIMIARIÁ: Âs d6prs
rlê6F.nt ( rh pr*nt ch.rud. ,ublu (fiêêo por c6l: dG F(urs 6íE íft6
@jigíàdor rc o4.hmto d. Pr.íÊtuÍà Mun('pàl & ptDÀO DO ROsÂRO/MÁ.
.lâni6càd. @nlorm. abàüo:

oz 03 03 s€crÍaRra MuNrcrpÀr oÊ ÉDUcÁçÃo

12 3ó1 0014 óú (!Oo - Mànut D6 5.ryt6 d. Árlftnt t,o !
EÍorB 3J 9010.(IJ Mêt€.i.r (,. co6uru

!-ouqçÃo
12 165 0013 2o1a (Il(xl M.iu! D6 5.ryt6 ê alllmtaçto nr! i

oAT ôA A55INATUiÀ F.drc do Ro.a.i,ó, 11 de *t6úo rl. 2O2O.

frm^rD D€ tÍôslo
cor{ÍRÁTo @1/2020
COl{TiÀÍaNTE: MUNICIPIO DE PÊoRO 0O iO§ÁRlêMÂ, in*ritD no CNP] eoô o ne
01,614,946/0001'00, e de @ro ládo â empí€s 0.t TNGENHARIA EIREU dor.v.nte
dê.omiDdâ CONTÂÀÍADA, inscÍilâ @ c Pl eb ó .c o3.0s7.495/0m1-31, n6rê .to
rêpr*nr.do !.lo sr. DênÉ Mârcio Morêi.â Lêite, portádd do n6 .o 351.703 ssP/MA e
a?t íq U9,795.m3 n, dddtãnt cn ôàrL COMÍRÂÍÀo . OBIETIVO: Rê*,5ilo tL íorma
t l.têÍal - @tr.to nr @12020 qE t por o6Flo a PÍBt Éo d. *riçot d.
ilumiÉÉo Éblk nô Múniip6 d. P.dÍo óo RaiÍio/MÂ. ÍUNoÂME|{To LTGAL: &t
r*&áo tu.d.nata e no le6o n do.Írr8o 79 dâ Lêi nr 4.666/93, ã msna oF. *us
êíEit6 .m 23 d. @b.o d. 2020, 6dndo ã .drrabrh eFità ás dtu êtrias rh
dtinÉo do r.í..ido 6tr to. DATÀ DE AsslttAÍUiAr P.dro do Ro*rio/MÀ, ?l dê

EXrRÁTO OO se TEiiaO 
^DtÍtVO 

DE Pn ZO ÀO aOífTRÂÍO Nr 2/2019

CONIRATANIE; MUI{ICIPIO D€ PTDiO DO ÂOsÁRIOMÀ, .BTitO E CNPJ Ob O N!
01614.<,,1610@1{0. . de ouuo l.do. úp.É M ( v sr8vlçc I LocÁ{Õts tliFrl
rh,.Ent d.nminàrl. COl{ÍRÂIÂoÁ, iívnta no( llPr rob ô ne 18 6c3.)77@l o), n6ta
.to rep.eht do p.lo sr. lorÉh.n íN. Cutnn, pon.dd do CPÍ n'242461.15141,
dd.vànt ch.ó.d. CONTiÂIÂDA OAJEITVO Pbíogâçao dó rÍãó Mtí.t,.|, d.:@rdo
ú o.ontÍ.ro úiginàl Em por obÊio. ouâlôCo de.mp.e p.é cd5truCo d. úma
Ou.d.. Poli.sportiv. m P@do Í,p. P.lmê!Í# nô Muh'.'pb d. Pedrc do nosno/MA,
6lorm. (onvêno ís 35J531/)o,7 (tt vlcflrcÁ: 071212020 à 05/04/20U1. 0ATÂ Dt
ÀSSl ÂTunÁr P.dro do Rosl.iolMÀ, 01 de d€rcmbro d. 2o2o Âssl AM: R.imu.do
Ántónio silvà 00Ísé, pelo Contrat nlê e rorFh.. §ta CulÍim pêla conr,atáda.

EXTR TO OO ê ÍEMiO At tÍúO DE PRÂ20 
^O 

COí'Í!n^ÍO í{e 2/20ú

Â s.sêt Íia Municip.l d. s.údê dê lágo d. P.dí. MÁ, m at ndin..to
.o dispôrto no .rt. 26 da Lêi 8666/93, RÂÍ,Flc4 à ru5Íltlc ÍlVÀ p.rà Dispênsâ 1L

Li.it.ção áp.êsnr.d. p€k s.creúri. Àdjút <,ê §aúd., rcbcit à oít.tâÉo ê
êmprs ei!..i.liE.L êm Íê.liz.r *diç6 rL ddútáfrlnaç,o utilirahdo hipcldato
de sódio 2,5r(, pd 6êkr dê ãplkaçlo hum.E . re.n.ô .h ruas, .Énüat, Pradi6
púUtc . áÉ.! d. gÍande orcohçaô d. p.§r m r.d. do hunidÍtu dê I28o dâ

P.d.à/MÀ 06É0 do PrlJ<§ rdha.Élr.tiw ne ú1o25/2o2o . OÉíEns d. Li.irâçao

n!onl2020, d. Íomà dn.t , @m h.sê no dispostD n. Éi 13.979/2020, ond. t E.
oíê.t d. m.nor v.lor âpr6.nt d. p€L emprsa AUÀÍIUM IMPREINOIMEIIÍO§

flRÉtl, cNP, nr 33, í2,783/0@1 94, loeliade Ê Ru. 1r dê Maio,447, Qu.d..0t,
tote 447, ctP, 65,922-000, ..nr.o, loao L6b@ - MÁ, .oô â p.opcE ãpré*nt.d. no

!áloÍ d. F3 1.s70.912,29 (um M hâo, quinlEnt6 € rtent. nir, no€enlos. dor.
re.ir e ü.t . nm ..ít hr.

colÍÍRÁÍalÍÍt: MutlclPlo Da PEoio oo Ro5ÁRIGMA, insito no cNPl iob o ne

01.614.946/0@1{0, ê dê otro ládo a mer6. CO'I{SÍnúTORÂ rltrHEnÉnsÉ

coMÉ*clo t Scivlços tÍ04 dú.y.nt d.mmiBd. co ÍRÁTAoÁ, in*Íat no ci,lPl e6
o he 10.s76.725l0o1-86, n6t. àto rêrraênt rlo p.lo 5Í. r6imaí lrÉgas d. alnêid.,
brariLto, Do^.d,or do CPt n' 431.732.1113 04, dd.Ent .hánad. cot'IÍÂaÍÁoA.

oUaINO: Pr{o8.Éo do pr.zo cdí.tel dá .LúuL qúintr, dê .cddo cú o

óítr.to o.i8in.l tê6 por obi.ro . crEEu§io d. Írê Pôrtrir nâ sêdê do M@kipir.
vrGE crÂ: 1sl1U2o2o a rslo5l2021, 0aÍ^ 0t ÂssrnÂTunÂr Pêdo do Roírio/MÂ, 12

de ooÉmbro d. 2020. ÀSSlnÀM: R:imuído Ánúnio 9lv. Êrygé, p.k! Cdl,.t nt. ê

J8im.r viê&r dê Alhêidâ É1. Contr.t d..

tcP#

o@9
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Número de identificação:

Data de regisao:

Data de início da pesquisa'

Cargo(s):

Valor:

Registro do estatístico no
CONRE:

Data alteração do
bairro/município:

Eleição:

Data de divulgação:

Data de término da pesquisa:

EnÍevistados:

Estatistico responsável :

Data limite para editar detalhes de
baino/municípi o:

Contratarte é a pÍópria empresa?

MA.
o768512020

08/n /2020
09/n 12020

Prefeiro

R$ 7.000.00

9620

t4lt I /2020

Visualizar Pesquisa Elcitoral - MA-076E5/2020

ESPENÁNTINÓPOLIS . MÂ

Proce
Folha
Lubrica:

Eleições Municipais 2020

l4/tI12020
lt/| 12020

1000

KÂLLINE FABIANA SILVEIRÁ
MARINHO

t5/tt/2020

Sinr

Contratante(s): EMETINSTITTITOEIRELI
Pagante(s) do trabalho: EMET INSTITUTO EIRELI

Metodologia de pesqúsa:

r-A popu.laçào pesqüsada é definida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoras e residentes no Municipio de
ESPERANTINOPOLIS À4ARANHÃO. Foi utilizada a técnica de €ntevistas domiciliares nas zonas urbana e rura.l do município. O
método de seleção da amostra foi o de amostragem aleatória estratrficada, com repanição proporcional que consiste em identificar
os subgrupos significativos (Sexo, Idade, Grau de Instrução), calculando o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população e
por fim selecionando uma amostra denko de cada run desses grupos.

Plano amostral e ponderaçâo quanto a sexo, idade, grau de instrução e nivel econômico do entreüstado, intervaJo de conÍança e
margern de eno:

A amostra será de tamanho igual a 1000, ou sej4 serão entrevistados 1000 eleitores com as características determinadas a segrur. A
estratificação da amostra foi feita baseada ern dados do Tribunal Superior Eleitora.l do Maranhão (TSE) em relaçâo às segünÍes
variáveis: Sexo:Masculino 43,90% Feminnro 56,10oá. Faixa Etária: De l6 a 24 anos 19,l5%, De 25 a 34 astos 22.049o;De 35 a 44
anos 20,15%; De 45 a 59 anos 21,23%; Mais de 60 anos 17,43%. Crrau de Instruçâo: Analfabeto/Lê e escrever 32,2902; Ensino
Fundamental lncompleto ou Completo 25,24%; Ensrno Médio completo e incompleto 34,78%, e Superior incomplem ou Completo
7,69%; Renda: Até 0l Salário Mioimo (R§1045,00) 78,00%; De 02 a 03 salários 15,25: de 04 sa.lários a mais 6,75%. O fator
preüsto para ponderação c I (rosultados obtidos em campo) sendo possível devido a extensão territorial da amostr4 que abÍange
desde moradores de áreas menos abastardas àqueles que residem em áreas com maior poder aquisitivo. Foram utilizados dados do
IBGE (CENSO, 2010) para proporcional ização de 54/o das entrevislas na Zona Urbana e 46% na rural. A margem de eno desla
pesquisa é de 3 pontos p€rcentuais; o que representa que as respostas podem variar em no máximo 3 p.p. para mais ou para menos e

o intervalo de confiança estimado é de 95%.

\rziistema intemo de controle e verificação, conferência e fiscalizaçào da coleta de dados e do trabalho de campo:

As entreüstas são realizadas por uma equipe deúdamente treinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulârios são
preenchidos por meio de dispositivos móveis através do aplicativo exclusivo da EMEI o sistema VOX, especialmente
desenvolüdo para esse fim. O App tem um sistema de verificação intema çapaz dc proporcionalizar a amosía e garantrr o
cumprimento do plano amostral pré-definido. Após a aplicaçào dos questionários a verificação de consistência é realizada pela

Estatííica contratada pela empresa para verilicação das respostas e da adequação dos entreú«ados aos parâmetros amostrais. Todas
as col€tas e coletoras são monitoradas üa GPS pelo aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, que pÍocessa todo o resultado
instantaneamente, disponibilizando o acompanhamento em tempo real para a estatística e equipe de fiscalização.

Dados relativos aos municipios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área

em que foi realizada a pesquisa(conforme §7. do an. 2'. da Resolução-TSE n'. 23.600/2019. Até o sétimo dia segünte ao registso
da pesqús4 será ele complementado com os dados relativos aos bairros úrangidos; na ausência de delimitação do baino, será
identificada a área em que foi realizada):

Dados relativos aos municipios e bainos abrangidos pela pesqúsa- Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área
ernquefoirealizadaapesqúsa(conforme§7.doart.2'daResoluçào-TSEn'.23.ó00/2019,Apartirdodiaemqueapesqúsa
puder ser divulgada e até o dia segúnte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada nâo
registrada; na ausência de delimitação do bairro. será identifrcada a área em que foi realizada). A pesqüsa englobará todas as Zonas
geográficas do municipio do ESPERANTINÓPOLIS ,4\,ÍAR {MlÀO. CENTRO IQUTRI ALTO DO JATAY SUMAUMA BOM


