
o

',r,.,§ . ::.:'-
{ç t

I el ã â:! 3i r E!r<;l B !:;ÁPt -- õ
ÉErNl lal
ii: El E;!
iái.:l iiE
r:iclÊ3;.r:=l §. .
:!iÉli§i
I!:Êl ! ã

:F!ãl ó :
;:ãRl ? ,,Eii:il Ã is

il lri
1 i',

{l;Fni}
gl,# r' fffiIqpprtr;.i1.,rÉ" &rulcr: c- -

ESTADO DO Í\,IARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Rua Manoêl Pires de Castro, n" 279 - Centro. CEP: 65.560{00
CNPJ 06.S88 976/0001-09 Tel. {98) 3483 1122

ATE§TADO DE CAPACTDADE TÉCr{tCA

para os devidos fins. que a emprêsa P.G. ÀGUIAR VlElRA, CNPJ no

A0O1-72 com sede na Avenida Marêchal Castelo Branco, no 2563. bairro
lnês - §anta lnés - MA. representada pelo Sr. Paulo Gutembergue Aguiar
r:rro, portador do CPF no 043.178 463-90, portador da cádula dê idêntidade

,' tt.:,t"-.i11i42005-5 expedida pela SSPIMA. procurador dâ empresa, forneceu a esse
ntunrcípro. portador do CNPi 06988.976/0001-09, situado na Rua Manoel Pires de
Câstro no 279, Centro, Magalháes de Almeida - MA, os produtos abaixo especiÍicados.
lnexislindr: eín nossos registros. até a presenle data, fatos que desabonê sua conduta
e respor-lsai:rlidade com as obrigaçôes assumidas.

ITEM EsPEcrFrcÀçÕES UND QTD
-L, Veicuio tipo pick-up cabine simples, com tração 4x4, zeío

km, AiÊBag para os Õcupantes da cabine, Freio com ABS
nas qualÍo rodas, modelo do âno da cõnlÍatâçáo ou do
ano postenor, adaptâdo para ambulância de SIMPLES
REMOÇAO, implementado com baú de aluminro adaptado
com podas traserras. Com capacidade min de cargâ 'l .000
kg Motor; Potência min 100 cv; com tdos os

, etluipamentos de série náo especificados ê exigidos pelo
CCNTRAN: Snorkel pi câptaçáo do ar de âdmissáo do
nrotor e dÍfe.enciâli Câpacidade volumélrica não iníêrior â

'r 5 mêtros cúbicos no total. Sist. Elélrico: Original do
,.riculo, com montâgem dê bâteÍia adicronâ, min 1004.
,ndepêndente da poténcia necessária do alternador não
será sdmitido alternadores mer,ores que 1204. lnversor
de corrente contínua (12V) paía âlternada (110V) com
capacidade min dê 1.000W dê potêíoã máx continua, c|/

onda senoidal pura. Painel elélrico interno mín de uma
rógua integÍada cofir no min 0.4 tomsdas, sendo 02
tírpolares (2P+T) de 1 10 Vca e 02 pl 12 V (potêncie máx
de 120 W), ,nterruptôres com leda§ do tipo iluminadas;
lluminaçào natural ê artiíicial.Sinalizador Fronlal
Secundário:barra linear froniai o veículo semi smbutido no

r deÍlêtor trontal, 02 sinalizadores a LEDS em câda iâdo da
c.arenagem fronlal da ambulánoa na coÍ vermelha o
lensáo de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de

' 1,04 por sinalizador.02 Sinalizadores na parte lÍaseira na
; cor vennelha, c,/ tíequênc,a min de §0 fla§he§ por minuto.
operando mesmo c/ as poftas traseiras abertas e
permitindo â visüâlizâçáo da sinalizaçào de emergência
n.r trànsito, quando ac,onado, c, lente injêtada de

Êlrlioârbonãto, resistente ê impactos e dsscolonzaçào c/
lralamento UV Fornece laudo que comprovê o
,';rndimento às nôrmss SÀE J575 e §AE J595
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ÊSTADO DO MARANHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Rua Manoel Prres de Castro, no 279 - Cenlro CEP: 65 560-000
CNPJ 0ô 988.976/0001-09 Tet (58) 3483 1122d)

o
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i SociãiY of Automoli
ensaios conira vib

ve Engineers), no que se refere aos
Íaçáo. umrdâde. poetÍa. conosáo,

Magalnâes AI , 24 de ianeiro dê 2020

Luzia Santos Silva

deformaçâo e traseiros. Sinalização acúsiica com
amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc,

mln de 0: tons dastintos, sistemâ de megaíone c/ a.iustê de

ganho e pressão §onorâ a 0'l metro no mín 100 dB @13,8
i/cc: Fomece laudo que compÍove o atendimento à norma

SAE J1849 (§ocrely of Aulomotivê Engineers), no que se

i4lere a fequl§rto§ e direlÍizes nos §lstemâs de siíenes
r'leuônicas cl um único âutolalante: Sist. fixo de

üxÍgênio.VentilaÇáo do veiculo proporcionada por Janelas
e ai condicionado. Cornparhmento do motonsta c/ o sist'

' ortotnel do Íaoncante do chassl ou homologado pela

taírica pi ar condiclonado, vêntilaçáo, aquecêdoÍ e
desembaçadoÍ. P/ o cÕmpaÍtimentÔ do pacienê original

cio fabricánte do chassi ou homologado pela Íábnca um

sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item

5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do §ist. dê At

Condictonado do Compartimento traselro c/ no min 30'000
BTUs.Cadeira do médrco retrátil ao lado dâ cãbeceiÍa da
maca.No saláo de atendimento, paralelamenle à maca'

um banco lâteral escamoteável. tipo baú.Maca Íêtrálil ou

bFarticulada. contecrionada em duralumínio; €' no min

1.800 mm de comprimento, c/ sist de elevaçáo do tron@

!

do pacieíte 8m Pelo menos 45 gtau§ e

colchonete.Apresentãr Autonzâção de Funcionâmênto de

L',inpresa (AFE) do Fabricante, bem como. Regislro ou 
- .

i,aiagraràentó dos Produtos na ANVISA, GeÍantiã dê 24

,,r".es.ens.,o a'lendêndo à noma ABNT NBR

rlserliooo e AMD Standard 004. feilc) por laboratóno

i:rêdenciado Design lnteíno: Dimenslona o espaço lnierno

r.;, 
"mfrran.ia, 

viãando posicionar, de forma acessivel e

r, ática. a maca. bancos equlparnentos e aparelhos a

serem utilizados no atendlmento às vitimas'Pega-mao

ã, U"t"ú.tt" vertical, lunto a poíta traserra direita' .pl
3.rxihâÍ no embarque. (, acabamento na cor amalela

Ãrrárlo faao e§querdo da vialura tipo bancâda 
. 
pl

accmodaçâo de equrpamentos. p/ apoio de equipamento§

i 
--ÁJiãr"n,os; ' 

Fcrnecimento de vinil adesivo^. pl

ürrrisro,ro veículo' composlo.por (cÍrrz g? :9:-"^:y^:) '
palavra lambulàncla) no capô' latêrals e vidros tras-elro-s'

Secretâria Municipal de SaÚde

y,' *.-
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GOVERNO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITACAJÁ
cNPJ 11.372.183/0001-92

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPAC IDADE TÉCNICA

ATESTAMO§ pâra os devidos fins que se fizerêm nêcessários que a

empresâ P G AGUIAR VlElRA, inscrita no CNPJ sob no 27.967./t65r0001-72 e lnscrição

Esiariual n" 12.530791-8, sediâda à Av. Marechal castelo Branco, no 2563 - Bairro Nova

santa tnés. cEP 65.300-480 - na crdâde de santa lnês-MA - (98) 98208-0178, e-mail:

en.tpo oempreendimentos_@outlook.com, têm fornecldo 01 (um) Veículo Automotor -
adaptado para Ambulánclalom características tecnicas que atenderam às exigências

edúalicras constantes nos auto§ do processo que abaixo expomos:

qaô

'í oiF>rí>e '

:jpou,,.93
9 F§
N 6rRs".
o=;õE E
EN'5IDÔO
õon_a õ-
€EEó o)ô; az
ig€E§s
ôd!!9É à
ãü EQro ó
",c!FEc{ ô
-z ^

o.o!!
JYO)< ô=
uJ§ 6

<H:
É. F .!-
IIJOF>!:*88
^ Fõ
Élg=

r<ts
'íd) ô
fÀã

?EEoÉ É

gú oq 9o
E:O
G:.

!! q

E.eB
33 F

5-õ 3

àEÔ
ô-> oõo!
E eü
I óE

r!õ !

90ü
É.o
ã ," (.1

€ãã
96 ã

,! .p .àffi ""§ãEffi

ATEsTAMosaindaque,obtivemosumresultadosatisÍatórioquantoao
desempenho e à qualidade do veículo em questão' bem como' ao prâzo de êntrega e a

garantia do objeio fornecido, e que até o momento' nadâ consta em nossos

ãrquiuoilt"giattos que venha desabonar a conduta moral' comercial' bem como' a sua

""iã"àroJ 
técnico-gerencral nesse lornecimento' pois cumpriu com todos os

"olpro",,r"o" 
do conirato firmado com esse Fundo Municipal de Sâúde'

Itacajá-To, 24 dê agosto de 2A21 '

FUNDO MUNI Á

cartório Azevêdo Bastos

^v. 
tud* Éídd. PÉd ' r 1a5

ls, 11.+5.0. . andbe.re.d.6..iM!'

GUSTAVO MARÃES PAIVA
Gestor do Fundo MuniciPal de Saúde

CPF 1 1.372. 163/0001-92 e RG n' 689-193 SSP/TO

FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE DÊ I'ACA'Á -^
nua costa ãslúi- sfne - centro-CIP ??'720-oo0 - ltacaiá - To-. ^.

lssf siiõ iãií "." 
Á"i1, riacaia@saude to sov - cNPi 11'372 183/0001-92

r,,,.!d.dosdoatoem:hltps:rselodrqal,lpb.jus.br@ConsullàÔDocümenloemhllpsl/a2edo66lo6notÚ/ddmslo/112S313092173'í6378061
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NOÍA
FtscAr
FATURA

DATA DE
ÊMISSÂO

EMPENHO
CONTRATO
PROCESSO

ÕBJETO LIC]TADO E FORNÉCIDO
TL C AÇ

MODALIDÂDE
iPROCESSO

AMBULÂNCIA DE Sti'PLES REMOÇÃO
FiaíSTRADA Endurance CS 1.4 EVO
- Flex anoimodelo: 2O2112421
Chassis no 98D281 A22NYW4801 3

Motor no 327401 1457659ô

Termo de
Contrato no

05312021

Empenho no

298'2021

Pregão
Presencial

n" 006/2021

Processo no

017t24?1

08a2a2 24

'.'r.+-rra 9 Àulenticacáo Disital Códlgo: í12931309217346378061'í
'"É":t; ã Dãtu' 13/oe/2021 16:4e:21

..:i - -.;Li E varo, rorárdo aro. Rti1,66
qtlF S s6lo Disitalripo No]mâl C: axlAí5278-x3EY:

I

I21
I
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Folha:

GOVÊRNO DO TOCANTINS

rUNDO MUNICIPAL DT SAÚDE Dg ITÀCAJÁ
cNPJ 11.372.183/0001-92

ATESTADO DEF ORNE CIMÊNTO E CAPACIDAD E TÉCNICA

autos do processo quê âbaixo êxpomos

ATÊSTAMOS para os devidos Íins que s€ fizerem nêcê§sários que' a

empresa p g Àôutln uElRA, inscrita no cNpJ sob no 27.967.4651000í -72 e lnscrição

ruiuor", n" 12.530791-8, seOiaáa a Av' Marechal Castelo Branco' no 2563 - Bairro Nova

Sai la llres, CEP 65 300480 - na ciUaOe de Santa lnês-MA - (98) 98208-017.8'. e-mail'

;;;,r; ;;;J;dimenios-@outlookcom, tem íornecido 0l (um) Veiculo Automotor

corn caracêristicas têcniús que atenderâm às exigências editalicias constantes nos

ATESTAMOS ainda que' obtivemos um resultad

desempenho ê à qualidade, bem como' ao prazo de entrega

foÍnecldo. e que atê o momento' nada consta em nossos arqu

#;;;;t-r";;nduta moÍal comeÍcral e a sua capacidade

ãt"ã"r"""tÀ, pols cumptl' com todos os compromissos do co

o satisÍatório quanto ao
e a gaÍantia do obieto

ivos/rêgistros que venha
técnico4erencial nesse
ntrato firmado com e§se

Fundo lvluniciPal de Saúde

9 Autentic ãcào Oiqilal Códleo: 11293! 309217346378001_2

6 oatô: 13ioôi202'l 16:49:22
L vâror To!ãt do ato: R§ 21,63

i soto oisnar r,po t'to.mâl C: AMAl5279-5RJ8i

Itacará - ro 2+ ag473gruffi?§-';,,"
s*",rn"u.,iúüi1jil

, 
ponana:099/2021

., rt
FUNDO MUNlCliÀu\# srÚoe oE lrAcAJA

GUSTAVO GUIüARÃES PAIVA

GestoÍ do Fundo MuniciPal de Saúde

cerli.iiz rasrooot-gz 
" 

Rc n'68e-1e3 ssPfio

FUNDO MuillclPÂt DE SÂÚDE 9E,lr-A!§Á - -,. -^
nua costa e'siú"--:f.t setor Aeroport;"; ? liB;H;!"fjii*by",(63) 3439-.1479 - e-marl rtacaia@sau

! drrlo! do alo en, hll!'s r/selodrQMl llpb ,us hr @ cúsulte o Ddmênlo em htt's://az€wdobasros not b'd@ümenlo/112931309217346373061

7

Cartório Az8vêdo Basto§

^!' 
pEl,d É,lddÓ pB'd . l r.5

Brío do. El.d.. JÔa. P.$' _ Pá

{an n4t 4 .furo€rv.doàtfu dbr

o
F

OBJETO LICITADO E FORNECIDONOTA
FISCAL
rÀTURÂ

DATA DE
EMlssÃo

LrcrTAÇÀO
MÔDALIDADE

EMPENHÔ
CONTRATO
PRÔCESSO

MINI-VAN 07 LUGARES ' Cinza
GiffsPlN - 1.8 8V - MPFI - Flex

ano/modelo: 2O2U2A20
Baoaqeiro Para até 7'l0litros
cnãsJs n" ggCLxzSzoLet goOa0

Renavan n' 104674

Empenho no

298/2020

Contrâlo no

018'2020

Processo no

o'r512020

0062

Pregáo
20 Presêncial

no 00112020
07UO

I i



1§atrde Folha;

FUNDO MUNICIPÂL OE SAUDE DE ITACAJA
SECRETARIA MUNIcIPAL DE SAÚDE

Rua Costa e Silva, s/n. Centro - ltâcalá - TO cep: 77.720-000
Fonê (063) 3439-1479 E-Mail rtacaraiôsaude.to qov.br

CONTRATO

TERMO DÊ CONTRATO N" 053/2021, ENTRE O
FUNDo MUNtc,pAL DE SAUDE oo r*uutciso oe
ITAÇAJA E A EMPRESA P G ACUIAR VIÉ,IRA .
EtRELt - EpP VTSANDO A AQUIS|ÇAO DE UM
veicuto nPo amautÂucu s,MPLEs
REMOÇAO PARA o MUNIC|PIO DE ITA?AJA.
TO, CONFORMÉ, PROJETO No 0r0414.00384/2021.
CONCEDENTE: ESIÁOO DA TOCANTI,ÍV§, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADA DA
SAUDE, RÉFERENTE A EMENDAS
PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS
NECESS/DÁDES OO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITACAJA- TO, fVOS T§RMOS E
co§olÇÓes coNsTÁÍvrgs À/EsrE TERMo
oe aerrnettctA ELENcADoS ABilxa.

CONTRATANTE: O FUNDo MUNICIPAL oE SlÚOf OE traCa;Á, Estado do Tocantins,
irrscrito no CNPJ sob no 11.372.18310001-92, localizado à Rua Costa e Silva, s/n", Centro,
Itacajá - TO, CEP:_ 77.720-000, nestê ato reprêsenlado pelo seu atual Gestor o Sr
GUSTAVO GUIMARÃES PAIVA, brâsileiro, portador do CPF no: 1'1 .372.18310001-92 e no

RG n" ô89-193 SSPiTO. residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nÔ: 94, Centro,

Itacajá --fO.

COI'ITRATADA: P G AGUIAR - EIRELI - EPP, pessoa.iurídica de direito privado, com sede

,',. r<.tl ,CVIA BR 316, No 1996 - VILA OLIMPICA - 65.30S-899 - SANTA lNÉS -MA, inscrita

I ,r !-í.11r., t:.'. 27.967.465fiAA1-72. por seu Representante Legal o Senhor Genilson Saraiva

de üoiás, portâdor do cPF: 242.441 .201-49 RG. 350.012 SSP/TO. têm ju§tos e certos o
presí.ntL. (lontrato. mediante as Cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLÁUSUt-A PRIMEIRA. FUNDAME NTO LEGAL

2.'l . Constitui ob.leto do Prêsenle
remoÇào para o lr/uniciPio de lta
(;ONt lt'r.UINTE: Estado dô Tocânti
tíi1er.,rnte a emendas pariamenta

ETO Ê VALORES

a AquisiÇão de um veículo tipo am nciâ simples
cajá-TO, conforme PROJETO No 414.AO38412021

ns, por interrnódio da Sêcretâ,i Estado da saúde.

1.1. O presente contrato decorre da Adjudicação na Íorma da Lei no 10.520, de 17 de lulho
oe 2ü02, com aplicação subsidiária da Lei no 8 666, de 21 de junho de 1993, 1r.rdo constar)te

do proce§so protocolado nesta Prefeitura Municipat de ltacajá sob o no 047120?1 Pregão
Presencial n.' OO6/202't, que passam a íazer parte integrante deste instrumento'

rncependente de transcrição

CLAUSU LA SEG NDA _

res, para atender as ne ss id ad es do Fun do

/-
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FUNPO MUNICIPAL DÊ SAUDE DE ITACAJ
§ECREÍARIA MUNICIPAL OE SAÚOE

Rua Costa e Silva, s/n, Centro - ltacajá - T0 cep: 77.720400
Fone (063) 3439-1479 E-Maal ita caia@sa ude. to.qov.bt

lvlunropal de Saúde de ltacajá - TO, conforme especificaçÕes constantes no Edital e
respectiva Proposta de Preços, parte integrante deste Contrato independente de transcrição
sendo

Fornecedor: P G AGUIAR VEICULOS - EIRELI - EPP
I ltlPJ : 27.967. 465tA001 -7 2 Telefon
É,ndereço: RODOVIA BR 316, No 1996 - VILA TA IN S.MA
l!<-.irt DESCRIÇAO Fabricante/

marcai modelo
UNID. ANT VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL

R$

\,,' r.r 1 AM6ULANCIA TIPO
FURGÃO OU PICK.
UP PARA SIMPLES
REMÔÇÁO (TIPO A) .
ÔRIGINAL DE
FÁBRICA - OKM
- Ít4otorização. 1.4L,
brconrbustivel {flex).
04 crhndros em iinha *
Cilrndradas (cm3).
1 3ô8.
- Potência de 85Cv
iEtanol) e BBCV
(Gasolina) - Torque
rnâx de 12,5 (kgf .m) a
3500 rpm,
- Câmbio manual de
05 (cinco) Marchas à
frelrtee0làré;

l-raÇâo: 4x2
" .l i1a'íâ);

i ):r',,riro Hidráulica:
I r crr:s ABS com

LUl-; Cianteiros à
d rSCr) ventllados e
Traserros à tambor -
com distribuiçâo
eletrÔnica de
írenagem
- Air-bags: Frontais
(motônsta e
passageiro;,
- Cintos de SeguÍança
dránterrôs com 03

:polltos e pré-
tensronadores e
requlagem de altura,
- Travas e Vidros
Lrlàtncos,

Âr corrdtcionado:

FIAÍ/STRADA
ENDURANCE
1.4 CS 2021
NACIONAL,
PICAPE,2
PORTAS,2

OCUPANTES

UN 0'1 110.800,00 1 10 800.00

-L

65.309-899

.{&
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FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE DE ITACAJ
SECRETARIA MUNIcIPAL DE SAÚDE

Ruâ Costâ e Silvâ, s/n, Centro - ltâcâjá * TO cêp: 77.720-000
Fone (063) 3439-1479 E-Íüail itacaia@saude.to.qov.br

Tanqúe de-l
corrrbustÍvel para até i

55 Litros,
- Drstâncra entre eixos
de 2 737mm;
- 03 {três) Portas.
sendo 02 na Cabine e
01 na traseira da
.Ambulância, i

Para-choques.
í r,rl..],,ríJs na COr dO
,.,iirc!rlo.

Aler'1ã sonoro de I

farórs ligados;
- Banco do molorista
(,orr regulalem de
âltrra
- RoCas de Aço aro
15 origrnal de Íábrica.
- Garantia de 12
(doze) meses. após a
entrega. contra
defeitos de fabricação

. e/ou dê conÍormidade
coÍn o Manual do 

i

Propnetário expedrdo
pela fabricante do
veiculo sem limite de
q u ilometragem.

\./ VALOR TOÍÀL R$

i. i-Âi-.;liULA TERCEIRA - COND tÇoEs ESPECIAIS

estabelecrdos pêla CONTRATANTE'

3.1. A CONTRATADA obriga-se a entrêgar o veiculo com toda documentação e

emplacada êm perfeita harmonia e concordância com as normas âdotadas pela

CçíITRATANTÊ, com especral obsêrvânciâ dos termos do anstrumento da Licitaçáo deste
(lÕnlratc)

3.2. Nos preços estabelecidos estão incluidas todas e quaisquer despesas da contratante
paia e*ec,"rtai o objeto deste instrumento, e qualquer outro êncargo que incida ou venha a

rncidrr sobre a execuÇáo do Contrato.

3.3.osseruiçosdeveÍãoserexecutadosdeacordocomasespecificâçÕes
Pre!áoenoseuAnexoll-TeímodeReferência.emlocal'quantidad

I 10.800,00

do Edital do
e§ e prãzos

CLAUS

I

I

I

I

I
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Rubrica: Ê- -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITÀCAJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Costa e Silva, s/n, CêntÍo - ltacâlá - TO cep: 77.720'000

Fone (06 3) 3439-1 479 E-Mail teqêiq@sÊ-ggg,losot".bl

dtj
até 

1

- Tanque
corrbustivel para
55 Litros,
- Distância entre eixos
de 2 737mm;
- 03 (três) Portas.
sentlo 02 na Cabine e
01 na traseira da
Ambulâ ncia;

Para-choques l

plrl,tcos na cor do i

l.\leÍ3 sonoro de
Íarórs ligados,
- Banco do motorista
rrlnl tegularem de
âll !i'i:
- Ro,.:as de Aço aro
15 onirrnal de fábrrca
- Garantia de 12
(doze) meses, aPÓs a
entíega. contra
oeÍeitos de fabricaçâo
elou de conÍormtdade
corn o Manual do
Proprretário exPedido
pela f abricante do
vercr.l o sem limlte de
quiiofitelragem.

110.800,00
\J VALOR TOTAL RS

TERCEI RA. cON óES PECIES AIS

3.3. Os serviços deverâo seÍ executados de acordo com as especificações do Editat do

Pregâo e Ílo seu Anexo ll Íermo de Referê ncla

eslahe lecidos Pêla CONTRAT

3.1. A CONTRATADA obrlqa-se a entregar o veiculo com toda documentaçao e

emplacada em perfeitâ H;-;"; ã'co=nc"taancia com as normas adotadas peia

C0NTRATANÍe, "om "rp.J"i-observáncia 
dos termos do instrumento da Licltaçáo deste

{.1ontÍato

3.2. Nos preÇos estabelecidos estão incluidas todas e quaisquer despesas da Contratante

oar3 exêctrtar o objeto otit-lnãi*Ã"nto' e qualque' ot'''-t'o 
"à""go 

que tnctda ou venha a

,nc,o'r soL,re a execução do contrato'

I
CLÁUS ULA QU A -Do

ANTE.

GA

em local, qua ntidades e prazos

I

q
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FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE ITACAJA
SECRETÂRIA MUNICIPAL BE SAUDE

Ruâ Costa ê Silva, sln, Cênlro - ltacajá - TO cep: 77.720-000
Fone (063) 3439-1479 E-Mail itacaia{Osaude.tô.qov-br

4.1. Assrnado o Contrato, o licitante vencedor deverá relirar a Nota de Empenho e
provrdencrar â entresa do veículo. O veiculo deverá ser entregue no Hospital Municipal
Nossa Senhora da Concerção, na Rua Costa e Silva, s/n, Setor Aeroporto - ltacajá - TO, no
horário das 08:00 horas às 12 00 horas ê das 14:00 horas as '18:00 horas, no prazo de 10
(dez) dras a contar da data de assinatura do contrato de acordo com o compromisso Íirmado
na Ata do Certame.

4.2. Verif icada a desconformidade do produto, a licitante vencedora deverá promover as
correÇóes rrecessárias ou substituiçáo do mesmo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias ütei§,
sUtêitancio-sê às penâlidades previstas neste edital.

q.3. À rrr;1..r fiscal/fatura deverá. obrigaloriamente. ser entregue e acompanhada dos manuars
iii, fai-)Írr:ân1e e do termo de garantra.

CLÁUSULA QUINTA. VALOR E TORMA DE PAGAMENTO

5.1 O valor total da contrataçào é de R$ 110.800,00 (Cento e dez mil ê oitocêntos reais).

5.2 Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os cu§tos
diretos e indiretos para a completa execução do avençado.

5.3. A Coritratada, deverá protocolizar perante a CONTRATANTE, Nota Fiscal/Fatura da

aquisrcáo e será paga. diretâmente na conta corrente de tilularidade da contratada;

5.4. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções o

prazo estipulâdo no item anterior, passará a sêr contâdo a pârtlr da daia da sua

representacáo;

5.5. O prazo previsto para pâgamento que será de até 30 (trinta) dias corridos a partir da

.,rr 
' 
r i:serrtâcáo Nota Fiscal e seu respectivo atesto,

5.6. iis pagamenlos seráo eíetuados atÍavés dêpósito bancário exclusivamente am conta

correnlf: fle titularidade dâ Contratada, Sendo a garantia do referido pagamento a Nota de

a:- rnpen h o.

§.7. Os valotes â serem pagos seráo os constantes da proposta adludtcada

CLAUSU LAS TA-DAFO RMA DE RECEBIM NTO

§.1. Errr conÍormidade com o artigo 73 da Lei Fêderal no 8.666/1993 o obieto será recebido

r-i;: seguinte Ícrma.

a) PROVISORIAI'iIENTE. parâ eÍelto de posterior verificaçào da

conforniiciade do materiai e equipamento com a especificaçáo ê a propostal

bi DEFINITIVAMENTE. pela aceitação após a verificação:

w

quantadâde e
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FUNDO I''UNICIPAL DE SAUOE DE ITACAJ
sÉcRETARtA MUNTcTPAL oE sAúDE

Rua Costa e Silva, s/n, CentÍo - ltacajá - TO cêp: 77,720-040
Fon§ (063) 3439-1479 E-Mail i1ãcarâírDgaude.to.qov.bJ

b.1) do bem com a descriçâo se compatível com o Edital e pÍoposta, e qualidade
do material e equipamento entregue;

b.2) do teste de funcionamento ou entrega técnica, quando for o caso.

6.2. Na hipótese da veriÍicaçâo a que se reÍere este artigo, não seia procedida dêntro dos

prazos frxados, reputar-se-áo como realizados. desde que comunicados pela Contrãtada à

ACnrurrstracào nos 15 (quinze) dias antêriorês à exaustâo dos mesmos'

6.3. U reoebrmento provisório ou definitivo náo exclui a responsabilidade civil pelâ solidêz e

s.ilr.i-rnça do fornecimento, nem ético-proÍissional pela perfeita execuçáo_-do contrato.

ü,rrr:r0 ,.tos iilnites estabelecidoS pela lei Ou pelo Contrato, nOS termos dO art. 73, § 2o, da Lei

F e0erâl n'õ oob/1YvJ.

6.4. A Adrnrnishação reieitará, no todo ou em parte, bem entregue em desacordo com o

instruütento contratual.

CLAUSULA SÉNMA-DA vlGÊrctn

7.1 A duraçáo do contrato terá validade até o final do prazo da cobeÍtura. da obrigação

acessórta. ou seia, oa grt.niü àr"recida pelo fabricante para o bem adquirido' conforme o

rTlanual apíesentado.

CL §ULA A.

8.1'AsdespesascorrerãoàcontadoFundoMunicipaldeSaúdedeltacajá.To,na
seL.qtirttte rlolaçâo orçamentária

10j22.2704.1.142 - 4.4'90.52 Fonte 71

meio de servidor a ser designado

9.,l.0ljesloÍdêsteGonlratodeverámanterpermanentefiscalizaçáodacontratadaparaftns
cje acornpanhamênto e ";;""; 

J' execuçáo do contrato agindo de Íorma pró-ativa e

píeventrva, não eximindo , "onti"àa" 
de súa plena responsabilidade de culpa ou dolo na

entrega dos materiais e equipamentos bem como das sançóes previstasl

9.2. ConÍorme pÍêeonizâ Ô ârtlgo 66 da Ler 8 666/93' ê§tê contrâto deverá ser executado

Íretrnenre petas partes, ou 
"Éorãã "ã.iã. 

ãiar.úãs estabelecidas e as normas 
-constantes

da citãda ter. Íespondend; ;ã qual pelas consequências de sua inexecução total ou

parcral

9.3. A Contratãnte realizará a fiscalizaçâo por

]plrtrnrn.,"nt" em ato própÍio na forma da Lei-

CLÁUSULA DÉCIMA - RÊscl DO TO

çtau§utê NoNA - !À-el§§Alleâ§Âe

et)
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FUNDO MUNIC IPAL DE §AUDE DÊ ITACAJ

§ECRETARIA MUN'CIPAL DE SÀUDE
Rua Costa e Silva, s/n, CenaÍo - ltacalá - TO cep: 77.720-000

Fone (063) 3439-1479 É-Mail rtacaia{ôsaude.to. qov.br

í0.1.0 Contrato poderá ser rescindido unilaterâlmente pela CONTRÂTANTE,
bilateralmente, sempÍe atendido a conveniência administrativa no interesse
Admrntstraçào.

10.2. Os motivos para rescisáo do Contrato sáo os enumerados no art. 78 de Lei 8.666/93

10.2.'t. Tarnbém caberá a rescisáo do Contrato, independentemente de interpelação judicial
ou extratudroal, quando a CONTRATADA transÍerir o objeto a outrêm. no todo ou em paúe.

10.3 on'r qralquer hrpotêse de rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor devido
.,. r. l):.rr)!,i(:nte aos produtos Já entregues e âceito§ até a data da dissoluçáo do Contrato.

CI-AUSUL,A DEC IMA PRIMEIRA _ DA EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

11.1. A Contratada dêvêtá entregar o veiculo de imedialo com os testes de
desernpenho e o recebrmento definrtrvo, quando se dará o atesto.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÔÊS DAS PARTÉS:

12.1. DA CONTRATANTE

30
do

0u
da

apôs
pelo

a) Efetuar o pagamento da
apreserrtação da Nota Fiscal e
tecebrntento.

Ed ital e seus Anexos

Contrãtada em até
o respectivo aceite

(trinta) dias corridos
Semidor Responsável

bl Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham a seÍ solicitados pela
Côn1râtâdâ

c) üÍerecer as condiçôes minrmas necêssárias paÍa que a Contratada execute a enlÍegâ
.i.:-r sens e designâdas, a fim de que alcance os resultados e objetivos esperados:

tij l.:L:r;,:âí nas segurnteS hipoteses

cl.1! Nota Fiscal com especificaçáo, e/ou quantidades, e/ou valor em desacordo com o
discnminacio no Edital, seus anexos e proposta adjudicada:

d.2) Os bens, no todo ou em pârtê, fornecrdos em desacordo com as especificaçôes
dos requisitos obrigatórios do Edital ê seus anêxôs;

e) Exercer a fiscalização do Contrato, por servidores especialmente riesrgnados. na
íorma da Lei No. 8.66ô/ 93 e suas alteraçÕes,

f) A Contratânle obíiga-se a proporcionar todas as facilidades para que a ContÍatada
pr)ssa cesernpenhar os compromissos assumidos de acordo com as especificaÇó o

(.

12.2. DA CONTRATADA

c

rw- )
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FUNOO MUNICIPAL DE SÂUOE DE ITACAJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Costa e Silva, s/n, Centro - ltacajá - TO cep: 77.720-000
Fone (063) 3439-1479 E-Mail ilacaia@saude.to.§oy.bl

a) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇÓes

por elas assumidas. todas as condiçôes de habilitação e qualificaçâo exigidas na lacitaçáo;

b) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente,
lüunicrpal de Saúde ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,

fornecirnento dos materiars e equtpamentos contratados;

ao Fundo
quando do

dos bens. por divergências de
rrregularidades constatadas pela

e LicitaÇões

c! Arcar com todas as despesas relativas â fretes, impostos, contribuiçÔes

!., rev rdenciá r ias, encargos trabalhistas. e outros encargos decorrentes do contrato:

cl; i)ro.,rdenciar a correção ou a substituição
LspeüiiicllÇúes com a proposta, defeitos, Íalha§ ou
Corrtratante durante o recebimento. quando houver'

e) Assêgurar e facilatar à contratante o acompanhamento. a fiscalização e o acesso ás

inÍormaÇoes referentes ao obieto do contrato;

f) Proceder a entrega dos bens no prazo estipulado na proposta' a partir dâ data de

assrnatura do contrato:

g) Providenciar na entrega dos veículos a entrega técnica' explicândo o seu

Íuncionamento. quando se dará o atesto,

h) Atender prontamente às solicitaçÕes da CONTRATANTE para a prestação de

esclarecimentos e oe suporte tácnico paraos casos de cobertura de gaíantia;

i) Náo transferir a oulrem, no todo ou em parte' o obieto do contrato

CLAUg CIMA TERCEIRA -DOR EAJ USTE

do pÍesente Contrato será fixo e náo reaiustável com base na propÔsta

cLÁusuLA DÉclMA QUARÍA' DA vfNçuLAçÂo

14.1. Õ sresente Contrato Íica vinculado aos termos e condiçôes determinados no Edrtal do

Pregáo Presencial n" 006/2021 '

cLÁusuLA DÉclMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃo E cAsos oMl§sos

15.1. O presente Instrumento' tnclusive os casos omlssos' regulam-se pela Lei d

;ê;^;;"; administrativos (Lei Federal no 8 66611993)

CLÁUSULÂ DÉCIü'A SEXTA- DO GESTOR E FIS§AL I}O CONTRATO

w /

t'
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FUNOO I1'IUNICIP AL DE §AUDE DE ITACAJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Costa e Silva, srn, Centro - ltacajá * TO cep: 77.720{00
Fone {083} 3439-1479 E-Mail ilôsâiâ@sâudê.to.qov.br

16.1 . O servrdor. e seu substituto. responsável pela respectiva Gestão e Fiscalização do
írresente Contrato será nomeado opoítunamente, nos têrmos do inoso lll cic 63 e 67 da Lei
FsdeÍal n" 8 666, de 21 de junho de 1993. e, com base no art. 13. inciso lX, da Instrução
Nornrativa TCE/TO na 02/2008, de 07 de maio de 2008.

cLÁUSULA DÉcIMA SÉn[íA - DAS PÊNALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou por âção, omissâo ou negligência. a

CONTRATADA infringir quaisquer das obrigaçÕes, caberá à aplicação, pela Administraçáo.
rsolaara ou cumulativamente, as sêguintes penalidade§.

17.1. (,) at,aso rnjustificado na entrêga dos materiâis e equipamêntos sujeitará a empresa, a

1L;izr; r-la AdnrnistraÇão, à multa moÍatória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o
lrlrrlte rir-. l(l ,r, (dez por cento), conÍorme determina o artigo 86, da Lei no 8666/93:

17.1.1. A multa prevista neste item será descontâda dos créditos que a contratada possuir

com a CONTRATANÍE e podêrá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive
com a multa prevista no item 17.2, b;

12.2. Ocorrendo a inexecuçáo totâl ou parcial do fornecimento, a Administrâção poderá

aplcar contratada. as seguinies sanções administrativas previstâs no artigo 87 da Lei n.

I 666/93
a) Advertência Por escrito:

b) Multa administrativa com natureza de perdas ê dano§ dâ oídem de alé 2§o/o (vinte por

cento) sobre o valor total do contratol

c)suspensãotemporáriadeparticiparem.licitaçÕeseimpedimentodecontrâtaÍcom
i\,lunicipto de ltacajá, por prazo náo superior a 02 (dois) anos;

d) declârâçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a administraçào pública

úl]qranio peídurarêm os motivos determinantes da punição, ou ate que seia. promovida a

|,-.,-r-, ,t:tr:iirr ireranre , propii, autoridade que aplicou á penalidade A reabilitaçáo serà

r:.r]ci:il rd.!r uLros ressarcrmelto, paro contratâdo, dos preiuízos resultantes e após dêcoÍrido o

prazo Ca ssrlcão aplicadâ com base no item "§";

ê) rescrsáo. no§ teÍmos do art' 77 da lei Íederal no 8 666/93'

17.3.AaplicãçãodequaisquerdaspenalidadespÍev.stasrealizar.Se.áemprocesso
adfir rnrstÍâtrvo, qru ,"."grãÀ'ãntraditório e a ampla deÍesa' conforme os preceitos legais

da Let n" 8 666/93

CLÁU§ULA DÉCIMA OITAVA - DA EflCÁCIA E DA PUBLICAçÃO

I
L

'w-
,/_
x.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Costa e SilYâ, srn, Centro - ltacaiá - TO cep: 77.720-gO0
Fone (0631 3439-1479 E-Mail itaq rix(!r§?t{[â§-'qey:E!

'18.1. O preserrte instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, que e

condiçáo irrdrspensável pâÍâ sua eficácia, con$oante dispôe o artigo 61, parágrafo único dâ

Lei n" B 6ô611§93.

CLÁUSULA DÉGIMA NONA * DO FORO

CO ANÍE L RATADA

19.1. As quesloes decorrêntes da execução deste instrumento' que não possam ser

drrrnrrdas administrativamenie, serão procesiadas e julgadas no Foro da Comarca de ltacajá

- TO. corn exclusáo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

i,-:tca expressamente vedada a vinculaçáo deste contrato em operação de qualquer

râtureza que a CONTRATADA tenha ou venha a assumir'

i.. 'riaÍJ Íirmeza e validade do que foi pactuado' lavrou-se o presentê Contrâto

errr 3 (três) vlas de igual teor e forma, para que surtam um só efeito' às quais depois de

Irdãs sao assrnadas p.rou iãpi"."nrante§ das partes GoNTRATANTÉ e CoNTRATADA

Itacajá - TO, no dia 12 de agosto 2021'

GUSTAVO GUIMARÃES PAIVA

Gestor r1o Fundo [Iunicipal de SaÚde

Nonre
CPF:

PG AG R VIEIRA _ EIRE LI. EPP

Empresa

,.li? qll, {l

ulíl
CPI- .: 

"

//

n
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ódrlárn.tlrre\, Da r a endct as necessrdades do Fundo l'1urrr(tpal de Saúde

d. I,à,álé Tr,,(onlormeespe(rlr.ãçóer(onsrântesnoEdrtaler'spetr'vaPropos€
de PreçoÁ. parre rntegranie deste ContÍâto rndePendente de tlrns'flçáo sendo:TERIIO DE COIiTRÂTO Ii" ola/2o2o' E TRE O

rUNDO MIINICIPA! DE SÁUDE DO ITUIIICPIO
DE ITACAJÁ E À EMPRESÀ P G AGIIIÂR !'IEIRA
. EPP VISAIIDO A AQUISIÇÃO DE VEICULO
PÀRA O }IUÍ{TCIPTO DE ITACAJA 'TO'
co!ÍFoR!,rE PROCESSO !f":
2019 305SO OO5249'
cot{vÉMo/sEs/§AJ/DACC/REPASAE N'
l54l20lg' COIICEDEITE: EsTÀLo Do
TOCAITTI!!§' POR II{TERMÉDIO - DA

SECRETAXIA DE E]STADO DA §AUDE'
R.EFERTIITE A EMEI{DAS PÂXLÂüÉI{TÁ.REA'
PARÀ ATENDER AS trECE§SIDADES DO

PUlCDO MUlCICIPAL DE AAÚDE DE ITÀCAJA

-TO

COTTRATAIYTE: O tr.t,IIDO UIMICIPAL DE AAÚDE DE I.TÀCAJÁ, ESIA(IO dO

i"".'"r,i.'-., .-,".NPJ \ob rr I I l7l l8J U00l c/ lor nlÚJd(' à. Pjrd 
',u\: :

srri". .l. c"n,t.. l!ácaJa lÔ. L.EP 7 ?20_0oo nesre aro repre(enráno ne'a sua

;;;i õ";;;;:;;o:ryâ'ra rrenet rerxer'a bÍasleira' portâdoÍa do cPF n"

;;;';à;l;i.;ã ; ;" 
"G 

.i roo;:t ssP/ro' resident€ e domicliadâ na Rua 02'

s/n, Centro, Itacajá To

coIcTRÀTÂ.D^: P o AGlnÀR VIEIRA - EPP' Ptsoa ur.idr a-de.d'!er':,,t':""'l: l:I
sF.lcnaA\ MARECHALCÀSlLluBcANCn'\" 25Ôl N('vAr^r!rAi'!
l^ii '.iiir ir'r.§ \44. Ins,,,rd ,,u clr cNPJ ^" 

2t'e67 16'/ot)o1 72' rlor sru

ili,;.lii*,ü i"i^r" *"i., p"ur" e,,"".r,,eÀsu,dt v'ptra cPF 04'r r/8 ro.le0'

;;;",1=;;, : ."iià" ã p,.*.'" 'on,,dr" inrd'Ianre ás cráusurns 'f rorrdr(oes

qJrsl.r. lgra ' ,t tDârrlÍro Eorr'

côhr,arô de(o te íld Adrudra(áo nâ formá dd !2r n' lO 5/O de l7

ili;;J::I;;. ,";;.pi', ".."."r,"'ai"'. 
a" Lf,in" a 666' dd 2r 'r'( r'!rnho de ree l

ii:,i;'.;"*;,;';. p,- J=.o p,o'- aaao nrsrd Prererrutd vutrtr rpdr d( Irdcdrd etr o

i,:ãüiôãô u."gi" t c.encr.l n " oo1/2o2o' que passâm a razer pà'te intesrantê

desre rn\l|rrmrnlo rn.1êPFnirnle rle Irdnsr r'çáo

@lua[t.i rrcslíD^ - orrrxo r vlr'ort!
2.1. ( ons r',rrob,elu do l evnLP d a aqursr(âo 'l' 

dors Lert trlos pard 
"- 

y""l:ll:
;l- '-':^-.,- r.r ,n!'r'orme PRr)CEsSo Ni 20lo3o5so'00524q
iir,.ri'*1,,',i.t sJ,,,*,,: pe"^ssr N- ls-I. 20lq co\cEDÉNrE E§râdo.do

i,,:.;;'' ;., rnrPrme.rr, 'r.r sF'tFtâtLi (le Lstddo da saüdF rere'rnre â emen(ras

Rúô Coeta e srlva,9/n - setorAêropoÍto- 777201)00 !tàcájá _To'

rone/Far 0t,63 1439 1479 - E_mail rlôcaja@saude to gov

i:) -{.tt3l-'!r

cíPJ: 27.967 465lOOOl-72-F9!4êcq4o! | G ACUIAR VIEIRÀ - EPP
6 3434-0477

cÂsTELo BRÀI{CO. !C':2563 - OVA SAUTA - 65.300-End
ao

erôço: Av. MARECHAI
SÁNTÂ ITÊS - }IA

a7.ooo,oo

cr,ÁuarrL tfrtúr§À:'icolôlcôli l§llclâs 'f '. - - i

3.1. À COmRÁTâIIA obÍi8a se a êxecutâ, os serviços em perfeita harmonra e

.oncordãncia adotadâs pela COrTR TÂJITE, (om especial

obseNância dos termos do instÍumento da Licitaçâo deste Contrato'

3.2. Nos o,ê(os est belccrdos esráo rn(luidas Iodas e qudisquer dPspr'vs dâ

Co.r,orarr. pá., 
"re, 

tlat o oblero drsre rrrslrumenro e quálquc' ÚuÍrÔ cn' át80 qtre

inckla ou venha a incidir sobre a execuçãô do Contrato'
3.3. Os seÍl'rços deverão set executarlos dê acordo com as esPccjfr(:aÇÕes do UdÍal do
lrêsáo ê no seu Ancxo tr - Têtho dG Rcfcrêncld em lo'ál' qu rnrkhdês e ptuos
esr;belectdos r'ela CoITRÂTAIITE'

CIAUAI,IA OUÁTÍÀ. DOÓ PIAZOS DE EüTRAGA / FRE§TACÀO +

tnatD. Ra

TOTA! GERá.L Rô:

2

Rua Cortaê Silvâ, t/n Seto. Aêropono - 7 7720-000 - rtacàlá ÍO

Fone/Fax:oxx63-3439-1479-E_mârI itacaia@taude to.gov
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4.1. Assnrâdo o Conlrâto, o li.rtâr)l. vencedor delerti tehrar a Nota de !:mpenho e
provjdenciar a entresa dos nràt ,{rs e equipamentos ()s matenais e equipâmentos
deverào s€r ôrtregues e nstalados no Hosprtal Munlcipâl Nossâ Senhorâ da
conceiçáo. na Rua Costa e Srlva s/n Setor Aeroporlo - Itacajá - TO. no horário das
oa 0o horas ás I2100 hol?s e dãs l{ oo horâs as l8:00 hôras. no p,uo (le 30 (lrintal
dias a contar da datâ de assinaturâ .lo contrâto.

4.2. Ve ficâda â desconrormidade .1o equipamento ou material, a licrtanre vencedoÍâ
d€verá promover as correçôes n.cessárHs ou substituição do mesmo, no prazo
márimo dê 05 Ícin.o) dras úters slúeitândo-s€ ás pênali.lades previstâs neste edital.

4.3. À nota fiscâl/latura deverá, obrigâtorianrente, ser enúegue Junto com o

equipamento e materàI. âcompãnhada dos manuais do Íabncânte c do lermo de

cLluSEA OüIT - VAlOt ! rOSÀ Di ?ÀCârumo

5.t O !âlor total dn ( ontrâtâ(_áo É (lr Ri: a7.ooo,oo loltenta e lete mtl .e.rt,

5.2 Fica expressamente estabel€cido que os p.eços contrâtâdos rncluem todos os
custos diÍetos e indiretos para a completâ execuçào do avençado.

S.3. A Contratâda, deverá protocolizar perante a CONTRATANTE, Notâ Fiscal/Fatu'a
dos materi€ris e êquipaúentos entreSues. que após conferência e âpÍovaçào pelo
recebimento provisório e definitivo, §erá devidamehtc âtestâdâ, e será pagâ,

diretarente nâ contâ corrente de titula dade da Contratadai

bl DEFINITIVAI\,1ENTE, p6la aceitâçáo após â verifi.âção:

b.ll do bem com a d.scrição se compativel com o EdÍal e proposta. e

qualrdade do materlal e equipamento ent.eguei
b.2) do têste de funcionamênto dos equrpâmentos já devidâmente

6.2. Na hipótese da verificaçào a que s€ refere esle artlgo, dâo seja procêdida dentro
dos Drazos frxa.los. reputar-se-áo como reâlizâdos, desdê que comunicados pelâ
Contratada à Administração nos l5 {quinze) diâs ânteriores à exaustão dos mesmos.

6.3. o recebrn]ento provisorio ou deÍinitwo náo e](.lur a responsab'lidade crvrl pela
soldez e seguÍança do ioÍnecimento. nêm ético- profissronai pelâ perfeúâ ex€cuçâo do
ContÍato, dentÍo dos hmites estabelêcidos pela lei ou pelô Conttato. nos termos do
arr /J,§2" dâ ter Fcderal n'8666/199J

6.4. A Administrâçâo rejeitará. no todo ou em parte. obleto entregue em desacordo
com o lnstrumento .ontratual

crÁu§ur,a §ÊrDt - DÂ vrcÊtrclÀ

7.1 A dura(ro do Conrrato l.râ !alidade at( (, l,,i,,l dô pràzo d., ( obtrturti dr
obriBaçáo ac(ss,,rrâ, ou selâ. da ,tatanlia otc,c(t1,, Pelo lãhn.ifl, P,a o bÍrm
."1,t r.',.ô .'',,-.,'u Í,,rrJdl.'t\r',.rrlu,lo.

cLÁusrrl,A oIT va ' DorÂcÂo E ntcunaos

a.1. As desp€sas correráo à conta do Fundo Munrcrpal de Saúde de ltacajá ' To, Da

seguinte dotaçáo o.çâmentaria:

5.4. Na ocorrên.râ de reJetção dals) Notâlsl rrscâl (sl. motrvadâ poÍ erro ou
r.corre(ões. o pÍazo eslpulado no úem anterlor passâtá â *Í contado a paÍur da
clâtâ da sua representâçáôi

5.5. O prazo prevrsto parâ paAamento que será de âté 30 (Úintâ) djâs coÍrtdo§ a partir
da apresentâ(áo Nota Fiscal e seu respectlvo atestoi

5.6. Os pasamentos seráo efetuarlos através depósito bancáno exclusivamente em
contacorente de titulandade da Conlrâtâda, sendo a Sarantla do referido pagamênto
a Nota de Emp€nho;

s.7. os vâlores a serem pagos seráo os constantes da proposta âdludicada.

or.Àri§!Í;Àl dc!À -ôrr*onxâ D! RlÔtiíffiÜto,. i. r.., ,l:::,li:iriirr.,.. , l rllt:i:r:u l .

6,1. Em conformidade com o artiSo 73 da L€i Federâl n" A-66611993 o objeto será
recebido dâ sêguinte forma:

.l PROVISORIAMENTE, paÍa efeito dê postetioÍ verificaçâo dâ quÂnüdade e

coníormidade do mâterial e equipamento com a ê§peciricaçâo e a proposta;

Rua coíà ê srlva, s/n - sêtor Aeroporto - 77720{00 - ltãrãjá -Ío.
Fone/Far: orN63-3439-1479-E-mãiL itacàja@saude.toEov

r»§riüo'r

l.urdo Mudcrp.l dê .aúde

1O.3O1.1449.1.049 - 3.3.9().52 trl.he 4rt6 Aqutr. Dc EqulP. DÍob. Vêtc. P/ U. dc
a.úd. c Ho.pltd Fontê 4oo

cr.ÁErrl.À roüa - pÀ túcútzÂÊtro .,

9.1. o cestor destô Contralo deverá mânteÍ permanente fiscá.lização.la.ontratâdâ
para fins de acompanhâmento e controle da execrr(áo do contrato aAindo de forma
pro ativa e prevenhva, nào exjmindo à contratada cle sua plena responsâbil'dade de
.ulpa ou doh nâ entrega .los lnal.nais e equiPamentos, beh como dâs sânções

t-r,
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Ruà costã ê silvà, r/n - setôraeroporto- 77720{00 - ltàcãlá --ro

Fonê/Fãxr 0xx63-34l9-1479-E-maiL itàcâtâ@sàude lo.gov
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9.2- (lo rlorrrI i)rr{r),rr2â o rIr !' r)Á rlr t''r Slr6li''13, Iste (orrIr!r{) 
'iercr'r 

s':
cÍccutâ(11, iurlrrr;nte pelas I rtrs rle r(r'Ido (oôr âs clàtrsulãs I stalrl(ti'las c as

norrnas ronst;rntes a.i citatlrt ler I,spon(l'ndo(ida(l(ràlpeLtsco'sequ'n'Ias(h'sr''
iu.\('(.lr(,úr lol,ri ou ])irr.Lrl

s3 q (..tr.l,inte rtalizt,n a lrnâ1i7.(io !oI ir'o de s('rlxlor n vr C'srrlr)t1i')

oporlun,rI.cnl, r'm âti) I»Óf o. nir lDrnrrr rlr l'r 
'

CLÁUsI,LA DÉ.CUA ' RTACI§ÂO DO COIíTiATO

1O.1. L) ( ontlitô poilerá s.] Ies{rrtrlkl') Lr'rl'tr''aLDrente P'la COITRÂTAITE' o!
r,'r,,r.,.,lrrtnt.:.senlDrtál.ndÍk)

1O.2.()sDlolrvosParâr.s(lsàodoConrrâtrsrio'srnlrrrnradosnoâ'l 76 (I U'l

lO.2.l. Tanrbém .aberâ a resr'tsão rlo Contrâlo tn(lcp'nder)leh'nte d'
,,)r.rpal;(ão rL,(h.ral ,,u exl,.rludkrnl. ÍluaD'lo n COITRÁTADA lrxnslirrr o ol'leto à

oulreDr. no to(lo ou .nr Parle

lO.3 h'm qudlque, ,,tPoksc de Fs' rsào. á CoIITRATÀDA (âbeta re'êber o vâlor

J*à. , 
"',".p.ra-",. 

do\ produros Ja enúesue§ e àt erros 're d dâta 
'iá 

drssolucáo

cr.^trBul,A pac Â ! ÜIlA - Dl lEcuclo D(E arlvlcoe Dt
úir tJcÀo

11.1. Os mâtena,s e equrpâmentos deveráo ser instalados sob a responsâbilidade

-- ii.i.r. a.* " uILesa dos mârenats c eqLtpãmenros' a conLrdrádd dêverr

"'.,ia1",,., à. ,-.a,,. a sua rnsralàçao Para os lesres de desemPenho e o

iecebrmerrro clrlrorrrvo quando se dara o drêsro

éLlir,3ur,lDrc ÀtDMar' Dar oEcLâtl Drl Llrte
12.1. DÀ COTTRATA'ÍTE

el Elêtuar o pagaoento da Contratâda em até 30 (trinta) dias corridos após

"p..É,u,içaá 
cla J'lo-ta rlstat e o resPêctrvo aceiie do Servidor Respon§ivel pelo

hl PrestaÍ âs inÍormaçÓes e os esclârecjmenlos que venham a ser soltcitâdos pela

Rúà aôstã e Srlvá, s/n - séior aêíoporto - 77720-000- tacàjà To

Fone/Fãx Oxx63 3439 1479 - E mâil: itaca)ã@saude to'gov

(;)§&.§.rt0§.

cl oferecer as condiçócs minimâs necêssáras pâ1â que â Contraiada execule â
entrega e os sêNiços d€ instalação a ela desianadas, a fim de que alcarce os
resuhados e obietrvos esp€radosi

dl Recusar nâs s€sunt€s hiÉt€s€s:
d.1) Nota Frscâl com especiÍicaçáo, e/ou quântidâdês, e/ou valor.m

desacordo com o discriminâdo no Edital, seus anexos e proposta adjudicâdâ:

d.2l os produtos, no todo ou em Parte, Iornecidos em desâcordo com as
especríicâçóes dos requisitos obnaâtórios do Editâl e s€us anexos;

d.3) Os produtos de bal-.(â quâlidâde, ou inâdequâdos para a sua finalicladê
e/oú outros problemas evidenciados na suâ entrega

Gl Exercer a Íiscalpaçâo do Contrato, por seúidores especialmtnte designâdos,
nâ rotmâ da Ler :1" 8.666/ 93 e suas altrraçoes:

0 A Contratante obrigâ-s€ a proporcionâÍ todas as facilidades parâ que a
Conrratadâ possa desemp€nhar os compromissos âssuhidos de â.oÍdo com âs
especi{icâçôes do Editâl e seus Anexos.

I2.2. DA COI{TI'ATADA

rl Manter duranre toda a vigéncra do contrato. em compâtibilidâde com as
obrigâçõ€s por elas assumidas, todas as condiÇôes de habilitaçáo e qualificaçâo
exiAidas nã licitação:

b) Responsabilzar-se pelos 'J.nos .ausdos dtÍeta ou indrretantnte, ao Fundo
Municipal de Saúde ou a terceiros. decorrentes de sua culpâ ou dolo. quando do
fornecimento dos materiâis e equrPamentos contratadosi

ol Arcar com todas as despesas relaúvas â fretes, impostos, contÍibuiçóês
preüd€nciárias, encargos trabalhistas, e outro§ encaÍgos decorrentes do ConÚâto;

d) Providenciar a correçáo ou a substituiçÀo dos bens, dentro do prazo rnáximo
de 05 (cincol dias úteis, por divergênclas de €spêcificaçô€s com â pmpostâ, defeitos,
íalhas ou irÍêgularidades constÂtadas pclâ ContÍatante durânte o recebimento,

ol Asscgurar e facilitãr à Contratante o acompanhamento, a Íiscali"-çáo e o

acesso as inlôrmâções r.terentes ao objeto do contratoi

I Proceder ã êntrega, no êndêÍeço indicado. dôs bcn§ no prazo rrÉrdmo de 30
(trinta) diâs corridos, a partir da data de assinatura do contratoi

Rua Coíà ê Silva, r/n - sêlor Aeíopoto - 777 20{00 - ltâcàiá To

Fon./Fàx oxx63'3439'1479-E-ôàil:ita.aja@saudeto6ov

ç)s§Úii§.
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g) Provrderlcrar de rmediâro, âpds a enrrega dos b€ns, a sua inslalaçào parâ os
testes de desempenho e o Íê.ebirnenlo defrnihvo, quando se dará o atestoi

hl Atender prontamente às sôlicrtâçÕes dâ CONTRATANTE para a prestaçáo dê
esclârecimenlos ê de slrporte técnr.o para os.asos de coberturâ.le gaÍantia:

tl Não transltrir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato

17.2. tn, flc!rdo ,r rn.xc.LrÇao trrtâ1 oLr Dâkr:rl do 1ônre.urr.rrlr) a r\(l.rlrrrsrr irl)
poí1.r.,:rt,lr,r .orr.atâdà, as scBuinles san((i.s âdnllorsrrâirv:,s trr.!rsras no arrriií)
37 C.,r 1.., n lj 666/.13:

al 
^,1|.rÍ:],.ir Dor,,s( nl,,

tlt

.l rescisào, l]os termos do art. 77 dâ lei federâl no 8.666/93

Processo:,f :1 Cg }-
|.olne: Í )(l ô
_. . _r-tr_ar_xuDnca: (_

-__-

I

bl luulta admrnisrratrvâ .om nâtureza de pcrdas e danos da ordem de atê 20'1,
(vrnte por centôJ sobrê o valor total do.ontrâtol

cl suspensão temporária de participar €m licitaçoes e impedimento de contÍatâr
com MunicÍpio de Itacajá, por pràzo náo superiot a 02 {doisl anosi

Ç!ÁSsr,LA púcrMA TERcEIRÁ - D

13.1. O valor do presente Contrâto será lixo e náo reatustável, com base nâ proposta

(r.lúsrEÂ Dúfla euÀnra - DA vrcrrr Çlo
14.1. o presente CoDtrato lrca vrnculado âos termos c (ondrçoes determinados no
Edital do Prcgno Prêrênclâl n'Ool/2o2o.

q,l-gsou(úúcrüa qul!ii.- DA Lrorsr.À§rorll§ôrór o!4.ií.êÉ,:.

15.1. O presente instrümento. inctusive os casos omissos. regulam'sc pelâ Lei de
Licitaçóes e Contralos admnistratrvos lLei Federal n" 8 666/ 1993).

crÂrrõuLÀDl a 8Ema- Do crdÍor E rt!cÂ! Do cotrt rÍ)
16.1. O servidor. c seu subslitlrt.r, responsávei pela respe(tiva Gestào e Fis.al'2ação
do presente Contrâto será nomeâdo oportunamente, nos iermos do inciso lll c/c 63
e 67 da t€i Federal n" a.666,.1e ?l .le junho de 1993ie, com base no art. 13, inciso
IX, da Instruçáo Normatrva TCE/T() n" 02/2008, de 07 de mâiô.le 2008.

cr.ÁorG.A Dacrra 8úflrA - DA! rltâr.rDôDla

Pela ,nexecução total ou parcral do contralo. ou por âção, omtssão ou negl'génciã, a
COIíTRÀTADÀ intnn8n quaisquer das obrigaçóes, caberá a aplica(ão, pelâ
Administraçáo, isolada ou cumulalivamente, as sêguintes penahdades:

dl de.laraçáo de ini.toneidade parâ licitar ou conúatar com a âdministrâção
públicâ enquanto p€rdurarem os motivos deteÍminantes da puniçào, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria altoridade que âplicou a penahdade A
reabrl!ã(áo se.â con.edida após ressarcrmento, pelo contrâtado, dos preluúos
resuhantcs e âpós deco.rido o pra4 da sançáo aplicada com ba* no ttem "c'r

17.3. A rpllcaçãô de (lurrs.tr.rcl (las pchálki;(l('s prevrstas realrzn, s. r.h pro.css,)
âdnlrislrar ivo, que assrgrrrr o .ontradrtórro {. il ânrplâ dcfcsa. , o,rro' rtF .s pre.ert,)s
leg,,1s .l L:' n' 8.666/91

cLÁuarrl,^ Drcüa ola^va - DA EFIcÁcta E DA ErLlcÀÇÁo

18.1. () pr(sente i11s1r(Ln!'rr1o s.ra pul)l(.ü,), r,o l),rr,o ()íi.,à) rlo
tlslr«l{). que e .ondição rndisp.rsivcl pa,a sriâ .lt ádâ, consoânlr (|spat o arligo r) I .

pa,rsri,ra unn...1a I.r n',1 úí)6/1993

CLÁUBULA DÊêüa norÂ - Do roRo

17.1. O abaso injustiÍicâdo na entrega dos materiais e cqurpamentos sujeitâÍá â
empÍesa, a tuizo da Administração, à multâ morâlónâ de 0,5% lmeio poÍ cento) por
dia de atÍâso, âÉ o lrmite de l0% (dez por centol. conform. determinâ o srtigo 86, da
L€i n'8666/93:

17,1.1. A multa previstâ nesle itêm será.lesconlâíla dos crêdnos que â
côntÍâtâda possurr com a CONTRÂTÁNTE ê poderá.umular com as demais sânçôes
administrativâs, inclusivê com a multa prevista.o iteÍn 17.2, bi

19.1. Âs questôes decorrentes da execuçáo deste instrumeDto, que náo possam s€r
dirimidâs âdministrativamente, seráo processÂdas e julsadas no FoÍo dâ ComaÍca de
Itacalá TO, com êxclusào de qualquer outro, por mais pnvilegiado que seja.

Fica exprcssamente vedâdâ a vinculaçào deste Contrato em operaçâo de
qualquer natureza quê â CONTRATADA tenhâ ou venha a assumir.

E, para firmeza e vâlidade do que toi pactuadô, lâvrou-s€ o pr€sert€ Contrato
em 3ltrê.| vrú 

'Iê 
lgu.l t.oÍ. foÍDr. para que surtam um só eÍeito, às quâis,

depors de ldas. são assjnadas pelos repre*nlantes das parles corTRÀTAtrfÚ e
COIITRATÂ.DA.

Itacâjá- TO, no dia 01 de abril2020.

Roà coíã e silva,5/n Seror Áeropodo - 7 7 720 000 ltacaiá Ío
Fone/Far: oxx63 l4l9-1479-E-màil: itâcajà@sâude.to.8ov

Rua Corta é Salvà, s/n - Setor A€.opo.lo - 77720-000 ltacàlá 'TO
tone/Far: 0rx63-3439-1479-€.hail: itacaja@saude lotov

(
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P G AGUIAR ;i' rlr ' 1,' :l
VIEIRA 27967465000172 :' - .1 ' "

COIÍTRATAIITE

RO§IVâJÍIA FREITAA TEIXEITIA

Gc.tor. do Eunito !Íuntctp..l de saúitc

1eÉ!"su-sIe!!

CI'F]

C]PF:

COICTRATADA

P G AGI'IAR VIEIRÂ - EPP C[PJ:
2',t .967 .465 I OOOI-72

Ruà costa e silva, !/n - sêlor Aêíoporto- 77720{00 - ltã.ajá --ro

Fone/Fax Oxx63-3439-r479 - E-mail: itacâla@saudê to 8ov





Procosso:3§i)!-g
Folha:--\L]]--.-
Rubrica:--L--

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE DE ITACAJÁ

CNPJ: 1 1.372,183/0001'92

Sub.Fun§lo

Ebrn.nlo:

N

ÍiilPÊNHO 298 Ex[nclclo ic2o P.A.:298 ÍlPo: Glebôl cnÉoror orçamentâno I supl€m€nlar

3À O€SPE§Â FICHA:658

a; r5 !1 rrrg f IJNCO 9ur{rclP&OE S ÜOÉ

,0 - §8{do

301 - Altoçáo 3a.1.,

1704.assÉÉ{cla lltÍÊGRÂoa À EAúDE

'r .r 20 - 610í0 d. hot enr§ r.r.l'tao Aattc.

t.a.10.3,.00 - ã!útamtnlÔt E n!atí.| P"rrí'$r

400 'Bloco d! krYê3dm3nto f undo do R.c do sus

HrsróRco
d€ ltlculo râír § municlplo dê llrcâjá_TO, conblrô! fraootaio

.l PÀSSE N' 154/?019. ÔÉOENÍÉ E§lúdo do Ío(.:rí|ffi. ,ô. lnlsnrúdlo ds §ocrdgria da Êrrdo dâ Sôüdê.

ís§ronlárds 2a€ âtand6r â§ ntcê§ttd sdês do Funóo Mlnlcipsl de Sau{,ê do lrâtajâ-To

VALOR lOTAL POR oilenta e sel€ mil reâi§ "'^'

DUZIDA DO C',IÉDÍIO PRÔPRIO

IM 01i0{í!020

JOANA OARC PEREIRA DA SILVA
TÉSOURFIRO

cPF S33 620.481-53

oÂDo§

S'\LDO AÍUAL

íadalklrra: Pr!!àoPr!a.'tdd

Llott §ao: 00!/2020

cô rrt§: 01&t 0'20

convlnlo:

Sub.hm.moi {BOí4Eo0 - v3iqlor Ovtr!6

eicorponíao 'l 231 10501030060 - V!íctrlo' Ê'í Gô'rl ' ttls

o.rp8a Paaroall R 4,00

Ngm6.

EndoÍôço

Bâiíro

P G AGUIAR VIÉIRÀ . ÉPP

ÂV. MÂRECHAL CASTELO BRAI{CO N'25§3

C{dadi:

C,N.P,J.:

lnsc. Est.:

CREOOR

NOVA SANTA INÊS

§À ÍA tr'lÊs - MA

27.967.46510001-72

V.lor ÍolâlVa,. Unitário

87.000,00TOÍÀL:

ROSIVÀNtÁ ÁS TEIXEIRÂ

ÂUTORIZO A DESP€SA

E$:010ar2020
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E CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO LICITADO E FORNÉCIDO

AMBUL NCIA FURGONETA tipo A

t\ilotor No 327 A0114388472

ATESTA DODEF

processo qtle abaixo exPomos

$ 1

GOVÉRNO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANDOLANDIA

ATE§TAMOS pata os devrdos Íins que se fizerêm necessários que' a

ernp.esa p G AculAR vrerái"i,,"r.rii, nã-õr.rpl 
-sob 

no 27.967.465/0001-72 e lnscriÇão

Estadual n" 12.530791-8, di;;";;; Marechal Castelo Branco' no 2563 - Bairro Nova

santa lnês cÉP 65 300-48õl"L "iJ'oã 
àe santa lnês-MA - (98) 98208-0178' e-marl:

ernpôrioempreendimentos-$outrããf àã*, t"* Íornecido O1 (um) Veiculo Automotor com

caraclerisrlcas récnicas or"""tãnãã)rã'ã"'ã*çerlià" editalicias constantes nos autos do

EMPENHO
CONÍRATO
PROCESSO

r I rtctrnçÃo
(r iúODALIDÂDE

t-

2

Pregáo
Elê1rônico

no 001í2020
FMS

Empenhô no

uubó / ozl

Contrato no

00'l/2020-sMS

Processo no

007 12020

íSimDles RêmoÇáo) - cor: Branca
itlrirtontNo Hard working - 1 4

EVO - Flex, anormodêlo: 202A12021

Carroceria em aço monobloco
orioinal de fábrica
Cnãssis no 9BD2651JH M9164362

ATESTÀMoSaindaque,obtivemosumresultadoSatisfatóÍioquantoao
oesempenho e à qualrdade do veiculo' bem como' ao prazo de entrega e a gãrantia do

oblelo íornecrdo. ê que a1é ãn''áÃànto nada consta em nossos arquivoshegistros que

venha desal:onãr a conduta Ãorr-t, coÀérciul e a sua capacidade técnico-gerencial nesse

com todos os compromissos do contrato firmado com esse
Íornecrmento Pols cumPrlu
Fundo l,4unrciPal de SaÚde

Sand0lândia 1Vde setembro de 2O2o-T

NDOLÂNDIAFUNDO MU

ÇPrl

/.
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Rubrica

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA
EMPRESA INDIVIDUAL P G AGUIAR VIEIRA

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em '14i08l1988,

portador do RG n'0302147420055 SESP/MA e CPF: 043,178.463-90, residente e domiciliado na Av.

Luis Barros ElouÍ, no 252, Aeroporto, Santa lnês/lvA CEP: 65.302-040, pelo presente ato, na condição

de titular da P G AGUIAR VlElRA, com sede domiciliada na Av. Marechal Castelo Branco, 2563, Nova

Santa lnôs - MA, CEP: 65.300480 em Santa lnês - MA, com registro devidamente arquivado na

JUCEIvIA - Junta Comercial do l\rlaranhão sob. N,o 218012'14707 com regisko em 14t06t2017 e inscrita

sob. CNPJ: 27,967.465/0001-72, delibera a presente alleração e consolidação das cláusulas contratuais

da empresa individual, nos termos da Lei n' 10.4061 2002, mediante as condições estabelecidas nas

cláusulas seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA

ALTERAçÃO DE ENDEREçO

0 endereço comercial que era na Av. Marechal Castelo Branco, 25ô3, Nova Santa lnês -

MA, CEP: 65.300-480 em Santa lnês - MA, a partir desta data passa a ser na Rodovia Br 31ô, 199ô -

Vila Olimpica CEP: 65.309-899 em Santa lnês/MA.

Parágrafo Único: Observadas as disposiçÕes da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais,

agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do titular.

coNSoLtDAÇAO DA EMPRESA INDIVIDUAL
P G AGUIAR VIEIRA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial P G AGUIAR vlElRA

Página 1 de 5

CLAUSULA SEGUNDA: 0 capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)



Processor.)f :'.t')t-lt 1 -Folha: \ü -i
R

I NSTRUTV ENTO DE ALTERAÇÃ O CON LIDADA DA
EMPRESA INDIVIDUAL P G AGUIAR VIEIRA

CLAUSULA TERCEIRA: 0 Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em

moeda corrente do País,

Parágrafo Único, A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social

integralizado.

CLÁUSULA QUARTA: Aempresatemsedelocalizadana RodoviaBr316, 1996-VilaOlimpicaCEP:

CLÁUSULA QUINTA: A empresa tem por objeto social

/ 45111101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

/ 451 1 '1l03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

r' 45111104 Conércio por atacado de caminhôes novos e usados

r' 4il11105 Comércio por atacado de reboques e semirreboques novos e usados

/ 45111106 Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados

/ 77110100 Locação de automóveis sem condutor

r' 77195199 Locaçáo de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

(caminhões, reboques, semi- reboques e similares);

/ 77314100 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

/ 01610/99 Atividades de apoio à agricultura não especiflcadas anteriormente (locaçáo de maquinas e

equipamentos agrícolas com operador, locação de maquinas e equipamentos agrícolas sem

operador);

/ 381 1-4100 Coleta de resíduos nâo-perigosos

{ 3812-2t00 Coleta de residuos perigosos

/ 42138100 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

/ 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

/ 41204/00 Conskuçào de edifícios

/ 43134/00 Obras de terraplenagem

/ 4299-5101 Construção de instalações esportivas e recreativas

/ 49248100 kansporte escolar

/ 7732-2101Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

r' 4744-0199 Comércio varejista de materiais de construçáo em geral

/ 47 44-0102 Comércio varejista de madeira e arteÍatos

Página 2 de 5

65.309-899 em Santa lnês/MA.
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA
EIVIPRESA INDIVIDUAL P G AGUIAR VIEIRA

Página 3 de 5

/ 47 44-0t04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

r' 47 44-OlO5 Comércio varejista de materiais de construçáo não especificados anteriormente (cimento

calhas para construçã0, azuleios, cerâmicas, box para banheiro, artefatos de cimento)

r' 4742-3100 Comércio varejtsta de material elêtrico

/ 47M-0103 Comêrcio varejista de materiais hidráulicos

r' 4743-1/00 Comércio varelista de vidros

r' 4741-5lOO Comércio vargista de tintas e materiais para pintura

r' 47 M-0l01Comércio varejista de fenagens e ferramentas

/ 45307103 Comércio a varejo de peças e acessÓrios novos para veículos automotores

z 45307/04 comêrcio a varejo de peças e acessÓrios usados para veiculos automotores

; 45412/06 Comércro a varejo de pêças e acessórlos novos para motocicletas e motonetas

r' 45412t07 Comércio a varejo de peças e acessÓrios usados para motocicletas e motonetas

/ 452OOl01Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores

/ 43gg1t}4 Serviços de opeÍação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de

cargas e pessoas Para uso em obras

/ 4gz3)l)zServiço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CúUSULA SEXTA

AEmpresainiciousuasatividadesem14/0ô/2017,e,duraráportempoindeteÍminado'

parágrafo único: Fica estabelecido o foro da cidade de Santa Inês/MA para qualquer ação fundada

nesle contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiada que seja'

CLÁUSULA SÉTIfttA

Adatadeencerramentodoexercícioempresarialseráem3ldedezembrodecadaano'

nesseperiodo,oadministradorprocederáelaboraçãodoinventário,dobalançopatrimonialedo

balanço de resultado econÔmico, cabendo-lhe os Iucros ou perdas apuradas
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INSTRUTVTENTO DE ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA
EIVIPRESA INDIVIDUAL P G AGUIAR VIEIRA

CLÁUSULA OITAVA

A empresa é administrada por seu trtular PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA, que Íicará

incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora

assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante

todas as repartiçÕes e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em

atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NoNA: O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual

CLÁUSULA NONA

0 administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem

condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a

adminiskação da empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assina o presente instrumento em uma única via

que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Santa lnês/lVA 01 de Outubro de 2020

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira

Titular
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ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa P G AGUIAR VIEIRA consta assinado digitalmente por

CPF Nome

04317846390

JUCET'lA
Í.ÍLrÀx rrB.REEÀ ioDirosEs xEÍDoxç

sEcRraÁrrÀ-clit ,
w. eüp!.!at.ctr.m. gôv.b!

À vãlidadê desrê docum€rto, êe iiip!êÊso, rica 6uleito À cmplovaçào d€ §u! àuEénri.tdade !.. !êspê.trvôs poftarG
informaldo sêuê rêÉpêctlvoó códigos dê vêlificação.

TDENT|FICAçÃO DO(s) ASSTNANTE(S)

I PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA

CERTIFICO O RECISTRO E|l 13/10/2020 14:35 SOB !l' 20200799]39.
PROTOCOLO: 200799339 DE lX / t0 /2020.
cóDr6o DE vERrFrcÀçÂo I t2oo4a9a621. c.lrpir DÀ sEoE: 2196i46soooa72.
NIiE: 21801214?0?. col{ EFEÍTOS DO FBCISTRo wt 0l/\a/2020.
P G AOOIÀT VIEIRÀ



PÍoce
Folha
RubÍica: *-

sso:r]Di.l0§-: .l 2c
Página '1 de 5

INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL P G AGUIAR VIEIRA

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/08/1988, portador do

RG n'0302147420055 SESP/MA e CPF: 043.178.463-90, residente e domiciliado na Av. Luís Barros Elouf, no

252, AeropoÍto, Santa lnês/MA CEP: 65.302-040, pelo presente ato, na condição de titular da P G AGUIAR

VlElRA, com sede domiciliada na Av. Marechal Castelo Branco, 2563, Nova Santa lnês - MA, CEP:

65.300-480 em Santa lnês - MA, com registro devidamente arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do

ltlaranhão sob. N.0 218012'14707 com registro em 1410612017 e inscrita sob. CNPJ: 27.967.46510001-72,

deiibera a presentê consolidação das cláusulas contratuais da empresa individual, nos termos da Lei n" '10.406/

2002, mediante as condiçoes estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial P G AGUIAR VIEIRA

CLAUSULA SEGUNDA: 0 capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

CLAUSULA TERCEIRA: 0 Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em

moeda corrente do Pais,

Parágrafo Único, A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social

integralizado.

CúUSULA QUARIA: A empresa tem sede localizada na Av, Marechal Castelo Branco, 2563, Nova

Santa lnês - MA, CEP: 65.300-480 em Santa lnês - MA

CLÁUSULA QUINTA: A empresa tem por obleto social:

/ 45111101C0mércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

/ 45111103 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

r' 45111104 Comércio por atacado de caminhões novos e usados

/ 45'111/05 Comércio por atacado de reboques e semirreboques novos e usados

dôcuúên!ô, §e 1np'êsBo, frcà 6ulêitÔ à cÕhlrovaçào dê 6uà áurêtrti.tdôde nôá rêap€c!Ívos pÔrtaig
!trfolGndo sêuB leBp.crivôê códigoE dê vêrificàçào'
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INSTRUIVIENTO DE CONSOLIDAÇAO DA EMPRESA
INDIVIDUAL P G AGUIAR VIEIRA

/ 45111/06 Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados

/ 77lAl00 Locação de automóveis sem condutor

/ 77195199 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

(caminhoes, reboques, semi reboques e similares);

r' 77314100 Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador

/ 01610/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (locação de maquinas e

equipamentos agricolas com operador, locação de maquinas e equtpamentos agricolas sem

operador);

/ 3811-4100 Coleta de residuos não-perigosos

/ 3812-2100 Coleta de residuos perigosos

/ 42138100 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

/ 4399-1105 Peíuração e construção de poços de água

/ 41204t00 Construção de edifícios

; 43134/00 Obras de terraplenagem

/ 4299-5101 Construção de instalaçÕes esportivas e recreativas

/ 49248100 lransporte escolar

{ 7732-2101 Aluguel de máquinas e equipamentos para conslruçáo sem operador, exceto andaimes

/ 47 44-0199 Comércio varejista de materiais de construção em geral

/ 47 44-0102 Comércio varejista de madeira e artefatos

/ 4744-0104 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

r' 47 44-0105 Comércio varejista de materiais de construção náo especiÍicados anteriormente (cimento

calhas para construçã0, azulejos, cerâmicas, box para banheiro, artefatos de cimento)

r' 47 42-3100 Conércio varejista de material elátrico

/ 4744-0103 Comércio varejista de materiais hidráulicos

/ 47 43-1100 Comércio varelista de vidros

r' 4741-5100 Conércio varejista de tintas e materiais para pintura

/ 47 44-0101 Comárcio vargista de ferragens e fenamentas

/ 45307103 Comércio a varejo de peças e acessÓrios novos para veículos automotores

/ 45307104 Conércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

À vâIidadê des.e dôcunenr., se ifrpress., rica suleito à conprôwação.1ê sua autenticldâdê nos respê.tivoÊ portais,
infóÍnârdo seus respêctrvos códiqcs de vêÍiíicaÇão'
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/ 45412106 Comércio a varelo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

r' 45412107 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas

/ 45200101 Serviços de manutençâo e reparação mecânica de veiculos automotores

/ 43991104 Serviços de operaçâo e fornecimento de equipamenlos para transporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras

/ 49230102 Seruiço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motoÍista

CúUSULA SEXTA

A Empresa iniciou suas atividades em 14/06/2017, e, durará por tempo indeterminado,

Parágrafo Único: Fica estabelecido o foro da cidade de Santa lnês/MA para qualquer açáo fundada

neste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiada que sela.

CLAUSULA SETIMA

A data de encerramento do exercicio empresarial será em 31 de dezembro de cada ano,

nesse periodo, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas

CúUSULA OITAVA

A empresa é administrada por seu titular PAULO GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, que Íicará

incumbido de exercer todos os atos pertinenles e necessários ao exercicio das atividades ora

assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante

todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em

atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA: O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual

À Elrdàlr .tesiê de suô autentrcidàdê
ia!.:trd1r: eeus iêspec::ros 'ód)qis 

de verrficaçào'
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CLÁUSULA NONA

0 administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem

condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenaÇão que o proíba de exercer a

administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assina o presente instrumento em uma única via

que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhã0.

Santa lnês/N,lA 12 de Fevereiro de 2020

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira

Titular

Processo:!§$$!
Folha: \ l 1
Rubrica: L _

À varrdade deê!ê dô.un€nLó. sé inpr€sso, flca êulelto à cdrplowação dê suà autê.tlctdâdê aos rêapêc.ivôÉ po.rata,
informàndo êêus ré§pê.livoE códrgoê d. vertficaçãÔ'
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Processo:l)|,tQCÊitr
Folha: \.".)r-l

Rubrlca: Ê- -ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa P G AGUIAR VIEIRA consta assinado digitalmente por

rDEr.rrFrcAÇÃo Do(s) ASSTNANTE(S)

CPF Nome

04317846390

CBRTIFICO O REGISTRO Sú 20/02/2O2O 15.42 SOB N' 20200126857.
pRoTocoLo: 20012585? DE 20/02/2020. CóDrGO DE vERrPrCÀçÃO.
1200084655{. NIRE: 21801214?07.
P G ÀGUIÀR VIAI&À

JUCE},IA
Litian abe.eEâ Rodligire8 üênalonqa

SEC§BTÀRIÀ- êER-ÀI
sío LvÍs, 20 / 02/2020

ffi. êúprêsataci 1 . úa. gow.br

^và]idadedegte!lçIe6so,ílcasu]e1toàcdprowãçãod.suãaui.lticidàdênos'ê6pê.rivosPortaisrnformánd. seu6 rêspêctlvÔs c6drgoê dê ve'ifr'açâo'

I

I PAULo GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
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REPÚBLICA FEOERÂÍIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARA|BA

CÂRTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOADO EÍÚ,I8E8

PRIMEIRo REGISTRo cIvIL oE NASCIÍIIEiITO E ÓBITOS É PRIV-AÍIVO DE CASAÍIIENTOS, INTERDIçÓES E TUTELAS DA COMARCA OE

JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos E§tâdos 58030-00, João Pessoa PB
Íel. (83) 3244-sM / Fax. (83) 3244-5184

http Jlwvwazevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobaslos.not.br

Processo:';t0l i l, {1
Folha: t:rt:
Rubrlca: §*

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oíioâl do Primeiro Registro CivÍ de Nâscimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos lnterdiÇóes e

Tutelas com atribuição de autent,car e ,eco"nheõiíÃ"" oíôã.",a."de João Pessoa Capitaldo Estado da ParaÍbâ em virtudê de Lei etc"'

DECLARA para os devrdos ÍnS de direito que. o documento em ânexo tdenliítcadorndividualmente em cada código de Autentbaçáo Digítal'oÚna

,'"r*,0" ."íú""", i"i 
"utentlcados 

de acoido com as Leglslações e normas vrgêntes''

DECLARO ainda quê, para garantÚ transparéncia e segurança luÍidrca de-tod.os^os^atos oriundos dos respectivos seNiços de Notas e Regislros do

Ésrado da paraiba. a corregedoria Gerat dli;;iç;:;iú-;;'Ét';.;nto Cc.tpg t't" oogizo't4, deteÍminando a inserçáo de Úm códiso em todos os

aros nororiâi§ e regisrrais, assrm, *0" 
""iã 

óig',iãioãii"";";;;É;;irú"t 
"ontãm 

um iódigo único (por exemplo: seto Disita': Aac1231s'

xrxa e dessa torma. câda autentrcaçao pir#ssada peta nosja Serventia poae seiconnrmadie verlfúda lantas vezes ouanlo foí necessário

;;;;;;i"-i; iÃrnãiou .lr"r,ç",i0 eii"oo oíÉ"rãiua. enoereço nnp //corresedona.tipb.lus.br/selo-digital/

Â aUlenticaÇào dlqllal do clocumento laz prova de que na dala e hora em que elâ fol realizada, a empresâ P G AGUIAR vlElRÂ tinha posse de Um

do(umenlo com as mesmas 
"ur""r"ri.ii."", 

-õ,-à-loia-m 
reprouuzioas na copra autenticada. sàndo da empresa P G aGUIAR VIEIRA a

i"õ^i"à,rioii". ,r"a e exclustva. pela tdoneidade clo documento apresentado a este cartóno'

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em í5/0312020 í4:46:39 (hora local) âtravés do sistema de autenticação digital do caítóno Azêvêdo Bastos' de

acoído com o Arr. 1.. ro" e seus §§ r" e á"-dãit]tp ààôãzrlôi, i".itárb"., o aocu-À"nioãeiànico aútenticãoo contendo o cêítificado Digital do

r utar do carróÍio Azevêdo Bastos, poouiaãui'*iiãii"oo-itiàun1"nG " "*pr"r" 
ã ôléúiÀc úElRÂ o, 

"o 
cartóío pelo endereÇo de e-mail

autentrca@azevedobastos not.br

PaÍalnformaÇõesmalsdelâlhadasClesteato.acesseosite[lp§ll4gElgilal.azevedobasto§.not,breinformeocódjgodeconsultadesta
Declaração.

Código dê Consulta desla Oecla,açáo: '1362619

A consulla desta Declaraçáo estará drsponivelem nosso site até OZ1OI2O2O oE:'13:1t (hora local)'

:::.1'.';S""1")iJ1",:::t3'P:ã:,:lfiT,9l?13.':ffiP'":',"ã1,. 10^4ggl"2gg:*:did" provisória n' 22ool2oor, Lei Federar no 13105/2015' Lêi

Àilli'l"'i"-ü r)iiióàã às"úd;uin" ro.r:z/2013 e Provimento cGJ N'003/2014

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO OIGITAL

O referido é verdâde, dou fê

CHAVE DIGIÍAL

e

00005b1d734Íds4Í057Í2d69Íe6bco5b2eb89í3dde1627061383bcgodgdaegfocÍo1.86cdce308ed55cf56187076d382b421b0ea7oab- ---- 
g S t ggeSZ 

"Z 
r3Í42fe04dbeídd aa93c91 cb751

7fd681 ae63a8í1 26

p1llaaíá d. rsdi. iatr C,).a I

r.óar. §,qdâ. tl' 2 &a r. 1

Õâ.<l..Éê20! '

rcP
Breril
t-

htlpsJ/autdigital.azevedobasto§.not br/home/comprovante/112930210'190838490652
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Process t{1
Fol 1
Rubrica:

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

EÍVI EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteraçã0, PAUL0 GUTEMBERG AGUIAR VlElRA,

brasileiro, solteiro, empresário, nascido em '14108/1988, portador do RG n' 0302147420055 SESP/MA e

CPF, 043.178.4ô3-90, residente e domiciliado na Rua Natal, SN, Jd Nova Era, Santa lnês/MA CEP:

ô5.306-130, pelo presente ato, na condição de titular da P G AGUIAR VlElRA, com sede domiciliada na

Rod Br 316, 1996, Vila olimpica CEP: 65.309-899 em Santa lnês - MA, com regislro devidamente

arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do lVlaranhão sob. N." 21801214707 com registro em

1410612017 e inscrita sob, CNPJ: 27 .967 .46510001-7 2, resolve transformar seu registro de

EMPRESÁRP INDIVIDUAL EM EMRPESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA NOS

termos e condiÇÕes a seguir, sendo que a EIRELI ora constituida assumirá e se responsabilizará pelo

ativo e passivo da Empresa lndividual ora transformada:

CúUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a Empresa lndividual, iá qualiÍicada, em EIRELI, passando a

adotar como nome empresarial a denominação social de P G AGUIAR VIEIRA ElREL|, com sub-rogação

de todos os direitos e obrigações perlinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo desta Empresa lndividual, ora transformada, no valor de R$

500.000,00 (quinhentos mil), passa a constituir o capital social da ElRELl, ora constituída

CLÁUSULA TERCETRA: Fica alterado o endereço para Rod Br 31ô, 1996, Vila Olimpica CEP

65.300-970 em Santa lnês - MA,

/ 45111tO1Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

/ 45111t03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

r' 4il11t04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados

/ 45111t05 Comércio por atacado de reboques e semineboques novos e usados

/ 451 1 
'1106 Comércio por atacado de Ônibus e micro-Ônibus novos e usados

/ 77110100 LocaÉo de automÓveis sem condutor

/ 771g,lgg Locação de outros meios de transporte não especiÍicados anteriormente, sem condutor

(caminhÕes, reboques, semi- reboques e similares);

r' 77314/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador

/ 01ô10/gg Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (locação de maquinas e

equipamentos agricolas com operador, locação de maquinas e equipamentos agricolas sem

operador);

rÀ
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/ 3811-4100 Coleta de residuos não-perigosos

{ 3812-2t00 Coleta de residuos perigosos

/ 42138100 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

r' fi99-1/05 Perfuração e construção dê poços de água

r' 41204/00 Construção de edifícios

/ 43134100 obras de terraplenagem

/ 4299-5101 Construção de instalações esportivas e recreativas

/ 49248/00 Transporte esmlar

/ 7732-2101Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

/ 4744-0199 Conércio varejista de materiais de construção em geral

/ 47 44-0102 Comércio varejista de madeira e artefatos

r' 4744-0104 Conércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

/ 4744-OlO5 Comêrcio varelista de materiais de construção não especiÍicados anleriormente (cimento

calhas para construção, azulejos, cerâmicas, box para banheiro, artefatos de cimento)

/ 47 42-3100 Comêrcio varelista de material elêtrico

r' 4744-0103 Conércio varejista de materiais hidráulicos

/ 4743-1100 Comércio varejista de vidros

r' 4741-5100 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

/ 47 44-0101 Comércio varejista de fenagens e fenamentas

/ 45307 tO3 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

/ 45307i04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

r' 45412106 Comêrcio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

/ 45412t07 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas

/ 452OO]O1 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

r' $gg1l}4 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras

/ 4g23OlO2 Serviço de transporte de passageiros - locaçáo de automóveis com motorista

r' 4541-2103 Corr'ércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
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EM EIRELI

Para tanto, firma em ato continuo, o "Ato Constitutivo" da referida ElRELI.

P G AGUIAR VIEIRA EIRELI

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/08/1988,

portador do RG n'0302147420055 SESP/MA e CPF: 043.178.463-90, residente e domiciliado na Rua

Natal, SN, Jd Nova Era, Santa lnês/MA CEP: 65.306-'130, pelo presente ato' na condição de titular da P

G AGUIAR VIEIRA ElRELl, com sede domiciliada na Rod Br 316, 1996, Vila 0límpica CEP: 65.300-S70

em santa lnês - MA, inscrita sob. CNPJ: 27.967.465/0001-72. Resolve constituir uma Empresa

lndividual de Responsabilidade Limitada - ElRELl, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA pRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial P G AGUIAR VIEIRA EIRELI

CúUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

CLÁUSULA TERCEIRA: O lltular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em

moeda conente do Pais.

Parágrafo Único. A

integralizado.

responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social

CLAUSULA QUARTA: A empresa tem sede localizada na Rod Br 316, 1996, Vila olimpica cEP:

65.300-970 em Santa lnês - MA

CLÁUSULA QUINTA: A empresa tem por objeto social

/ 45111tO1Comércio a varejo de aulomóveis, camionetas e utilitários novos

,/ 45111t03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

/ 45111t04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados

/45111to50omércioporatacadodereboquesesemirÍeboquesnovoseusados

./ 45111t06 Comércio por atacado de Ônibus e micro-ônibus novos e usados

/ 7711O]OO Locação de automóveis sem condutor

/ 771g5tgg Locação de outros meios de transporte não especiÍicados antenormente, sem condutor

(caminhóes, reboques, semi- reboques e similares);

/ 77314/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador

/ 01610/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (locação de maquinas e

equipamentosagricolascomoperador,locaçãodemaquinaseequipamentosagrícolassem

operador);

Processo: ,r0tJ,$(f
Folha: l t'l
Rubrica: l-, -
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z 381 1-4100 Coleta de rêsiduos não-perigosos

/ 3812-2100 Coleta de residuos perigosos

/ 42138100 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

/ 4399-1/05 Perfuração e conskução de poços de água

r' 41204t00 Construçâo de edificios

v' 43134/00 Obras de terraplenagêm

/ 4299-5101 Construção de instalações esportivas e recreativas

/ 49248100 fransporte escolar

/ 7732-2101 Aluguel de máquinas e equipamentos para construçáo sem operador, exceto andaimes

/ 4744-0199 Conêrcio varejista de materiais de construção em geral

/ 4744-0102 Comércio varejista de madeira e arteÍatos

/ 4744-0104 Conércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

/ 4744-0105 Comércio varejista de materiais de construçâo não especiflcados anteriormente (cimento

calhas para construçã0, azulejos, cerâmicas, box para banheiro, artefatos de cimento)

/ 47 42-3100 Conércio varejista de material elêtrico

/ 47 44-0103 Comárcio varejista de materiais hidráulicos

r' 47 43-100 Comércio varejista de vidros

/ 4741-5100 Comércio varejrsta de tintas e materiais para pintura

r' 47 44-0101Comércio vare.yista de ferragens e Íenamentas

/ 45307/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

r' 4fi07104 Comércio a varelo de peças e acessórios usados para veículos automotores

/ 45412/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

/ 45412107 Comércio a varejo de peças e acesúrios usados para motocicletas e motonetas

/ 45200101 Serviços de manulenção e reparaçáo mecânica de velculos automotores

/ 43991104 Servrços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras

/ 49230102 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

í 4541-2103 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas

1
Folha:
Rubrica a-
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CúUSULA SEXTA RubÍica: Ê-.' -

A Empresa iniciou suas atividades em 14/0ô/2017, e, durará por tempo indeterminado.

Parágrafo Único: Fica estabelecido o foro da cidade de santa lnês/MA para qualquer ação fundada

neste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiada que seja.

CLÁUSULA SÉIMA

A data de encerramento do exercicio empresarial será em 31 de dezembro de cada ano,

nesse periodo, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econÔmico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas

CúUSULA OITAVA

A empresa é administrada por seu titular PAULO GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, que ficará

incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercicio das atividades ora

assumidas. bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante

todasasrepartiçõeseinstituiçoesÍinanceiras,vedado,noentanto,ousodonomeempresarialem

atividades estranhas ao interesse social.

CúUSULA NONA

O titular declara que não participa de nenhuma outÍa emprêsa individual

cúUSUI-A DECIMA

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

EM EIRELI

Paulo Gutemberg Aguiar Vielra

Titular

oadministradordeclara,sobaspenasdalei,quenãoestáimpedidoporleiespecial'enem

condenado ou encontra-se sob os eíeitos de condenação que o proiba de exercer a

administraçâo da empresa individual de responsabilidade limitada

E'porassimestardemmumeperÍeitoacordo,assinaopresenteinstrumentoemumaÚnicavia
queserádestinadaaoregistroearquivamentonaJuntaComercialdoEstadodoMaranhã0,

Santa lnês/MA 26 de Julho de 2021

Processa;1f,$Q!]
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P G AGUIAR VIEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:
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IDENTIFICAÇÃO ASSINANTE(S)

CER'ÍFICO O REêISTRÔ Eü 2g/O7/2021 08'15 SOB N' 21600202692'

cóDrco DE vBRrFrcàçÂo. 12a05474329, c§PJ DÀ SEDE: 2196146'000172

[IRE, 21600202692. coü EiEITOS Do REGISTRO Et* 27 /O7 /2O2!'
P G ÀGOIÀR VIEIRÀ EIREI'I

LÍt rÀrÍ tHERasÀ RoDRTGÚ16 x&lDoltÇÀ
sEcRaaÁRrÀ- cEnl!,

fl ''&resâfâci1'D gov'bt

À vàlldadê dêsrê artalessoi :rcá 6ule:to à 
'Õ6p"váçà' 'lê 

suã âurêf,tlcidàdê ro§ 'êapê'tivos
in'orGndÓ sêus têspecrivo' códig's de vêriricáÇãÕ'

JUCEHA

NomeCPF/CNPJ

04317846390 PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTTTUTIVO E TRANSFORMAÇAO DE
EIRELI EM LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, PAULO GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, brasileiro,

solteiro, empresário, nascido em 14/08/1988, portador do RG n' 0302147420055 SESP/MA e CPF:

043.178.463-90, residente e domiciliado na Rua Natal, SN, Jd Nova Era, Santa lnês/MACEP: 65.306-

130, pelo pÍesente ato, na condiçâo de titular da P G AGUIAR VIEIRA ElRELl, com sede domiciliada na

Rod Br 316, 1996, Vila Olimpica CEP: 65,300-970 em Santa lnês - MA, com registro devidamente

arquivado na JUCEIVA - Junta Comercial do Maranhão sob. N,o 21600202892 com registro em

1410612017 e inscrita sob, CNPJ: 27.967.465/0001-72, resolve transformar seu registro de EIRELI em

SOCIEDADE EIVPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, nesle ato, na qualidade de sócio, MARIA

EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS, brasileira, solteira, emancipada, empresaria, nascida em

15/10/2005, portadora do RG: 050531342013-6 SESP/lúA e CPF: ô16.4ô3..843-77, residente e

domiciliada na Rua Lateral Norte n' 71 Jardim Nova Era, Santa Inês -MA CEP: 65.30ô-075, nos termos e

condiçÕes a seguir, sendo que a sociedade ora constituida assumirá e se responsabilizará pelo ativo e

passivo da EIRELI ora transformada:

CúUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a ElRELl, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA,

passando a adotar como nome empresarial a denominação social de P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA'

com sub+ogaçâo de todos os direitos e obrigaçÕes pertinentes.

cLÁUSULA SEGUNDA: Fica transferido R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reats), divididos em

250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, para a sÓcia ora admitida.

CLÁUSULA TERCEIRA: O acervo desta ElRELl, ora transformada, no valor de R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais), passa a constituiÍ o capital social da s0clEDADE LIMITADA, ora constituida

PaÍa tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condiçáo de

s0cr0s

CONTRATO SOCTAL pOR TRANSFORMAçÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE E;úPRESÁR6 LIMITADA

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/08/1988,

portador do RG n'0302147420055 SESP/MA e cPF: 043.178,463-90, residente e domiciliado na Rua

Natal, SN, Jd Nova Era, Santa lnês/MA CEP: ô5.306-130, e MARIA EDUARDA MASCARENHO DE

FARIAS, brasileira, solteira, emancipada, empresana, nascida em 15/10/2005, portadora do RG:

050531342013-6 SESP/MA e CPF: 6'1ô.463..843-77, residente e domiciliada na Rua Lateral Norte n'71

Jardim Nova Era, Santa lnês -MA CEP: 65.306-075 pelo presente ato, na condição sócios da P G

AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, com sede domiciliada na Rod Br 316, 1996, Vila olímpica cEP: 65.300-

970 em santa lnês - MA. inscrita sob. CNPJ: 27,9ô7.465/0001-72, Resolvem, em comum acordo,

constituir uma sociedade limitada, mediante as condiçÓes e cláusulas seguintes:
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E TRANSFORMAÇÃO DE
EIRELI EM LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade adotará o seguinte nome empresanal: P G AGUIAR VIEIRA E

CIA LTDA

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem por objeto social

/ 45111tO1Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

/ 4511.1/03 Comércio por atacado de automÓveis, camionetas e utilitános novos e usados

/ 45111/04 Comárcio por atacado de caminhões novos e usados

/ 45111/05 Comércio por atacado de reboques e semineboques novos e usados

/ 45111/0ô Comércio por atacado de ônibus e micro-Ônibus novos ê usados

{ 77110t00 Locação de automÓveis sem condutor

r' 77 rcs$g Locação de outros meios de transporte não especiÍicados anteriormente, sem condutor

(caminhÕes, reboques, semi' reboques e similares);

/ 77314/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador

/ 01610/99 Atividades de apoio à agricultura náo especiÍicadas anterioÍmente (locação de maquinas e

equipamentosagricolascomoperador,locaçãodemaquinaseequipamentosagricolassem

operador);

r' 3811-4/00 Coleta de residuos não'perigosos

/ 3812-2100 Coleta de residuos perigosos

/ 4213BIOO Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

r' 4399- 1/05 Perfuração e construção de poços de água

v 41204/00 Construção de edificios

/ 43134/00 obras deterraplenagem

/ 42gg-5t}l Construção de instalações esportivas e recreativas

/ 49248/00 TransPorte escolar

/ 7732.2lo1Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

,/ 4744-Olgg Comércio varEista de materiais de construçáo em geral

/ 47 44-O]OZ Comércio varejista de madeira e artefatos

/ 4744-OlO4 Comêrcio varelista de cal, areia, pedra britada' tijolos e telhas'

/ 47 44-OtO5 Comércio varejista de materiais de construção não especiÍicados anteriormente (cimento

calhas para construçáo, azulejos, cerâmicas, box para banheiro' artefatos de cimento)

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede localizada na Rod Br 316, 1996, Vila olimpica CEP:

65.300-970 em Santa lnês - MA



tl
Folha
Rubdcal-Lz--

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTTTUTTVO E TRANSFORMAÇÃO DE
EIRELI EIVI LTDA

/ 4742-3100 Conércio varejista de material elêtrico

r' 4744-0103 Comércio va§ista de materiais hidráulicos

/ 47 43-1100 Comércio varejista de vidros

/ 47 41-5100 Conércio varejista de tintas e materiais para pintura

/ 47 44-0101 Comércio vargista de fenagens e fenamentas

/ 45307/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores

/ 45307/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veiculos automotores

/ 45412106 Comércio a varqo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

/ 45412107 Comércio a varejo de peças e acessónos usados para motocicletas e motonetas

/ 45200101 Serviços de manulenção e reparação mecânica de veiculos automotores

/ 43991104 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos paÍa transporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras

r' 49230/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

r' 4541-2103 Conércio a varelo de motocicletas e motonetas novas

CLAUSULA QUARTA

A Empresa iniciou suas atividades em 1410612017, e, durará por tempo indeterminado.

Parágrafo Único: Fica estabelecido o foro da cidade de Santa lnês/MA para qualquer ação Íundada

neste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiada que seja.

CLAUSULA QUINTA

0 capital e de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em divididas em 500.000

(quinhentos mil quotas) no valor nominal de (1,00) cada uma, totalmente subscrito e rntegralizado pelos

sócios moeda conente do Pais:
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R$ Yo OUOTAS

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira

lVaria Eduarda lVascarenho de Farias

250.000,00 50 250.000

250.000,00 50 250.000

500.000,00 500 000

s0cr0s
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ALTERAÇÃO DOATO CONSTTTUTIVO E TRANSFORMAÇÃO DE

Fol
CLÁUSULA SEXTA

A data de encenamenlo do exercício empÍesarial será em 31 de dezembro de cada ano,

nesse perÍodo, o administrador procederá etaboraçâo do inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas

CLÁUSULA SETIMA

A empresa será administrada pela socia MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS, que

frcará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercicio das atividades ora

assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante

todas as repartiçÕes e instituiÇões Íinanceiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresanal em

atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA

O titular declara que não paÍticipa de nenhuma outra empresa individual

CLÁUSULA NONA

A administradora MARIA EDUARDA MASCARENHo DE FARIAS declara, sob as penas da

lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de

condenação que o proiba de exercer a administraçáo da empresa individual de responsabilidade

limitada.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assina o presente instrumento em uma única via

que será destinada ao registro e arquivamento na Junla Comercial do Estado do lvaranhão.

Santa lnês/MA 22 de Novembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Administradora

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira

Socio

EIRELI EM LTDA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaíia Especial de DesburocratizaÉo, Gestão e Governo Digitâl

Secretaria de Governo Digital

Dêpartamento Nacional de Regrstro Empresarial e lntegração

Página 5 de 5

Processo: iC:t)Oql
Folha: \ 3 +

ASSINATURA ELETRÔNICA RubÍica;_JL_-

L:ertrficamos que o ato da êmpresa P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente poÍ

TDENTTFTCAÇÃO DO(S)

CPFiCNPJ

61646384377

Nome

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA

MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS

J{JC§MA

CERTIFTCO o REGISTRO Eu 3O/Al/2021 13:40 soB ll' 21201183641.
PRoTOCOT,o: 211313010 DE 29 /!1'/202\ -

cóDrco DE vERrErcÀÇÃor 1210873993s. cNP,, DÀ glDE! 27967465o00L72
NIRE: 21201183681. colt EPETtOS Do REGISTRO El4t 22/1r'/2O2L.

VÍEIRÀ E CIÀ LrDÀ

RICÀRDO DINIZ DIÀS
VICE-PRESIDBIÍfE

lw. ap!ê6af âci1.!à. gov.br

suiertr à (:.rpr.v"çã. n'q 'es!ê-t1'!s ! rrris
l]e Ye:r: r'açã'

04317846390
l



Procoslo:'JJ -))Qci+
Folha: -l 3'í

A empresa P G AGUIAR VlElRA, inscritâ no CNPJ sob no 27.967.465/0001-72, sediada na BR 316,
Ns 1996, VILA OLtMPtCA - Santa lnês/MA - CEP 65309-899, e-mail: licita.para@outlook.com,
teleÍone: (91) 993729319 - Santa lnês - MA, por intermédio de sua representante legal o 5r. (a)

VILZA MARIA CRUZ DA SUILVA, PROCURADORA, CPt 636.345.1L2-49, RG: 37L1646,
DECLARA que possuímos estrutura e condições para fornecêr os produtos, em conformidade

com os prazos e exigências do edital e seus anexos, conforme comprovação via imagens/fotos

a ba ixo.

Lin k:

https://www.google-com/maps/dir/Santa+ln%C3%AAs,+MA/emp%C3%B3rio+empreendiment

os+santa+in%C3%AAs/@-3.1135924,-

46.1381808,92/data=!4m13 !4m12 !1m5 !1mMs0x92ca9c1f6b0c58e9:0x56La8d51fd028d1c!2

m2 !1d-45.3828356!2d-

3.6648976!1m5 !1m Ms0x92b391bba7192943:Ox4642L9576da9040b !2m2l].d-45.77247082d-
2.5551261
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Santa lnês, Maranhão, Brasil
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Ou,"'nn",( Jas SarrÇóes Vigenlês _ Cada§tro de Empresas lnidôneas e Suí ,as - CErS - Portalda tíansparéncia
01/08/2022 08 33

FILTROS APLICAOOS:

NOM!: PG AGUIAR VIEIRA

cPF I c{Plt 21961465000112

LIMPAR

Data da consulta: 01/AAl2022 A1:43:02

Oata dà última atu a lizaçãor 3O/A7 /2022 1O:15t06

DtTA$At CNPJ/CPr 0O SAilcloMDo NOM! DO SAI{(|OÚIDO uÍ Do saN(lol{Aoo

Nenhum regrstro encontrado

ónGÃo/tNTtoADt
SANCIONÀDONÂ

TIPO 0A sANçÃO
oarA 0r Pusu(AçÂo DA

saN(Âo
QIJANTIDADI
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REPÚBLICA FEDERÁÍIVA OO BRÀSIL
ESTADO DÀ PARÁiBA

CARTóRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EÍ'/l IESE

pRl ÉtRo REGtsrRo ctvlL DE NAsctÍriÉNTo e ósrros e pirúintõ oÉ ôlsrmelros, rnrERolÇÕEs E TUÍELAS oa coMARca oE JoÀo
PESSOA

Av Eorláoo Pessoa, 1145 BaiÍÍo dos Eslados 58030-00. João Pessoâ PB

Tel.. (83) 3244 -5404 tFax {83) 3244-5484
httpl/vww.azevedobastos.not.br

E_mail: cartorio@azevedobastos.not'br

Folha

o 8el. válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, ofictal do primeiro Reg6tro crvil de Na§cimentos e Óbitos e Privativo de casamentos, lnterdiÇóes e Tutelas

com arribuiçáo de autenticar e reconne"ár"iràaiãã ôJÃà.ã i" l"aãPessoa capital do Estado da Paraiba, em viítude de Lei etc '

DECLARoalndaque'paragaÍantlítÍansparênqaesegulânçaiunclicadetodososalosonundosdaatlüdadeNotâÍialeReqistralnoÉstadodaParalba,Íoi
,nslrtuido oeta da Ler ru" r o.r:2. Oe Os 

jã-iãrJ"#" ãZlOr ã. I apticaÉo oOngàiOãâ-ãe rJÃ êLio Oigird Oe riscalizaçáo ExtÍaiudrcial em todos os alos de

notas e íesrsrro. composlo de ,, dü'o;;; ôr;ãíoià-sáà c-ióit1L^$ôiisaíxiiz) J oeãsa torma, câda autenticaÇão processada pela nossa

sêrvenria oode ser venlrcada e contrmada tantas vezes quanto foí necessano 
"itãu"t 

ool't" do Tnbunal de Justlça do Estado da ParaÍba êndeÍeÇo

-llps rcorregedoÍrâ.lipb.lus.bÍ/selo{igital/
vi 

"rt"nti""çao 
digital do documento faz prova de que, na data: hoT 

1T,-que 
ela Íoi íealizada. a empresa P G AGUIAR MEIRA tinha posse de um

documento com as mesmas caÍacteristrcas que foram repÍoduzrcra.r,"."op,, á"utãriti"ãoàll"-tioã oã àr'pr"", P G AGUIAR vlElRA a responsabilidade'

_i,ua e exclusrva. pela rdonetdade do documenlo apÍêsenlâdo â esle uanono.

\PsSP§enlldodeclaroqueaPGAGUIARV|ÊIRAassumlunosteÍmosdoaÍtlgo8",§1.'doDecrelo,n.loll/-,910,.1Y:rÊollementouoarliqo3',inciso. d,i Lpr !ederdt n 13.g7412019 e o artrgo 2"-A da Ler FedeÍal 1.2.682t2012.'a ràspónsabrlidade pelo pÍocesso de drgitaliz;Çáo dos documenlos ílsrcos'

, drt,rrdo peranle esle Câíono e teÍcerros a sLra auloria e rntegnda0e

'].'acordocomodlspostonoartlqo2..A,§7'daLelFederalÍ)]?6821?0:?,0documentoemânexo'id.entificâdoindiüdualmenteemcadacódlgode
Êurer)ticaÇào Diqrtal' ou nâ Íeíencla sequéncia' podeÍá ser Íeproduzldo em papel ou em qualqueÍ outÍo meio flsico'

t-sta DECLARAÇÀO foi emitida em 1OiO,U2O21 10:59:,49 (hora local) atÍavés do sistema de autenticaçào digital do cartório Azevêdo Bastos de acordo

LomoArr r. lo. e seus s§,. " 
z;-oã'iiíázbilãõôi iomo ramrãm, o oo""r".""ii"o'"ia-ã","o- áriãiti*ào" .ont"nao o ceúícado Drgrtal dolilular do

Canono Azevédo Bastos. podera ier solicrtado drÍetamente " 
u.rr".u'" p" ã -ÀêUÍn Vigfnn ou ao .Cadórin 

Dêlo endereco de e-marl

autentrcâ@âzevedobasto..not.u, par" ,'n]oriãçi"-"-.",i ã"rrr."o", 0""t" uto.""""".J o'.i"-;üps.i;;;ldrgrlal.azevedobaslos'not bí e rnÍorme o códrgo de

Autentlcação Digatal

Esta Declaraçào é valida por tempo indetonninado e está disponÍvel para consulta em nosso site'

f::"t'"t;*3'r1i:11","":lij'rtjfJ;;i'"1'33tJJ,il:13f3331,i,1" .,o.ou,ro'z rúedida provisóía n" 2200/2001, Lei Fedêrar no 13 105/2015 Lei Estaduar n'

"di;rõáã. 
i", É;ir;*rn; ro rszzôr:i, Éiã'i'"nio ccJ t'l'oooizot+ e provimÔnto cNJ N' 100/2020'

CHAVE DIGITAL

Erasil

O ÍefeÍido é vêrdade, doú fé

oo0o5b1d734fd94fo57f2d69fe6bco5b83â,11dâ06ed8a3ê338b5e8d2991caeoc2110Í6242e5410986805í6cbêc3f35001bb85978â21
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043.178.463-90
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Rubrice: ll- _Nome

PAULO GUTEXIBERG AGUIAR VIEIRA

Nascimênto
14/08/1988

cóDtco DE coNTRoLE
,t I 75.A0S9.DF4C.oitA5

Emitido pêla Secretaria da Receita Feder.l do Brasil

às t?:38:56 do dia 06/0d12021 (hora e data dê Bra§ilia)

dí9ito verificadot: 00
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUÍtN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especiÍicada neste ato apenas como

Dautin Blockchain co. cERÍlFlcA paÍa os devidos Ílns de direito que, o arquivo digital especiÍicado com o

tipo documental Autenticação e repiesentado pela íunçâo hash criptográfica conhecida como SHA-256, de

;;digo b2bbbc406so9086li3daca7'88í d9b345f8cai c2ffd2ob85daf0í fll í 39e6Í459 foi autenticado de acordo

"árã" 
L"gLr"ç0"" e normas vigentes, através da rede blockchain Ethereum classic, sob o identiflcador único

denominado NID 50289 dentro do sistema.

A autenticação etetrônica do documento intitulâdo "Doc lDVlLzA", cuio assunto é d9:9rlto 
""19 

"P_Oi

1DV1LZA", íaz prova de que em 1OlO2t2O22 í1:OO:32, o responsável P G Aguiar Vieira e Cia Ltda

1ãZ.SOZ.nOSIOOOi -ZZ) tinha posse do arquivo com as mesmas carâcteristicâs que foram reproduzidas na prova

àe Jenticioade. sendo de i, c nguiar Vieira e cia Ltda a responsabilidade, única e exclusiva' pela idoneidade

do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTTFICADO foi emitido em 1O102t2022 1í:02:51 âtravés do sistema de autenticação eletrônica da

"Àpr""ã 
OlUftU Btockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2" da MP 2200-212001, Art '107 do Código Civil e

Àrtlaii. ", 
seus ss 2" e 3. do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o

cumprimento do Decrclo 1027812O2O.

Para mais infoÍmações sobre a operaçâo acesse o site https://www'dautin com e informe o código da

transaçao otockchaln 0x6764b8dbsbeb4'98b246de63e5010a6cebcd,l4í b50c9a948b0l ba4a7c1dfl6dÍí

Também é possívet acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnêu

, Legislação vigente: Medida Provisória na 22oo-2t2001, cÓdigo civil e código de PÍocesso civil.

DAUTIN
E EI

Fr€ád&loà .,à Í{ê!úbftG a-ôsã CMI
&ràá.Êá t€tE Áãrnlos *riítÍG
i€)Io^ Í,r{lrJoRl^ 2.20ô-l
§€ 2{ DÉ ÀriosTo §E 2Üd1.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
Rua Manoel Pires ds Castro, no 279 - Centro CEP: 65.560S0

CNPJ: 06 988.97610001-09 Tel: (98) 3483.1122

ÀTESTâDQ U: ÇAPACIQADÇ-TEGNIÇA

para o§ devidos Íns, que a empresa P.G. AGUIAR VIEIRA' CNPJ no

5nAA1-72 com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, no 2563' baino

'iã

.9

i
a
I

3

z
e

t

1

9
:
E

l

lnês - Santa lnês - MA, rêpre§entadâ pêlo Sr. Paulo Gulembergue Aguiar

silerro, portador do CPF n§ 043 178.463-90, portador da cédula de identidãde

no 0302"14742005-5 expedida pela §SP/MA' procurador da empresa, forneceu a esse

muíircipio, po.tador do CNPJ 06.988.976/000 1-09, situado na Rua Manoel Pires de

Castro. nn 279 Centro, Magalhães de Almeida - MA, os produtos abaixo especlÍcado§.

irrexrstrndo em no§sos registros, até a presonte data, Íatos q

e responsabilidade com as obrigaçÔes â§sumidas'

E9PECIFICÀ l:)

Veículo tipo pick-uP cab ins s'mples, com t.açáo 4x4, zeÍa

km, Air-Bag Para o§ ocupan tes da cabinê, Freio com ABS

nss quatro Íodas, modêlo do ano da .rntráÊÉo ou do

âdaptado para ambulânaa de SIMPLES

ue desabone sua conduta

UND QTO -t

UND 01

5.

postenor,
OÇAO. implemenlado com baú de aluminiô adâPtado

com porlâs tÍasel rss. Com cêpacidade min de carga 1.000

kg Motori Potência min 100 cv; com todos os

êquipamentos de sáíe náo especificados e exigidos pelo

CONTRAN; Snorkêl P/ captaçáo do aÍ de âdÍnissáo do

moloÍ e diteÍenclal; Capacidade volumâriça náo infeíor a

5 mêtros cúbico§ no totâ|. Si§t. Elêtilco Oíiginâl do

veicuio, com montagêm de bât8Íia adicional mín 1004.

lndêpendente da Potência necessária do altemador náo

seÍâ admitidô alteínâdores menorê§ que '1204. lnvê6oí
de corÍênte continus (12V) Pâra alternada (110V) com

aerdade mín de 1 .000W de potência máx continua, cl

a sênoidâl Puía. Pâlnel elêl fico interno min de uma

íésua int8grads com no min 04 tornadas, sendo 02

tÍipolaÍes (2P+Í) de 110 Vca e A2 Pl 12 V (potência máx

de 120 W), interrupto Íes com teclãs do tipo iluminâdas;

lluminação natuíal e artificial.sinalizêdor Frontal

Secundàrio:barra linear frontal o veiculo semi embuiido no

defletor ,rontâ1, 02 §inâlizâdore s a LEDs êm cadâ lãdo da

câÍenagem f rontal da âmbulâncla nâ cor veÍmêlha d
lensáo dê tÍabalho de '12 Vcc ê consumo nominal máx de

1 ,04 por sinâlizâdoÍ.02 SinalizadoÍes nâ paíte traseira na

cor vermslha, cl frêquência min de g0 fla§hes Por minuto,

. opeíando mesmo d as Portas tÍaseiras aErtas e

permitindo a visualizaçáo da sinâlizaçáo de emergênoa

no tÍâns,to, quando aclonado. cl lenla in.ietada de

p0l icârbonato. re§islente â impaclos e descoloflzâÇáo c/

: mênto uv.Fornêc€ lâudo quê comprove o _-latendimento às notmâs SAE J575 ê SAE J595
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ESTÂDo DO MARANHÂO
pREFEITURA MUNtctpAL nr uecnluÃEs DE ALMETDA

Rua Manoel Piíes dê Castro. no 279 - Cenlro. CEP: 65.560{00
CNPJ 06 988 97§0001-09 Tel' (98) 3483 1122

iSociety oÍ Auloríotivê Engi
ensâiss contrâ vibração.
deformâção e traseiÍos
ãmplificadoÍ d€ polêncrâ min de '100 W RMS @13,8 vcc,
mi ds 03 tons distintos, §istema de megaÍone c, ajuste de
ganho e p.essào sonora a 01 rnetto no min 100 dB @13,8
Vcc; Fomece laudo quê eomprovê o atendimento à norma
§AE J1â49 (Soc.rety ot Automotivs Engineers), no que sê
íeíere a requi§rtos e drrelrizes nos §istemas de sirenês
eietÍônicas cí um único âutofalante: Sist. fixo de
Oxigênio"Venlilação do veiculo proporcionada poÍ janelas

e aÍ condicionado. Cornpartimenlo do motoristâ c/ o sist.
orrgrnal do Íabricante do chassi ou homologado P€la
iabíca p/ ar condroonado, ventilaçâo. aquêcedoÍ e
desembaçador. P/ o compartimento do paoenle original
do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica üm
sist. de Ar Condicionadg e veniilaçáo contorme o item
5 '12 dâ NBR 14.561.Cãpacidade térmicã do si§. de Aí
Condicionado do Compa,1rmênto lraseiro c/ no mín 30-000
ETUs.Cadeira do médico retrátil âo lôdo da cabêcêira dâ
nr&câ.l.Jo salão de atendimênlo. pâíalelamente à rnaca,
urn bânco lateíal escamoteável. lipo baú Macs retíátil ou
bi-articulada, confeccionâda êm d{rraluminio; c/ no mín
1.800 mm de compnmento, c,/ §t§t. de elevaçáo do líonco

, do paciente em pelo meno§ 45 graus e
colchonête.Apresentar AuloÍizâçâo de Funoonamento de
EmpÍssâ (AFE) do Fabíicante, bem como, Regisko ou
Cadastramenio dos Produtos na ANVISA: GeÍantia dê 24
meses.Êngaio atandêndo à norms ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standârd 004, feitô por lâbotatório
credenciado. Design lnterno: Dimênsiona o espaço interno
da ambulància, visândo posicionar, de íorma âcêssível e l

píática, â mâcâ, banc§s, equipaínento§ e apãre{hos a
sêrem utilizados no atendimento às vilimas.Pe§a-máo
oú t)âlaústre vêrticã|, junto â porta tra§eira dirêita' pl
auxiliâr no embârque, c/ acâbamento na cor âmarô19.

ÂrmáÍio l8dô ôsqueÍdo da viatura lipo bancada p/

âcornodaçáo de equipamênto§. p/ apoio de equipamentos
e modicamentos, Fomeclmenlo de vinil adesivo p/

íâÍismo do veieulo, composto por (cruz da vida e SUS) e
palavÍa,(a mbulânçla.!o,9a-pq, lalerars e vidros traseiros

Magalhães , 24 de laneiro de 2020

Luzia Santos Silva
§ecretaria MuniciPal de Saúde
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARÂIBA

CÂRTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO ÉM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENÍO E óBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS, INTÉRDIçOES E TUTELAS OA COMARCA
DE JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/A^/ww.azevedobastos.not.bl
E-mail: carlorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGTTAL

Processo: ri-r _t ) Og-q
Folha: l ã r-)_-..____t{uDnca: n_

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro RegrstÍo Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo dê Casamentos'

tnterdiçóes e Tutelas com atriuuiçao oe auieniicãr À reconhecer Ílrmas dabomarca de João Pessoa capital do Estado da Paraíba em virtude

de Lei etc.

DECLARA para os devidos fins de duetto que, o documento em anexo idenhficado individualmente em cada Código de AutenticaÇâo Dígitall ou

;;;efe;da 's;quência. foi âutenticados de acordo com as Leglslações e normas vigentesr'

DECLARO arnda que. parâ garanttr tÍanspaÍênoa e segurança lurldrca de todos os atos oriundos dos respedivos serviÇos de Notas e

ã;s;;;; d; Ê;i"d;;ãh","úà, 
" 

co""g-J;rrêãr aã Lrit'i" irdrou o PJovimento ccJPB No oo3/2014, determinando a inserÉo de um

codrgo em todos os atos noto.ars 
" 

*g;';;.;;- 
"rd" 

Sãrà o,s,t"i dê FrscaltzaÇão Extrajudrqal contém um código Único (por exemplo

seto Digital: ABc1z315-xrxz) e oessa iàÃ],ãJ"'"rtã"tiJça" i.cessada pêla nossa Serventra pode seÍ confimeda e vêriílcada tantas

vezes quanto for necessário atraves oo siiã ààirio,,*fJ" Lr"tii" do Estado da paralba, êndereç. http://corregedona.tipb.jus br/selo-digatal/

A autenttcaçáo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa P G AGUIAR VIEIRA tinha posse de

um documento com as mesmas o."5ri"iü" q'* fãir. i"p,oàr.'0". n" ópia autenticada, sendo da empresa P G AGUIAR VIEIRA a

à"pã"i-"o làà0", ,:"iii e eiclusiva, pela rdonerdade do documento apresentado a este cartório'

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em (NfO2l2020 OE:5í:30 (hora local) atravês do sistema de autenlicaçáo digital do CaÍtório Azevêdo Bastos'

de ecordo com o Art. 1", 10" e seus ss ;' ;1;;; útr'óCl/zóOi. cómo tamOem, o documento eletrôÁico aútenticádo contendo o CertiÍicado

Diqitâl do titular do cartó.io Azevêdo Basto; 
-pi"rã 

"". "ori"Ga" 
diretamente a empresa P G AGUIAR VIEIRÂ ou ao cartório pelo êndereÇo

dte-mail autentica@azevedobastos.not br

para iníormações mais detalhadas deste ato, acessê o site hllp§l&gEllgilal.azevedobastos.nol.br e informe o código de consulta desta

Declarcçào.

código de Consulta desta Dêclaração: 1445203

A consulta desta Declaraçáo estará disponlvelem nosso site âté 27'01l2O2í 08:i+4:23 (horô local)'

'códioo de Autenticação oigital: 112932701200841140309-1 a 112932701200E41140309-2
.r ..,isltecôes Vioentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei FedeÍal n' 10.406/2002, M;did; Érús;ria n' 2200/200'1' Lei Federal no 13 105i2015 1ei

à-ãài,ãiÀ';õzlílzôãã, G et1ããurr n" lo.la2l2013 e Provimento cGJ N' 003120'14'

O referido é verdade. dou íé.

CHAVE DIGITAL

oo05b1d734fd94ÍO57f2d69fe6bco5b03cb3e7c24dÍ52ccbdf89395779aeasaecfd3bb4da298768S3b68be8fd5cb5b542l 
bOea70âb7fd68í ae63a

-- -l 
zãgst sst"t sab"b14f3c5e846cgc0iff8a43b52

rcP
BÍeil
1-§

t-"c"J-L n.Pa,*"
b Pôiâ. r'1r@ l

__j

httpsJ/autdigital-âzevedobastos.not.br/homê/comprovante/112932701200841140309
111

https://autdrgital.azevedobastos-not.br/home/cofiptolaniel112932701200841140309
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM

Secretaria Municipal de Assistência Social

ATÊSTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PlNDAkf-MlRlM - MA, inscritâ no CNP.I sob n"

89.3441oW7-77, situada à Avenida tlias Haickel, n" 1L, Centro, Pindaré-Mirim - MA, por

da SECREÍARIA MUNICIPÀL DE A5SISTÊNCIA SOClAl, neste ato representada pela Sra.

JAÍ{Y MAYARA SlLvA PcREIRA. CPF n" 009.628.873'66, RG n' 19278942001-1 SSP/MA,

âtesta pãrd os devidos frns que a Empresa P G AGUIAR VlElRA, inscrita no CNPJ sob o n"

27.967.465/UJO[-72, situada a Av. Marechal Castelo Branco, 2563, Nova Santa lnês, Santê

ina:i, eÍetuou, a aquísição de veiculos 0 KM com emplacamento, de acordo com a planilha em

;nexo, enr plenas condições de uso. no prâzo de entrega estabelecido, mediante Contrato n"

01.30/2019, Pregão PÍesêncialSRP n' 019/?019, desd€ 21 de Outubto de 2019.

ANEXO

I

T l VATOR

UNITÁRIO
(Rs)

RS

68.500,00

UNDi'rlÊIT DrscRrMtNAçÃo

Veiculo utililáÍio, âno 2019/2020, zero km capacidâde

para cinco pessoas, intluindo o motorista,04 portas,

cor sólida, tÍavamento automático em todãs as

pôrtas, ar condicionado, desembãraçadores de parê

bÍisas, chave de roda, macaco e triângulo, cinto de

se8urança de três pontos nos S acentos, sistemas dê

Íreios ABS, jogos de tapete de borracha, direção

hidráulica, original de fabrica, painel de instrumento
com indicador de RPM . velôcímetÍo, marcador de

combustível, indicadoÍ de temperatura e luzes de

acivertência, equipado com todos os itens obriSatórios

e exigindo pelo código Nacional de Ííansito, chave

adicronal. Verculo em Placaclo.

ANQU T

01 UND 1

_,,-i-

AtestamosquetalaquisiçãoÍoiexeculadademodosatisfatório,nãoexistindoern
nossos regislros, até a presênte data, latos que desabonem sua conduta e responsabilidade

com as ôbrigaçõês assumidag.

Santê lnês - MA, 15 de ianeiro de 2020

,)

sltl etq,,ÊW,'# od;.*n., u ro.,.,
'iirvílrrrv MAÍARA stLvA PERETRA

Ordenadora

-, +.



RÊPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
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FUNOADO Elt, 1888
pRtMEtRo REGtsrRo ctvtL DE NAsctÍÍÊilro E óBtros E pRtvaTlvo DE cAsAMENTos, |NTERDIÇôEs E TUTELAS DA co[aRca oE JoÃo

PESSOA

Av Epitácio Pessoa, í145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pes§oa PB
Tê1.. (83) 3244-M04 / Fax: l83l32tÁ-54U

http /^/vww.azevedobastos-not.br
E-mail: cartoÍio@azevedobastos.not-br

O Bel. Válber Azevêdo de MiÍanda Cavalcanti, Oíicial do Primeiro Registro Civil de Nasdmento§ e Ôbitos e Privativo de Casamentos' lnterdiÇóes e Túelas

com atribuiçáo de autenticar e reconnece.írmàJlã óJÃ"ü oá L"a,ipessoa capital do Estado da Paraiba, em ürtude de Lêi etc"

DÉCLARO ainda que. paÍa garântir transpaíência e segurança iurídica de todos os atos o(undos da atiúdade Notanal e Registrai no Estado da Páraibâ Íoi

rnsrirúido peta dâ Lei N" 10.132. de 06 de-nàr"l"ri" ãÉ zotá, à 
"pticaçao 

ourigaroía-ãJg; ê"io óig,turt" ri"""tização E;traiudicial em todos os atos de

,,ulas e Íeqrslro. composro de u. 
"oo,go 

'j""ião 'frãrããíp]". §áÉ-üs,lâr lÉcrzài-irxzr e deisa forma cada autenlicâÇáo processada pela nossa

.,.ventra pode seÍ venÍcada 
" "onn-"0ã 

r"-r,tu!1"."" qranlo Íor nãcessárro 
'riã'ét 

Ooi'r" do Tribunâl de Justrça do Estado da Paraiba endeíeÇo

I'rrs' .o,teqedona.llpb.lus.br/selo-dlgital/.

.,,lFnl,cdçao dlqllal do documento laz pÍova de que na data e hoÍa em quê.ela Íol reâlizada, a empresa P G AGUIAR VIEIRA llnha possê de Um

,.x,,e,Ío com rs mesmas 
"",uo"ri"u"j."q'r"ii,àilr"p'roaüoã" "á "0p,"'"rr"ni,iãàil.-noo 

oà empresa P G AGUIAR vlElRA a responsabildade

.:r,. à e exclustva. pela ldoneldade do documenlo aprêsentado a êste UarlÔno

\esse sentrdo. declaío que a P G AGUIAR VIEIRA assumru nos teÍmos do aÍtrgo 8'' §1 ' do Deqeto n" 10 27812020 
'que 

Íegulamentou o arllgo 3 ' lnciso

x da Ler Fedeíal n r3.874/2019 e o 
"dü""i::rii; 

ã;;.iit iz.aàztzotz.â réspónsabrridade pelo pÍocesso de digrlalzaçáo dos documenlos rrsrcos'

qàÍanlrndo peranle esle Canório e lercelros' a sua âutoria e lnlegnoaoe'

Deacordocomodispostonoartigo2.-A.§7.daLelFederaln.12.682/2012,odocumentoemanexo'identilicâdo|ndiv|dÚa|menteemcadaCód.gode
AulentrcaÇáo Digrtali ou na refenda sequénJá, poJ"ã 

""i 
àpioo"rdo em papelou em quâlquer outÍo meio flsico'

Esta DECLARACÀO foi emrlida em 1glo1l2[21 16i11'.21(hoÍa local) alravés do sistema de aulentcáÉo dig al do carlóno Azevêdo Baslos' de acoÍdo

com o Aí. jo. 10" e seus ss t. u z. o""ií )zlÃjàôo-r'. iàn.à tr.rã.. o oo.rr"'""nü'"i"i':o^ão áriãiriàào" -nt""oo o cerlificado Drgital do lrlulal do

canóno Azevédo Basros. poderá *i''l"rá'nãi"'"ã'l!üLi"-nà ã- é.p,."" p'ã ãêu]Ãn vierne o' ao cartório pelo endereço de e-mârr

autentica@azevedobastos.not.or 
para iniori-aidã" ."-" ãàràir,"a". oeste ato' acessJ o',siJt'ttps:llautaignat'azevedobastos'not'br e inlorme o Codigo de

AutenticaÉo Digital

Esta DeclaraÉo e vâlida por têmpo indêtominado e está disponivel para consulta em nosso site'

;i:j,'"r;s""3$â:'1",::il"?',tJHi"l'"l',8'lluí'l3il3l3ff;1",r..gg,?10-?.I11,0,píovisónan'2200/200'!,Le'|FedeÍarno13105/201s 
Lei Estaduar no

8 7r1i2008. Ler Estaduar n" r o r szzor s, ÉiãJ;"-Jà cêJ ú; óosrzorn e Proümento cNJ N' 100/2020'

DECLARAçÃO DÉ SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O refeíido é vêrdade, dou fé.
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pREFEtruRÂ MUi,ltctpAL DE çoHçôRDrÀ Do pÀRÁ
SEcfiETAR|A riuNtctpAL DÊ sAúDE

GABTNETE Do sscRETÁRto DE sAúDE
ffiii*

v

ALFôNCOLUIZ Â*'nadoderoÍmà

BATISTA:1233994 
digiz poÍALFONCo

arEsrADo DÉ caPAcrDÂDE rÉcrrcl

Atestãmos para os devidos fins que a empresa P G AGUIAR VIEI§{A, Pessoã luÍídicã de

Direito PÍivado, portadora do CNpJ no 27.967.46510001-72, com sede na Av. Marechâl Castelo

Brsnco, no 2563, Nôva §ânta lnês, §ântâ Inês - Mâ, forneceu ãB Fundo Municipal de Saúde de

Concórdia do Pará-Pa, os itens abaixo relacionads§, sendo aumpridorâ dos prazos ê termos

firmados nas côntratôções, nâô hãvendo côntla â mesma, nênhum registrô qüe a desabonê.

- PRE§Ão PRESENC:AL ltô 9/2o2o-oo3 - cottrRATa 3 31o3oo1-2í!2o, assinado Gm
31/03,/2020:
O8)ETO COÍ{TRATADO; Aqursrção de Uiidade Móvel de Saúde - Micrô-ônibls Utbano de Transporte
5,rnri;rir, p;rô atrlder as necessrdôdes do fundo Munlcipal de Saúde de Concórdia do Pôrá, conforme
r) , iiirrn :o 0723n -i6 

t 000/ 1 190-0 s-Mrnistério da Saude.

pnrcÃo PRE5TNCTAL No 9/20zoto{ - coN,RÀTo No ,2o3oor-2o2o, asslntdo .m
17 /o3/2o2oz
OBJETO CONTRÂTAúO: Àquisição d€ um vêi.ulo Pick-up Cabine Dlpiâ 4x4(Diesel,0 km), parâ atendê.
as fecessrdõdes do Fundo Municipal de Saúde de Concó.dia do Pará, coaforme Propost? ne

:r7214.1ó 1300/ 1190- 04-Minrsterio dô SaÚde.

Concórdia do Pará,28 de malo de 2020

6204

Alfohço Luiz Batista
Sec.etário Municipal de Saúde

Av. Caslelo Brancô. SN - Centto ' Coôc'o{dh do p€Êi - PÂ - Fstê (91) 372&1 176'

cNpJ {MÊ}: 072}4.3611S01-41 - CfP:68'685"8m
E-ínall - Eoscdlao.díâ@gtnâd'oo'n

Autentlcaçào Dlgltal Códlgo: 1í2930806202569524890-l

Oatá: 08/0612020 06:48:4'a
valoÍ Tolaldo Ato: Ri4,58
Selo DighâlÍipo NoÍmal C: AXC20375fQlD;

Cartórlo Azevêdo Bastos
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ssreôôõõ penÁ
pREF'EITURA MUNtctpel oe colicónote oo p,qnÁ

PODER EXECUTIVO

PREGÃO PRESENCIAL
No 9/2020-OO3

Prec.rúo:,rjl0ril$l
Fclhr:---_ú5--
Ruàrbri n- *-

coNTRATO No 3103001-2020

Contrato Administrativo que consiste na Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - Micro-ônibus urbano de
Transporte Sanitário, para atênder as necessidades do Fundo I'lunicipal de Saúde de Concórdia do
pará, conformê propoita no 07234.361000/ 11go-Os-Ministério da Saúde que entre si firmam de um

lado, o FUNDo MUNIcIpAL or saúor or coltcónota oo panÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
portador do CNpJ no 07.234.361/0001-41, com sede administrativa na Av. Castelo Branco, s/n Bairro: São

iedro, Concórdia do Pará- Pa, representado neste ato por seu Gestor Municipal, Sr. Alfonço Luiz Batista,

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade no 4342718 SSP/PA e CPF no 123.399.462-04, neste ato

designado CONÍRATANTE, e de outro lado, a empresa P G AGUIAR VIEiRA, Pessoa lurídica de Direito

Privado, portadora do CNPI no 27.967.465/OOOL-72, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, no 2563,

Nova óanta Inês, Santa Inês - Ma, CEP: 65.300-480, representada por Vilza Maria Cruz da Silva,

bastante procuradora, representante comercial, portador da Cédula de Identidade no 3711646 3a

Via pclpA e CPF no 636.345.L12-49, neste ato denominada CONTRATADA, nos termos da Lei no 8.666/93 e

pregão presencial No 9/2020-003 de acordo com as cláusulas e condições a seguir fixadas:

cúusuu PRIMETRA - Do oBtETo:

1.1 O objeto do presente Contrato consiste na Aquisição de Unidade Móvel de Saúdê - Uicro-ônibus
Urbano áe Transporte Sanitário. para atendei as nêcessidades do Fundo Municipal de saúde de

Concórdia do Pará, conformê Propósta no O7234.361OOO/ 1190-O5-Ministério da Saúde.

1. CúUSULA SEGUNDA. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES;

2.1. Aplica-se a este lnstrumento as disposições do Pregão Presenciai No 9/2020-003, bem como faz parte

deste a proposta formulada pela CONTRATADA em 27/O3/2O2O'

2.1.1. Havendo divergências entre os documentos citados e este contrato prevalecerão os termos do último'

CúUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇõES DE FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO:

3.1. O objeto licitado, serão fornecidos em até 6o(dias) dias corridos após o recebimento da.ordem de compra

ã/ãu rrrota Oe Empenho, pelos valores descritos na proposta consolidada, sendo proibida a cobrança de qualquer

outradespesaqUevenhaainterferirnosValores,prazoestequeSerácontadodadatadorecebimentopela
licitante contratada da Ordem Oà Compra e/ou da ilota de Empenho emitidos por esta Municipalidade

3.2. Fica assegurado o direito da CoNTRATADA ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito

pi,Jii"-r"iÃãlã ÁJministração alÃãn.tránao o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou

alteração da base de .ar.uro puã.oüiã"i" ãá úiuri.r qre venham a incidir sobre o objeto licitado neqociados

3.2.1. o índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do

Consumidor (INPC)

3.2.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela CONÍRATANTE'

3.3. A CONTRATADA fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por objeto licitado'

de acordo com as necessidades da CONTRATANTE'

CúUSULA QUARTA - DO PREçO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. A CONTRATANTE paqará pelo objeto licitado os preços abaixo especificados:

Av. Marechal Deodoro da Fonseca no20 - Cçntro Fone (091) 3728-1249

CEP. 68685-000 - Concórdia do Pará$,

VALOR TOTALVALOR UNITQUANTUNIDIVlARCADESCRI oITEM R$345.000,00R$345.000,0001UnidVOLARE ATTACK
V8L

c/8.450 COMP.

TrPo MÉDIo
2020

Unidade Móvel de Saúde - Micro-
Urbano de TransPorte Sanitário.
Veículo Categoria M3,okm, adaptado para

o transporte de Passãgeiíos com

deficiência tipo cadeirante ou mobilidade

ônibus01

Gooçordlo do Pnrá
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ES'IADO DO PARA
PRI f EI II RA MI NICIP,{L DE CON('ORDIA OCI P,qNÁ

PODER EXECUTIVO

reduzrda, de acordo com a resolução
CONTRAN e demais normas vigentes no
período da aquisição. Capacidade de
transpoíte de no minimo de20 passageríos
sentados e 01 passageiro cadeirante, deve
conter 01 posto para o motorista. Ar
condicronado, sistema de TV visivel para

todos com Kit l4ultimídia, porta pacote.
Porta lado direito com preparo (DPM ou
PEV) pa.a embarque e desembarqúe de
pessoas com deficiência ou mobilidade
Íeduzida; lanelas com vidros móveis com
guarnição; poltrona para motorista com
deslocamento lateral; cinto de segurança
abdominal para todas as poltronas; tomada
de ar no teto com Saida de emergêncra
acoplada; vrdro vrqra na traseira;
iluminação interna; motoÍ diesel com no

mínimo de 150 cv de potência e torque
mínimo de 45ONm (kqf.m); injeção
eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01

a ré; drÍeção hidráulica ou eletrica ;

tacóqrafo original de fábrica;freio a ar ou
hidráulico com ABS; Suspensão dianteira e

traserra e sistema de amortecedores,
oflqinars do tabrrcante; PBl minrmode
7.200 toneladas; comprrmento minimo de
7.500 m, tanque com capacidade mínima
de 90 litros

Exercício 2020

o vaLoR TOTAL pÂRA I lQUrsrçÃo oo oBJETO LICITADO É Oer n$ 345,000'00 (Trezentos e quarenta

e cinco mil reais).

4.2.opagamentodadespesadecorrentedofornecimentodoobjetolicitadoseráf"!,i1"em,até30(trinta)
dias após a efetiva entrega aos másmos, de acordo com o quantitativo entregue no período, mediante

ãpÃrã'"iuça" das respectivãs Notas Fiscais/Faturas, ordem de compra e recibo'

4.2,1'sendoencontradoalgumerronaNotaFiscalexpedida,.seráimediatamenteoficiadoàCoNTRATADA
apontado as fathas para que a rn;.-u';;";;;; o ããn.Ju."nto oa Nota com expedição de outra contemplando

a corretaexecução do fornecimento'

4.3, o órgão negociador se reserva o direito de exigir da CoNTRATADA, em qualquer 
_epoca, 

a^comprovação de

quitação das obrigações ri..u,t, toiu]J" itàuuÃitiiÉ' 
"nq'unto 

durarem os fornecimentos negociados'

4,4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa enquanto houver pendência de liquidação da obrigação

financeira em virtude Oe pena[oaãã-ou inadimpténcia em função do objeto licitado negociados'

4.4.1. No caso de qualquer discordância entre a solicitação clo ohlêto licttado e o fornecimento dos mesmos ou

rmpropnedade que enseje ". ,,ll"rljàiitã, i,ãuiiá- Ãà.'inirtruç-âá autorrzada a adquiri-los de outra empresa' a

qualquer preço, as expensas ou fitiâ"i" 
-éo"ttutada' 

sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura

apresentada, bem como " 
,"t|- ü'à"rà' 'ã"i'i" 

i"Ár'" siao paóíã maior a outras empresas na execução do

obteto licitado rejeitados

CúUSULA QUINTA - DA VIGÉNCIA:

5.1. O Dresente Contrato vigorará de sua assinatura ate o final do exercício financeiro do ano de 2020' sendo

;;'r;"irJ;;iÃ;;i;;r";à;;;'-;";ã'*,.ü pu'u o cumprimento das necessidades administrativas'

CúUSULA SEXTA _ DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. As despesas decorrentes d;;à";;;;;Jtà tlltj:-l: ^*'rerâo 
à conta do orçamento Municipal para o

exercicto de 2020, de acordo com as funcionais programáticas e elementos de despesas especificos'

,. \a
'iyy

Ooacordia dc For§

Av. Marechal Deodoro da Fonsçca n'20 - Cenrro - Fone (091) 3728-1249

CEP. 68685-000 - Concórdia do Pará

I

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DF, CONCóRDIA DO PARÁ
PODER EXLCLITIVO Processo: llrir â 091

Folha: I tr '+nuortãI]f,1909 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0210 2.069 Manutenção das Atividades do Hospitàl Municipal

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

12150000 Transferência SUS Bloco de investimento

7. 1. Reputa-se direito:

I - DA CONTRATANTE - ser imediatamente atendido pela CONTRATADA quanto ao do objeto licitado,

desde que atendida as condições de fornecimento do objeto licitado estabelecidas na Cláusula Terceira

retromencionada.

iI - DA CONTRATADA - exigir o pagamento pelo fornecimento do objeto licitado ora contratados,

desde que atendidas as condições de pagamento estabelecidas na Cláusula Quarta acima dispostas.

CúUSULA SÉTIMA _ DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES

7.2. Reputa-se obrigação

II - DA CONTRÂTADA:

a)

b)

I - DA CONTRATANTE:

a) Proporcionar à CoNTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
' 

obrigações decorrentes da presente licitação, consoânte estabelece a Lei no 8 666/93;
b) Fiscálirar e acompanhar o fornecimento do objeto licitado
u.t1 fica designado como Fiscal de contrato a sra. Francineide Ferreira do carmo, conforme

Poriaria no OOU2019 - Secretaria Municipal de SaÚde,

c) Providenciar os pagamentos à empresa à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas

nos prazos fixados,

c)

Manterduranteoperíododevigênciadocontrato,ascondiçõesderegularidadejuntoaoFGTS'
INSS, e às Fazendãs Federal, E;tadual e Municipal, apres€ntando os respectivos comprovantes,

bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;

Em relação aos seus empregados 
-será 

r-esponsável por todas as despesas decorrentes do

iorn".i*ànto do objeto liàitaão contratados, tais como: pagamento de salários, seguros de

uiiOãni.t, indenizaçáes, recolhimento de taxas, impostos, contribuições e outros que porventura

venham a ser criados e exigidos pelo Governo
a.àitu. nas mesmas condições càntratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no §

1o do artigo 65 da Lei no 8.666/93;
comprometer-se a fornecer o otleto licitado, nos. prazos..esta belecidos na cláusula Terceira

deste Ajuste, mediante OrOem Oi éotpta expedida pelo l'lunicipio de CONCORDIA DO PARÁ-

Pa;
roi'n"cer o objeto licitado em até 6o(sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato ou

emissão da ordem de compra;
Cumprir as determinações do CONÍRATANTE;
o .Ü"to fi.iuJ" devérá ser fornecido de acordo com as especificações contidas nas Metas e

Étupãr lon.tunt"t no Termo de Referência constante no edital;

I;ã;;;; aanos ou prejuízos causados ao Município de concóÍdia do Pará ou a terceiros pelos

seus empregados ou PrePostos;
iàr r"rpon.ãu"l qranio ao correto atendimento do objeto licitado contratado;

õrrnpril 
"fãrn 

a"l postulados legais vigentes de âmbrto Federal' Estadual e Municipal' as normas

gerais de segurança;
Ã-ernpr"ru á"rerã ofe.ece, assistência técnica autorizada' devendo possuir todas-as peças de

manutençâo e mão de oora quatiiicaaa, consistindo também no envio da equipe técnica para a

.iiuJÀ-a,] õoÁ.Oraia do pará, para realizar montagem, reparos, reposições de peças' e demais

;;;;i";;ü;;õJui puru á irn.ionãt"nto oo ónjeio licitado' em ate os(cinco) dias-úteis ?

;;;;';;';;1"*;çâo oe'assistência do Item licitado, (somente em caso de defeitos de fábrrca)'

durante o período de qurunt,u iã oúto, que deverá-ser de. no mínimo 12 meses caso se faça

necessário o envio do ouieto ricrtaoo ã sedÉ da assistêncra técnica, caberá à Empresã contratada

urau. aorn todo o custo operacional pertinente, como transporte e outros mais'

d)

e)

f)
e)

h)

i)
i)

k)

".\a
'jy,

Av. Mareçhal Deodoro da Fonseca n'20 - Centro - Fone (091) 3'128-1249

CEP. ó8685-000 - Concôrdia do Pará

§âôoótdiâ do Pâtô
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Folha:
Rubrical

l) As peças utilizadas para manutenção do objeto licitado em caso de defeito de fábrica, durante o
período de garantia serão totalmente por conta da Empresa Contratada, exceto as que forem
consideradas danificadas por desgaste natural, que serâo adquiridas pela Contratante.

CúUSULA oITAVA _ DA INEXECUÇÀo E DA RESCISÀo CoNTRATUAL:

8.1, A inex€cução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, independente das demais sanções
cabiveis.

8.2. Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas da Lei no ].O.52OlO2 e do art. 78 da Lei no
8.666/93.

8,2.1. Os casos de rescisão contràtual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
direito ao contraditório e ampla defesa.

8.3. A rescisôo contratual do contrato poderá ser:
8.3,1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII e XVII do art. 78
da Lei de Licitações e Contratos;

8.3.3. judicial, nos termos da legislação.

8.4. Quando a rescisão ocorreT com base nos incisos XII a XVU do art. 78 da Lei retromencionada, sem que
hala culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA NoNA - DAS SANÇÕES:
9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no percentual de
até no máximo 10o/o do valor contratado.

9.1.1. A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrãto e
aplrque as sanções previstas a seguir.

9.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das faturas/notas fiscais
vincendas da CONTRATADA.

9.1.3, Se a multa alcançar valor superior a fatura/nota fiscal vincenda, responderá a CONTRATADA pela

diÍerença, a qual será descontada de pagamêntos futuros, e nâo havendo, cobrada iudicialmente.

9.2. pela inexecução total ou parcial do presente ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia,

aplicar as sanções abaixo relacionadas:

PREFEITURA IúUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
PODER EXECU IVO

ESTADO PARA

Ar'. Marechal Deodoro da Fonseca n'20 - Centro - Fone (091) 3128-1249

CEP.68685-000 Concórdia do Pará

t\ü
a Llt,í\YÜ

§ê&eerd*e ds fer&

8.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniéncia para a Administração;

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa, na forma prevista no item 9.1;

9.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e rmpedimento de contratar com a CONTRATANTE,

por no prazo não superior a 5 (cinco) anos;

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motrvos deierminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que seÉ concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da Sanção aplicada com bâse no subitem anterior.

9.3. As sanções previstas nos subitens 9.2.2 a 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 9,2.1,
facultada a defesa prévia da CoNTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CúUSULA DECIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA:
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10.1. O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei no
10.520/02, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei no 8.666/93 e os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, no que couber.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. A declaração de nulidade do contrato não exonerará a CONTRATANTE do dever de indenizar a

CONÍRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe sela imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem
lhe deu causa.

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que fizerem necessárias, até 25olo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.2.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo
as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA - Do FoRo:

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de coNcÓRDIA DO PAú, Estado do Pará, para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas da execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o prêsente Instrumento em 3 (três) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produzam os efeitos legais.

CONCORDIA DO PARA-PA, 31 de Março de 2020

at"rútft*i,ír:x
ESTADO DO PARÂ

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE CO\('ÓRDIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

CONÍRATANTE

ALFONCO LUIZ a$inãdo de toÍmô

BATrsrA: r 2 r3ee46 li:)"r 
e- ÀLtoNco

20,1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA DO PARA
CNPI no 07.234.361/0001-41
Alfonço Luiz Batista
RG no 4342718 SSP/PA
CPF no L23.399.462-04

CONTRATADO

P G AGUIAR

V ltlRA:27 967 46500017 2

P G AGUIAR VIEIRA
CNP) no 27 .967 .465|OOOL-72
Vilza 14aria Cruz da Silva
RG no 3711646 3a Via PCIPA
CPF no 636.345.112-49

IESTE14UNHAS

Nome
CPF:

Nome
CPFI

s,
Goncordia do Poro

A\. Marechal Deodoro da Fonseca n'20 - Centro - Fone (091 ) 3 728- l 249

CEP. 68685-000 - Concórdia do Pará

Àsú.do&,gddlqú
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ORDEM DE FORNECIMENTO NO O1.O1O42O2O

Recebi esta Ordem de Fornecimento na data abaixo:

Proce
Folhâ
Rubrioa

ffiY
Es.reiiõ"õÕpenÁ

pREFI-.truRA MUNICtpAL ue concónote oo paú
PODER EXECUTIVO

pnrcÃo pneserucIAL No 9/2020-oo3

sso: à0'130{1, T?il

*r \a';1,

P G AGUIAR VIEIRA
CNPI no 27.967.4651 OO01-7 2

Vilza Maria Cruz da Silva
RG no 3711646 3a Via PC/PA

CPF no 636.345.112-49

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n'20 - Centro Fone (091) 3728-1249
CEP. 68685-000 - Concórdia do Pará

OBIETO: Aquisiçáo de Unidadê Móvel de Saúde - Micro-ônibus Urbano dê Transporte Sanitário, para
atender as necessidades do Fundo Municipal dê Saúde de Concórdia do Pará, conforme Proposta no
07234.361OOO / 119O-05-l.linistério da Saúde.

cesso Licitatório: PREGAO PRESENCIAL No 9/2020-003 Data de Abertura: 05/03/2020 às 9:00h

Data de Assinaturat 31/03/2020ConlÍ alo No 3 1 0 300 1 - 20 2 0

Prazo de Entrega; 60 (sessenta) diasValor Contratado: R$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e
cinco mil reais).
Dotações Orçamentárias:

Exercício 2020

1909 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0210 2.069 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

4.4.9O.52.OO Equipamentos e material permanente

12150000 Transferência SUS Bloco de investimento

Estado: Maranhão CEP: 65.300-480
Endere Av. Iularechal Castelo Branco no 2 563

CN PI oo07-72Í\4 F n 27 .967 .465

Empresa Contratada: P G AGUIAR VIEIRA

Bairror Nova Santa Inês Cidade: Santa Inês

Solicitamos à empresa P G AGUIAR VIEIRÂ o fornecimento de Unidade Móvêl de Saúde - Micro-ônibus
Urbano de Transporte sanitário, para atender as necessidades do Fundo Municipal de saúde de
Concórdia do Pará, conforme Proposta no 07 234.361000/ 119O-O5-Ministério da Saúde .

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA DO PAú
CNPI no 07.234.361/0001-41

Alfonço Luiz Batista
RG no 4342718 SSP/PA
CPF no 123.399.462-04

Ciente,

Documento redi ido em duas vias de i ual teor

Ooocordia do Poro

Concórdia do Pará(Pa), 01 de Abril de 2020.

I
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de DesburocÍatrzaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nê 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento ê a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.967.465/000I-72 DUNS@: 9l*****88
Razão Social: P G AGUIAR VIEIRÂ E CIÂ LTDA

Nome Fantasia: EMPORIO EMPREENDIMENTOS
V 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/ l2/2O22

NaturezaJuridica: SOCIEDADEEMPRESARIALIMITÂDÂ
MEI: NãO

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Or orrência:

lmpedimento de Licitar

Consta

Consta

N íveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

FGTS

Trabalhista (http./,/wwv.tst jus.brlccrtidao)

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadua/Distrital Validade:

Receita MuniciPal Validade:

V - Qralificação Técnica

VI - QraliFtcação Econômico-Financeira
Validade:

I',sta declaraçá o ê uma simples consültâ e oão tem cfeito l€8âl

Validade:

Validade:

Validade:

14/1r/2022
t4/oe/2022
2s/02/2023

2s/ro/2022
ot/09/2022

3t/05/2023

1de 2
Emitido em: 29 /08/2022 15:45

CPF:616.463.843-77 Nome: MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS
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Ministêrio da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.967.465/0001-72 DUNS@: 9l+**T *88

Razào Social: P G ÂGUIÁR VIEIR E CIÂ LTDA
Nome Fantasia: EMPORIO EMPREENDIMENTOS

\- 
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Municipio de Barcarena

Emitido em: 29/08/2022 15:45

CPF:616.463.843-77 Nome: MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS
2de 2
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAçÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Fedêrel No 5194 de 24 de Dezembro d€ 1966
CREA-MA No a59065/2022

Emissão:15/O1/2O22
Validadê: O1lO3/2022

Chave: Âyx7xConselho Regional dê Engenharia e Agronomia do Éstado do Maranháo

CERTIFICAIVOS quê a EmpÍesa mencionada encontÍâ-s€ rêgrslÍâdâ neste Conselho, nos TeÍmos da L6i 5.194/66, coníormê os dâdos impíêssos
nestâ cêítidáo. CERTIFICAMOS, âindâ, que âlé a p.esenle dala, a ÍeÍeÍida pessoa juridicê e seu(s) Íesponsável(is)técnico(s) estão quites com suas
anuidâdes ê demâis obÍigações lunlo âo Conselho Rêgionâl de Engenhaflâ e AgÍooomiâ do Lla.anhão - CREA-Í\,IA, êstândo hâbililâdâ a exêÍcer suas
alividades, o rcunscntâ á(s) âtribu iÉo(Çoes ) de seu(s) responsável(ve's) tácnico(s).

lntêrêssâdôlál

EmpÍes€: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

CN PJ: 27.967.465/000'l -72

Rôgislío:0005'436486

Calegoriâ:MaiÍz

Câpilâl Sociêl: RS í)0.000,00

Dâtâ do câpiral: 13/10,2020

-k

Folha

O!]êI]VO SOCiâ: COI\4ERClO VAREJISTA OE AUTOI\,IÔVÊIS, CAMIONETAS E UTILITÀRIOS NOVOSi COI\,{ÉRCIO POR ATACADO OE
AUIOÀ,IOVEIS, CAI4IONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS| COI\IERCIO POR ATACAOO OE CAMINHÓES NOVOS E USADOS]
COIIIERCIO POR ATACADO DE REBOOUES E SEIIIIRREAOOUES NOVOS E USADOS. COI\IERCIO POR ATACAOO DE ÔNIBUS E

Í\,1ICRO ÔNIBUS NOVOS f USADOS, LOCAÇÃO DI AUTOI\,4OVÊIS SEI\,í CO\OUIOR, LOCAÇAO DÉ OUTROS I\4EIOS DE TRANSPORTE NAO

ESPECIFiCADOS ANTERIORI\,IENTE, SEM CONDUTOR (CAI.{INHÔÉS, RÊBOOUES, SEIVIRREBOOUES E SIMILARES); ALUGUEL DE
IVÁOUINAS E EOUIPAI\4ENTOS AGR|COLAS SEIú OPERADORi ATIVIDADÉS DÊ APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICAOAS
ANTERIORMENTE (LOCAÇÂO OE MÀQUINAS E EOUIPAI\,4ENTOS AGRICOLAS COI!4 OPERAOOR, LOCAÇÃO OE MÁOUINAS E

EOUIPAI\,IENTOS AGRICOLAS SEI\,1 OPERADOR), COLETA DE RESIDUOS NÀO PERIGOSOS. COLEIA DE RESiOUOS PERIGOSOS, OBRAS DE
UREANIZAÇÀO . RUAS PRAÇAS E CALÇAOAS: PERFURAÇÁO E CONSTRUÇÀO DE POÇOS DE AGUA, CONSIRUÇÁO DE FDIFiCIOS OBRAS
DE TERRAPLENAGE[4: CONSÍRUÇÃO OE INSÍALAÇÔES ESPORT]VAS E RECREATIVAS; TRANSPORTE ESCOLAR;ALUGUEL OE MÁOUINAS
E EOUIPAIüENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERAOOR, EXCETO ANDAII\,iES, COMERCIO VAREJISÍA DE MAIERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EM GERAL: COMÊRCIO VAREJISTA OE IVAOEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISÍÂ OÊ CAL. AREIÂ. PEDRA BRITADA, ÍIJOLOS E
IELHASi COMÉRCIO VAREJISTA OE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICAOOS ANÍERIORMENTÊ (CIMENÍO. CALHAS PARA
CONSTRUÇÃO, AZULEJOS, CERÂMICAS. EOX PARA BANHEIRO, ARTEFATOS DE CIMENTO), COMÊRCIO VAREJISTA DE MAIÉRIAL
ÊLÊÍRICOi CO[,4ÊRCIo VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÀULICOSi COMÊRCIO VAREJISÍA DE vIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E

MAÍERJAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTASi COMÉRCIO A VAREJO OE PEÇAS E ACESSÔRIOS
NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES: COMÉRCIO A VARÉJO DE PEÇAS E ACESSÔRIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;
COI\,IERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÔRIOS NOVOS PARA MOTOCICLEIAS E IVOTONEÍASi COMÊRCIO A VAREJO DE PEÇAS E

ACESSÔRIoS USADoS PARA MoTocIcLETAS E [4oToNETASi SERVIÇOS DE MANUIENÇÃO E REPARAÇÃO MECÀNICA DE VEICULOS
AUTOITIOTORES; SERVIÇOS DE OPERAÇÂO E FORNECIMENTO DE EOUIPAIVENTOS PARA TRANSPORÍE E ÉLEVAÇÃO DE CARGAS E

PESSOAS PARA USO EM OBRASi SÊRVIÇO DE TRANSPORTE OE PASSAGEIROS - LOCAçÀO DE AUTOI\,4ÔVEIS COT' I!,IOTORISTA,

RêSIíiÇõES RE]â1iVêS AO ObJEtiVO SOCiAI: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ÊNGENHÂRIA AMBIENTAL, NO ÀMBITO
DAS ATR'BUIÇÔfS DE SEU RESPO\SAVEL TECN CO

Endêr€ço rüaríizi RoDoVlA BR 316, 1996, VtLA oLll\,tPlca, SANTA rNÊS, [44, 65309899

Trpo de RegistÍo: Registro Deínitivode EmpÍesâ

Da\a lnicial. 21 101 12021

Datâ Fina I lndeílnido

Regl§tro Rêgional: 0000543674DDMA

CERTIOÃO DE REG1STRO E OUITAÇÀO PESSOA JURIOICA

lnÍormâçôês / Notâs

- A capacidãde técnjco-profissional da empresa é comprovada pelo conjunlo dos acêrvos tócnicos dos proÍissionais constantês de seu

- Â cêrtidào teve suâ validôde rêduzi.lâ êm vartude dâ OATA FIM DO CONTRATO dâ Responsâbilidaclo Íácnica do profissional: EEATR|Z
AZEVEDO oE OLlvElRA. Data dê íim do conkato: 0í/03/2022

- Esta certialão pêrderá a valiclade, caso ocorra quâlquêr alleÍaçào posterior dos êlemêntos cadastrais nsla contidos

última Anuidade Paga

A.o 2021(1/r)

- 

Autos ds lnfraÉo

- 

ResponsávsisTécíicos
ProÍisslonal BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA

RêgislÍo: 1116227924

CPFr 056.757.923-92

Dâtâ lnicio: 16/072021

Daia Fim: lndêínido

Datâ Fim de Conrralo: 01/032022

A âllênlclóade dêstâ cêí'dão pode sêÍ vení@da em: htlpsrlúeã-ms s[âc @ó.b./publrcd, com a úav€: ayrTt
Jmpresso s: l r01/2022 ás 11 '12:21 po. adapl, tpt 17f.14.104.U
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAçÃO
PESSOA ]URIDICA

Lei Federel No 5194 dê 24 de Dezembro de 1966

rt,ÉÀ-Íl,Â No 859065/2022
Emissão:15/01/2O22
Validade: O1l03/2O22

Chavê: AyxTx

Tilulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RESOLUÇÃO 218, OE 29i06I73, DO CONFEA

Íipo de Rêsponsabiiidâde: RESPONSAVEL TÉCNICO

PÍonssiona: ROBERTO LUCINDO SILVA

Rêgistro: 1114607169

CPF: 018.466 593'02

oata lnício:21rc1/2021

Data Fim: lndeíinido

Dâta Fiín de Contrâto: lndeÍnido

Tilulos do PÍolissional:

ÊNGENHÊIRO AIVBIENÍAL

Procsssor-1ggl[§
Folha
Rubrica;_1a_ -

Atr buição: ART 2 DA RES 447 DE 22109/2000, DO CONFEA.

ENGENHElRO DE SEGURANÇA DO TRAAALHO

Alírburçao: Artigo 4'da Resolução 359/91

ESPECALIZAÇÁO ÊIV GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO

A,.IbL'!âO ARTICO 6" DA RES N" 2'8173 DO CONFFA, RESIRIIA AS ATIVDADES DE SUPERVISÀO I'TEIú II, ESTUDO t
P.AI\EJAIVENTO \ITEV 2) E CONDUÇAO DE TRABA, HO IÉCNICO IITEV 'ÁI DESTA RESO.UÇÃO, REFERENTES A

LEVANTA[,{ENToS ToPoGRÁFICoS

ESPECIALIZAÇÃO ÉI!,4 ENGENHARIA SANITÁRIA Ê A[,4BIENTAL

AtÍibuiçâo: ARÍ. '1" DA RES. NO 310/1986 E NO ART.20 DA RES. NO 44712000, AMBAS DO CONFEA, ASSOCIADAS AO § 1" DO
ARÍ. s" DA RESoLUÇÂo No r.073/2016 Do coNFEA, RESTRTTA Às AT VTDADES DE GESTÁo E cooRDENAÇÀo (ATIVTDADE

OI), P.ANEJA]VÉNTO (AT VIDADE 02} E AVALIACÀO IATIVIDADE 06' REFERENTES A, ADIVIN STRACÃO E ORDI\AIüTNTO
AI,IBIENTA]S E AO MONITORAMENTO E |\JIITIGAÇÁO DE IIVPACÍOS Ai.'!BIENTAIS| SISTEIVAS OE ABASTECII4ENIO DE ÀGUA.
INCLUINDO DISÍRIBUIÇÃO É ÍRATAí1.,IENTO DE ÁGUAi SISTÉT,IAS DE DISTRIBUIÇÀO DE EXCRETAS E DE AGUAS
RES]DUÁR]AS (ESGoTo) ÉIV SoLUÇÔES IND1VIDUAIS oU SISIEI\,4AS DE ESGOTOS, INCLUINDO TRATAMENTO: COLETA.
TRANSPoRTE E TRATAI\,1ENTo DE RESiDUoS SÔLIDOS (LXO); CONTROLE SANITÁRIO DO AI\,IBJENTE, INCLUINDO O

CoNTRoLE DE PoLUIÇÃo A[,1BIENTAL,

lipode Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

- 

Sócios

Socior PAULO GUTEIúBERG AGUIAR VlÉlRA

CPF: 043.178.463-90

FunÉo: EIVPRESARIO

Socor [,44R A EDUARDA MÀSCARENHO DE FAR]AS

CPFI616 463 843 77

FunÇào:EItIPRESARlA

a aurentErdade dêsla ce.tdâo pode ser ve.iliedâ em: hllpsl/crsa-hà srtác.com br/publrcol, com a chave: ayxTx

lmpresso eh: 1í01/2022 às 11:12:21 pot: adapt ip 117 74104.64

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Éstado do Mâranhão
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liffi:o,Jc+40s:-
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coNsELHo REGIoNAL DE CoNTABILIDADE Do MARANHÀo

o coNSELHo REGIONAL DE CONTABILIDAOE DO MARANHÃO CERÍIFICA que O

profissional identiÍicado no presente documento encontra-se em situaçáo REGULAR neste

Regional, apto ao exercicro da ativtdade contábll nesta data, de acordo com as suas
prerrogativas proflssionais, conforme estabelecido no art.25 e 26 do Decreto-Lein." 9.295/46.

lnformamos que a presenle certidão náo quita nêm invalida quaisquer débitos ou infraçóes que,
posteriormente, venham a 5eÍ apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnrcos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL OE CONTABILTDADE MA

Ceíldâo..': ua./2022./000026ô6
Non€: oARLY DÂINYELE LAGO OE MELO CPa: 021.582393.82
CRCruF n.'UÂ-014087/0 Categoriâr CONTAOOR
Yalldad.: 0711212022
Finálldadê: BALÂNço PAIRIMONIAL. REGISfRADO NÂ JUNÍA coMERCIAL

hllps //servicos.crcma.oÍg.br:444lscripts/SOL-dhpvo3MA.dll/login 1r1

cERTIDÃo DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

I

Confirme â êxastência deste documênto na página http //201 .33.23.178/spwMÀprincipal.htm, mêdiante
nÚmero de contÍole a seguir:

CPF : 021.582.493{2 Controle I 8340.8654.8968.E968
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aoNsarlro REGtca.LÀt ta conl.íÀ8ÜDÁDl

coNSELHo REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
cERT|DÃo NEGAT|VA DE DÉBros PRoFlssloNAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
MARANHÃO ceÍtiÍca que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIF DO REGISTRO

A presente CERTIDÃO não quitâ nem invalidâ quaisquer débitos ou infrâçóes que
posteriormentê, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A Íalsificação desle documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva aÇáo penal.

NOtVE............
REGISTRO.,,.
CATEGORIA..
CPF

1t1

Emissão: MARANH 

^O,2410812022 

as 15:25:36.
Válido até: 221 1 I 12022.

Código de Conlíole: 256777.

Para veriícar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO
t\,4A-014087/O-5
CONTADOR

*r.582.493r-
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Processo: iC"l1lfiq1 .l-olhe: I(,a_ 

-+l*..1__
RubÍica: k

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

GERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

o coNSELHo REGIoNAL DE CoNÍaBILIDADE Do MARANHÂo cERTlFlcA que o
proílssional identiíicado no presente documento êncontra-se em situaçáo REGULAR nestê
Regionâ|, apto ao exercÍcio da atividadê contábil nesta data, de acordo com as suas
prenogativas profissionais, conforme estabelecido no aÍt. 25 e 26 do DecretoLei n." 9.295/46.

lnformamos que a presente certidão náo quita nem invalida quaisquer débitos ou infraÇóes que,
posteriormente. venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos kabalhos técnicos elaboÍados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIOT{AL DE CONTABILIDADE IUA

Cenidâo n.': MÀJ2022100002669
Nomc: DÂRLY OANNYELE LAGO OÉ TELO CPF: 021.582.493{2
CRCruF n.' UA'01u10E7/o Catêgorl.: CONTAOOR
Vàlldad.: íJ711212íJ27

Finálldide: EOlTAls OE LlcnAÇÁO

hitps://servicos.crcma.org.br:444lscripts/SQL_dhpv03lúA.dlUlogin 1tl

I

ConÍirme a existência dêste documenlo na pá9ina http://201.33.23.178/spwMêy'principâl.htm, mediante
número de contíole a seguar

CPF : 021.582.493"82 Controle . 1925.1239.'1553,'1 553
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Folha
RubÍica: {

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÀO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

ConÍirme a existência deste documento na Página httpl/201.33.23.178/spwMAJprincipal htm' mediantê

número de controle a seguir:

CPF : 021.582.493{2 Conkole i 3431 3745 4059'4059

o coNSELHo REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERIIFICA qUC O

profissional identiÍicãdo no presente documenlo encontra-se em situação REGULAR neste

Regional, apto ao exeícício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas
prerÍogativas proflssionais, conforme estabelecido no art.25 e 26 do DecretoLein.'9.295/46.

lnfoÍmamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou ihfraçôes que,

posteriormente. venham a ser apurados contra o titulaÍ deste registro, bem como náo atesta a

iegularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade'

CONSELHO REGIONAL OE CONTABILIDADE MA

Cêíidâon.':,AJ2022/00002667
Nomê: DÂRLY oANNYELE LAGO OE IÚELO çPF: o21.5E2.493'42
cRC/UF n.' MA-o1t087lo Catêgoía: GONTÀOOR
Vâlldade: 0711212022
Finalidadê: LIvRO OlÁRlo

hltps://servrcos.crcma.org.br:444lscripts/SOL-dhpv03['lA dll/login
1 1

{rt!--t.

i

I

& l

i



SERVIÇO PÚBLICO FEDÉRAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. MMA
INSTIÍUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÀVEIS .IBAMA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Númêro da Certidão: 241s4432
Emitido em: 3010812022

válida até: 2910912022

INTERESSADO:
CNPJ/CPF:

P G AGUIAR VIEIRA

27 .967 .46510001-72

Frocluo: {tli{i 0/.'i ,

Folha: l(..(,i
RubÍica: t- - -

NADA CONSTA

oBsERvAçÔES:
1. Cêíidão expodida gÍâtlritamente:
2- Esta dêclaração é váladâ sem Íasuras ou omsndas;
3. A pÍês€nt€ c;didão náo sêrvná do prova conrra cobrânça de quatquer dâbito qu€ viêr a s6r rêclamâdô pâlo lBAira;

4. Esta ceÍtidáo ó váliclâ poÍ 30 (tíinta) diâs;
s. A autonticidadê dêstã c€rtidáo pod€ sêí ave guâdâ no 3tte do tbama. enderêço hltpj/ü/ww.ibâma.gov.bÍ, mênu Fecilidâdês' link Taxas->Coíidão neEativa do I

6. Expêdidâ cl§ acordo com a IN/IBAM^ n'10 dê 07 ds dêzêmb.o dê 2012'

t



Processo: LrO'L't [){J -

Folha: [1O
Rubrica: Ê.-, - -

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI,HISTÀS

Nome: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA (MÀTRIZ E FILIAIS)
cNP,J: 27 .967 .465/000L-72
Certidão n" | 28384847 /2022
Expedição : 30 / 08 /2022, às 07:56:28
validade: 26/02/2023 - 180 (cento e oicenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se quê P G ÀGUIÀR VIEIRÀ E CIÀ LTDÀ (!úÀTRIZ E FILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 27 . 9 6 7 ' 4 6 5 / o o o 1- ? 2 , NÃo coNsTÀ como

inadimplente no Banco Nacional de Devedorês Trabalhistas'
Certidãoemitidacombasenosarts.642-Ae883-AdaConsolídação1
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns 'o )'2 '44o/20Ll. e

13.467 /2OL7, e no ALo Ol/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022'

os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe lec imentos , agências ou filiais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Intêrnet (http: / /www. tst. jus 'br) '
Certidão emiEida gratuitamênte '

TNFORMÀçÃo rMPoRT.âNtE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaÇões

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciaj's trabalhistas, inclusive no concernentê aos

recolhimentos previdenciários, a honorários ' a custas ' a

emol-umentos ou a recolhimenEos determinados em Iei; ou decorrêntes

de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do

Trabalho, Comissão de ConciliaÇão Prévia ou demais títulos que' por

disposição legal, contiver força executiva'



3' OFiCIO EXTRA.'UDICIAL DE SANTA INÊS - MA
TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO, REGISTRO DE

rÍTULos E DocuMENTos E pEssoAs.ruúorcs
EsrÀDououeuxnÁo

Sérgio Castrequini Fante
Tibcliío e Oficial

CERTIDAO

CERTÍFICO a pedido da parte interessada e
usando das atribuições que a 1ei me confere, que revendo os lj.vros de
PROIESTO, deste cartó-rro, verifiquei deles ffÃO coNsTÀR registro de
PROTESTO, de responsabilrdade de P G ÀGUIAR VIEIRÀ E CIÀ &1DÀ, pessoa
juridica, inscrita no CNPJ sob o n" 21 ,951 ,465/OOOL-12. situada na Rod.
BR 316, rr'- 1996, Bairrô Vita Otimpj,ca, Santa Ínês, Estado do Maranhãô.
Certifico ainda, que, âs buscas realizadas compreendem o periodo de
5(cinco)anos. Emolumentos contêndo valores do FERJ, EERC e EEMP/EADEP:
64,14.

O referido é verdade e dou fé.
Santa Inês, 09 de seteobro de 2O22.

Soraya Sousa Vi e
Escrevente Auto ri zâda

I ra

PôdeÍ Júdiciário - IJMA. Selo:
cERTtD029876330SG0L705JTYP1 2,

09t09t2022 1 1 :35:13, Alo: 17.5 1, Parte(s): P G
AGUIAR VIEIRA E CIA LÍDA. P G AGUIAR
VIEIRA E C,A LTDA, ToIaI R$ 44.17 EMoI R$

39,S0 FERC R$ 1,I9 FADEP R$ 1,59 FEMP R$

1,59 Consulte em https://sêlo.tlma.ius.br

PodeÍ Judiciário - TJMA. Selo:
AROUlV029876TGrGZ0L6IRR61 D21,
agngÀAzzl1:35:15, Ato: 17.9, Pâíte(s)i P G
AGUIAR VIEIRÂ E CIA LTDA. P G AGUIAR
VIEIRA E CIA LTOA, TOTAI R§ 5,57 EMOI RS 5,02
FERC R$ 0,15 FADEP RS O,2O FEMP R$ O,2O

Consulte em htlpsJ/selo.tjma.jus.br

ET*E

mm

EI&TEffi
EbTEI

Hffi
Podêr Judiciário - TJMA. Selo:
BUSCASO298766KGUAO3A3UHGML87,
09/092022 1'l:35;16, Atô: 17.6.2, pâíe(s): p c
AGUIAR VIÉIRA Ê CIA LTOA, P G AGUIAR
VIEIRA E CIA LTDA, TOIâI RS 'I1,OO EMOI R$
9,92 FERC RS O,3O FAOEP R$ 0.39 FEMP RS
0 39 Consu[e em hflps /seto.ljmâ.JUs.br

U,

Processo:,itlll,C! I
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Rubrica: L - _
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERo DÉ INSCRIÇÀo

27.967.465/0001-72
iIATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERÍURA
14t06t2017

P G ÂGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

' I Da L: IÁB!-LalML\TO,\OvL Df FA\-ÁSlrl
E PORIOEMPREENDIMENTOS ÊPP

CODIGO E OESCRIçÃO DA ATIMDAOE E

45.1'l-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas ê utilitários novos

RIÇÁO DA NÀÍURE:À JL,]R

206-2 - Sociedade Emprêsária Limitada

ROD BR 3í6
NI.]MERO

1936
COMPLEMENTO

65.300-970 VILA OLIMPICA
MUNIC

SANTA INES

ENDEREÇO ELETR

EMPORIOETi!PREENDIMENTO@GMAIL.COI,!

TELÉFONE

(98) 8406-1048

ENTE }EDERAÍIVO RESPONS VEL IÉFR)

1110612017

MOTIVO DE SIÍ\] CAOASÍRAL

slr ESPEC AL
DAÍA OA SITUAÇ ESPEC AL

DIGO E DÉSCR DAS AÍIVIDADES 1CAS SECUN

01.61-O-99 - Atividadês de apoio à âg,icultuÍa não especiticadas anterioÍmente
38.1{.{'00. Colera de residuos não-perigosos
38.'12-2-00 - Coleta dê rêsiduos pêrigosos
,l'l.20-,t-00 - ConstÍução dê êdiíícios
42.í3-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pÍaças ê calçadas
42.99-5-0í ' Construção de instalaçóes espoÉivas e rêcreativâs
43.13-,1-00 - ObÍas de terÍaplenagem
,13.99-1-04 - Sorviços de operaÇã-o e Íornecimento dê equipâmêntos pala transpoÉe e elevaçâo de cargas ê pessoâs pata

uso em obÍas
,13,99-1-05 - Períuraçáo e conslruçáo dê poços de água
45.11-{"03 - Comércio pôr atacado dê automóvêis, camionetas e útilitáÍios novos e usados
45.í1-í-04 - ComéÍcio poÍ atacado dê caminhôes novos e usados
45,Í1.í-05 - Comércio por atacado de Íeboquos ê semi-rêboques novos e us'dos
,15.í1-1.06 - Comércio por atacado de ônibus e micÍoônibus novos e usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção € ÍepaÍaçào mecânica de veiculos automotoÍês
,15.30"7-03 - ComéÍcio a varejo de peças e acêssó os novos para veiculos automolorês
45.30-7-04 - comórcio a vaÍeio de peças ê acêssóÍios usados para veículos automotorês
,15.41.2-03 - ComéÍcio a varêjo ds molocicletas e motonotas novas
,í5.4í-2-06 - comé.cio a varejo de peças e acessórios novos para molocicletas e motonêtas
,ls.il'l-2-07 - Comércio a vareio de peças e acêssóÍios usados para motocicletas ê motonetas
,l7.,ll-5-OO - Comércio varcjista de tinlas e matêtiais paÉ pintura

MA

PÍocessoi ln'ilqq+-
Folha: I I 'I3010812022 o8o2
Rub

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 3OlO8t2O22 às O8:O't:55 (data e hora de Brasília)' Página:112

112

I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha: ,
RubÍica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚIúERO DE INSCRIÇÀO

27.967.465t0001-72
ÍrtaTRlz

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÂO
CADASTRAL

11t06t2017

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

coDrGo E DESCRTÇ ICAS SECI,]N

47.42-3.00 - Comércio vareiista de material elétÍico
47.43.1-00 - Comércio vareiista de vidÍos
,{7.,14-0-01 - Comércio varejista de terragens e feramerúas
47.44-0"02 - ComéÍcio varejista de madei.a e a.teíatos
47.,14-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47-4,1-0-04 - Comércio varêjista dê cal, aÍeia, pedÍa britâda, tiiolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio va.ejista de materiais de const,uçâo não especiÍicados anteriorm€nte
47.44.0-99 - comércio vareiista de maleÍiais de construção êm geral
,19.23-0-02 - Serviço de transpode dê passagêiÍos ' locação de automóveis com motorista
49.24.8-00 - Transpone escolaÍ
77.í1-0-00 - Locação do automóveis sem condutoÍ
77.í9-5.99 - Locação dê oulros meios de tÍansportê não êspeciÍicados ânterioímsnte, sem condutor
77.31{.00. Aluguel de máquinas e oquipamentos agricolas sêm opeÍadot
77.32-2-01 - Aluguel de máquihas e equipemêntos para con§truçáo sem operador, sxcêto andaimês

DGO E DÉSCR DCA

206-2 - Sociêdade Empresária Limitada

ROD BR 316 1996
COMPLEMENÍO

65.300-970 VILÂ OLIiIPICA SANTA INES

ENDEREÇO ELEÍR rco
E M P O Rl o EM P RÊ E N Dli,l E NTO@GMAI L.c OÍt'l

TELÉÉONÊ

(98) 8,r06í 048

SITUA
1110612011

CADÁSTRÂL

srÍ ESPECIAL õmTÀarraÀÇ o ESPECTAL

lrlA

3010812022 08 a2

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n" '1 863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 3OlO8l2O22 às O8:Oí:55 (data e hora de Brasília).

1

Pàgina. 212

2t2
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Folha
Rubrica t

TRIBUruAL DE CONTAS DA UNIÃO

Este relatitrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pcla veracidade do resultado da consulta e do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
inlormaçào relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/08/2022 07:"11 :04

Informa ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

?a : latt

Razão Social: P G AGUIAR VTEIRA E CIA LTDA
CNPJ : 27.967.465/0001-72

Para acessar a cenidão original no o estor, cli ue AQUIrtal do

Resultado da consulta: Nada Consta

rgào Gestor: TCU
adastro: Licitantes Inidôneos

( ) r 3 (icst0 r C NJ
C d C lve Ato d Im prob idadc

d t C \ IA C â dastro \ acro ll il de on onaçoes IS por o
Ll il5 I()

Administrativa e Inelegibilidade
Itesultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão ori inal no portal do ão gestor. cli ue AQUI

rgão Gestor: Portal da Transparência
aãastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão orig inal no ponal do ó gestor. cli ueÀ I.J I

C

R

rgão Gestor: Portal da Transparência
aãastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

esultado da consultâ: Nada Consta

I)ara accssar a certidão orig inal no portal do ór estor. cli ue AOU I

obs: A consulta consolidada de pessoa.iurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



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.ianeiro de 201 6.

Processo:'ifu1-0Ç]-
Folha: l-l tí
Rubrica: c . -



! n Êiiâ n!
nr'1..^\nn
nnlllllnn TJ:J;&

POOÉR JUOICIÁRIO DO ÊSTÂDO OO MARANHÃO
CoÍregedoriâ Geral d! Jusliça

Secrâtâria Judicial d€ olstÍibulçáô dê Sãnta lnâs

CERTJUDONE.SJDSI . 1 602022
Código de validação: 6E81F7BBBC

Número da guia: 2205620'1001 319036.

CI,RTIDÀO D}- F.\ r-í:\cr,,\ ()Ll

Processo:!la!§§
Folha: -t 1G
RubÍica: L

RI.-CLPIiITÂ Ào;un ICIÂL

USÂNDO da firculdaclc quc rnc conlere a l-ei' CERTIFICO' a rcquerirncnto da partc

infcressnda. quc. dando busca nos nossos arquil'os dos feifos rclcrcnlcs às Varas Cír'cis' nesta

('onurca. nrs açôcs cspccílicas tlc l-alência ou Rccupcração Judicial, a paíir dÔ dia primciro

dc (1.') tlo nris tlc janciro (01) dr: ano tlc dois mil e <lozc (2012) ató a prc§cntc data. constatei

NÃO EXISTIR disrribuiçâo conrra a ctnprcsâ P G AGUIÀR VIEIRA E CIA LTDA - trPP.

inscrirr no cNpJ n.,. 27.9ó7.4ó510001-72. cstabelccida à Rod. BR-]16. n". 1996, baino vila

Olirnpica. Santl lnêsillA. CEP: 65.300.9?0'

CER.tlFlCo.llnalntcntc.quceslasccrctariadeDistribuiçãoóaúnicacxistcnlc
rro Tcrrlo Jurliciririo tie santa Inês. Eslado do Maranhào. 0 relerido c ver«lade e dou fe'

l)atl'rcp.rssadaaprcscntcccrtidàonaSccrctariadcDistribuiçâoamcucargo.noFórum
"l)e scrnbar,cador Joiro ir'l iranda Sobrinho", nesta cidade de Santa lnês' Estado do

irlaranhào,Eu'RcjanneLirrraScrcjocentil.TccnicaJudiciôrio,matriculal504034.
pcsqtliscicdigirci.E.eu,TeresaCristinadossalltossoares.SccretáriaJudicial.matricula

162271. assino. aos vinlc c cinco (25) dias' do mês de agosto (08)' às l0h50min' ano dois mil c

vintc c dois ( 2022 ).

OBSERVAçÔES: ^^r.^^ i^ cár^ Er.r.r ltura etetrônrca
Es., cedrdâo é emfda em uma unica via mediante crôdigo de s6lo El€trônico Judicial' sem Íasu€s @m âsslni

;;:;;;;;ã iàô áícoa'so o" Hil'ã" aà óà a" "'r:' 
aa Resor!ção-GP n" 38/2022!'

Esra Cerrldár reíà var,oaoe oe sesselnia iãO-t oãi ánrot'e 'qn' 149 do Códroo de Normas da CGJ'

o cNpJ. consranre n"r,, c"n,oao li1 
tiiJrLráJp"," 

,ã,"n""te. Sua uruÉrrdade deverá ser coníerida pelo inlerêssado ou

dêstinalàrio.
EslAcERnDÃoAERANGEsoMENÍEAsVARAScor,UNsDoTERMoJuotclÂRloDESANÍAlt{ÊsíMAEBELA
VISTÂ OO MARANHÁO/MA-

CÉRTJUOONE-SJoSl - 1602022 i Códqo' 6EBlFTBBgC
-Vai,Oc 

o aocrrrnento eín !v\!t! llmi rus l)í'vahdsdoc pho

EJ

Scanned with CamScanner

't



TO
llr
ll.1

In1§â nfl
-â*-nfllllllrin K§T§E

po!Ei JUot6lÁRto oo EsrADo Do rr RAilHÃo
Coríê§edÕriâ sêral da Justiçâ

§êrrêtâria Judiclâl de Dlstíibüição de sanlâ lflê§

T§RESA CRI§TINA DOS §ANTO§ SOARÊ§
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância lntermediária

Secretaria Judicial de Distribuição de Sanla lnês
Ívlatrícula 162271

Documenro a$§inâdô. §ANÍA tNÊ§, ?5/08/?022 13.02 (TERESA CRtSTtNÀ DOS SANTOS SOARÉ§)

CERÍJUDONE-S.lDSl - 1602022 I Códi§o: ô§81F7BaôC
aatlu{J

E
?

Valide o documonto en

§§ârtned w'lth CâÍ§Scâonêí



w REPÚBLICÁ FEDERATIVA DO BRASIL
CARÍEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSÉLHO REGIONAL DE CONTÂBILIDADE

DO ESTADO DO MARANHÃO

Categona No Reg istro
co TAooRA MAO140A7

Nome
DARLY DÂIIIIYELE LAGO DE I.IELO

Nascimento Nacionâlidade
O6lO1l1944 BRASILEIRÀ

Natu.alidadê

Assinatura do Profissionôl

Processo: lD,]JO§J..
Folha: L 1 .i
Rubrica: ( _

!

aACHAREL EH CIÊllclÂ.s COTTÁAEIS

tnstiturcão de Ensin o
uuv:ásmlot estaDuAL v^LE Do acanau
Esta càrteira tem fé públrcà como óocumento de idêÍttidade, nos

iermos Oo art. 18 do De(reto_Ler n.o 9 295/46, c/c aÍt ro dà tei
fl.o 6.206/75.

'€7

ldentificação
o169550120016
sEsP-t'{a

filiôção
PEDRO fEN,REIRA DE ]'{ELO
Al.ÍOnIA DO LÂGO OE }IELO

Drplomação
rs l12l2ot2

CPF
o21.582.493-42

Data de Reqrstro
30/0917015

validado el€tronicamente pelo
conselho Federal de

aônràbilidàde
Código de Validâçãor U 79ziD2

w nepúsLrcl FEDERATTva Do BRASTL
CARTEIRA DE IDENTTDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIO AL DE COI{TABILIDÂDE

Do ESTADO DO I'iARANHAO

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCD|grtal em segunda-feira' 13 de abril de 2O2O' às 10:34

I

I

Aproxime um leitor de QR Code Para
validar ou acesse o endereço:

httos: / / sittemas'crc.oro.br / validacao
/ orofis§ionall cpÍl 021582493a2 /codi

go 12794Í)2
t



REFERENTE AÍODOS 05 TSTAEELECIMTNIOS OO EMPREGADOR P G AGUüAA WEIRA Í gALMA. WSCRIÇÁO 27.967.465/000'.72

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SECRETARIA OE TRABALHO

coordenação-GeÍal de Recursos
proc€sso: itl:, Q]Dq 

q
Folha: I 1 -1
_ _.+_ir.i__KuDnca; a-,

crRtroÃo oe oÉgtros rRnaALHtsrAs
NEGATIVA

EMPREGADOR: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

rNscRrçÃo: 2t .967 .465 I oooT -7 2

DATA E HORA DA EMTSSÃO: 3OlOBl2O77, às 07:59:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM debitos decorrentes de autuações em face do empregador acima

identificado.

1. Esta certidâo abrange todos os estabelecimentos do empreSâdor.

2. A presente cêrtidão não moditica â situação do empregador que conste do cadastro pÍêvisto na Portâria lnterministeÍiâl MÍE/sDH n" 2, de 12 de mâ'o

de20ll,quedisciplinâocadâstrodeEmpregadoresqUetenhâmsubmetidotrâbalhadoresacondiçõesanálogasadeescravo,
3. confoÍme artigo 103, § 2e da portâíia lúTp n" 66712o2L, a.ênidão ora instituida ÍeÍlêtirá gempre a última situâção ocoríida em cadâstros

âdministrativos pelo emitentê, dê modo que, havendo pÍocessos enviados à Procuradoria da Fazenda Nâcional _ PÍN, quânto a estes, poderá sêr

obtida certidão especíÍica perante equele óígão, visando a dêmonitmr a situaÉo âtuãliuâde dos mesmos'

4. Erpedrdô com bas€ na Portâía MTP n' 667, de 8 de novembro de 2021 Emitida gratuitamente'

I
Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Ende reçol https://eprocesso.sit.trabalho.Sov'bÍ/certidao/validar

Código: 23UC3FNVE7

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado

I

I



ESIADO DO MÂRANHÃO
PRiFEI'URA MUITICIPAT DE §ANÍA NÊS

Secretaria de Recertâ, Urbani5mo e Pôtrimônio Púbiico lmobiliáÍio
CNP.I: 06. 198.94910001-24

30108/20?2 08:51:54
USUÂRIO:HARRISSON

,'F§r',:rro .i ,eilirr,r ca pêssoô ritoíessada. eua a ômprosa P G ÀGU!ÀR VlÉlR E CA LTDA, dôvidâmantt lnsctrto sob o CNPJ
:: 1167.a6t000 t .7: situada à RODOVI^ BR 316, 1996 VILÀ OLlirPlCÂ, en6ontr.-so quits§ c,om ô6 tributos municipsr§. O
,{rturrê,,1{. i.rqlcrdL oom atta, fazar pÍova d9 OuitâÇâs do l-ít}trtos, nào podondo âar u3ãdo pâra oulros ín§.

A Reíer;da Certidáo terá vâlidâde atê 28111nA22. Processo:&0â{0tf 1
Folha:--lÍ12--
RubÍica:;p--

CERTIDÃO NEGA?IVA DE DÉBTOS.CNO N§ 243112022

AUTENTICAçÀO:EINM-IZXH

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidâs quê venham a ser aporadas.

SANTA INES.MA, 3OIAÜ2022.

\::a



ISTADO DO MANANHÃO
PâEf ErUM MUÍ{IC'PAI DÊ SÂt{ÍA t ÊS

Secretaria de Receita, UrbanisBo e Patrimônio público lmobiliário
CNPJr 06.198.949/0001-24

3010812022 08:52:25
USUÂRloIHARRISSON

CEÊTIOÃO NEGÂTIVA DÊ DIVIDA ATIVÂ MUNICIPAL€NDA NO 2432/2022
ÂUTENÍlCAÇÂO:PERL-Ws4Y

aERTIFICO .; pedido da pessoa lnteressada, que a empíesa p G AcUlÀR VIEIRÀ E CIA LTDA,
lnscrita soLr o CNPJ: 27.967.465/0001-72, situãda à RODOVTA BR 316, 1996, AAIRRO VILA
OLIMPICA, Nesle MunicÍpio, encÕntra-se quites com os lributos municipais, b6m como ô livÍ.o de
DlVl§A ATIVA deste setor de arrecadação desta pÍêfeitura, nâdâ cônsia no que diz respeito ao
débjto em nore da reÍerida empresa. O Rêquerenle pretende com esta, Íazet prova de euitaç5o
de Tributos, não podendo ser usado parâ outros Íins.

A Referrda Ceíidão terá validade alé 2611112022 Folha
Rubrical___L--

Rêssalvado á PreÍeitura o direito de cobrar dividás quê venham ê sêr apuradag.

SANTA INES-MA, 30IA8I2O22

1

eb__
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Procecso:!0-J t 091.
Folha: ii )

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 043.178.463-90

Nome. PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA

Data de Nascimento. 14/08/1988

Situação Cadastral. REGULAR

Data da lnscriçã o: 29107 I 2O07

Digito VeriÍicador: 00

I

Este documento não substitui o 'Com TO

Comprovante emitido às: 16:49:í6 do dia 0í/05/2022 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante. 807E.26í1.082C'CBDB

Rubrica: Ê- _ .-

áo no CPF''

E

n

(l\íodelo aprovado pela tN/RFB no'1.548, de 1310212015.)

1t1

N1t0512022 16 51



Píoc€33o: -tt) .t ) t-r q 1
Folha: I

'?)

Rubrkel,___t\._..-

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SEGRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉEITO

No Certidão: 168861122 Data da 02logl2022 21:05:28

lnscriçãoEstadual: 125307918 CPF/CNPJ:27967465000172

Razão Social: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

Endereço: ROD BR 316, 1996 CEP: 65300970 - VILA OLIMPICA

Telefone: (9S)82080178 Município: SANTA INES UF: MA

certificamos que, após a realizaçáo das consultas procedidas no sistema desta secretaria'

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1gt12l2}O2 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172,de 25 de outubro de "1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência'

Validade da CeÉidão: 120 (cênto e vinte) dias: 3111212022'

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereco:

http://portat.sefaz.ma.gov.br/, "fiüÃ0" "á 
iiem "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa

de Dêbito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressão; 0310912022 08:59:21



Processo:,.$-.ri 04 1
Folha: I J Q
Rubrica: P.-,,

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

Data da 2710612022 15:17:10

Certificamos que, apÓs a realizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo I 56, da lei no 2.231 , de 29t1211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei no 7.799, de 19112t2002, bem como prescrevê o artigo 205 da lei no 5.172' de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Divida Ativa' em

nome do su.ieito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 2511012022'

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

nttp,llportui.setuz.ma.gov.br/, 
"ticanOo 

no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa

No Certidão: 045760122

lnscriçãoEstadual: 125301918 CPF/CNPJ:27967465000172

Razão Social: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

Endereço: RODBR3í6, 1996 CEP: 65300970-V|LAOLltulPlCA

Telefone: (98)82080178 Município: SANTA INES

de Dívida Ativa"

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

UF: ttlA

Data lmpressãot 3010612022 16:41 :26

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No Certidão: 168861122 Data da 0210912022 21:05:28

lnscriçãoEstadual: 125307918 CPF/CNPJ:27967465000172

Razão Social: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

Endereço: ROD BR 316, '1996 CEP: 65300970 - VILA OLIMPICA

Telefone: (98)82080178 Município: SANTA INES UF: lt'14

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria'

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 19112t2O02 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência'

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 3111212022'

A autenticidade desta cêrtidão deverá ser confirmada no endereço:

nttp,llportái.."r".. ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa

de Debito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãot 03logl2o22 08:59:2'1



Procelra;if,43!§
Folha: t Í L
Rubfua:-_8s__ -

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDÀO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS

cerridào emitida às 07:52:31 do dia 3olo8l2o22, com validade de trinta dias a contar da

enr lssao.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

httDs:llctrntas .tcLr.9or.brl ords/Í'.'n=lNA B I t-t.l'ADo:5

Código de controle da certidão: KOJ F300822075231

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

o Tribunal de contas da união CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente

acima identiíicado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos 
-para

participar de ticitaçào na administração pública federal, por decisâo deste Tribunal, nos

i".lno.,ln art.46 da Lei n'8.443/92 (Lei Orgânica do TCU)'

Nào constam da relaçâo consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notillcados do teor dos acórdãos condenatórios. aqueles cujas condenações tenham tido seu

pruro aa vigência expirado' bem como aqueles cuias apreciações estejam suspensas em razào

de interposição de reiurso cotn efeito suspensivo ou de decisão judicial'

CPF/CNPJ: 6l ó.463.843-77



13/06/2022 1516

aOr,ls€LrJO i€GiONA DE CoNÍÂAUDÀD{

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO OO MARANHAO
CERTIDÃO DE HABILITAçÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO

MARANHÃO certiÍica que o(a) profissional identaficado(a) no presente documenlo
encontra-se habilitado para o exercicio da profissão contábil.

IDENTIFIC O DO RÉGISTRO

C. CRC ";""
!,Xe'lo,,fi+ot 

t
t(ubnca: L

A falsiÍicação deste documento constituÊse em crime prêvisto no Código Penâl

Brasileiro, iujeitando o autor à respectiva açáo penal

Emissáo: MARANH 4O,1310612022 as 15:15:45.

Código de Controle: 697795.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o sitê do CRCMA'

NOME.................
REGtSTRO.........
CATEGORlA.......
cPF.....................

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO
MA-014087/O-5
CONTADOR

*..582.493-"'



ir +
Folha:

F-
FÁC11 {{PrNrr.:

Gove.no do Eslado do Maranháo
Secretaíia de Estado de lndustÍia e comércio-SEINC
Junta Comercialdo Estado do l\.4aranltào

, 
''L!.,MI..l::=

FÁCIL ÀÂ^,rHÀo 

-

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistemâ Nacional de Regislro de Empresâs Mercantis' SINfiEM

CeniÍrcamos qle as n,o,n,aÇoes âti.1iro.onslâm dos do.Lrmertos aÍquvadÔs
nesla Junla Comeíciãle sào úgeDres nadalada sna ex

Nohe ghpresari.l: PG ÁOUlÂB vlElFA E CIA ITDA

Nrlur.2a Juad!@: So.El.de En,Dreera Lr llada

NIFE (Sede)

21201 183681

Endereço Complelo
Rodovrâ BR 316. N! 1996. VILA OLIMPICA - Santa lnês/MA - CEP 65300-970

Prô1ocolô i.1Áll?. i:'3'-"

lnício de Atividade
1410612017

Data de Ato Constitutivo
14t06t2017

CNPJ
27 .967 .465t0001 -72

Obiêto Social
45i i 1i o1 coMEÊclo A vARÉJo oE AUTot\lovEts. cAMtoNÉÍAS E urlLIÍARlos Novos 45111/03 coMÊRclo PoR ATAoADo DE

AUTÕMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E ÚSADOS 45111/04 COMERCIO POB AÍACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS

451 1 1/05 COMEBCIO POB ATACADO DE REBOOUES E SEMIRREBOOUES NOVOS E USADOS 4511 1/06 COI\'IERCIO POR AÍACADO DE

ONIEUS E MICBO-ONIBUS NOVOS E USAOOS 77110/OO LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDI]TOR 77195i99 LOCACAO DE OUÍROS

MÊIOS DE TBANSPORTE NAO ESPECTFICADOS ANÍEBIORI.'íENTÉ, SEI\,i CONDUTOF (CAMINHOES, BEBOOUES, SEMI- BÉ8OOUÊS E

sÍ\,{tLARES) 77314/00 ALUGUEL DE l\.{AQUINAS E EOUIPAMENTOS AGRICOLAS SEI\"t OPEBADOR 01610/99 ATIVIDADES DE APOIO A

AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORI\,'IENTE (LOCACAO DE MAOUINAS E EOUIPAI\'IENÍOS AGRICOLAS COM OPEFADOB '

LOCACAO DE t\.iAOlltNAS É EOUtpAt\.'tENTOS AGRTCOLAS SEM OPERADOF) 3811-4/00 COLETA DE RESIOUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2i00

coLEÍA DE BEsrDUos pEnrcosos 42i 38/óo óenes oe uneeNrzAcAo RUAS. PRAoAS E cALcADÂs 4399-1i 05 PERFURAcAo E

CONSTRUCAO OE POCOS DE AGUA 412O4iOO CONSTRUCAO DE EDIFICiOS 43134/OO OBBAS DE TERRAPLENAGÉM 4299'5/01 CONSTRUCAO

I]E INSTALACOES ESPOFÍIVAS E RECREATIVAS 49248/OO TRANSPOFTE ESCOLAB 7732'ZO1 ALUGUEL DE MAOUINÂS E EOUIPAMENTOS

PAÊA CONSÍRUCAO SEl!1 OPERADOR, EXCÉÍO ANDAIIuES 4744-0i99 COMERCIO VAREJISÍA DE MATERIAIS DE CONSTRTICAO EII'1 GERAL

4 i4.|.0 02 Col\lÉRclo VAREJISTA DE MADEIRA E ARÍEFAToS 4744.0/04 coMEBclo vABEJISTA DE CAL, AREIA' PEDBA BRITADA. ÍlJoLoS E

TELHAS 4744.0i05 col,rEncro venr;rsie àà rr,r-Àriaúrs or coNsrRUCAo NAo ESPEctFlcADos ANTERIoRMENTE (clMENro oALHAS

pARA coNSÍFUcAo . azuretos. crnaútcÃs, eox pena eeNHetHo, ABÍEFATos DE ctMENTo) 4742-3100 coMERClo vAREJlsÍA DE

MATEFTAL ELEÍRIco rzlr-olos corrrE"óió vÀÀÉ,rrsra oe rvrlrenrAls HrDRAULtcos 474s-l/oo col\,lEFlclo vABEJlsrA DE vl0Ros 4741

5100 colvERclo vABE.ltste oE lrums i LlATERlÂts pAFrA plNÍu RA 47 44-oto1 cot\l EFCIo vAREJlsrA DE FERRAGENS F FÊRBAI\'4ENTAS

45307103 Go[.,tÉRClo A veneJo oe ptcÃJÉ eãrssôctos tlovos PARA vElculos AUToMoÍoRES 45307/04 coMEBClo A VAREJo DE

pÊcAS É ACEssonros usaoos pnne vÉtculos AUTor\loronES 454iz106 cot\4EBcto A vAFEJo DE PEOAS E ACESSoRIoS Novos PARA

rúoTootcLETAS E Mororuerns +satzoz côl,ltÁCO I vnRelo og pECAS E ACESSORIoS USADoS PABA MoTocICLETAS E MoToNETAS

45200i0r sEBVrcos De rr.raruurEr.rcno Ê nepeÁeõlb uecnr.lce oE vErcuLos AuToÀroroRÊs 43s91/04 sEBvlcos 0E oPERACAO E

FOBNECT[,4ÊNTO DÉ EOUtpnUeltrOS penÀrnnxôpóAre e ETeVACAO DE CABGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 49230/02 SEBVICO

DE TRANSPORTE DÊ PÀSSAGEIROS . óiACÀô O! ÀUTOUOVCIS COI\'! MOÍORISTA 4541'ZO3 ' COMERCIO A VARÉJO DE ÀJOTOCICLETAS

E I\,IOTONETAS NOVAS

Capital Soclal
R$ 500.000.00 (quinhenlos mii reais)

I Capital lnlegralizado
RS 500.000,00 (quinhenlos mil reais)

I
Pa.ticipaçáo no capilal
B$ 250.000,00

Espácie dê sócio
Sócio

Participação no caPital
FS 250.000.00

Espécie de sócio
Sócio

Prazo dê Duíação
lndêtermrnado

Administrador Término do mandato
lndelerninado

Administrador
N

Término do mandato
lndeterminado

' Dados do Sócio
I Nome
I MARIA ÉDUABDA
J I\,,IASCARENHO DE FABIAS

Nome
. PÀULO GUTEI\,,IBERG

AGUIAR VIEIRA

CPF/CNPJ
616.463.843'77

CPF/CNPJ
043.178.463'90

Dados do Administrador
Nome
NlAFIA EDUABDA MASCARENHO DE FARIAS

CPF
616.463.843 77

Ultimo AÍquivamento
Dalã
3Oi05)20?2

Número
2022A673420

Térmiho do mandato
lndeterminado

Ato/êvênlos
316 / 316 - ENOUADBAMENÍO DE EMPRÊSA

DE PEOUENO PORTE

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Situação

Statús
SEM STATUS

Esta cêrtidào ioi emilida aulomaticamenle em O8i 09/2022' às I5:04106 (horário de Brasília)

Se impressa, veriÍicar sua aulenticidade no htlpsj/www'empresaÍacil'ma'9oÚ'br' com o código XsUJDSVC

1de2



gffi:**#g
Rubrica:__L_- 

"

:1ts{l E
FACIL s^Ê.a^Ô:

Governo do Estado do [íaranháo
Secrelaria de Estado de lndustÍia e comércio - SEINC

Junta Comercialdo Êstado do Maranhào

..

- '' l,o'!,,N,!\] iE:
FACIL íAÊÁNHÂO:

ContinuaçãoCERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sisterna Nacional dê ReEislÍo de Emprêsas Mercantis ' SINREM

aba rô.onstaF dos do.umentos arqurvâdos

lffilrt[llilffi ilrililillUM[Xillfi llilll]flil

CARLOS ANDRÉ DE MOBAÉS PEBEIRA

Secrelário Gêral

Prolocolo: r. AC2?021 8240n

Nome Empresârial: P O ÂGUlÁÂ VlElÊA E CIA LÍDA

Nàlurêrâ Jrrtidrca: Sdiec!.ê ÊÔrpíes:na Linrlà'e

2de2



Processo: 1
Folha
Rubrica: L)

T]DTT
Poder Judiciá.io da União

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR|TÓRIOS

CERT|DÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIçÃO (açÓeS DE FALÊNCIAS E RECUPERAçÔES JUDICIAIS)

1ae2"lnstâncias

e CPF/CNPJ de

P G AGUIAR VIEIRA

27 .967 .465/0001-72

cERTlFlcAMosque,apósconsultaaosregistroseletrônicosdedistribuiçãodeaÇõesde
falências e recuperações juoi"üi" ái.poniruis aÍé06lõg/2022, NADA coNSTA contra o nome por extenso

:i3:X:â:35: ,entiÍicaÇão são de responsabitidade do solicitante da certidão' devendo a titularidade ser conÍerida

Bi'i ::",iã:'iiH%"l:,d,dTtXr:1i?ro com as informações in-seridas no banco de dados Em caso de exibição de

processos com dados desatualiáiJi ã1"i"i".."a" a"r.,.a ,"q,u'ã' ã aúátizaçao lunto ao juízo.ou órgão julgador'

c) A certidão será neqatrva quando não for possivel a individualização-ooi lrã"às.ó" por cárência de dados do Poder

ii.,Ji"áuol"rtigo eoi§ zo oà Resolução 1 21lcNJ) i^-^h,án.iâc nivic fatêr
d) A certidão cível contempla .çãã. Jiu"i., ui""uiões fis".ais, execucões e insolvências civis' falências' recuperaçoes

judiciais, recuperaç0". 
"rtr"lro,Jài.,'i"rãl'iJ.iãi,'i.r"roiçoes, 

tutelãJããui"i"t"s A certidão criminal compreende os

orocessos crimrnars, o. pro""..á. 
"iirinais 

militares 
" 

u. .*""riãJ.-p*.ii. ó9-nt1p i,nfo^rma:9e-s sobre o conteúdo

das certidões, con.rtt", ", ***i.iiirt il;; 
;; ;t"' serviÇos' cãáiJeiÀ certiaao Nada consta' Tipos de certidão'

ãiÀ".,Jàiiãii;-l;r ãt.na" 
"o 

ai.po'rio i,o in.l.o il do artiso 3_1 da Lei 8.666/1ee3

;iilJà;;";i;ià iã.nig" ,6 í" óàiiso e;n"t' 
'entençã 

não tíansitada em iulsado'

A aúenticidade deverá serconÍirmada no site do rJDfr gffi-tl*iffi'l3d:"TürtllJfn s;#il"Xl"j
;;t;:#'Nffiiãn"ü, vãi4", certidão - autenticar' inrorÍn

FóÍum de Brasília -

HoráÍio de

NUCER - Núcleo de Emissão de CeÍtidóe< dô TJDFÍ

M"ii:N![ilH*dhHi!ç"":Ài"ifit ' ure t' eoco r' ara B-rérÍeo

Atendimento:7h às 19lilãà 
"!-unO" 

u 
""*t"+"ira' 

exceto fetiados-

O6lOq 12022 09:56 Al

impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 0610912022

;;i; ;üii.l ;; sesurança: 2022'crD'exe5'A3zN'KKzs'uYJl'FBe3
*** y[[194 POR 30 (TRINTA) DIAS ***
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T]DTT

Prcccrro:j0il,IQ9}
Folhe: rq L _

podêÍ Judiciário da união 
Rubrba: Ê- - -

TRTBUNAL DE JusÍça Do DtsrRtro FEDERAL E Dos ÍERRróRlos

GERTTDÃO NEGATTVA DE DTSTRTBUIçÃO leSeeCnl - AçÔEs cívEls E cRlMlNAls)
lae2alnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuiÇão de ações cíveis e
criminais disponíveis alé 09/09/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

P G AGUIAR VIEIRA

27 .967.465/0001-72

OBSERVAÇÔES:
a) Os dadós de identiÍicaÇão são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo rnteressado e pelo destinalário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de

processos com dados desatualizados, o interessâdo deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão iulgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder

JudiciáÍio. (artigo 80, § 2o da Resolução 1 21lCNJ).
d) A certidão cível con-iempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, Íalências, recuperações

1údiciais, recuperações exirajudiciais, inventários, interdiÇões, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os

processo. criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informaçóes sobre o conteúdo

das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.

e) A certidão cível alende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8 666/ l 993.

f) lriedida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença náo transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser coníirmada no site do TJDFT (www.tjdft jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, inÍormando-se o número do selo digital de segurança

impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09 / 09 / 2022
Selo digital de segurança: 2022.CTD.V2MW.AR7Q-OBJB.1 N58.VOYN
*** y[11p4 PoR 30 (TRtNTA) DIAS ***

Página 1 de 1 09/0912022 OA16:34

NUCER - Núclêo de Ernissão de CêÍtidó€s do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton sebastião BaÍbosa, Praça MuniciPal - Lote 1, Bloco A, Ala B - TérÍeo

Brasília - DF

HoráÍio de Atendimento:7h às 19h, de segunda a sêía-ÍeiÍa, exceto Íeíiados'



1
tq

Rubrica p-

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

I,ICITANTES INIDôNEOS

Nome completo: P G AGUIAR VTEIRA E CIA LTDA

CPF/CN PJ : 27.967 .465 10001-7 2

Certidão emitida às 07:50:32 do dia 30/08/2022' com validade de trinta dias a contar da

el1t Issao.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser conÍirmadas no sítro

irit orltas.te tl oY.hr,/o rdsll'l IN i\ t] .ll Âl)( ):

oTribunaldeContasda-UniãoCERTIFICAque,napresentedata'o(a)requerente
acima identificado(a) NAO'õôXSTA da retação de responsáveis inidô'neos 

'para
narlicioar de licitação nu 

"O-iiittt"çao 
pública fáderal' por decisão deste Tribunal' nos

l;;;;.'d" ".t. 
ro A, Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU)'

\ào eonstam rJa relaçào consultada para cmissào desra cenidào os responsávcis ainda nâo

notiÍlcados do teor dos acórdãos condenatórios' aqueles cujas condenações *::^*":::
pi;;ffi;l-ê"";.*fi*a". bem como aqueles cuias apreciações estejam suspensas em ràzao

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão iudicial'

Folha

s:'/lc

Código de controle da certidão: DF9P300822075032

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



Procoro: l0:rt 0'-i1".
Folha: cr'
Rubrica: r., "-

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDAO NEGATIVA

DN

LICITANTES INTDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Certidãoemitidaàs07:51:39dodia30/08/2022,comvalidadedetrintadiasacontarda
emlssao.

A veracidade das inÍbrmações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

tas.tcu. go\.1)r,/oÍdsi !'.'p=lN AUILITADO:5

C'ódigo de controle da certidão: Y4SJ300822075 I 39

Atençào: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

o Tribunal de contâ§ da união CERTIFICA que, nà presente data, o (a) requerente

acima identi{icado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos 
-para

participar de licitaçào na a«lministração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos

i".rnor,lo art.46 da Lei n'8.443/92 (Lei Orgânica do TCU)'

Não constam da relação consultada para emissão clesta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios. aqueles cuias condenações tenham tido seu

frarn d. vigência expirado. bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão

ãe interposi-ção de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial'

hlttts: l,/cotr

Nome completo: PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRÁ

CPF/CN PJ: 043.178.463-90



Improbidade Âdmintstrattva e Inelegtbiltdade

CeÉidão Negativa
proc€seo'.J)f,JlItL
Folha: I i i!'1 -Rubrica:-.1!--

GertiÍico que nesta data (30/08/2022 às 07:47) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 043.178.463-90'

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

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em [!t!]&[yulgacandcontas.tse.ius.bí

Esta certidáo é expedida gratuitamente. sua autenticidade pode ser poÍ meio do nÚmero de controle

630D.EACo.AF93-D448 no seguinte endereço: httos://www.cni jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.pho

Í|ado eín 3010812A22 as O7:47:28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pásina 1/1

3



trnnprobidade Adnninistrativa e Inelegibilidade

Certifico que nesta data (30/08/2022 às 07:44) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 27.967.46510001-72.

A condenaÇão por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inêlegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em fr!t!'/adryuLssçênd§9nias-§elu§ El

Esta certidáo é expedida gratuitamente sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

Gertidão Negativa

bíii brdâ

Proct+to:-)l)ê05-Y
Folha: I(l!í -Rubrica: 0.- -

dml ntrcar rdão h
630D.E9F8.3839.725'l no seguinte endereço htr 5

GeÍado em: 30/08/2022 as07.44:11 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 111

(.



Proc€gtol floàtoql
Folha

IIIr
l.!,'\irf ir,,
§t. t}-r ltrt\ [r ['\/.t.\[ r

IÊUÂRto:043r?846390
OAÍA:23/OA/2022
HORÂ: 12:31

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

t sc. EsTAoual: 12.530.791-8

RÁzÀo socraL: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LIDA
úLrua aLTERAçÁo: 30/05/2022

sÍIuAçÃoFlscÀL: REGULAR

CPÊ/CNPJ:

RAZÃO SOCTAL:

NIRE:

INICIO OE ATIVIDÀOE§:

aGÊNcta REGtoNAL:

NPO DE SOCIEOAOE:

REGIIIIE OE PÀG.:

OAÍA OBRIG, NfE:

CORREIO ÉIEÍRôNICO:

27.967.465tOO01-72

P G AGUIAR VIEIRA Ê CIA LTDA

21201183681

14t06t2017

05 - AGÊNclA oE saNTA lNÉs
socrEDADE EMPRESÁRlÀ LtMtrAoA

NORMAL

01/09i 200s

caÍloslndmelo@hotrnail.com

TIPO PESSOA: JURIDICA

cAPlÍAL socL l: 500-000,00
UFRE: 50 - |IFRE / SANTA INZS

cAT. Do EsTABELEcltlEr{To: [lAÍRlZ OU UNICO

INSC,CENTRÁLIZÀDORÀ: -.

DÀra oadG. EFo: 01/01?2021

ÁREA UÍILIZÀoA -

srÍUAÇÀocAoASIRAL: ATIVO

ENOEREÇO DE ESÍABELECIUEIITO

CEP

€noEREÇO

COMPLEMENTO:

PONTO OE REFERENC.:

CIDÂDE:

TELEFO E:

CEP CÂIIÂ POSTÀL:

65300-970

ROD BR 316

SANTA INES

(98)8208-0178

I{UüERO:199ô

Br,rRRo: VILA OLIMPICA

ESÍAOO: MA

ENDEREçO FISCAL

cÉP

EIIt'EREçO

COMPLEMENTO:

PONÍO O€ REFERENC-:

CIOADE:

TELEFOI{É:

CEP CAD(A POSÍAL|

ROD BR 316

SANIA INES
(98)820&0178

00000-000

NúMEÊo:1996

cNA€ - aÍrvloaoEs Eco ônrcas

oEscRrÇÃo

ÁRros ovoN SNETto EAS LITUÍICAIúDo E uTot\lov IS3c E oal AREJ,1511101l

L DE MÁoutNAS E EoulPAl\.4ENÍos PARA coNsr SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMESALUGUE77322012

3412204 coLETA DE RESiDUoS PERlcosos3

CONSTRUÇÀO DE EDIFiCIOS

OBRAS DE URBANIZAÇÃO ,RUAS. PRAÇAS E CAL

DE INSTALAÇÓ ES ESPORTIVAS E RECREAÍIVASCONSTRU4299501

OBRAS DE TERRAPLENAGÉM.1313400

4399104 ECIIVENTO DE EOUIPAMENÍOS PARATRANSPORTE E ELEV DE CARGAS E
SERVIÇOS DE OPE E FORN

DE POÇOS OE ÁGUAE CONSTRUPERFU43991059

OMOVEI ÚSADOSEAST UTIE NOVOSLITARIOStüCA EONuE Í S,t[4 oRCI ACADOTCO451110310

coMÊRCr O POR AÍACADO DE CAMINHÔES NOVOS E USADOS45111041l
EOVOS SADOSUEB NOOUESOQUREB EES SEIVPO T DEACADOERcotú toC4511105
DOSUSIB USASNOVOSIBU [,{ICRE oôN1 oACADO ONEtocoMÉRC OR4511 106

MEcÂNrcA DE vElcuLos AUToMoToRESE REPSE DE I\,ANUTEN4520001

coMÉRCto A vAREJo DE PE sóRlos Novos PARA vEicuLos AUToMoToRESE ACES

co[.rÉRcto AVAREJo DE PE E AcESSÓRI oS USADos PARA VEíCULOS AUTOMOTORES

coMÉRcto A vAREJo DÊ MOIOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS

ESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAScoMÉRClo AVAREJo DE

TAS À,IOTONETE ASS MOÍOCl LC EloOR US SADODEo E ACESSotúERCI t JCO PEÇAS4541207ts
ÉRCto vaREJlsrA DE TINTAS E À,ATERlAls PARA PINTURAco[.r474r5002tl

coMÉRclo vAREJtsrA DE MAÍERIAL ELÉrRlco21

,1743100 COI\,1ÊRCIO VAREJISIA DÉ VIDROS

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAI\,IENÍAS474440123

MÉRCIo VAREJISTA DE IVADEIRA E ARTEFATOSCO47440022il

coMÉRCto vAREJlsrA DE MATERIAIS HIDRÁULlcos1144003

coMÊRCIo VAREJISTA DE CÂl, AREIA, PEDRA BRITADA TIJOLOS E ÍELHAS

rcre

-@-@

-@

E@

-@

E@

E@

-

EE

Página 1 de 2

MOTIVO CÀDASTRÂL:

BÀlRRo. VILA OLIMPICA

€sÍaoor MA

1742304

-,,r8



1

Folhai

lIE
l.!,,,drr,,r/,
§t.t R!.J.rRl,l nI l r1t.\11,1

usuÂRto,0431r846390
o^Í^:23loA/2o22
HOFÀ: 12:31

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

cNAE - aÍvtoaoEs ÉcoNôMtcas

coMÊRcto vAREJtsrA DE MATERIAIS DE coNSTRUÇÃo NÂo ESPEcIFIcADOS ANTERIORMENTE

4744099 EÀ,I GERALCoMÉRCto VAREJISTA OE iIAÍERIAIS DE CONSTRUi!
DE AUToI\,IÓVEIS CoM MOTORISTAO DETRANSPORTE DE PASSAGEIROS.SERVI29 4923402

TRANSPORTÉ ESCOLAR30

LocAÇÁo DE AUToMÔVEIS SEM CONDUTOR

DE ÍRANSPoRTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONOUÍORLOC DE OUTROS MEIOS32

ALUGUEL DE MÁOU INAS E EoUIPAI\,4ENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR7731400

AIIVIOADES DE APOIO A AGR ICULÍURÂ NÁO ESPECIFICADASANTERIORMENTE016109934

CoLETA DE RÉSiDUOS NÀGPERIGOSOS3811400

Ere

-@ @rc
RÉPRESENÍANTES LEGAIS

NPO OE RENo E/RA2Ào soctaL

3. CONTADORDARLY DANNYELE LAGO DE MELO2158249342
205. ADMINISTRADORI\,iARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS61646384377
101 - sôcloI\,IARIA ÊDUARDA MASCARENHO DE FARIAS61646384377
101 - sôctoPAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA4317846390

rc

AÇÔES JUDICIAIS

EFEIÍOE@

OSRIGATORIEOAOÉ / CREOENCIAMENTO

SITUAÇÃO

Não êxi.rêm obrigatoriâdado!/cr.dênci.mêntos p'Ía ê3!à

INCENTIVOS / RÉGIiIES ESPECIAIS

ãô êrisiêô lncêntivos/Rêqimes Espe.iâis para êssa insc'içáo

Págia 2 de 2

3i

4924800

Náo êrlslomAçóes Júdlci.l5 pán ê*.lns.tl9ao 8Ldüâl'



Innprobidade Admtntstrat"iva e Inelegibilidade

Gertidão Negativa
PÍoccuo: jn'J 

Q Oq 1-.

Folha: r 'i J
Rubrica: f- - .

Certifico que nesta data (30/08/2022 às 07:48) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 616.463.843-77.

A condenaçáo por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em hrto://div uloacandconlas. ius. bí

Esta certidáo é expedida gratuitamente sua autenticidade pode ser por meio do nÚmero de controle

630D.EAE5.82'1 C.4485 no seguinte endereço hI CN r/irn ead nticar ao

GeÍado êm: 30/08/2022 as 07r48r05 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



frocesso::iOi?091.
Folha: l'l'l -Rubrica: {. - -

rrcrr- iüi.lllii;€ Govêrno do Estado do lúaranháo
SecÍetaÍiâ de Eslado de lndlrsÍra e coínerc'o _ SEINC
.,unta Comeícial do Eslâdô dô l,,laÍarháo

rrôrr_;i{,ixillüE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacionsl de Hêgistro de Empresâs Mercantis ' SINREM

cê'lríi.à'nosoue ãs omaçóês ábá ro conslàn dos dÔcunEnlos àrqÚladÔs

Nome Emptesarial: P G AGUIÂR VIEIRA E ClÂ LTOA

Nalureza Juridicar Jo.rêdãde Empíesana Lrmdada

NIBEI CNPJ:
? r-r0l 183681 27367.165000172

Nalureza Jurídlcai Sociedàale Empíesarla Lmrladâ Úlllmoarqúlvamento Númeto:
Dâla:30,05,2022

Arquivamenlo§ §olicitado;

Êstit cen dâo íoi emLlid.t pela Junta Comercial em 12109'2022, às I0:46 2l (horáno de BÍasílial'

S" ,.pr"aa", 
""t,rÁt 

*, âulenlrclCade no httpsirlt ww empresalacil'ma'gov'br com o codlgo OFyZMNLS

lllll lir lllufitllllllillillLlll fllllllllll[lfll]ll11Llli

CAÊLCTS ANDFE OE I./IORAES PERÉIRA

SêcreláÍio OeÍ41

Prolocolo: MAC2202182445

I



Processo: lll-4C41-
Folha: 'r O u'
Rubricâ: a. , Página 1 de 5

ALTERAÇAO DO ATO CONSTITUTIVO E TRANSFORTUAÇAO DE
EIRELI EIVI LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, PAUL0 GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, brasileiro,

solteiro, empresário, nascido em 14l08i1988, portador do RG n' 0302147420055 SESP/MA e CPF:

043,178.463-90, residente e domiciliado na Rua Natal, sN, Jd Nova Era, Santa lnês/MACEP: 65.306-

130, pelo presente ato, na condição de titular da P G AGUIAR VIEIRA ElRELl, com sede domiciliada na

Rod Br 316, 1996, Vila olímpica cEP: 65.300-970 em santa lnês - MA, com registro devidamente

arqurvado na JUCEMA - Junta Comercial do lvaranhão sob. N.0 2'1600202892 com registro em

14t06t2017 e inscrita sob. CNPJ: 27 ,967.46510001-72, resolve transÍormar seu registro de EIRELI em

soclEDADE EMPRESARIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sÓcio, MARIA

EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS, brasileira, solteira, emancipada, empresaria' nascida em

15/10/2005, portadora do RG: 050531342013-6 SESP/MA e cPF: 616.463.,843-77, residente e

domiciliada na Rua Lateral Norte n" 71 Jardim Nova Era, Santa lnês -MACEP: 65.306-075, nos teÍmos e

condiçoes a seguir, Sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e

passivo da EIRELI ora transÍormada:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transÍormada a ElRELl, 1á qualificada, em SoCIEDADE LIMITADA,

passando a adotar como nome empresarial a denominação social de P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA,

com sub-rogação de todos os direitos e obrigaçôes pertinentes'

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica transÍerido R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em

250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, para a sócia ora admitida

CLÁUSULA TERCEIRA: O acervo desta ElRELl, ora transformada, no valor de R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais), passa a constituir o capital social da soclEDADE LIMITADA, ora constitulda

para tanto, firmam em ato continuo, o "contrato social", o qual se obrigam mutuamente na condição de

CoNTRATO SOCIAL pOR TRANSFORMAçÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRn LIMITADA

PAULo GUTEMBERG AGUIAR VlElRA, brasileho, Solteiro, empresário' nascido em 14/08i1988,

portador do RG n" 0302147420055 SESP/MA e cPF: 043.178.463-90, residente e domiciliado na Rua

Natal,SN,JdNovaEra,Santalnês/MACEP:65.30ô-130'eMARIAEDUARDAMASCARENHoDE

FARlAs,brasileira,solteira,emancipada,empresaria,nascidaemlS/10/2005'portadoradoRG:
050531342013.6 SESP/MA e CPF: 616.463,.8,43.77, residente e domiciliada na RUa Lateral Norte n. 71

JardimNovaEra,santalnês-MACEP:65.30ô-0TSpelopresenteato,nacondiçãosóciosdaPG
AGUIARVIEIRA E CIA LTDA, com sede domiciliada na Rod Br3'16, 't996, Vila 0limpica cEP: 65300-

gT0emSantalnês-MA,inscritasob'CNPJ:27.967.465t0001-T2.Resolvem,emcomumacordo,

constituir uma sociedade limitada, mediante as condiçÔes e cláusulas seguintes:

s0cl0s.
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E TRANSFORMAÇAO DE

EIRELI EÍVI LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: P G AGUIAR vlElRA E

CIA LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede localizada na Rod Br 316, 1996, Vila 0límpica CEP

65.300-970 em Santa lnês - MA

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem por obieto social

/ 45111101C0mércio a varejo de automóveis, camionelas e utilitários novos

/ 45111103 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

/ 451 '1 1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados

; 451 1 1/05 Comércio por atacado de reboques e semineboques novos e usados

/ 451 1 1/0ô Comércio por atacado de ônibus e micro'Ônibus novos e usados

/ 7711O!OO Locação de automóveis sem condutor

/ 771g5tgg Locação de outros meios de transporte não especiÍicados anteriormente, sem condutor

(caminhoes, reboques, sem! reboques e similares);

/ 77314100 Alvguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

/ 01610/99 Atividades de apoio à agricultura náo especiÍicadas anteriormente (locação de maquinas e

equipamentosagrícolascomoperador,locaçáodemaquinaseequipamentosagrícolassem

operador);

/ 38114/00 Coleta de residuos náo-perigosos

r' 3812-2100 Coleta de residuos perigosos

/ 42138100 Obras de urbanizaçâo ruas' praças e calçadas

/ 4399-1/05 Peíuração e construção de poços de água

t 41204100 Construção de edificios

/ 43134/00 obras de terraplenagem

/ 42gg-Sl)l Construção de instalações esportivas e recreativas

/ 49248100lransporte escolar

,/7732.2lo1Alugueldemáquinaseequipamentosparaconstruçãosemoperador,excetoandaimes

/ 4744-0/99 Comércio varelista de materiais de construção em geral

r' 4744-OtO2 Comércio varejista de madeira e arteÍatos

/ 4744-OtO4 Conércio varejista de cal' areia, pedra britada' tijolos e telhas'

/ 4744-OlO5 comércio varelista de mateÍiais de construção não especiÍicados antenormente (cimento

calhasparaconstrução,azulejos,cerâmicas,boxparabanheiro'artefatosdecimento)
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E TRANSFORIVAÇÂO DE
EIRELI EIV LTDA

r' 47 42-3100 Conércio varejista de material elétrico Procerro: irfl;lt C91
/ 4744-0103 Comércio varejista de materiais hidráulicos Folha

Rubrica: Ê. - .

/ 47 43-1100 Conércio varejista de vidros

{ 4741-5100 Conércio varejista de tintas e materiais para pintura

/ 4744-0101 Comércio varejista de fenagens e fenamentas

/ 45307/03 comércio a varejo de peças e acessÓrios novos para veículos automotoÍes

r' 45307t04 Comércio a varejo de peças e acessÓrios usados para veículos automotores

/ 45412t06 Comércio a varejo de peças e acessÓrios novos para motocicletas e motonetas

/ 45412t07 comêrcio a varqo de peças e acessÓrios usados para motocicletas e motonetas

/ 452OO]O1Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

r' 43gg1/04 Serviços de operação e Íornecimento de equipamentos para transporte e elevação de

cargas e pessoas Para uso em obras

/ 4gz3)t}2Serviço de transporte de passageiros - locação de automÓveis com motorista

/ 4541-2103 Conércio a varejo de motocicletas e motonetas novas

CLÁUSULA QUARTA

A Empresa iniciou suas atividades em 14/06/2017, e, durará por tempo indeterminado.

parágrafo único: Fica estabelecido o Íoro da cidade de Santa lnês/MA para qualquer ação fundada

neste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiada que seja'

CLÁUSULA OUINTA

o capital é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em divididas em 500000

(quinhentos mil quotas) no valor nominal de (1,00) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos

sócips moeda conente do Pais:

Maria Eduarda [.4ascarenho de Farias

QUOTASfoR$s0cr0s
250.00050250.000,00Paulo Gutemberg Aguiar Vleira
250.00050250.000,00

500.000,00 s00 000 l
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Processo: àCiJtlQ 1'
Folha:

CLÁUSULA SEXTA Rub

A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano,

nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econÔmico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas

CLÁUSULA SETIMA

A empresa será administrada pela socia MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS, que

Íicará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora

assumidas, bem como, de Íepresentá-la iudicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante

todas as repartições e instituições Ílnanceiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em

atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA

O titular declara que não paÍticipa de nenhuma outra empresa individual

CLÁUSULA NONA

Santa lnês/MA 22 de Novembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Administradora

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira

Socio

A administradora MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS declara, sob as penas da

lei, que náo está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de

condenação que o proiba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade

limitada.

E,porassimestardecomumeperfeitoacordo,assinaopresenteinstrumentoemumaúnicavia
queserádestinadaaoregistroearquivamentonaJuntaComercialdoEstadodoMaranhão'
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CertiÍicamos que o ato da empresa P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por

t
61646384377

CPF/CN PJ

PAULO GUTEI\,IBERG AGUIAB VIEIRA

MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS

cERtIFIcO o REGISTRo EY 30/11/2021 13:tlo sOÊ No 212011a3641'

pRotocoLo: 2113?3010 DE 29/11/2027 '

"àor* 
ot a,e"r"rcoçoo: 12toa?39935' .NPJ DÀ .BDE: 27961165000112 '

NrRE: 21201183681 COü EEErÍOS DO REGÍSIRO N' 22/11'/2O2!',

P 6 ÀGI]'IÀÂ \rIEIRÀ E CAÀ LÍDÀ

RICÀÃ.OO DI!{II DIÀS
VICE-PRASIDENTE

ffi ênProsafãcil 'm ' gov ' b!

JUCÊl.ilÀ

IDENTIFICAÇÃO DO(S) AS§INANTE(S)

Nome

0431784ô390

I
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001 -72

Ressalvado o direito de a Fazênda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidâs de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem â ser apuradas, é certiÍicado que:

'1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo ludicial que determina sua
desconsideraçáo para Íins de certificaçáo dâ regularidade Íiscal, ou ainda náo vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Gêral da Fazênda Nacional (PGFN) débitos inscritos

em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou

garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda PÚblica em processos de

execuçáo fiscal, ou objeto de decisáo JUdicial que determina sua desconsideraçáo paÍa fins de

certificaçáo da regularidade fiscal.

conforme disposto nos arts. 205 e 20ô do cTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo

negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo direta â ele vinculados. Refere-se à situaçáo do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de Julho de 1 991 .

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade nâ lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamentê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75í, de 211012014.

Emitida às 12:25:09 do dia 1810512022 <hora e data dê Brasília>.

Válida ate 1411112022.
Código de controle da certadáo: 538B.486E.54CC.2D88
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ATESTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, inscnta
no CNPJ no 06.198 949/000'1-24. com sede na Avenrda Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa
lnêslMA, atesta paÍa os devidôs fins, que a empresa EMPORIO EMPREENDIMENTOS,
vEicuLos E sERVrÇos (P. G. AGUTAR VtEtRA), CNPJ N" 27.967.465/0001-72, tocâtizada
na Av. Íláarechal Castro Brânco, no 2563, Nova Sânta lnês - MA, Senta lnês - ?rilA, em
decorrência do Processo Administrativo n.0 1,98212019, que originou o CREOENCIAMENTO
N.'002/2019 - GPUSANTA lNÊS e seus Anexos, e a PROPOSTA adjudicada
independentemente de trãnscflçáo, submetendo-se as partes âs disposições eonstantes da Lei
n.0 8.666/93 e às cláusulâs da mesma, está executando atravês do CONTRATO N,o 02íÀJ2020-
CPL. assanado em 30/janeiÍor2020, com prazo de execuÇão de '11 (onze) meses e de vigência
de 12(doze) meses, da data de assinatura do contíato para esta Prefeilura. os serviÇos de
LOÇAÇÂO DE MOTONIVELADORAS, ROLOS COMPACTAOORES, CAMINHÔES, ENTRE
OUTRAS MÁQUINAS PESÂDAS. conforme abaixo descraminado:

DESCRn/lNAÇÃ0 ----*Yl9@!i VAtoR UulÍ(R§)t vAtOR TorA(RS)riitl

4

I"IOTON IVE LADORA cHP 1.904 136,57'_ --- I --'_
ROLO COMP,LISO ÍANDTN VIER.AUÍO PROP

2 7,2 ToN
cHP 1,300 84,77

CAMTNHÃOMUCI ___ _ ,- CqP 1.320 143,80

crur,r nnÃo pnaruiHÀ- cHp I rôi T 1tz,qo
189.816,00

i36.588,32

o valor totãl do ContÍato é de R$ 696.634,60
(Seiscentos ê novênta e seis mil sêiseentos e trinta e quatro reais e sessenta contavo3)
Do que para constâr, eu Nicolau Geraldo Fernandes de Miranda, Seoretàno de Obras e

lnfraestrutura, lavrei a pÍesente CERTIDÃO, que vai por mim assinada.

Santa lnês, 16 de abril de 2020

i'ii'ieil;tficvsiíliiliii!,,,,, *.,.,.,
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e!iá:*'Pr;à'"i'

., .!.1o. !rnÕ ie: b'

Eng'. Nicoláu
SECRETARIO

ral ndes de Miranda
EOB INFRAÉSTRUTURÂ

6{fiT'ü
''l

ErrRljuolclal DE satarâ NÊs - tl^
,6:a!ô14.6r..'ú rd:r!.|t8n'r

o

f cÀRÍóÍuo
aiia, Í.baiâoo Red.§rdd

3xvulrnox1vt
CJ3o

Av. Luiz Muniz. 1005 - Centro - Santa hês Ma - Cep. 65 300-015
C NPJ N' 0ó.I98.9'19,'000l-24

2q9,!4aE,

rro.zor.oo I'l

l



L\IÁDO tro M.rÀr§tIo

cl,Í?, ot.út5 t:at00r..t

ATT*§TAOO DE CÀIÂCIDÀDE TÉ,CNICÁ

Arcusrn§! flrÂ ús dcaido. íinr, qúe r {Írírtr. P G 
^{:UÂn 

Vl§lRÂ. inlçdta no §NPl rob t' ,?,tú?r&lf0Cf.
72, sihÉ& à ROD BR 3lí\ 1996, Vil. Olimptç.!. §sotr lo& - ItlA, ÍrÍ.$to! r.*içot dõ.ritor àb8iro. à
PRI,ÊIITURÁ MU]ílClp^L D§ COv§*NÀtx'R NEwfi]t 8§L!.O. in sriü ts CN]rr 01.ólj.l24rm0l.
.r{, rcdiada nn ÁÍ.nid. Nczinho Brmdio. BR 3ló, SX. m ci&dc dr Oor.rn6ds Nsüon BGlh - MÀ C§P 6r36t-
0rú, ÀirndenJo r pa?üs qrunridddc e qü.liílrdar rolicitrdqÍ.

. §^DOS U^ OARÀ§f,*Yl ç0:
L${!t d. R.rurrtao ,oa S§rt§*$ Â\,rnid! Nszinào Bra$üo, dn " §llj 16, Çsntrq, §ovr!o!&Í N?wim Ea{or
CÊ?i 6r.35J-000, p<rfran& to& r Scdc Monnipd
Prriods d. Rttlltalo dot §cfl*tor; Drtt inlciet l.a d! jst*ü do 2$31)

Dât! Iim: 14 d. dêurrr ro ílc2020
l).rtrl§o dor §rrigu ncr§Idor
§crriçc rcícrtntqr I LiârÍrz. Urb rr sont.Írrllrldo ! eolafi o trnspoÍra c o t r|rrnsalo dc rtd&§ dúkhq
imrsirds os r.§itlt oí & isÍliçd( dc rrrlda
Obr.tô ilo Coltrrrô! ttlritréo dr rcnig* dc coktr & rtdôroc !ôlido§

['§PIC!FlC

t!

r DÀDôs DA 0BRATSER VrÇO:
LBd: ,{vrÍids Nczirho Bturtto, r/n", BR316, Ccrt.'n, GevcnndoÍ Ncwos Bdto, CEp 6r.r53{n0.
P.rlod. d. R..llzrCo lot sorvlpr: D*r inicb: 14 dc juaho rlc 2010

Dr& fin: 14 dc i!..&br, & 20?0
Dsrtrlç}o doi Scrllçs n'rI,'d'r
l-ír.rçlioic ftrquinar f{srdâl cr'ou vciculor, iacluindo opardorct corbi{tlvcl ê EanrponÊ.
Ot jr(ü do Crrtltrato: l.ol:rr&l d. Miq$iía. p.a.d&,t

ESrt.(_ irrcÃí§

i:l RL.'l t{ot§cÁvA§EtRÁ rnçào 4x4. motar 4 cilindlo§. pô§rr rprncional dc
7. t00 k rliaatcira dcl 0oln' .110RÀ
!scÁ\,ÂDEtttÂ HIDITAULICÂ Dt !^§TF.lltA motôt 06 çilindrus
luúinadq pçro epcr!çionôl ds l?.500 kg, caçamba coar copcidadc rht.í)rst

CÂRIiEGÀI)Ê.IÍ1A (ãri§tlhdô, motsÍ 06 cil irxlrcs turbindn, com pcs.l
a,t!i de I2.00í)

llcgisramor tir,da
crntrcsâ curnfrido
pícícnb {rrt[

qu'' a ÍtrcÍtÂ§io dos rcÍt'rcos lctmÂ rcfGidrs çrcscnrou bom dcscmpcoho ogrr|Gifirt, Gdo rIiclmEnt rom sur.s obdgacõcr, ordr co{rstlndo que a drsrbonr témL 
" 
ioáàieUgrq C .

Sccrrtlrra ltluni ()bI"1 Ir

Gorcmrdor Nc\r1o! fullo - ltA, lS dc drr.ccrho dc 1020

rôosÍxlrtcn
l'rcl'citura i{§, ciprl dc (iovcmldor Ncutol Bc)kr . lrlÀ

la.ptsscnl,rrtc l.rgri

Digitalizada com CâmScânneÍ

ITL}I UNII' Qr,àN

,1i LitaCole,À rcaidr§ ClBssrL,üq§Ílc, Dcsiruç§o Ctxn!r!1. cúOrg§tti
Ena.rlho

r 20.00ô

Solidc*.
l" tr'8n§Paarc, cT. a§nlcôir,Tnnrpoltr doslinsl Rcridur»iceçàoApl

Chsse: cEÂ,u, vrncidoslttcdicsrns'r.o§Grupo dc calabclccirrÉ-r$oj
de saúdc

Qrfi-
o 24,0m

UNID QÜÂN
T

HíJR l 440

HOR 1.440

HOiÁ | .440

aôflíaosdadosdoabemlrllps,selodlgilaltpb'lus'brdconsllleoooorhenloemhnps/iâ2evedobaslos'not'bÍ/d@umenlc/112930S02212523396081

Éwg c â:[*,iff :l'àTL:flso:'tí2e:]oe0z12s233s6oa" * E "'#'ffi##*1"*'"
ffi 3 ::if"];fl'"'1'f'"m6cG:ar-Dí25a2"euDY: 'ffip i *"-ffi;m*

?Rf, §ÊÍLtR"r,Mu^*lctp^LcovÊxF^IosNl:§TorLÍtt.a)$
cà&ido.

Processo: tt; 1]0 
( 1

Folha: ,'lÍ) + -

ô Lr.l c)nôÉ

Bk!(§z i
ãJ oc u.l 7óq õ
oF i6ú 9
E(, 1'
3?_e^ú É

od y
Zz o
8oo
€of;
E3§
s,H.e
!*.
^Í/) O.<=õo§
g=!
ú> c;

r €O õ' oOE
Eb B

EffiâEã

I
I

T
QUIL

o



Processo:.t0r )0 q l-
REpúBLrcA FÉDERAnva oo BRASTL Fotna: -illC-

EsTAoo DA PARÂíBA Rubrica: e
crniõÀró rzúÊóó ársros '.""-.+-.

FUNDADO EÍÚ í 888
pRtirEtRo REGtsrRo ctvtL DE NAsctMENTo E óBtÍos E pRtvanvo DE casaMENTos, tNTERolçoEs E TUTELAS DA coüaRca oE JoÃo

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1'1,{5 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Íel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244- 84

httpr/www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not-br

DECLARAçÃO OE SERVIÇO DE AUTENTICAçÀO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casâmentos, lnterdiÇóes e Tutelas

com alribuiçáo de autenticaÍ e reconhecer Íirmas da ComaÍcâ de Joáo Pessoa Capital do Estado da Pâraíba, eíh virtude de Ler. etc...

DECLARO ainda que, para garântir transparência e segurançê juridica dê lodos os atos oriundos da atiúdade Notariat e Registral no Estado da Paíâiba, íoi

instituído peta da Lei t\" rO.iSZ, O" OO Já novemOro OÉ ZOtà, á aplicaçáo obrigalória de um Selo Digitâlde Fiscâlizaçáo Extrajudicial em todos os âtos de

not"" ã.ágiri|.o, 
"o.posto 

dê um údigo único (por exemplo: Sélo Dlgital: ABC1234SX1X2) e dessa Íorma, cada autenticaçáo proce§sada pela nossa

s"-ànii" õoo" ser vàriÍicada e confrm,ida tantis vezes quanto for nãcessário ãtravés do site do Tribunâl de Justiçá do Estado da PaÍalbâ, endereço

rttpsr//corregedoria.tjpb. jus.br/selo-digitaU.

-A autenticaçáo digital do documento Íaz p@la de que, na clata e hora em que elâ Íoi realizada, a empresâ P G AGUIAR MEIRA tinha pos§e de um

documento tom ai mesmas caracteristúJs que ioram ieproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa P G AGUIAR VIEIRA a responsabilidade,

única e exclusiva, pela idoneidade do documênto apresentado a esle Cartório.

Nesse senlido, declaro que a p c AGUIAR VIEIRA assumiu, nos lermos do artigo 8', §1', do Decreto n" 10 27812020, qu€ regulamentou o artigo 3",-inc'so

X da Lei Federal n, 13.874/2019 e o 
"rtigo 

Z;-e O" Lei Federal 12.682t2012,á respónsabilidade pelo processo de digitâlização dos docurnentos íÍsicos,

garanlindo perante esle CarlÓrio e terceiros, a sua autona e integndade.

ue acordo com o disposto no artigo 2.-A. s7', da Lei Fedeal n' 12.68212012, o documento em anexo, identifcado indiúdualmente em cada Código de

A;te;licação Digital' ;u na referidisequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualqÚer outro meio físico'

LSra DECLARAÇÂo íoi emrticta em 1glo1l2o21 15tÍíii34 (hora local) alravés clo sistemâ de autenticâÉo digitat do CaÍlório Azevêdo Bastos. de âcordo

,..nr o An. 1o 1b" e seus 55 t" e z{ ia ui zzoiatz6gl, àomo tambêm, o documento eletrónico autenticado contendo o Cêrtiicado Digital do titular do

,rdôno Azevêdo Bastos. poderá ser solicjtado direlamente a empresa P G AGUIAR VIEIRA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail

rLrtenlrca@azevedobastos.not.br para 
-iri{ormàçães 

mats detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.âzevedobastos.not.br e inÍorme o código de

Autentrcaçáo Digital

EstaDeclaraçáoévalidaportêmpoindeteminadoeestádisponivelparaconsultaemnossosile.

'Código de Autenticação Oigital:'11293080'12145'!8849042-1
.Leslstações vigentos: Lei Federat n" a.sãã,/ü, ieiiàãá n" ro-+ooi2o-02, Medida Provisóia n' 22oot2oo1' Lei Federal n' 13 105/20'15. Lei Estadual no

a.iz'rizõôà, Lei Éstaauat n. 10.132/20.t3, pÍoümento ccJ N" 003/2014 e proümento cNJ N' 1002020.

O reÍerido e verdade. dou fê.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94í057f2d6gfe6bco5b0b5e2422d8d89be2o9eebbÍ62 f7afifig613g71Í40226dc5o58d66a4olb7179acf'{8oc4o6cbcf2e2c1d 1d23d36655d2142

1 bOeâ70ab7fd681 ae63a8Í1 2695199
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P 1ç

REPÚBLICA FEDERANVA DO BRÂSIL
ESTAOO OA PARÂ|BA

CARTÓRIO AzEVÊDO BASTOS
FUNOADO EM 1888

Fôlhe
Rubrica:

pRtMEtRo REGtsrRo ctvtL oE NAsctMEt{To E óBtros E pRtvalvo oE cAsaÍúENTos, tNTERotçôEs E TUTELAS oA coÍtlARcA oE JoÃo
PESSOA

q1

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5803G00, Joào Pessoa PB
Tel.: (83) 32,{4-5404 / Fax: (83) 3244-5484

httpJ/www.azevedobastos not.br
E-mail: caÍtorio@â2evedobastos.not br

o Bel. vátbeÍ Azevêdo de túrranda cavalcanti, oíiciâldo pnmeiro Registro civilde Nascrmentos e Ôbitos e Privativo de casamentos, lnterdlções e Tulelas

ioÃ 
"trirriçuo 

o" 
"rt"nticar 

e reconhecer Íirmas da comarca de João-Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc"

DECLAR6 ainda que, para garantir transparênqa e seguíança lufldrca de todos os atos onundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba' foi

instituído pela da Lei r.r" ro.t:2. o" oo Jé noremtro oã zorá, â aplicação obngatôÍia de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de

""tã " 
,ág.§t., 

"o.poslo 
de um cooúã ,:,niio ipã, 

"rãàprà, 
seto Dignat: AÉc1234$x1x2) e deisa forma, cada autenticãÉo processada pela nossa

SeNentia pode ser vedfcada e connrm:aoá tanta! v"i"i quanto Íor nãcessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Pâraíba, endereço

'Ítps://corregedoÍia.tipb.jus.br/selc digitaU

l autenticaÉo dig at do documento faz prova de quê, na data e hoía em que ela íoi reali2ada. a empresa P G AGUIAR vlElRA tinha possê de um

documento com as mesmas 
""r"au1"iJ"-q,i"ló,jm 

ieproouziaas na cópia autênticada, sendo da empÍesa P G AGUIAR vlElRA a responsabilidade'

únrca e exclusiva. pela idoneidade do documênlo apresentado â êste Cartório'

Nesse sentido, declaro que a p c AGUIAR vlElRA assumiu, nos teÍÍÍos do artigo 8', §1', do Decreto n' '10.278l2o2o,.qu€ regulamenlou o artgo 3",.inciso

x, da Ler l,edeÍat ^ t3.B74t2o1g 
" 

o ãrtigo à;-Á 0" r., FedeÍa:12.68212o12.'a resp;nsabitidâde pelo processo de drg alizaÉo dos clocumentos íisicos

garantrnclo peÍânle esle CarlÔno e terceiroa. a sua autona e integndade'

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, s7', cta Ler Federat n' 12.6a212012, o documento em anexo. identifcado indiüdualmente em cada cód'qo de

Ãur"-"r"áiao o,g,trr' àu na rerendàsetuência, podeÍá ser reproduzldo em papel ou em qualquer oulro meio físico'

Esra DECLARAçÃo íoi emitida em 19/otr2o21 í5:s3:55 (hoÍa locaU através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevédo Bastos' de acordo

com o Art. 10 10. e seus ss r . z; i"- ui àzionôot, como tamnãm, o oo"r.inio eletrônico aúeáticadã contendo o certificado Digital do titular do

ajarlório Azevêdo Bastos, pôderá ser solicitado dirêtamente a empresa- P C aOUtan VEIRA ou ao Cartório Delo endereço de e-mâil

,rLrtentrca@azevedobastos.not.bÍ para iníoma@es mais detâlhadas deste alo, acessã o siie https:i/autdigital azevedobâslos not br e informê o cÓdigo de

AlllenticaÇão Digítal

t sla Declaraçáo é valida por tempo lndotorminado e está disponível para consultâ em nosso site'

'Código dê Aútênticaçáo Oigital: 1129311 012107 1 4193373-1
,Legistaçóes vigentes: t-ei reoerat rrãôalls;lL"i r"ãã"t * 10.4o6t2oo2, t\íêdida Provisória n'2200/2001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei Estadual no

s.7z'l7zõôà. t"l Étt"aual n' í 0.13212013, Proümento CGJ N" 003/2014 e Proümenlo CNJ N' 100/2020'

O Íeferido ê verdade, dou Íe

CHAVE OIGITAL

000sb1d734íd94fo57f2d69fe6bc0sbobse2422d8d89be2ogegbbí62í81d13í47f97496e78c2b0cd85bêe17255b23120e94238cs10s68433dÍo8b4fe0472794
1 bOea70ab7fd681 ae63a8f '1 26951 99

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

lcP
Brasil

r

r

PÍ.!Aai.,à da fi.P!6ik1

M.d'4Êútnd, tf ):00-1
dâ 24 d! |ç!16 d. locl . ,-

33

I
t

I



P.!'o;rq r ili.i.'ptr& 
^

ATESTADO
Folha:
Rubrica: Q-

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, inscTi|a

ío CNPJ n" 06.198.949/0001-24, com sedê na Aveoida Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa

lnês/MA, alesta para os devrdos fins, que a êmpresa EMPORIO EÍI/IPREENDIMENTOS,

vEicuLos E sERvtço§ (P. G. AGUIAR VIEIRÂ), CNPJ No 27.9ô7.465r000't -72, localizada

na Av. Marachal CastÍo BÍanco, n'2563, Nova Santa lnê§ - MA, Santâ lnêE - MA, em

decorrêncra do Proce3so AdministÍâtivo n.0 1.982120'19, que orqinou o GREDENCIAMENTO

N.'002/2019 - CPUSANTA lNÊS e seus Anexos. ê a PROPOSTA ãdjudicada,

rndependentemente de transcrição, submetendo-se as partes às disposiçÓes con§tantes da Lei

n " 8.666193 e às cláusulas da mesma. êstá exêcutando akavés do CONTRÂTO N.o 02't A/2020'

cPL assrnado em 30/janoiro/2020 com prazo dê execuçáo de 11 (onze) mêses e de vigência

de 1z(doze) meses, da data de assinatura do conlrato para esta Prêfêitura. os seNiços de

LOCAÇÃO DE lr|OTONIVELAOORAS, ROLOS COMPACTADORES, CAMINHÕÊS, ENTRE

ournaS mÁOUINAS PESADAS, coníorme abaixo descÍiminadol

TLIú DESCRIM]NAçÀO UND QUANT, vALoâ uNrT{8s) VALOR TOTAL{RS)

1 MOÍOI.]IVELADORA CHP 1.904 136,57 264.029,2

ROLO COMP,tISO TANDTN VIBR.AUTO PROP

7,2 TON
CHP 84,77

189.816,00

I 1.3001- 110.201,00:

t.i!tu1 NHÃ0 MUcl(

, (/rll l.lHAO PRANCHA

cHP | 1.320

- 
..-?np]- 

is2

143,80

t72,46 136.588,32

o valor total do Contrato é dê R§ 69ô.634'60

(§âiscentos ê novênte e seis mil sêiscêntos ê tÍinta o quâtro rêals o 3o433íltâ conttvos)

Doqueparaconstar,eu,NicolauGeraldoFêrnandesdeMirandâ,SecretárodeObrase
lnfraestrutura, lavrei a presentê 6ERTIDÃO. que vai por mim assinâda'

Santa lnês, 16 de abril de 2020

ãÊsii"!ãi?rtf*'#il'"'iii,' f, P..,..,

i.i:r,r15:;]i,çilüi#;:*';r;t,-i,
i';i rEriÉ nr r,G? c.nturt' 'r'iri,,; ,, roto t,hc'iu1 !r

Erg". Nicoláu
SECRE-IARIO

ral des de Miranda
INFRAESTRUTURAo

Âv. L.uiz Muniz, 1005 Centro-§anla Inê§-Ma-Cep' 65 300-015

CNPJ N' 06.198 9'1910001-2''l

1

Cãrtório Azêvêdo Bastos
^Yhid..E,.d.i.,I.or.1ír5

r!!r r2&5ro....dro@,s.d.bl.@dhr
hnF,ís.ibbiBdbl

o
o.
f-

wNxaInlo31V1 cJo

ffi Ê lfltlíí{i:rilffiffi**- &
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) i]8EÍ:[ITL]F]A DE

§ANTA LUZIA

Conferimos à empresa; P. c. AGUIAR VIEIRA tnscrita no CttlPJ no 27.967.465/ü!01.72,
iocaiizada na Av, Marechal Castelo Brânco, N0 2563 - Bairro Nova Santa Inôs, Santa lnês . MA, o

t)resenle Aiestado de Capacidade Tecnica, por ler atendido a todos os pÍeceitos exigidos na legislaÉo

'i :,-r.re a qtie se referem, quanto a LOCAçÃO DE VE|CULOS E MÁQU|NAS PESAOAS DE |IITERESSE

D0 MUNlCiPlo DE SAIITA LUZIA. ilA, onde a mesma sempre cumpÍlu com todas âs exigêÍrcias legais.

Po anlo, a refenda empresa é merecedora de credibilidade comercial, pois semprc honrou sgu

Contrato n0 32í2020 do Pregão Presencial no 01920ã) com este Municipio.

Por ser verdade, firmo o presente Atestado de Câpacidâdê Têcnica, segue abaxo planilhâ do

contratô,

i Empresil: l- b ;GLIÂR ii CNP.J: 27.967 465,0001-72

Endônço: Av Marecha,C?§1e10 8rânco, N 2563 - Nova Sank lnô§, Sânla
lnésrMA

ln.cÍiçáo Ê6tâdüâl: 12 530 791.8

leiêÍonêr;98 982iô-0178
R nlê PAUt0 GUÍÊi.,1

R.Gr 03021 474 2005-5

UIIIT TOÍÀL

ATESTADO DE CAPACIOADE TECNICA

l

leso opeÍücional 16 «rt roda n6lriz

ccnlrata&.

coí€ e

Processo:1Lr:l I 0?-] Q

Folha: J l' \
Rubíica: Ê , -

.9

!
I
E
e
I
3
.g

I
I
t
n

e

o:E]
Eà
É9
BeE!
gõ

RE;à
ó;

óà
ã!:s

;5

.3

g:

ró€!
5g

P9
Ê3

BB

ü:
PI

gi

õ.
-ae

AP

E.c

EIIàJIBE

Effi

mi, i

T

CaÍn nhao gunrdasle M!ck, cap&idde 5úp. Cust!§ de
p€çâs. se§üíô conÍa leroeiros ê'cofirbrativd ssÍáo dê

Cêminiàr tâoqrre {üpo pips) 10 !êso brulo ldal 23

mirnn? li !1l5kg, drslánoa enlre êit03.4,8m, po1&cB 230c!. inclusivê 6nquêdê

!e!!Ío ', rÍ, ler.€iros e combirtüvol larãô
marutençáo, Ép6çà d3 pêça§,

de responsâtiiidãda da empiesâ
: nço pe'J r e:rspoíle dê agudo. ClJsf§ &

70 3ô0 00

131 ô70 m

138.0C 162 840,00

HOR,À 74t

451.020,00

da eflrpíesa coa:fâlada

.stei

allura nràr Save
85 cv Ínolc. dêsd de 04 cilindros com mí8imo 540rp{n. Cu§c de manuEnção,

íeposrção l€ peç3s, s€Euro aonlía lerc€ir06 6 c0rnbusilivel §e.âo d8

elevaoa r ;inroa 3, de peÉ§,

lÍalry de

respol§ã(.i,:4e da enpíesa!8l!!]qqá-_..
VALOR GLOEAL

Sânta Luzia - MA, 02 de Dezembro de 2020

PREFÉ'TURA D8 SANTA LUZ'A
CNPJ no .191.N|/@Or47

CEP:6r.30C 480

EÍui[ eÍI1loia€m0í€âldimeÍrlos-@oullook.ccnr
ÊmllsôÍr S

qr0.ul{t

Hffi E âff lli,üil.?i1Ti,::"'l'o: 
1 1 2e3r í oí2í07ti!rs33" 

.#. 8 :]ffi-ffi :.:Hfffi 3 :*tl;if ii#'"#111^**,'.",, riwe/ ã' 'lor,*,*a"

*.0 i e',oolHORÀ

HORA 1330

resri,v-.oeirá sobíe rodas. com cãreqadera 1iêíàc ax4, potihciâ Itq

i riar!]b, .rrfeg: Cap. Min 0,79 0'3, caçam.a relro cap. q
-'.1. d'i",,., :rrin- 7.140 kg, trotuodidde es(ávação máx. 4,50ín. Custoê HORÀ : 740

rnrr rul€rc.rr, repo5@'(b p§ças

1

I

I

49.950,m

I

I

HORÁ 11m

JUCéNÁRIA FRAZÀO DA PAIXÀO
Socraréria Llunlclpsl dê Gawmo

Parterlo no 002n017

49,m1 36.260.001
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ESÍÂDO DO MÂRÂNHÃO

PREfEITURA MUNICIPAI DE 9ÂNTA INTS

Searetaria de Receita, Urbanlrmo c Patíimônlo Públlco lmoblllátlo

cNPJ: O6'198'949/0001'24

,1,ü

Data d. Constltulção
1410612017

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENÍo

2022

C}IPJ
27.967.465/0001-72

N' 2812022

.i::,'
i..-1-

i.t": l

À\-.i
\r -r,!

;':,i:.,:1i,r
;-;i

6:i-:in

t:tis !

r-"-ili:

"e.§
#.:Ã
AE
'F:t; ti
,e4
É-'r :ü
'!'.':t'.:.:

(f,: i'i

.':i::::

.1-:).. i

lnsc. Munlclpal
?35238

Nome/Razáo Soclal
P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTOA

Denomlnação Comarclal

EIúPORIO EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica
2! 3.5 EMPRESARIO (iNOIVIDUAL}

Data dc lnício
14t0612017

LogradouÍo
RODOVIA BR 316

Complemênto

Vinculaçáo
ENÍIDAOES EMPRESARIÀIS

AÍVtDADE ECONÔÍ{ICA

Â!vidtdc Ptln.lP.l
,al,*,"*a 

"o 
i r*uJo cE 

^l'Ío.'o'Els 
c rlroNETrts E url'[Àalos Novos

Âttvtdadca SGGUndarhi
Ii.J-1ti,i^-a o. 

^t'o ^ ^cilc.'t'lu. 
llro EspÉcÉ,"roas ÁtírERloRMEÚrE

ffi ffist^s tF Nspc'E E ÉtEv c o oE crao^e E pEsso^s p À^usoEu o'R r

LOCALIZAçÁo

Qúadra Bairro
VILA OLIMPICA

Códlgo do Aut6nticação

PRUS-I§\'WU

Número
1S96

c--Ê, ! Oãta dc Cadasuo Validade
L-'..i 311i212O22

6j?i,nror,n"ouss Adlclonal§

w}
@,i totto toEs'rlA,'t4l01'2022

Ê?f-,:ii

tr"ji

i$
i*S
tffi

a P^r. Puaugo luoS lL lÂio

o pRÉsENTÉ ÂLVARA DEvÉRÁ sER AFlxÂDo En LocAL aEil vlslvÉL

1l/o1/2022 !,íií t:10

rg§ ü§ ür ffi ü!S W tq$ üs§ W üt$ ffir ü§

\gr.
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ffi'gg..is

Digitalizado com CamScanner
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Ministério da lndústria e Comércio ExteÍior e ServiÇos

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Begislro EmpÍesarial e lntegração

documentos do EmPreendedor h

P G AGUIAFI VIEIRA

21801214707

27967 465000172

Processo:$il,!§
Folha: ul-1 _

Rubrica: tr- _

JUCEHA

e

TERÍVlO DE AUTENTICAÇÃO. LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encenamento do Livro Digital com características abaixo,

conferido e autenticado Por NAT

0710412021 , protocolo 210428597 .

Portal de Serviços / veriÍicação de
informar o código de veriÍicaçã0.

ALIA AIIORIÀ/I MORAIS, sob a autenticidade n" 121 02332183 em

Para validação de AutenticaÇáo dos Termos, deverá ser acessado o
il.ma.

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

lilunícipio Santa lnês

Tipo de Livro: DlÁRlO

Número de Ordem: 3

Período de Escrituração: 01lO1l2O20 ' 3111212020

02158249382

04317846390

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO I\,4A14087

PAULO GUTEMBERG AGUIAR

VIEIRA

cERTrErco À ÀmENatcÀÇÃo Éú o7 /04/202)' l'2r13r29 soB N'

313i3ê3i'ãl';too"u s7 DE 23/03/202t' cóDrco DE vBurrcÀçÃo'
'rzióz::zrel 

' NIRE' 21a0121470? '
P G ÀGUIÀR VIAIRÀ

JUCE!'IÀ *",ãi:*il âã?l'I#ffiil.u"
sío L\Jíg ' 01/o'/292L

À eaIi.ta.tê.rês!ê ctocuEeíto. * T*:=:":'::":"1::::":,:§':ãi3:: Ê::::,;t:il::cid'dê 
ôos Íespectiwos porrais'

ldentificação de Livro Digital

CBC/OAB



cêÍtidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No 1025 de 30 dê Outubro dê 2009

Resolução No 2í8 de 29 de Junho de 1973

ProcessorrtJr{i 0 q1--

Folha: :r lü
Rubrica; Ê--. -

CREA.MA

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

84518912021
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maíanháo

oERTIFICAMOS, êm cumprimento ao disposto na Resolução n" 1.025, de 30 de outubro de 2009, do confea, que

consta dos assentamentos desie conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do MâÍanhão - crea-MA

o Acervo Técnico do profissionât BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de

Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

ProÍissional BEATR|Z AZEVEDO OE OLIVEIRA

Reqrstío:111622792{ilA RNP:lí16227924
Í iúlo pÍoíssional: ÊNGENHEIFiA CIVIL

Númêío da ART: MÀ20210413'16Í

Folmâ de Íeqistíoi SUBSÍ|TUlÇÁO

Emp.esa contíatadâ:

Íipo de ART] OBRA/ SERVIÇO RegistÉdâ sm: 19/04/2021

PaÍlicipaçáo técnicâ: INDIVIDUAL

Baixada eml 19/04/2021

conratante: LÊMos BRANco & clA LToa CPF/CNPJ: 24 6s4106'0001{9

ÉndeÍeÇo do coflralanle:RuA DAS LARANJEIRAS No: 1177

comptemento: 
8aiíÍo: vlLA MILITAR

cidâder SANTAINÊS uF: NIA cEP: 65306305

contÍâto: 01 2020 celebÍado em105/04/2020

Valor do contíatoiR§ 600.000,00 Tipode conlratanlêel Pêssoa JuÍidica de Dnêito Privado

AÉo,nsrlJconâl Oulros

EndêÍeço da obÍâ/sêÍviço: RUA DAS LARANJEIRAS '' ' " '
comprêmenror 

Bâiío: vlLA MlLlÍAR

cidade: SANTA lNÊs UF: MA cEPl 65306305

Coodenadâs Gêogíáícas: '3.673859 45 389143

Data de nicior 06/04/2020 Conclusáo eÍeiiva: 25103/2021

Finâlidade: Outro CPF/CNPJ: 24.694.106/0001-09
Propriêtário: LEi,lOS BRANCO & CIA LTDA

Ahvidade Técnicai 17. Exocuçáo #A0107 . EDlFlclos oE ALVÉNARIA Pi ÉINS coMERCIAIS 49 - Exêcuçao de obra 1,00 Unidade; 
,!7 . Execuçâo

#A0132 - REVESÍ|MENTo +g - execuçao oe ooã rã *,àrJ", ,i - e**çâo #40320 - coNcREÍo ESÍRUTURAL 49' Exscuçâo de obra 1 00

unidadei.iT - Erscuçáo #Aoorr a,r"rro rnãi"o-ir-- Ê*ãçao o" otra r.oo rnidadêi 17 '. Erêcuç/ão íA0435 ' lNSTALAcoEs HlDFlAULlcAs

49-Exêcuçâo de obÍa r oo unroaoe: tz'erec"riao neoo:e 
-i'iliÀLlcoes 

SANITARIAS 4§ F'âcucào ds obía 1 0o 
'rn'dade: 

17 - ErêcuÇão

rA05o7 pavtr\,tENTACAo oa 
"o""*a, 

o or]Ê,-".riao ie oo,a r.oo rn,aaoei 17 ' Exêcução 
'4053;- 

SARJETAS 49 - ExecJçâo de obra 1 0n

Jn,dáde 1? - Erêcução ca053s ,.,o*''i'iJ'tlã'iã"i" àoãl'oã.,"'o"o" r7 ';:'cucào rAo.la ' MovrÀ'rtENro DE rERRA 4q '

r rnLUç€ô oe obÍa I 00 unioao", rz . ere"rçal tioo,li 
- 
e!õÀvoCao os - Execução de obra 1.00;ndadei í7 ' Execução 

'40699 
- SERVlcos

AErNs E coRRELATos Er\,4 .BRAS Erü ,.nt;;i-"o;;í iô, ex""uçao o. óor" 100 unidade: í7 - Execução #80407 - EQUIPAMÉNro

ELETRiCO DE BATXA ÍEtSeo as - execuçaoàIoü i.à01",0"a", ii, ei.coção #B1rO2 - ILuMINACAO 49 - Execução de obÍa 1 00 unidade:

17 - Execúçáo #C1213 ' ESTRUTURAS [4Erai;c;;ô]i'1"'éã t" "o* ' 
'oô lnidâdê: 17 - Erecução #c1213 - ESTRUTURAS IVETALICAS

49'Execução de obrâ 1.00 unidâde;

- 
Obssrvações

ARÍ REFÊRENÍE AOS Sa*U'çO" Oa a*a"rçuo DE oaRA COr\'1ÊRCIAL OÉ I (UM) POSTO DÉ COIVBUSTiVEL E 8 (Olro)SALAS

coMERcrars No rúuNrc,",o o. .o"'o '"tJInã;il;;;õúú;s 
ÀiivtoÀors'-EscavacÀo MANUAL' ESTAcA ESCAVADA

N,tECANTCA\,ENrE. LAST*O Oa 
"o""*aro'r'oãàl 

o*iloilô oa ,.oa, vrGA BALDRAMÉ E SAPATA: aLVENARTA DE 
'ÉDAÇÃO 

DE

BLocoscrRAr cos. c*o",a"o o", ,aoro'iJ'o,uaiioà,Ã irãóço, ,,r t une c_orv rrr'tia ieuHAMENTo coM TELHA FABRlcaÇÃo E

'NSTALAÇao DE rEsou*o,"-r,* a"çá toü'oãü t'^ãoôe iço GALVANTzAoo CHAPA DE Aco FINA A ouENrE coNTRAPrso

Erú ARGAMASSA; REVEsr,t.*to 
".*t'tjoiÊi'eêu-'iÀó 

ôe pÀsteô rcALÇADA)-o^u-Prso DE coNcREÍo coM coNcREro

MoLDADo: ExEcuÇÃo D. ,oT|o,.aro",oíxr'ÂãIil"pÃó e.ócã oacoircnero zs upn, rcselrAMENÍo DE GUrA {r',|Elo-Fro)i

E}ECUÇÀO DE SARJETA' LINITPEZA FINAL

-- lníoímaÇô6s ComPlemênlâr€s 
--

hão ! CREA-MAConselho Rêgional dê Engenharia e AgÍonomia do Éstado do MaÍan
' n,,,a J" r"'o _ 2 4 C€r 1o sio -J'"vÁ

Tel 1 55 (sB) 21 06-8300 Faxr + 55 198 ) 2106_8300 E-máLl raleconÔsco@cGâmâ org bÍ
lmpresso emr 2rloa/2021, às 17102



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maíanhão Atividade concluída

cERTtFtCAIúOS, Ínatmenie, que s€ enconrra vincutâdo à presenre ceíridão de Acervo Têcoico - cAT, o alestado cÔniendo 4 Íolha(s), oxp€dido

pelo conkatante da obía./seÍviço, â quem cabe a íespoflsabiidade pela veÍâcidade ê e)(âtidáo dâs iníoÍmaçÔês neleconstânles.

Certidão de Acêrvo Técnico - CAT
Resolução N' 1025 de 30 dê Outubro dê 2009

Resolução No 218 dê 29 de Junho de 1973

q1
Foiha:
Rubrica: n* - "

CREA.MA

Cêrridâo dê Acarvo Íécnico n" 8451892021
2ol0r,l2021 . 12trÃ

5a8Ww

Página 2/6

CAT COM REGISTRO DÉ ATESTADO

84518912021

A Cedrdao de Acervo Íecnico (CAT) à qual o aleslado eslá vinculado

conslrtuft prova da c€pacidade técnico-píolissionâL da pessoa luÍidica
somenle se o responsável lécoico indicado estiver ou vênha a seÍ

ntegrâdo âo seu quadío tê'cnrco por meio de declâÍação entÍegue no

momeolo da habililâÉo o1r da entrege dâs píopostas

Ceníicâmos oue §e enconlÍâ vinculado à presente CAT o atestâdo

apíesentado em cumprimento à Leino3-666/93, expedido pela pessoâ

rJfid,ca conlralànlê, a qlrem cabê a rssponsab' rdad€ oêlâ verâcrdade

e elâldáo das rnformaÇóes nele constanles E de íesponsabilrdadê

destê Conselho a verrÍicâçáo da âlividade proílsslonâl em

conlormidade com a Lei n'5194/66 e ResoluçÕês do Conselho

FedeÍd, de Enqenhanâ e AgronomÉ _ CONFEA

Esla ceítidão perdeíâ a vaLidade, câso ocoÍra qualquer ailerâÉo

postêÍior dos êlementos câdâslrais nela conlidos'

Ficalm) Excluidols), no entanto, o(s) serviço(s) cujas âtnbuiçÔes nâo

competem âo(s) pÍoÍssionâl(is) em quostaio.

A aulenticidâde desla Ceítidão pode ser verificada êm: hllps://crea-

ma silâc.com.bípublico/, com a châve: 5a8ww

CREA-MAconselho Resionar de 
:#ffiH::."ri.i:l?XSmiau 

doAEstado do MaÍanhâo I
Íel: + 55 (98)2106_s3OO Far: + 55 (9s)2106-8300 E_máí:Íaleonos@íeamâ'org bÍ

lmpí€$o ãó.21104/2021, as 17:02

I
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Processo:'rn J ioq 1Folha: r l(,
Rubrie-_-j2_.

ÊSTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO ATÊSTAR QUE A EMPRESA LEMOS'

sÉelrcb & ctA LTDA EMPRESA DE coMERclo vAREJlsrA DE

õõüáuÉrrüEríÉARA vElcuLos AUroMoroRES E comERclo vAREJlsrA

õÉ 
'rraàãcro-onrAs 

EM LoJAS DE coNVENlÊNclA lNscRlra No cNPl:

ãc.os;loãlmr-09, LocALtzADA NA RUA DAS LARANIEIRAS' N" 1117' vlLA

MiLriÀn. êÀrlre InÊslt,,ta, ExEcuTOU E CoNCLUIU OS SERV,IÇoS E OBRI!
Á sEcutn RELACtoNAoos coNSTRUÇÃo DE 1 

-(uM) 
Posro DE

êoúeu§irvrL É 8 (otro) snui ôort,tEnclAls NA RUA oAs LARANIEIRAS'

ú:iiri, vrLn r'nr-rrÀn, sÁruu lNÊs/MA DE AcoRDo coM o.coNTRATo N "

ôrioió. ÀísrruÀoo EM 05 DE ABRIL oE 2o2o coNJUNrAi\'ÉNrE coM A

niõÉõr.rsÀvtu ÉELA ÊxEcuÇÃo DA oBRA sRrA BEArRlz AzEVEoo DE

ôiivEiàÃ EnãEruHetna ctvtr, cnENMA 11 1622'te2-4'

ATESTO. AINDA, QUE O SERVICO OCORREU NA DATA 
-DÉ 

INíCIO 05 DE

reãir õE zôzó É coNclulu EM 22 DE MARÇo DE 2021' corFoRME ART MA

2o21o41oo3s, E QUE 
'ós- srnVrços DESÉNVoLVERAM-sE

sATrsFAÍoRtAMeNre , oeeoecãNoo aos pio"rEr-osr ESP-EclFlcAÇÔES E

íôiiúÁà iÉôr'ricÀs. únon unvEúió QUE DESABoNE A coNDUrA DESSA

EMPRÉSA,

LAUDO TÉCNICO

I

:íâ'fffiá$"
JONITAÍHAN SOUSÀ DE OLIVEIRA

ENGEÍ{HEIRO CIVIL
cRE^.26038rD'DF

SANTA INÊS (MA), 14 DE ABRIL DE 2021

o o __-4!à9!

o
a'ã LiE"Pb§
E Ol!ô< o

E

^ 9i

: Êç o

; ó' -q EL!Ír2 ()

E

,9

;3- tà
Rq.E e

P:õ3
TH íb

EN e §,q ã6

I
I

9

E

o

conserho Rêsionar dê Eff""llH:i"ii.igl3§fliadoAE3tado do i'aÍanhão f SFâ#f
Têr: + 55 (98) 2106-S300 Far . 55 (9S) 21Ofi3OO E-ma'l fãl@nos@@seamá dg b' 

tmôr€s m: 21104/2021 , ás 17:02
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Proccsco: ']0 * t 0'.1 1.
Folha: .r lf -.
Rubrlca: t. -.,.p e--t-.i"" t-.

LTMOS, gRA iCO & CIA lÍDA
CNPI : 24.694.1OíÍPO1{9

RUA DÂs LARANJtlfiÁS, N'1117, vllÀ MlttÍaR. §aNÍa lNES/MÁ

AÍESTADO DE CAPACIDADE ÍÉCNICA E OPERACIONAL

(A) RESPONSÁVELÍÉCNICO Beatriz Azevedo de Oliveira
Enqenheira Civil

cREA N." 1 1 ',l622792-4-MA.

AteslaÍnos paÍa frns de compÍovaçào de capaodade têcnrca e opeÍaciorxsl junto

as Repartiçoes Püblicas Federais,' Estaduars. Municipais, e. Âutârgulca:'- Eitryqs?:-d9
;ilffi; i,tlsü e Entioaoes PÍivadas, que a empresâ LÉMOS' BRANco & clA LÍDa

emurcsa oe coÍÍ€Íclo varejlstâ de combustívels para velculos aulorrotoÍes e conErclo
;;;ã;J;;; ãiááo.iri 

"ín 
ioias de conveniência insúitâ no CNPJ: 24 694 106/0@1-

óõ-"ú"r'i"oá ná rra oas Lara-nJeiras, n" 1'117, vila MilitaÍ' Santa lnêíMA' executou e

ão..iriu o, ierviÇos e obras ã seguir Íela.onados consúuÇâo de 1 (um) posto. de

ããÁor.trr"r à e (bito) salas cornerdtats na rua das LaÍanJeiras' n" 1117' Vila Mililar'

santa lnês/MA de acordo 
"o, 

o óONTRAÍO N " 01/2020' assinado em 05 de abÍil dê

2O2O contuntarnente com a responsavel pela el*!t9Ç-â:- ga^^ot'ra SRTA BEATRIZ

ã?vióó óíôLtvElRA, ENGÉüHEIRA clülL, cREAJMA 1116227e?'4' conroríne ARÍ

üÀlozrõeimas, nacioÍralidade bÍaslleka, residente em na Rua Santo AntÓnio' n" 711'

úriià ó"ntro em sânta lnês - MA, conjuntôrnênte, e conforÍne âs caracteÍísticas â

sequiÍ relâcionadas:

(B). DENOMINAÇÂO:
(oito) salas comerciais

(C}, LOCALIZAÇÃO:

(D) TIPO DE CONTRAÍO;
global".

(E)

(F)

Execuçào da consttuçôo de 1 (um) posto de combustlvel e 8

Na Íua das Laranjeiras, n" 11 17. Vila Militar. Sanla Inês/MA

Contrato sob o regiÍn€ de "êíPreitada poÍ preço

õ

ÉI

=É- Eà
9-Aç
s=§€
FE gE

;e o ô

oE

6

É

o

NATUREZA DA OBRÂ: Execuçâo de píÔjeto e constÍuÇâo

PRINCIPAIS ATIVIOADES REALIZADAS:

Il#trloraaon'aoo^ oE cÂMÂD^ vÉc'raL vEcFlAÇÂo E PÉouLNAs

ifrôÁiiiàú;l#iÁõ oi TRoNco Mr Nos out o'?o M) coM rR ÍoR DE

E:lt^tfftt^f tfflillt ", 
vÂ..â PÂR^ vrc^ BÁLDÍ. M€ coM PRrvrsÂo o€

FÔRira 
^F 

-06/201,

iiffi,:1ffi;Í;

I
l1

12

d 500

rP 9,ô§

consetho Regional de Engênharia ê agíonomia do Estado do MaÍanhão ICngl'n,|A
RJd /B dêJJrno.n ?t..L€nro.sdoLU'MA I-*;".-''

Íol: + 55 (98)210t8300 Êâx + 55 (98) 2106_8300 É-mar Íálêconosco@creâma org br 
. ,,;;;;;;;;;,

:IU;H
-àco
o

q90
3ã€
o)< o
tô -Q

Q9o

6)'R lY =üd> õ

@



Processo::rí):i Cr1
Folha: I ltlnuurirã§

,<G 714.21

l(G 1§ô.e2
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r3 ÊSÍACÂ ESCAVADA MÉCAÀIICAMENÍE, SlM ÊLUIOO ESÍAAIUZAI{ÍÉ. COII
i:cra oe orÀuerno. coÀtcR€ro L? Ça[ro PoR cÀMlalrÁo BlToaaElR^
ÍExc!úsrvE àroBrltzÀÇÀo E gEsMoBtLlzÀÇÁo) Àa-or?o2o
iasreo or colcaetô ulcÊo, ÀPlrcaoo Eu aLocos oE coRoÁlíEnÍo
orJ saPÁ-rÂs. Âa-0&201 ?

aRMAÇÁo o€ erôco. vrçr aeroaaut ol, s PATÀ utlllzÁNDo AçÔ c -5o
O€ 12 § MM MONTAGEM. .{F.06'/2017
mxeçlo oe Bl-oco. vrcÂ B^LoRÀuE É SAPAIA UÍ|I|ZÂNOO AÇO CA-6O

DE 5 MM iiOTÍASEM A[-06/2017

tiveuare ot vÊoÀçao oÊ alocos crRÁMlcos ruRAcros NÂ

tãntzonr* oe gxrgxtgcu {ÉsPlssuRÂ gcu) oE PÂRE0ES coM ÁREA

r"ouiú uarop ou IGUÂL A 6u' coM vÂos € ARGÀlrâSsÂ o€
ls§ttrauetto cou pnEPAÊo EM a€ÍotitElRÀ Ar-06,2014
Júáléà rpr.rcroo €M atv€ttaRra (coM PRlsExçÂ oÊ vlgiil 

-Êiàiáuinnrc oE coNcREÍo o€ FAclrADÀ coM colseR D€ ÊEDRÊlRo'

Ããàeúsin rnaço r,: coM PR€PARo EM BEIoNEIRÁ .at ar-06/2o1'
e'úôco ou uassr útrce LM aRGAMASSA TRAÇo 128. PR€pÀRo
iiÀrúÀr. aprrcÀór MÀÀua, MENTE EM FAxos oE FAcH^D coM
paFsr rrc^ oE vaos FsPtSsuRA oE 25 MM 

^Í.08'201'lúircncÀo "erueL 
ot PtNruRA coi, rINTA úTEx 

'cRlLrcA 
EM

PAREO€S. DUÀs O€MaOS ÀF -Oô'.?Ol.aàôíçlo rillúÁL De pnrune cou ÍrNÍÂ tÁrrx ÂcÊlllc^ EM ÍEro'
ouÂs o€M^os aF 06i?o1rl
COEERTI]RÂS
ie"inliitúó cou terra oNoutaoa DE FlBRoclMEltrô E - 6 r/*r' cou
àiãóeÊ,MrNrô LÁÍERÀ oE I r,{ DÍ oNoa PÂR^ Í€L}rÁoo coM
iitiiüàÀà'út,vr ot 1oi LoM aIÉ 2 aGrJAs. INcr t''Jso rcaltENTo

I^;ái"oclo t ú{slÀtÁCÁo ot IESoLRÁ iNrErRA EM aÇo' vÀo oE 5 M'

i'iãÀ"i iit r 
-onõu';oÁ ôr rrsnocr",'r'iro MrtÀLr'a Pt slrca ol'l

riituoacús-rtce. tlcruso,çÀMENÍo ÁF-124015
;;;Aa;ó inlsrÀLeçlo ot rrsorrRÂ rtrtrRA FM aÇo vao Dt a M

;;:R "liii; üõÜiÁDi óiIonoc,utruro' MLÍAL'cA' F'i-^srrcÂ ou
iiàilroacúiirãr lr.rcr úso rÇAM! àlIo rNcLUso 'Ç^MÉNro aF--rzlm15

;il;riltÀó E NsÍaL^ÇÂo Dt Ttsor-,RÀ 
'Í\'It'R^ 

[M AÇo vÀo DF e M

!lãi'"ii','tir ãiiõu'reoÀ ot rranocti/Erro MEraLlcÂ' Ftasrlcl ou
ripúÀcusrrcr. rNcLUso 'ÇaMt í'lTo ÀF- 1?2015

iiàl'iiàiõÀô i-'risrr.,oÇÀo oÍ ttsotreÀ Nrtra^ Err ÀÇo' vlo DÉ 7 r'
i,-^Éi'ir', ,^ 'oiõuiÃÀ ór çeaoctuslro. MEÍÁr lcÀ PLqsrtcA ou
repr,OaCtlSf tCl ttCtrJsO lçÂMtNÍO AÊ-12/2Or5
à;ürc;ã;;; ;;çôcÀrvartzaoo t.úuero 2'r' DESENvoLvtMENÍo
ã'rli âu. rncr-uso rerúsPoRÍÊ vERÍlcÀL' aF-o7i2or9
;il;iôi riãà-;,NÀ À oüisr arora vsc t. e - ?'25 tr/ír (18'00 (G'Mz)

PISÔ INÍ€RNO E €XÍERI{O
tifr;;ü;iÀõiM ;;ioiússr rarÇo r:,t (crMrx.to E ARÉrA) PÊEPÁPo

iiiiaiiãó-coii àiiônrrnr "m r. rÉtrcroó çv ÁRFAs MoLH^oAs soBRE

iúi pr,rrrsrrtzacÀo EtDtssuRÁ 3cM ÀF.oôt2014
iiiüliiúiii'iõ i eiuiaco PÂR^ PIso côu ptrcns ,tÊo t suÂr ÍaD^
ilfiü'EôiÀ ü õrúir'rsois srx3s cu 

^PlrcaoÀ 
Eu A'rlatlNÍEs o€

ARÉA MÂIOR OUE 10l/tz, AF-6/2017
i;;âúAó õã';issrlc lc^tÇaoa) ot' aso DE 

'otrcRtro 
coM

:â;"iiiã ArüÀDd -rN -iõào tErro ÍM oBRA' rcagÀMFnro
ãáiwú,our €sPrsslrRl I?cM aRMÂDo 

^r-0?'"2016:;;:,1;i; M pÀrrô/r sr^cloNaMEtr o Ev Plso INTERIR vÀoo cou
i,'oãã-iiircis oe rz r ItcM.rsPE§suR acM aF-I2t2o1s
Êâ;r;,iâ:õ;É ãnie (uero-rro) eu rnrcxo REro' cot'rrEcclolÂDÀ
::,-'.:;;;.;r; DoÉ.FÁÀel.Àrro Drrr€ilsÔEs l@xl5x13x2O CM

:I^--""';;;;á-t rjÀài rr,riáon x BAsF suPtRroR x aLÍuR ) PARÂ

iin'ür.üÀêloinirÀtu ot EMPRFÍNorM€tÍos ar 06/2016-P

il:âüãfiõ üÀ,iir ú-concnrro ustNÀoo uotDADA rN Loco EM

iiiãió er ro. ocu els. x'o cM ÂLTUR AF-o'r'2or6
irsÍaL^cÔÊs ELtTRlcAs
i'iíi'iiàlí rlctj pL*oN RLooNoo coM vrDFlo Fosco DE soBR€PoR'

àãü'ii,li,"rioi ..úáIsêinrr or r5 !! sEM REÀÍoR FoRr{EoitExÍo
F rNslalÀcÁo. aF o2l?020
iliiàâ-ài-oiii*,eir-,êio or t rrncre EM Pvc DL Erígutr* sEM

íiâüv-r^,"i o 
"i,Àn]f ã'otstr,rrone s I oRN! crMCN ro Í rltsraL^ÇÀo

fklÍil'&,r o. ,*rrrR 17 rúoDULos;' ?P r 20 d rNcr u Noo suPoRTE

i--1ãi lôpr,iõruetto E,NsraL^Çao ar 12t2015

iffiH *oiü';;';hníÀ iiüóo'riosr zpit ro a tt'tcLutNoo supoR't
i-pijrir lornrõrúrlto I rÍ{sraraÇÀo ÂF r212015''Á;;^; ;;"^ 

^,irr 
t À Dr Tv cABo coAxlat DL 9 MM' coN'rlJlro

ã;ã60 ;;ü ;;ir;i 'ir nt x a (otrco 'suPoRTt r ircoLLo)
ifriàâíÉ iá"!ruÊ.is rr Moouio, cotl rôr,.ana D' FMBUT'R 2P'T t0

ii 'àiii stii'ànii r !r,,r praca ropirrcrMEi{Ío E NsraL^Ç^o

f^;33?'lo"oa Fr Eí,EI tsotaDo 2's MÀ/P ÀN Ir'cHAlúa 
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I ÉMos aRANCO & CIA ^'ú
LrDA:246e4 r o6ooor o iitr;iiiit:ÀÍ§
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LEMOS, BRANCO & CIA LTDA
CNPJ | 24.694.10Gn001-ü)
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(G). DATA DE INICIO DOS SERVIÇOS; 05 de abfil de 2020

(H). DATA DE CONCLUSÀO DOS SERVIÇOS: 22 de ínaíço de 2021
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pRtMEtRo REGtsrRo ctvtL DE NAsctMENTo E óBttos E pRtvalvo oE casAMENTos, lNTERolÇoEs E TUTELAS DA co aRcA oE JoÃo
PESSOA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESÍADo oA PÀRÂ|BA

caRÍóRro AzEvÊBo BAsros
FUNDAOO EM 1888

o Bet. válber Azevêdo de MiÍanda câvalcanti, oÍicial do Primeiío RegistÍo civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de casamentos, lnterdiçóes e Tutelas

"oÃitriurúo 
ou,ut"nlcar e .econt eceiRiÀai oi comarca oe loa;Pessoa capitaldo Estado da Paralba, em üÍlude de Lei. etc '

DEcLARp ainda que, para garantar transparêncra e segurânÇa turidrca de lodos os alos oriundos da alividade Notarial e Reqistrâl no Éstado da Paraiba íoi

rnstitutdo peta da Lei ru" ro.taz. ou oo ãE norãátio àÉ zorà. â aptrcaçao onrigáúria de úm selo Digitalde Fiscâlização Extraiúicial em todos os atos de

notas e registro, composto de ,- 
"ooüã 

ini* tpãr *ãÀpro, sáro Digüal: Aác12345-x1x2) e deJsa íorma,. cadâ autenlicáÇáo processada pela nossa

serventia pode ser ve ficada 
" "onnáãã 

tãâ! r"."i riu"nto for nãcessário através do;ite do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba' endeíeço

rtlps://corregedoÍia.tipb.jus.br/selo-digitaU.
v,\ 

aurenticaçáo digital do documento faz prova de que, na datâ e hoía em que ela íoi realizada, a empresâ P G AGUIAR VIEIRA tinha posse de um

docurnento com âs mesmas *.ra"ri.i-,Jt q,i" lo,"'í r"prot*i0"" na cOpia áúánticaoa, sendo da empresa P G AGUIAR VIEIRA a responsabilidade'

r"^a e excll.rsiva pela ldone,dade do documenlo apresênlado a este Caíório'

., ise sÊnl,do oeclaÍo que a p G AGLIAR vlElRA assumiu. nos termos do aítigo 8'. §1'. do Decrelo.n' 'lo 278i2o2o.,que íequlamentou o artrgo 3'' incrso

, ra Ler LedeÍat r 13.874/2019 e o 
"|.r,gol;.À 

oài"' FedeÍal 12-6}zt2ot2,Z respãnsabrlrdade pelo processo de digitafizaÇão dos documentos fisrcos'

itâÍanlrndo perante este CanÓrio e terceiros, a sua autoria e integridade-

De acordo com o disposto no artigo 2'-4, §7" dâ Lei Federal n 12.68212012, o documento em anexo, identifcado indiüdualmente em cada códqo de

Àut*ti"àiao oiglaf' àu na reterioisequenciâ, podeÍá seÍ Íêproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico'

Esta DECLARAÇÃq foi emitada em ozo3/202i og:t,a:oo (hora local) atraves do sistema de autenticaçào digital do cartóÍio Azevêdo Bastos' de acordo

com o Arr. 1., 1tr e seus ss r . z"Ti'uí )úliàôoi ioÁo tu.uâ., " 
oo"urániã eteionico auteÁticaoõ contendo o certircado Diqital do titulaÍ do

Cartório Azevêdo Bastos, poderá seÍ solicitado diretâmente , 
"rpr"""'- 

Ê- d ÀeÚtnn vgtne ou ao caÍtório pelo endereço de e-mail

autenlica@azevedobastos.nol.bÍ paÍa informações mais detalhadas deste ato.;cessã o siie httpsJ/autdigital.azevedobaslos'not'bÍ e informe o código de

Aulenticação Digitâl

Esta Declâraçâo é validâ por têmpo indêleminado e está disponÍvel para consÚlta em nosso site

'Código dê Autênticação Oigital: 112931507206966545514-1
,Leqistaçóo' vigehre", r"i r"o",ar ,i"ãôãá)il iãiiéà".i * ro.ao6/2002, Medida PÍovisória no 2200/2oo'l Lei Federal no 13 105/2015 1ei E§taduâl n'

aiitiioôa. Lei.Éstadual n" 10.132/201r, Provimento cGJ N'oo3/2014 e Provimênto cNJ N' 100/2020'

O refêrido é verdade, dou fe

CHAVE DIGIÍAL

1d734fd94Í057f2d69íe6bc05b8138dOc3e6 í 3508050b6fec1204322c734b31q359ea0c9742ca4 eA27bcú7}ó8É,afla3795â3d71268í4c800b8f1eb1442',l

boea7oab7fd681 ae63a8f 1 26951 99

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO OE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

lcP

I

Brasil

I

r

t
E

Pfsdên& ó R.Frtlk.

M.ddi PraYl!i.', ta 2.l0G2,
d. 24 d. rE)r6 d.lllol ?

Av Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estâdos 58030-00, Joáo Pessoa PB

Íel.: (83) 3244-5404 / Faxi (83) 3244-5484
http://www.az€vedobastos.not.br

E-mail: cartorio@azêvedobaslos.not.br
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Governo do Estado do Maranháo
Secrelaíra de Estado de lndústria e comércio SEINC
Juíta Comercialdc Estado do Maranhào

20200799339
20200799339

13i 10/2020
13r'1A12020

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sislema Nacio?ral de RegistÍo de Empresas Mercântis ' SlllRÊM

Folha
Rubrica

'r !r. rr,,.1r É-
FACTL rÀR-ÁflHÀo==

DescriÉo

ENOUAORÂMENÍO DE EMPRESA DE PEQI-JENO PORTE

BALÀNCO
ALTERACAO DÉ DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMACAO
EMANCIPACAO
TRANSFORMACAO
ALÍERÂCAO DE DADOS E DÉ NOME EMPRESARIAL

OESENOUAOBAMENTO DE EMPRESA OE PEOI.JENO

PORTE
BALANCO
PROCURACAO
PROCUFÂCÀO
PROCURACAO
PROCUHACAO
PROCI.JRACAO
OUTROS DOCUIVENTOS DE INTERÉSSE OA Ei/tPRESA /

FMPFÊSARIO
coNsoLlDÂÇÂo DE coNTBAÍo/ESÍATUÍo
ÂLÍÊRÂCÂO DE DADOS (EXCEIO NO['E
EÀTPRÊSARIAL]

OUTROS DOCUMENTOS DE INÍERESSE DA EMPRESÂ /
. EMPFESARIO
OTÍNOS DOCUMENTOS DÉ INTERESSE DA EMPFESA i
EMPBESÂRIO
8rüiNco
OUÍNOS DOCUMENTOS OE INTERESSE DA ÉMPRESA /

EMPRESARIO
coNsolrDÂÇÃo DE coNTBAToiEsÍATUTo
ALTERÀCÂO DE OADOS (ÊXCEÍO NOME

EMPRESARIAL)
OIJTROS DOoWENIOS DE INTERESSE OÂ EMPRESÀ i

EMP§ESARIÔ
ouÍFos
OUTROS
OUTBOS
BALANCO
BALANCO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
ENOUAORA[,{ENÍO DE EMPBESA DE PEOUENO PORIE

ALTEFACAO OE DADOS E OE NOME EMPFESARIAL

ENOUAORAMENTO DE MICROEMPRESA

TNSCRTÇÃo
rrscnróÃo oe utcnoeMPFEENDEDoR INDIvIDUAL

ceírÍicarnos olrê as nÍomações abalt..onsbÍn dos doc!menlo§ ârquivadÔs

na dala da sua expeóçáo

CertiÍicamos que P G AGUIAR VlÊÍRA E CIA LTDÁ

encohlra-se registrada nesta Junta Comercial. como segue

NtFE 21201183581

cilPJ 27.967.465/000',|-72

Endereço Complelo BR 316, N'g 1996, xxxxx, VILÂ OLIMPICA - Sânla lnêsír,lA - CEP 6530G970

Arqúivamentos Posleriores

NúmeÍo Dâtâ

316

002
002
208
002
002
318

20220673420
20220546162
21201183681
21201183681
202t1373024
21600202892
2160t202A92
20210802880

30t0512022
051ost2022
30t11i2021
30t11/2021
30t1112021
29tO7t2021
29lO? 12021

14rc6t2021

20210422750
20201537435
20201537419
20201537389
20201537370
20201537362
20200989871

06i04/2021
14101t2021
141O1r2021

14/01,2021
t4/012021
14 0112021
26,1012020

0

3

3

223
3

20200.139049

20200416448

20200006070

231t6t2024

16/062020

002
002

20200237934
2A2001AO244

14t04i2424
06/03/2020

20200r26857
20200126857

2UA212020
2AtO212020

06101t202a
L]3

901
9ô1
901
223
223
002

20191190896
20191190918
20r9r 191078

20191039276
20r 91039276
20190839058

1311212019
13í 2/2019
13í 2/2019
mi09/2019
20/09/2019
15i0712019

ao2
002
080
080
080

20180154292
20180758292
21a01214701
21AA1214707

^a012147O7

23t1112018
23t1112019
1410612017

14t16t2017
1410612017

Esta cêrlrdão loi emitida auromalrcamenie êm 08/09/2022, às 15:04:37 (horíio de Brasilia)

Se irnpressa, vêí,icar sua autenlicrdade

Protocolo: ilAC22021 82431

SiluaÇão

Stâlus
SEM SÍATUS

rlilllr lr lllr,lltlllllllffillrfllllllllltiliil llil

no httpsr/www.emPresaÍacil. ma.gov.br. com o código XPGIOHVG

1de2



Proccrro:10ri041 -
Folha: r lt -Rubrica: Ê-

IE
FACIL x^ÊrrHÀô:

CêÍtilicamos que P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

encontra-se registrada nesla Junla Comêrciâ|. como segue

CERTIDÃO ESPECiFICA

§isletna Nacicnal de Registro de Empresas Mercantis ' SINÊEM

rleíírcânlos olre âs lnror.:acôês âbà to.oníãm d.s docuínenlô§

GoveÍno do Eslado do Maranháo
SecretaÍia de Êstado de lndúslria e comércio - SEINC
Junta Comercialdo Estado do [,laranhão

-,G!Mt.,E
FACIL rÃFÁNrlÁo ::=

Continuâçáo

Prôlocôlo: lV4C2202182431

2de2



Ministério da lndústÍia e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena EmpÍesa
Departamento de HegistÍo Empresarial e lntegração

P G AGUIAR VIEIBA E CIA LTDA

JUCEI,IA

Processollt0J t Ott 1
Folha: 'r,l 5

rERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIvRO DTGTTAL RuEEa==-:

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramenlo do Livro Digital com características abaixo,

conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n' 12205662974 em

OS]OS:ZO22, protocolo 220546916. Para validaÇão de Autenticação dos TeÍmos, deverá ser acessado o
portal de ServiÇos / veriÍicação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e

informar o código de veriÍicação.

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Munícipio:

21201 183681

27967465000172

Santa lnês

Tipo de Livro: DIÁRlo

Número de Ordem:

Período de Escrituração:

4

01 t01 12021 - 31 I 1212021

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO MA14O87
02158249382

27967465000172

61646384377

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

MARIA EDUARDA MASCARENHO DE

FARIAS

cBRtrPÍco À ÀurErarcrÇÃo w 05/05/2022' 10:31 §oB x' 202205{6916'

PRolocolo: ,]ioío""'" i' ox/o5/2o22' cóDrco DB vERllrcÀÇÍo'

L22o566297 4 ' t'IRa: 21201183681'

! G ÀCI'IÀR VIBÍNÀ E CIÀ l]TDÀ

JUCE,TIA
FI/ORBNCIO BRÀI{DE6 XÉ'!O

REsPolsÁvEL lELÀ ÀsaENucÀç[o
sÃo LsÍs, os/05/2022

êq!ê!af .cil.@. gov. br

Avrhoaos 6êcre d@umênlo s6'mDesso Íca su'á'lÓ f@provaÀ dê sJà autBnl'Ôdàdê n6 êp6cl'vos poÍlá s'

'níôm6ndo seus Gspêcbvos cligos dê verfi@'b

ldentiÍicação de Livro Digital
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

CNPJ: 27.967.465i0001-72

Rod Br 316 n" 1996 Vrla 0limpica

Santa lnês/MA- CEP ô5.300-970
NIRE: 2180'1214707

BALANçO GERAL ENCERRADO EM 31.12.2021

AT IVO

!rocesso:3fu1!g_lFolha: :t 't Ç
KUDílca: fl._/ _

arvaqBquuuE:

DISPONIV EL

Caixa

Banco Conta Movimento

VALORES A REC ER

Duplicatas a receber

ESTOQUE

Mercadorias para uso da prestação de serviço

LA@XIÉ

IMOB DO

Equipamentos de lnÍormática

Moveis e Utensilios

lilaquinas e EquiPamentos

Veiculos

(-) Depreciação

489.758,36

489.758,36

í.029.075,87

18.255,15

29.5ô8,47

557.955,25

445.784,25

22487.25

1.029.075,87
.. :, - ', ,. ' 2f70§I§1r79

Balanço Gerai encenadã em 31 de Dezembro de 2021' tanto o ATIV0

4.079,78 (dois milhÕes e cento e setena e quatro mil e setenta e nove

Santa lnês/MA 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda Ítilascarenho de Farias

Socia Administradora

Darly DannYele Lago de Melo

cRo-MA 14087/0-5

1.145.003,91

19.748,25

124.748,65

144.496,90

510.748,65

510.748,65

TOTAL DO ATIVO
Rêconhecemos a exatidão do presente

quanto 0 PASSIVO totalizando R$ 2 17

reais e setenta e oito centavos)
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P G AGUIAR VIE]RA E CIA LTDA
CNPJ: 27 967.465/0001-72

Rod Br 316 n' 199ô Vila Olimpica

Santa lnês/[/A - CEP 65,300-970

NIRE: 21801214707

Proccsro: ;lQ 
:l-'41 tt 1

Folha: ir :,r + _

Rubrica: À/ .

CIRCULANTE

Fornecedores

Pro Labore a pagar

Despesas Diversas

NÃO CIRCULANTE

Exigivel a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos

PAIBIUOXIO UQUIDO

Capital social

Lucro do Exercicio

BALANço GERAL ENCERRADO EM 31.12.2021

PASSIVO

474.698,25

4.500,00

147.589,65

626.787,90

170 658,14

170.658,14

500.000,00

87ô.633,74

626.787,90

170.658,14

1.376.633,74

1.376.633,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço GeÍal encerrado em 3'1 de Dezembro de 2021, tanto o ATIVO

quanto o PASSIVO totalizando R$ 2.174.079,78 (dois milhôes e cento e setena e quatÍo mil e setenta e nove

reais e setenta e oito centavos).

Santa Inês/lvA 31 de Dezembro de2021

Maria Eduarda Itlascarenho de Farias

Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRC-MA 14087/0-5
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001 -72

Rod Br 31ô n" 199ô Vila Olimpica

Santa lnês/N4A - CEP 65.300-970

NIRE: 2180'1214707
RubÍical

CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

índice de Liquidez Corrente ILC > ou = 1,00 (um inteiro)

LC=
E§

1.077.344.99 69

R$ 400.194,25

índice de Liquidez Geral ILG > ou = í,00 (um inteiro)

LG=
E§

1.077. 99 R$ 1,66

R$ 648.881,23

Solvência Geral SG : lndice > ou = a 1,00(um inteiro)

SG=
tst

2.174.079,78

R$ 648.881,23

R$ 3,35

lndice de Endividamento Geral ' IEG

GEG=
R$

1.077.344,99

R$ 0,60

Santa lnês/MA 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Admnistradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRC-MA 14087/0-5

2R$

Processo:í0',r ttl§1
Folha: 'r li -

R$ 648.881.23
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001 -72

Rod Br 316 n" 1996 Vila 0limPica

santa lnês/MA - cEP 65.300-970
NIREr 21801214707

Procerco',lOÚ!§
Folha: 'r ) ''l -
Rubricâ: R .

DEMONSTRACAO DE RESULTADOS DO EXERCICIO. D.R.E.2021

Receita com Venda de Mercadoria e Prestação de ServiÇos

Descontos Obtidos

Receitas Financeiras

TOTAL DAS RECEITAS

4.646.988,55

0,00

0,00

4.646.988,5s

3.031.253,87

54,000,00

13.200,00

76.269,59

22.609,11

13.685,98

7.198,25

385.748,ô5

74.748,ô9

37.485,69

54.154,98

3.770.354,81

Custos com Serviços Prestados e Mercadorias Vendidas

Despesas com Folha de Prólabore

Serviços Prestados Por Terceiros

Despesas com Salários

Despesas com Encargos Sociais

Despesas Administrativas

Despesas com ComunicaçÕes

lmpostos e Taxas

Peças e Matérias para Manutenção e Conservação

Consertos e Reparos

Despesas Diversas

TOTAL DAS DESPESAS

Santa lnês/MA 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

CRC-MA 14087/0-5

RESULTADO DO EXERGICIO. LUCRO
876.ô33,74
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P G AGU]AR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001-72

Rod Br 316 n' 1996 Vila Olimpica

Santa lnês/MA - CEP 65,300-970
NIRE: 21801214707

Processo:J,lUÀl.Q§
Folha: J5l,.l -
RubÍict: À,

NOTAS EXPLTCATTVAS AS DEMONSTRAçÔES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEiíBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A p G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Santa lnês/MA,

tendo como objeto social Vendas e prestação de serviços, com inicio de atividades em 1410612017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÔES CONTÁBEIS

As demonskações contábeis foram elaboradas em consonância com os Principios Fundamentais de

Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

3 1) AplicaÇóes Financeiras

Estão regisirados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Esíao demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variaçÕes monetárias e

encargos financeiros, observando o regime de competência;

3,3) lmobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisiçã0, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3,4) Ajuste de avaliação palrimonial

A empresa nunca efetuou aluste de avaliação patrimonial.

3.5) lnvestimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de oukas sociedades,

3.6) lmpostos Federais

A empiesa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

competência.

4) EMPRESTIMOS E FINANCIA[/ENTOS

n *úu* conta com um passivo, relacionado à empréstimos e Íinanciamentos, no valor de R$ 170'658'14

(Cento e setenta mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quatoee centavos), junto a instituições financeiras

nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

úao t'a passiuo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa'

escudad'os em opinião-de seusionsultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza

6) CAPITAL S0CIAL

õ..pitrr ro.ia e oe R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido totalmente integralizado, apresentando a

seguinte composição:

Paulo Gutemberg AguiarVieira - 50% do capital social

iilaria Eduarda Mãscàrenho de Farias - í)% do capital social



ProcessoilQigQ§..
Folha:_-_.t3-L_ Página 6 de 7

Rubrica:_.19_.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexislência de fatos ocorídos subsequentemente à data de encerÍamento do

exercicio que venham a ter eÍeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que

possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa lnês /MA 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

Contador

CRC/MA 14087/5



[,4 INISTERIO DA ECONOI\,4IA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretâria de Governo Digital

Departamenlo Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

Página 7 de 7

NomeCPF/CNPJ

DARLY DANNYELE LAGO DE IVIELO02158249382

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA04317846390

[/4ARIA EDUARDA I\,4ASCARENHO DE FARIASô1646384377

a vàlrdad! ,les.ê lmprêsêÚ, tr'à surerr' à comprovacâc de êuã au'enrr'ldadc nÔo respec'rvos porràis
rlê v€r: rr'aÇàÔ

I
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Termo de Abertura

Nome do Livro: DIARIO

Processo: 
t.r0:r CO{n

Folha: 13 n
Rubrica: Ê- ..

N" de Ordem: 4

O presente livro do tipo DlÁRlO contem registros numerados, do no 01 ao n0 08, e servirá para a escrituração dos

lançamentos próprios da empresa P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, municipio Santa lnês, CNPJ no

27 .967 .46510001-72, Número de Registro (NIRE) 21201í 8368'1 .

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 1410612017

\to constitutivo: 21 80121 47 07

Santa lnês,0110112021

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO

CONTADOR

cRc/MA'14087

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

PESSOA JURiDICA

cNPJ 27.967.465/0001 -72

MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS

Administrador, Sócio

cPF 6'1ô.463.843-77
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P G AGUIAR VIEIRA E ClA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001-72

Rod Br 316 n" 1996 Vila Olimpica

Santa lnês/MA - CEP 65.300-970
NIRE: 21801214707

Procosso: .r0 i1 0q )Folha: ,1q 
_

Rubrica: Â- ,_

DISPONIVEL

Caixa

Banco Conta Movimento

Equipamentos de lnÍormática

Moveis e Utensílios

Maquinas e Equipamentos

Veiculos

(-) Depreciação

BALANçO GERAL ENCERRADO Etn 31.12.2021

ATIVO
AI]VQIEEUIAIIE: 1.145.003,9í

19.748,25

124.748,65

144.496,90

VALORES A RECEBER

Duplicatas a receber 510 748,ô5

510.748,65

ESTOQUE

Mercadorias para uso da prestação de serviço 489.758,36

489.758,36

NÂO CIRCULANTE: 1.029,075,87

IMOBILIZADO

18.255,15

29,568,47

557.955,25

445.784,25

22.487,25

1.029.075,87

TOTAL DO ATIVO 2.174t19,78
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2021, tanto o ATIVo

quanto o PASSIVO totalizando R$ 2.174.079 78 (dois milhões e cento e setena e quatro mil e setenta e nove

reais e setenta e oito centavos).

Santa lnês/MA 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRC-lvA 14087/0-5
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

CNPJ: 27.967.465/0001 -72

Rod Br 316 n' 1996 Vila Olimpica

Santa lnês/MA - CEP 65.300-970

NIRE: 21801214707

BALANçO GERAL ENCERRADO EM 31.12.2021

PASSIVO

474.698,25

4.500,00

147.589,65

qEAN
Fornecedores

Pro Labore a pagar

Despesas Diversas

NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos

PAIEIMONIO.LIQUIDO

Capital social

Lucro do Exercicio

Procoro: 
'101)rlÇ,1

Folha: -r35
RubÍicr: e-

626.787,90

170.658,14

170.658,14

500.000,00

876,ô33,74

626.787,90

170.658,14

í.376.633,74

1.376.633,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geralencerrado em 31 de oezembro de 2021, tanto o ATIVo

quanto o PASSIVO totalizando R$ 2.174.079,78 (dois milhões e cento e setena e quatro mil e setenta e nove

reâis e setenta e oito centavos).

Santa lnês/lr4A 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias
Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRC-MA 14087/0-5
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001-72

Rod Br 316 n" '1996 Vila 0limpica

Santa lnês/l\íA - CEP 65.300-970

NIRE: 21801214707

E$
1.077.344.99

R$ 4o(l,í94,25

Índice de Liquidez Geral ILG > ou = 1,00 (um inteiro)

LG=
1.077.344,99

R$ 648.88í,23

Solvência Geral SG : lndice > ou = a 1,00(um inteiro)

SG= B§
2.174.079.78

R$ 648.881,23

lndice de Endividamento Geral ' IEG

GEG=

R$

1.077.3/9,99

Santa lnês/MA 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Admnistradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRC-MA 14087/0-5

1
F
Rubrica: ç. )

R$ 69

Rg 1,66

R$ 3,35

R$ 0,60

2

BS

CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

Índice de Liquidez Corrente ILC > ou = 1,00 (um inteiro)

LC=

R$ 648.881,23
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27 967 465/0001-72

Rod Br 316 n" 1996 Vila 0limoica

Santa lnêsiMA - CEP 65.300-970
NIRE: 21801214707

Processo: .-il'.t) 0'"{J .

Folha: .J11 _.

Rubric*:JÀz_-.

D RESU DO tcto. D.R.E.2021

Receita com Venda de MercadoÍia e Prestação de Serviços

Descontos Obtidos

Receitas Financeiras

TOTAL DAS RECEITAS

Custos com Serviços Prestados e Mercadorias Vendidas

Despesas com Folha de Pró'labore

Serviços Prestados Por Terceiros

Despesas com Salários

Despesas com Encargos Sociais

Despesas AdminisÍativas

Despesas com Comunicaçoes

lmpostos e Taxas

Peças e Matêrias para Manutenção e Conservação

Consertos e Reparos

Despesas Diversas

TOTAL DAS DESPESAS

4,646,988,55

0,00

0,00

4.646.988,55

3.031 253,87

54.000,00

'13.200,00

76.269,59

22,609,11

13.685,98

7.198,25

385.748,65

74,748,69

37.485,69

54.154,98

3.770.354,8'l

Santa lnês/MA 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRC-MA '14087/0-5

RESULTADO DO EXÉRCCIO. LUCRO 876.633,74
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27 967.465/0001-72

Rod Br 3'16 n" 1996 Vila 0limpica

Santa lnêsiMA - CEP 65.300-970
NIRE: 21801214707

Processo: cooq1
Folha:

NOTAS EXPLTCATIVAS ÀS DEMONSTRAçÔES CONTÁBEIS EM 3í DE DEZEMBRO DE 202í

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A p G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Santa lnês/MA,

tendo como objelo social Vendas e prestação de serviços, com início de atividades em 1410612017 .

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstraçÕês contábeis foram elaboradas em consonância com os Principios Fundamentais de

Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Esiao regisirados ao custo de aplicaçã0, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigaçoes

Estão demonstrad-os pelos valores históricos, acrescidos das conespondentes variaçoes monetárias e

encargos financeiros, observando o regime de competência;

3,3) lmobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisiçá0, deduzido da depreciaçáo acumulada calculada pelo método linear'

3.4) Aluste de avaliação patrimonial

A empresa nunca eÍetuou ajuste de avaliação patrimonial,

3.5) lnvestimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades'

3.6) lmpostos Federais

A emplesa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

competência.

4) EMPRESTIMoS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 170 658,14

1Cánto e setenta mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), lunto a instituiçoes financeiras

nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCns

úao ú purriro contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa,

escudadbs em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquel natureza'

6) CAPITAL S0CIAL

ó Ãpitur .*iui é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido totalmente integralizado, apresentando a

seguinte composição:

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira -50%docapital social

Maria Eduarda Miscarenho de Farias - 50% do capital social



Procaelo:ÀtJSjlf
Folha: 'r.) l
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Rubrica:31-.,
7) EVENTOS SUBSEQUENTES

0 administrador declara a inexistência de Íatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do

exercício que venham a ter eÍeilo relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que

possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa lnês /MA 31 de Dezembro de 202'1

Maria Eduarda Mascarenho de Farias
Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

Contador

cRC/MA 14087/5
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Termo de Encenamento

Nome do Livro: DlÁRlO

No de Ordem: 4

O presente livro do tipo DlÁRlO contém páginas numeradas, do no 01 ao no 08, e serviu para escrituração no

período de 0110112021 a 3111212O21, da empresa P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA.

Santa lnês, 3111212021

DARLY DANNYELE LAGO DE [,4ELO

CONTADOR

CRC/MA 14087

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

PESSOA JURÍDICA

cNPJ 27.967.465/0001 -72

MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS

Administrador, Sócio

cPF 616.463.843-77

erocesso: ttl ,t l0(JFolha: yU U
RubÍica:_JL_- _



MINISTERIO OA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

Folha:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certiíicamos que o ato da empresa P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:
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l

NomeCPF/CNPJ

02158249382

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA27967465000172

61646384377

r33C

TDENTIFTCAÇÃO DO(s) ASS| NANTE(S)

I


