
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNrcrPÀr DE rlGMÀNcIrÀpE

COMISSÃO PERMÀ}IENTE DE LIcTTÀçÃo

PROCESSO LTCITATORIO TOIADÀ DE PREÇOS

TOôdADà DE PREçOS No 0OOO4/2OL7
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NÔ 1?1027TPOOOO4

óRGÀo REALÍZÀDoR Do cERrÀME:
Câmala Municipal de Mamanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - pB
CEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2786.

OBi'ETO:
ContrataÇão de enpresa especializada em construÇão civil
recupêraÇâo da sêdê da Câmarâ Muoicipal de Mamanguape

Er,EI{ENTOS EUíSTCOS OO PROqESSO:
SOLICITAÇÃO E .JUSTIEICATIVA DA CONTRÀTAÇÃO
ÃTO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO .]ULGADORÀ
DECLARAÇÂO DE DISPONIBILIDADE ORÇÀMENTÁT,IA
AUÍORIZAÇÃO PARÀ REÀLIZAÇÃO DO CERTAME
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO
MINUTA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓR]O
PARECER JURÍDICo - APRovAÇÃ.o Do INSTRUMENTo CoNVocÀTÓRIo
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
PUBLIC]DADE DO CERTAME - DIVULGAÇÀO
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para êxecuÇão dos serviÇos de

O CERTÀME FOI REVOêÀDO:
JUST I FICÀTIVA
RELATóRIO
PARECER JURÍ DICO
ATO DE REVOGAÇÃO

PUBLTCÀÇÔES
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ssrÀDo oa pAaÀÍBÀ
cÂlra* uwrctpnr, DE uÀMÀNGUÀpE

PROiTETO BÀSICO ESPECTFTCÀçÕES

oBJEro: contrataÇão de enprêsa especializada em construÇão civil para execução dos serviÇos de
recuperaÇáo da sede da Câmara Municipal de Mamanguape.

1.0 - DÀ JUSTIFICÀTIVÀ
1.1 - Estê Projeto Básico tem por objêtivo especificar em linhas qerais a corresponctênte obra,permitindo intensificar procedimentos adequados voltados à r:êa1izaÇão, acompanhamênto êcontrole da despesa, ê é Ítotivado: Pela necessidade da devida efetivaÇão de obra para suprii
demanda especifica - Execução dos servlços de recuperação da sede da Câmar:a Municipai de
Mamanguape -, considerada oportuna e imprêscindivê], bem como refevante medlda de interessêpúblico; e ainda, pela necêssidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoÇâo deatividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos
programados, obsêrvadas as diretrizês e metas definidas nas fel:ramentas de planejamênto
aprovadas.

DICODI€O OUÀNTIDÂDE
1 ecução dos serviÇos de recuperaÇâo da sede da Câmara Munic

.Mananguape....,.-
1l

-:3.0 - DOS CUSTOS
3.1 - Corn base nos custos para êxêcução do objeto da contrataÇão em tê1a, obtidos mêdiante
pesquisa de mercado devidamente realizada nos têrmos da leqislaÇão, regulamêntos e normas
vigentês, relacionamos âbaixo o prêÇo de referência considerado satisfatório.
3.2 - Mês que serviu de base para elaboraÇão da rêferida pesquisa: Seternbro de 2017 - SINAPI.
3.3 - Salienta-sê que existe previsâo de dotação apropriada no orçamento vigente para â
execuÇâo do objeto rêlativo a estê projêto, consoante consufta efetuadâ ao setor contábit.
3.4 - O valor total é equivalente a R§ 33.044,?3.
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- DO REÀ.'USTÀ!,íENEO
.Os preÇos contratados sâo fixos pefo periodo dê um ano, exceto para os casos previstos no
. 65, §S 5' e 6o, da Lei 8.666,/93.
.Ocorrêndo o desequllíbrio êconônico- financei ro do contrato, podêrá ser restabê1êcida ê

relaÇâo que as partes pactuaram inicialmênte, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da
LeL 8.666/93, mediante comprovêçâo documentaf ê requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DÀS CONDrÇõES DÀ CONTRÀTÀçÃO
5.1.O prazo máximo para a execuÇáo do objeto desta
casos previstos na legj-slaÇão vigente, está abaixo
assinaturâ do Contrato:

Inicio:1(um) dia
Conclusão;20 (vinte) d j-as

5.2.O pagamento será realizado mediante processo

contrataÇão ê que ad.nite prorroqaÇão
indicado e será considerado a partir

nos
da

regul a r eem observância às nomas e
trinta dias, contados doprocedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de

peiíodo de adimplemento.

Em anexo, elemên1,ôs que

Mamanguape * PB, Outubro

Cr

instruêm o prêsêntê Projeto Básico.

de 201?.

1A 1ÀNY
5.t

SOUZA PAIVA
Chefe de Gabinête

.g)-

2.0 . DÀ ÔBRÀ
2.1 - As car.acteristicas e especificaÇões do objeto da referida contrataÇão são:
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CPL
MEMORIAT DESCRITIVO

OBRA: REFORMA OE CÂTVIANE TVIUIUICIPAT DE MAMANGUAPE

tOCAt: CENTRO - MAMANGUAPE/PB

lntrodução:

A obra consiste nos serviços de pintura externa executada com textura nas fachadas esquerda,
fachada direita e na fachada dos fundo. Na fachada frontal serão realizados os serviços de

aplicação de revestimento de cerâmica tipo porcelanato. Nas calçadas serão feitos os serviços

de pavimentação em placas intertravadâs de concreto na calçada da frente da câmara e na

Lateral esquerda em toda a sua extensão.

Mamanguape, 23 de outubro de 2017

cc.

Engo Civil
CREA N0 í6032807í-5

lm\
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6.*-ESTADo oR pRRRíen

cÂvrRRR MUNTctPAL DE MAMANGUApE
OBRA: REFORMA DA CAMARA ÍflUNlClPAt DE MAMANGUAPE

!O€AL: CENTRO - CIDADE:MAMANGUAPE/PB

t
'À9

Engo Civil
e

PtAN[.]rA DE qUANTTÍATIVOS E PREçOS DATA BASE: setltT
BDI: 25%

PREçOS EM RSITEM DrscRrMrNAçÂo Dos sERvtços UNID QUAÍrtÍ COD SINAPI
UNIT ÍOTAT

1.0 At VENARTAS E PÁNErs 37486

1.1

AtvENARtA DE vEDAÇÃo DE BLocos
cERÂMrcos FURADoS NA HoRtzoNTAL DE

9X19Xt gCM (ESPESSURA 9CM) DE pARÊDES

cou Ánta lÍqurol urruon m 5,32 87.577 70,46 37 4,a6
2.O REVESTIMENTO L2,703,82

2.7

CHAPISCO APLICAOO TANTO EM PITÂRES E

VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS

DE PAREDES INTERNAS, COM COLHÊR DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAçO 1:3 COM

PREPARO EM BETONETRA 4001. AF 06/2014
m 10,u a7al9 2,44 30,19

m2 10,64 87529 25,73 267,3A2.2

MAssA úNtcA, PARA RECEBtMENTo DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAçO 1:2:8,
pREpARo Í',,rEcÂNrco coM BEToNETRA 4ooL,

ÃprrcAol ualtuarMENTE EM FAcEs

INTERNAS DE PAREDEs DE AMBIENTES COM

ÁREA ENTRE 5M2 Ê 10M2, ESpEssuRA DE 20

MM, coM ExEcUÇÃo DE TALIscAs,

AF _0612014

47261 129,38 72.406,25m2 95,892.3

REVESTIMENTo cERÂMIco PARA PIso coM
PLACAS TIPo PoRCELANATo DE DIMENSÕES

6ox6o cM ApLTCADA EM AMBtENTES DE ÁREA

MENOR QUE 5 M,. AF_O6I?O74

11,651,37PA3.0

65,61 8.348,22m2 127 ,24 923963.1

ExECUçÃo DE PASSEto EM Prso

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGUTAR

COR NATURAL DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6

cM. AF_1212015

3.303,15a7620 25,96m 127 .24

cONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇo 1:4

(crMENTo Ê AREIA), pREpARo MEcÂNtco

coM BEToNEIRA 400 L, APttcADo EM ÁREAs

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM. AF 0612074
7.26,.,024.0 PINTI.JRA

11,83 1.26r,02613,78 95305

RíLICA, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO
AF 09/2016 M2 CR

TEXTURA AC

4.7
1.053,665.0 DIVERSOS

75,00 805 5070,7 4 Mercadom'Película espelhado p vidro temperado
7,40 244,76m 177 ,26 9531Limpeza da obra

13.M4,73Totâl Geral RS

E

oREAN0'.16032807

ma

1-5

(
c

SUB TOTAT

m2

5.2

)
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OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAT DE MAMANGUAPE

TOCAL: CENTRO - CIDADE:MAMANGUAPE/PB

MEMÓRIA DE CÁICULO

E rALVENARIAS E PÁINEIS

Alvenaria de 1/2 vez

Alvenaria da Mârquise í 3,30

PAVIMENTAçÃo(calçada)
RegularizaÉo de base para revestimento de
piso no tÍaço 1:3

calÇada da Lateral Esquerda

Calçada da Fachada Frênte

total

e Lima
Engo Civil

cREA N0 160328071.5

í 3,30

2,00

0,40

2,50

2,17

5,32 m"

x
x

REVESTIMENTO

Chapisco de aderencia em parede argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Chapisco nas paredes 5,32 x 2,OO

Emboço no traço 1:2:9

Porcelanato 40 x 40

TOTAL

10,64 m"

í0,64 m'

39,35 X

í3,30 X

98,38 m2

28,86 nt2

127,24 m'

98,38 rn'

28,86 nf
127,24 m2

39,35 X

13,30 X

2,50

2,17

lajota de concrelo

PINTURA

Calçada da Lateral Esquerda

Calçada da Facheda Frente

total

TEXTURA ACRíLICA
parte êxterna

Fachada Esquerda

Fachada Direita

Fundos

39,35 X

39,35 X

6,46

6,01

254,20 m'
236,49 rn'

123,09 nt'
6í3,78 p1'Total =

Limpezâ da obra 39,35 X 13,30 523,36 nf

<.r

CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

)

95,89 m2
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PROPRIETARIO

PREFEITURA

RESP. TECNICO 1-5

N,

PRANCHA

UNICA

PROJETO: REFORIV1A DE UMA OBRA PUBLICA
PRoPRIETÁRIo: CÂ[,[ARA MUNICIPAL DE MAI\4ANGUAPE

LOCAL:RUA DOM VITAL N" 123 -CENTRO - MAMANGUAPÊ,FB

DATA RESPONSAVEL

DESENHC

COPIA

VISTO

ÁREAcoNSTRuloa 7i9.6om:

PREFEITURA M DE I!,,IAMANG UAPE

REFERENCIAS PARA ARQUIVO

ESCALÂ

1/50 !NDICADOS

DESENHOS

CAU/CREÂ

I
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PLANTA BAIXA
PAVIMENÍO TÉRREO ,^"
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PLANTA BAIXA

E
o Civil

cREA No 160328071-5
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
c.ÂMÀRÀ MJNrcrpÀr DE lotMÀNGuÀPE

GÀBINEEE DO PRESIDENÍE DÀ CÁT,ÍARÀ

PRO.'E[O BÀSICO ÀPRO\ZAçÀO

oBJETO: ContrataÇão de empresa êspecializada em construÇão civil para execuÇão dos serviços de
rêcupêração da sedê da Câmara Municipal de Mamanguape.

1.0 - DO PRO.]ETO BÁSICO
1.1 - o referldo Proieto Básico tem por objetivo especiticar em finhas gerais a correspondentê
obra, permitindo intensificar procedimentos adequados voltados à realização, acompanhamento e
controlê da despesa, e é motivado: Pela necessidadê da devida efetivaÇão de obra para suprir
dêmanda específica - ExêcuÇâo dos serviÇos de recupêraÇão da sede da Cámar.a Municipal dê
Mamanguape -, considerada oportuna ê imprescindívef, bem como relevante medida de interesse
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de êÇÕes continuadas para a promoÇão de
atividades pertinentês, visando à maximização dos rêcursôs em refaÇão aos objêtivos
programados, observadas as diretrizês e metas dêfinidas nas fêrramentas dê planejamento
aprovadas.

DÀ ÀPROVÀÇÃO
I'ica o Projeto Básico êm tela aprovado nos termos como se apresênta

Projêto Básicô aprovadô

2.1 -

Art. 7o, § 2', I, da Lêi no 8.666/931

intêressados en participar da processo L1c1tatória;"

§ 2" As abtds e ós servrços somente poderãa ser ficitadas quândo:
I haüver p]:ojeto básico aprovdda pela autaridade coxtpetente e disponivel parà exàme das

Mamanguape PB, outubro de 201'7.

J
Pr dente

IRA DA SILVA FILHO
da Câmara

"Art. 7" As licitaÇões para execuÇãa dê obras e pdra a prestaÇão de serviqos obedecerãa ao
dispasto neste artlqo e, en particular, à seguinte sequénciê:
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esrÀDo oe pÀRÀÍBÀ

cÂr.ÍÀRÀ MlrNrcÍpÀt DE !'ÍÀMÀNcuÀpE

TERMo DE REEERÊNCIÃ

1.0.DO OBJEIO
1.1.Constitui objêto
construÇão civil pa!a
Mamanguapê.

da presente
execuÇão dos

cont ra ta ção
sêrviÇos de

ContrataÇáo de êmprêsa especializada êm
recuperaÇão da sede da Câmara Municipal dê

2.0..rusrlErcÀErvÀ
2. 1 .À contrataÇâo acima dêscrita, quê será processada nos têrmos deste instrumento,
êspêcificaÇóes técnicas e informaÇõês complementares quê o acompanham, guando for o caso.
justifica-se: Pela necêssidade da devida efetivaçâo de obra para suprir demanda específica -
ExêcuÇáo dos serviÇos de recuperaÇâo da sede da Cân'.ara Municipal de MaÍranguape -, considêrada
oportuna e imprêscindivê1, bem comô refevante medida dê intêresse púbIico; e ainda, pê1â
necêssidade de dêsenvolvimento de aÇôês conti uadas pâra a promoÇão de atividades peltinentes,
visando à maximizaçáo dos recursos em relaÇâo êos objetivos progranados, ôbsêlvadas as
diretrizes e metas definidas nas fêrramentas de planejamento aprovadas. As caracteristicas ê

espêcificaÇôes do objêto da rêferida contrataÇâo sáo:

.Mamanguape.

3. O. DO ÍRÀTÀI.iE}ÍAO DIFERENCTÀDO PÀAÀ }G/EPP
3.1.SaIienta-se quê na referida contrataÇão, não será concedido o tratamênto difer:êncj-ado e

sirnplificado para as M.icroemprêsas e Ernpresas de Pequêno Porte, oos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei ComplemenLal i" 123/2006, por estarem prêsêntes, i§olada ou

s imultanêamênte, as situações prêvistas nos incisos II e 11I, do Art. 49, do mesmo diplona
1ega1.
3.2.A participaÇâô no certame, portanto, dêvêrá ser aberta a quaisquer interessados, inclusive
as Microemptesas, Empresas de Pequeno Polte e Equiparados, nos temos da legislação vigente,

cóDrm
1 E):ecicà. dos serviÇos de

DI SCRIMINÀÇÀO

recuperaÇâo da sede Ca Cámara Municipal de
UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE

I

a . o . DÀs oBRrGÀçôps oo coNrnnun're
4.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente reâ1izado, dê

ctáusulas do respectivo contrato ou equivalente-
4 .2 - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel- exêcuÇáo
presênte contrataÇão, nos ternos do correspondentê instrumênto dê ajuste'
4.3.t'lotifi."u. o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à

produtos ou servj-Ços. exercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o quê

Contratado dê suas le sponsabi l idade s pactuadas ê preceitos 1êgais'

acoldo com as

do objeto da

qualidade dos
náo exirne o

5.0.DÂS OBRrGÀÇõES DO COFTRÀIÀDO

5. 1. Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigâções concernentes à legislação fiscal, civil,
tributá;ia e trabalhistâ, bem como pol todas âs despesas e compromissos assumidos, a qualque!
titulo,peranteseusfornecedorêsoutercelrosem.azãodaêxecuçãodoobjetocontrâtado.
5.2.Substituir, alcando com as despesas dêcorrentês, os materiais ou serviços que apresentalem
alterações, dêterioraçóes, irnpeifeiçÔes ou quaisquer irregularidades discrepantes às

exigências do iDstflmento ae ajuste pactuado, ainda que constatados após o recêbimento e/ou
pagamênto.
5.3-Não transferir a outrem, no todo ou em partê, o objeto da contratação, salvo mediante

prévia e expressa autorizaÇão do contratante.
i.4.l,lant".,- durante a vigência do contxato ou instrumentos equivalentê, en conpâtibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condiÇôe§ de habiLitaÇão e qualj-ficaÇáo exiqidas oo

respectiio processo ticitatório, sê for o caso, apresentaodo ao contratante ôs documentos

necessários, sempte que solicitado.
5.5.Emitir Nota Eiscat cortêspondênte à sêdê ou filial- da empresa quê apresentou a

docunentaÇão na fasê de habilitaÇão-
5.6.Executar todas as obriqaÇõês assumidas cÔm obsêrvância a mêlhor técnica vigentê'
ênquadrando-se, rigorosamentel dêntro dos precêitos legais, normas e êspecificaÇõês técnicas
cor!espôndêntês .

6.0.DOS PRÀZOS

6.1.0 prazo máximo para a execuÇão do objeto
casos previstos na legislação vigentê, está
assinatula do Contrato:

Ínício: 1 (1rm) dia
Conclusão: 20 (vinte) dias

contrataÇão e que admitê prorrogaÇão
indicado e selá considerado a partir

desta
aba ixo

nos
da

q{."9/



ÂNE I\i

1.t
Art
'7 .2

DO RE,à,'USTAIIÍEIÚTO
Os preços contratados sâo fixos pelo período de r.m ano, êxcêto para os casos

o
prs+;"'lÀ .^

(
o. 65, SS 5' e 6", da Lei 8.666/93.

. Ocorrendo o desêqu11íbrio econômico-financêi ro
ação que as partes pactuaram inicialmentê, nos têrmos do Art. 65, Inciso fI,
8.666/93, mediante comprovação dôcumental e requetimento expresso do Contrata

do contrato, poderá sêr res
o

dô.

e1 ecidâ
qrq,.ref

Lei

8. O.DO PÀGÀ!'ETÍTO
8. 1. O pagamênto será rêalizêdo mediante processo regufar
procêdimêntos adotados pêlo Contratante, da sêguinte maneira
dias, contêdôs do pêríodo dê adimpfemênto.

6

e êm observâtlcia às normas e
Pâra ocorrêr no prazo dê tiinta

s. o. oas snwçôas ÀDltrrÀrrsrrulrryÀÍi
9.1-Ã recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e prêceitos legais,
sujêitará o Contratado, garantida a prévla defêsa, às sêguintes penalidaàes previstas nos
Àits. 86 e 87 da Lêi 8.666/93r a - advêrtência; b - multa de mora dê 0,5? (zêro vírgura cincopor cênto) aplicada sobrê o vafor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no inicio ou na
execução do obiêto ora contlatado; c - multa de 109 (dêz por cento) sobre o valor contratadopêra inêxecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensãô temporáiia de participar êmlicitaÇão ê impedimênto de contratar com a AdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos; e -declaraÇão dê inidoneidade para licltar ou contratar com a AdministraÇâo púb1ica enquantô
perdrlrarem os motivos determinantês da puniÇâo ou até que seja promovida sua reabilitaÇãopêrântê a própriâ autoridade quê aplicou a pênalidadê; f - s imurtaneamentê, qualquêr das
penalidadês cabívêis fundamêntadas na Lêi B-666l93.
9'2.Se o valor da multa ou indênizaÇâo dêvida não for recolhidô no prazo dê 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, sêrá automaticamente descootâdo da pr:lmêira parcela do pagamento a
que o contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratórlos dê 1? (um por cênto) ao mês,
ou. quando for o caso, cobrado judicialmênte.
9.3.4pós a apl.icação de quaisquer das penalidades prêvistas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oflcial, excluidas as penafidades dê advertência ê
nulta dê mora quando for o cêso. constando o fundamento fegal da puniÇão, informando ainda quê
o fato será registrado no cadastro correspondêntê.

Mamanguape PB, 26 de Outubro dê 201?

a
IANY DE ZA PAIVA

Chefe de Gabinete
IA
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objêto da rêspectiva sollcitaÇão: ContrataÇão
para execuÇão dos serviços de rêcuperação da

CPL .o

de emprêsa especializada ern
sedê da Câmar:a Municipal de

o.
ESTÀDO DÀ PÀR,ÀÍBÀ

cÀdARÀ M[rNrcrpÀr DE t4ãI,tÀNeuÀpE

REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

1.0 - DO OBJETO
1.1 - Const itui
construÇâo civil
Mamanguape .

2.0 - DA PESQUISÀ DE MERCÀDO
2.1 - Com base nos custos para execuÇâo do objêto da contrataÇão em tela, obtidos
pesquisa
vigêntês,

GO

L

dê mêrcado dêvidamênte realizada nos têrmos da 1êgis1aÇão, regu_Iamêntos
relêcionamos êbaixo o preÇo de refêrência considerado satisfaiório.

D I SCRIMINAçAO

medi ante
e normas

2,2 - Mês que serviu de ba§e para êfaboraÇâo da r.eferida pesquisa: Sete[üro dê 201, - SINÀPI.

3.0 -

ecução dos serviços de recuperaÇão da sede
âmara Mu Mamanguape

DO VALOR
O valor total é equivafente a RS 33.044,?3.

AIANY DE OUZA PAIVA
ê Gabinêtê

Mamanguape PB, 26 de Outubro dê 2017.

4.0 * DÀS CONDIÇÕES DÀ CONTRÀTAÇÃO
4.7.A praza máximo para a exêcuÇâo do objeto dêsta contratação ê que adaite prorrogaÇão nos
cêsos previstos na 1êgis1aÇão vigênte, está abalxo indicado ê sêrá considerado ê partir da
assinâtura do Contrato:

fnicio: 1 (um) dia
Conclusão: 20 (vintê) dias

4.2,Os preços contratados sâo fixos pelo periodo de um anof excêto pêra os casos previstos no
Art. 65, §§ 5' ê 6', da Lei 8.666/93-
4.3.ocorrendo o dêsequilíbrio econômicô-financei ro do contrato, poderá ser rêstabêfêcida a
rêlaÇão que as partês pactuaram inicialmentê, nos têrmos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da
Lei 8,666/93, mediantê comprovâÇão documental e requerlmento expresso do Contratado.
4.4.O pagamento sêrá rêalizado mediante processo regl11êr e em observância ás normas e
procêdimentos adotados, da sêguinte maneira: Para ocorrêr no prazo de Lrainta dias, contados do
pêriodo de adimplemênto.

ci t(l-

t NIDÀDE OUÀNrrDÀ)E. p.uNrsÁRro, p. iôíú-
Ca - 1 '.04n,-'1 ,t.044,->

totaI] 33.044,'13

I
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Chefê



MAMANGUAPE . PB
Terça fêira, 24 de outubro de 2017

ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Poftatia no 7012017 Mamanguape/PB, 02 de OutubÍo de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO
DA PARAIBA, no uso das atribuiçóes que lhe sáo conferidas pela constituição Federal, pela
Constituiçáo Estadual e pela Lei Orgânica do Município de Mamanguape e demais leis aplicáveis à
espécie, RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR, a partir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Maria

José Gomes e Maria Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissâo

Permanente de Licitaçáo, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federal no.8666/93.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 02 de Outubro dê 2017.

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidente

Zííl[tDàrANOVIr/ft:013 o/Diário OÍicial do Município
Poder Legislativo

t3 C
c

IiI[P,RÊ§§Q SOE ÃBESPONSABILIÓÀóÊ.óÀ.cÂMARA MÚNIcIPÁÉiJEii/iAMANGUAPE
r.L.

ATOS



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍEIA
c.âUÀRÀ M,NTCÍPÀT DE MÀÀ{ANGUÀPE

REF. : PROCESSO LICITATÓRIo
oBJETo: ContrataÇâo de emprêsa espêclalizada em construção civil para execuÇâo dos sêrviÇos de
rêcupêraÇão da sêde da Câmara Municipal dê Mamanguapê.

DECI,ÀRÀÇÀO

Conforme solicitadô, decfaramos haver
relativo à contratação êm tela:

dlsponlbilidade orçamêntária para êxecuÇâo dô ob.ieto

Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.010 01.031,0001.1001 4490.51.00

Mamanguape PB, 27 de Outubro de 2A11 .

cúúDIo LErrE EÍr,Ho
Tesourêiro
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EsrÀDo DÀ pÀnÀÍBÀ
cÂuann uuu:crpan DE MÀÀ{ANcIrÀpE

GÀBTNETE Do PREsTDENTE oa cÂlaenl

amonr zaçÀo

Autorizo a Comi s são
modafidadê êxigida pela

JOÃO FERRE IRÀ DA SILVA
Presidentê dâ Câmara

Permanente de Licitação, a
lêgisfaÇão em vigor, dest inada

realizâr procedimênto licitatório,
a:

na

de

nc

ContrataÇão de empresa especializada em construÇão civil para exêcuÇão dos serwj-ços
rêcuperaÇão da sede da Câmara Municipal de Mamanguape.

confome informaÇôes do setor contábi1, existe disponibilidade de dotaÇão específica
orçameoto vigente para execuçâô do objeto a sêr llcitado.

Mamanguape PB, 21 de Outubro de 2017.
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ESEÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂ!,rAnÀ MUNÍcrPÀr, DE I.IAMANGUÀPE

COMISSÃO PERI''ANENTE DE LICITÀÇ.ãO

PROTOCOLO
PROCESSO LI CTTÀTÓRIO

objeto: contrataÇão de emprêsa especializada em constr.uÇão civll para êxecuÇão dos sêrviÇos de
recuperação da sêde da Câmara Municipal de Mamanguapê.

Obsêrvado o disposto na legislação pêrtinênte no que concêrnê à modalidade de licitaÇão
êmprêgada em relaÇão ao valor previsto do certame e as caaêctêrísticas e particufaridadês da
despesa, bem como o que já foi iealizado até a preseatê data com objeto sêmefhêntê ao que será
licitado e ainda o que consta dos êlementos de planejamento da administraÇáo, em êspêcia1 o
orÇarnento vigentê, êsta Comissão protocolou o procêsso em tela:

TOI'íÀDÀ DE PREÇos oooo4 /20L7 27 /t0 / 20L1

C DIO LEITE EI
Presidente da Comi s são

e"=d
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ESTÀDO DÀ PÀR,àiBÀ
cÂr.íÀRÀ MuNrcrpÀr DE !'íÀÀíÀNcIrÀ.PE

coMlssÀo PERI'íAITENTE DE LrCITÀÇÃO

TERMO DE ÀIIruÀçÂO DE PROCESSO LICITÀTóRIO
PROCESSO ADMINISTRCTIVO NÔ 171027TPOOOO4

I - RECEBI}IENEO
Nesta data recebemos a docr.mentaÇãô inerente à êxecuÇão do objeto acina indicado, composto
pêfos seguintes êlêmentos: sôlicitaÇão pâra rêa1ização de processo licitatório na modalidadê
êxigida pela legislaÇâo vigentê, com justificatlva para a necessidade da conttataÇào, pêsquisa
de preços corrêspondênte, a autorizaÇão devida ê declaraÇâo dê êxistir a respectiva
disponibif idade orçamentária.

If - PROTOCOI.o
Observado o disposto na fêgis1aÇão pêrtinente no que concernê à modalidadê dê licitaÇáo
enpregada em relação ao valor previsto do certamê ê as caracteristicas e particularidadês da
despesa, bem como o que já foi rêalizado até a prêsêntê data com objeto semêfhante ao que será
licitado ê ainda o que consta dos elementos de pfanejamênto da administraÇão, em especial o
orÇamento vigênte, esta Comissâo protocolou o processo em tela:
Iouâda dê Preços oô OOOO4/20L7 - 27/LO/20L7.

rV - ELEMENTOS DO PROCESSO
Após dêvidamente autuado, protocolado e nunerado, contendo a autorizaÇão respêctiva, a
indicação sucinta de seu objeto e do recurso apropriado para a dêspêsa, nôs termos do Art. 38
da Lei 8.666,/93 ê suas altêraçôês, serão juntados posteriormentê o instrumento convocalório ê
§eus elementos constitutivos, incfusive a corrêspondentê minuta do contrato, os quais serão
submêtidos à apreciaÇão da Assessoria Juridica.

V - PROCED IMENTO
Rêmeta-se a Àssessoria Juridica.

Prezados Sênhores,

Submetemos à aprêciaÇão da Assêssoriê Jurídica, nesta data, os elementos do procêsso ora
autuado para a dêvida análise ê aprovaÇão, consoante Art. 38, S único, da Lêi Federal 8.666/93
ê suas aftêraÇõês postêriores:

. Minuta do

. Minqta do
instrumênto convocatório e seus elementôs constitutivos;
codtrato corrêspondente.

Mamangr.rape PB, 2i dê outubro de 201?

s
CT,AUDTO LEITE EILHO '
Presidente da Comis são

rl: l/ ã

Y/..\tTryY

objetoi contrataÇão de êmpresa êspêciallzada em construÇão civil par.a execuÇão dos sêrviÇos de
recuperaÇão da sede da Câmara Municipal dê Mamanguapê.

ITI - ABERTI'RA DE VOLU!..'E

Neste ato. em decorrência da dôcumentaÇão ora recebida, abrê-sê o 1ô vo].uDe dos autos do
procedimento administrativo êm epígrafe, que têm como primeira folha a capa do processo e as
folhas seguintes nrúneradas sequencialmente, lniciando no no 01-



,4

/"d
*u\

'r\

J
F

o

o
ú1
ú,z

ló

vy
ESTADO DA PABÀÍBA

CÂ]4ARÀ MUNIC]PAL DE MAMANGUAPÊ
CoYTSSÀo PER.IIANfNT. D. LIClTAÇÀo

EDITAÍ, - LicitaÇão

PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 171O27TPOOOO4
r,rcrrAÇÁo N". oo0o4/2017
MODAIIDÀDE: TOMÃDA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

UINUTÀ
Órgão Realizador .lo Certame:
CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MÀMANGUÀPE
RUA DUOUE DE CAXIAS, 123 - CÉNTRO _ MAMANGÜAPE , PB.
CEP: sB280-000 - Tel: (083) 3292-2186.

MINUTÀ
O Órgão Reatizadol do Certame acina qualificado, inscrito no CNP.] 12,120.256/AOO7-52, doravênte denoÍdnado
simplesmente oRC, torna púbIÍco para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através
da Comissão Pe lanente de LicitaÇão, doravante denominada slmplesmente Comissão, as ... horas do cliâ ...
de ... de ... no endereÇo acima indicado, llcitação na modalidade Toirada de PreÇos n". 0OOO4/201?, tipo
menor preÇo; tudo de acor:do com este instr:umento e em observância a Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteraÇões posteriores e a Lei Compfementar nÔ 123, de 14 cle dezembro de 2006, âftêrada,
conforme os critérios e procedimentos a sequir definidos, objetivando obter a melhor proposta para:
Execução clos serviÇos de rêcupetaÇâo da sede da Câmârâ Munj-cipaf de Mamanguape.

M:NUTÀ
I.0. DO OB,]ETO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇâo: ContrataÇão de empresa especializada em construçáo civil pala
execução dos serviÇos de recuperaÇão da sede da Câmara Municipal de Mamanguape.
1.2.4s êspecificaÇões do objeto ora licitado, enconlran-se devidamente detalhadas no correspondente Terno
de Referência - Anexo I deste Instnrmento.
1.3.À contratâção acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas e informações conplementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:
Pela necessidade da dêvida efetivação de obra para suprir denanda especÍfica - ExecuÇão clos sêrviços de
!êcuperaÇão da sede da Câmara Municipal de Mamanguape -, considerada oportuna e imprescindÍve1, bem como
lêfêvante medida de interessê púbIico, e ainda, pela necessidâde dê desenvolvimento de aÇôes continuadas
pala a piomoÇão de atividades pertinentes, visando à naximlzaÇão dos recursos em relação âos objetivos
programados, observadas âs dirêtrizes e metas definidas nas ferramêntas dê planêjamênto aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contrataÇão, nâo será concedido o tratamento diferenciado e simplificâdo
para as Microempresas ê Emprêsas de Pequeno Porte, nos termos das disposiçóes contidas nos Arts. 47 e 48,
da l,ei Complementar A" 1-23/2006, por estarem presentes/ isolêda ou s imultaneamente, as situaÇões previstas
nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma 1ega]. Fica, no entanto, assêguÍado â ME ê EPP o
tratamento diferenciado e siÍrplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo v, SeÇão única, da LC n'.
123/2006.

MINUTÀ
2.0.Do LocAL E DATA E DA Tt"puGNAÇÂo Do EDrrÀl
2.1.Os envelopes contendo a documentaÇão refativa à habifitaÇão e a pioposta de prêços para execuÇáo do
objeto desta lÍcitaÇão, deverão ser êntregues à Comissão até as ... horas do dia... de ... de ..., no
endereÇo constantê do prêêÍbulo deste instrumento. Neste mesmo focaf, data e horário será realizâda a
sessão púb1ica para abertula dos referidos envefopes.
2.2.IlformaÇões ou escfarecimentos sobre esta licitaÇão, serão prestados nos horários nolmais de
êxpediente: das 08:00 as 12;00 horas.
2.3.oualquer cidadão é parte fegÍtima para impugnar o ato convocatório deste cêrtâne por irregularidadê na
aplicaÇâo da Lei 8.666l93 e legislaÇão pertinente, se manifêstada por escrÍto e dirlgida a Comissão.
protocoLizando o original até 05 (cinco) d.ias úteis antes da dêta firada para r.ealização da respectiva
sessão pública para abertura dos envelopes de habifitação, nos holários de expediente acima indicado,
exclusivamente no seguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro Mamânguape - PB.
2.4,Cabe].á à Com.issão, auxitiada pelos setorês responsáveis pela elaboraÇão deste ato convocatório e seus
anêxos, decidir sobre a respectiva impugnaÇão, respondendo ao cidadâo intêressado no prazo de até 03
(três) dias úte1s, considerâdos da data em que fo-i protocolizada a petiÇão.
2,5.Decairá do dirêito dê inpuqnar âs fâlhas ou irreguLaridades quê viciariam o êto convocêtólio dêste
certame, o licltante que não o fizer por escrito e dirigida a comissão, protocofizando o original até o 2"
(segundo) dia útiI que antecêder: a abêrtula dos envefopes com as propostas, nos horários de expêdiêntê
acima indicado, exclusivamênte no sêguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - MamanguaPe - PB.

MINUTA
3.0. Dos ELEMENToS DARÂ LTCTTAÇÀO
3.1.Aos participaotesT serão for:necidos os seguintes elementos:
3.].1.ANExo I - TERMo DE REEEFÊNCIA - ESPEC]E-CAÇÔES,
3.1.2.ANExo II - MoDÊ],oS DE DECLARÀÇÕES;
3.1.3.ÀNEXO T]T - MODEIO DO TERMO DF FFNUNCIA,.
3.2.4 obtenÇão do instrumento convocatólio poderá ser feita da seguinte forma:
3. 2. 1. Pela Internet : !,,wrr. tce.pb. gov.br; e
3.2.2.Impr.esso: junto a Comissão gratuitamente.
3.3.Os Pr:ojetos Básico e Executivo referentes ao objeto ora licitado estão disponibilizados junto à
Comissâo nos horários normais de êxpediente, até o úftimo dia úti1 anterior à data estabelecidâ pârâ

MINUTÀ

MÍNUTÀ
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qelos'orecebimento dos envelopes habiLitaÇão e proposta, onde poderão

interessados, incfusive em meio magnético, observados os procedimentos
ser examinados e

definidos pelo ORC.

4. O. DO SUPORTÊ IEGAL
4.1.Esta ficitaÇão leger-se-á pefâ Lei Eederal no. 8.666 de 21 de junho de 1993,
posteriores e a Lei Complementar no 123, de 14 de dezerüro de 2006, atterada e lêgisfaÇâo
ficam fazendo partes intêgrantes deste instrumento, independente de transcriÇão.

o
alteraÇôes

nte, qu

M FltlÕro.
pe

CPL
MÍ À

5.0. Do PRÀzo E DoTAÇÃo
5.1.o prazo náximo para a exêcuÇão do objeto ora ficitado, conforme suas câractêrístícas e as necessidades
do ORC, e que admite prorroqaÇão nos casos previstos pela Lei 8-666/93t está abaixo indicado e será
coÀslderado a partir da âssinatura do Contrato:

InÍcio: 1 (um) dla
Conclusão: 20 (vinte) dias

5.3.4s despesâs decorrentes do objeto da presente licitaÇão, correrão por contâ da seguinte alotaçâo:
Recursos Próprios dâ Cêmara Municipal de Mamanguape: 01.010 01.031.0001.1001 4490.51.00

MINUTÀ
6. O.DAs CoNDIÇÕES DE PARTTCIPAÇÀo
6.1.Poderão par:ticipar dêste certame, os licltantes devidamênte cadastrados no ORC ou que atencler:em a
todas as condiÇões pâra cadastramento até o terceiro dra anterior à data prevista para o recebimento das
propostas, cuja regufâridade será observada mediante apresentaÇão do Certificado de InscriÇâo de
Fornecedores e Prestadores de ServiÇos, ou equivalente na forma da 1ei, fornecido pefo ORC. Os proponentes
deverão entregar â Comissão dois ênvefopes fechados indicando, re spectivamente, DOCUMENTAÇÀO e PROPOSTA DE
PREÇOS, devidamentê ldentificados nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.4 participaÇão neste ceatame é aberta a quai-squer interessados, inclusive as Microempresas, Enrpresas
de Pequeno Porte e Êquipar:ados, nos termos da fegisfaÇão vigente.
6.3.Não podêião participar os interessados que se encontr:em sob o regime falimentar, empresas estrângeir:as
que não funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido clecfarados inidôneos para ficitar ou contratar com
a AdministraÇão Pública ou que estejam cumprindo a sanÇão dê suspensão do direlto de Licitar ê contratar
com o ORC.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus enveLopes DocumentaÇão e proposta dê preÇos via postal - com
Aviso de Rêcêbimento AR -, deverão remetê-Ios em tempo hábil ao endereÇo constante do preârbufo deste
instrumento, aos cuidados do Presideote da Comissão - C1áudr-o Leite Filho. Não sendo rigorosamentê
observadas as exiqências deste item, os r:espectivos envelopes não serão aceltos e o licitante, portanto,
desconsiderado para efeito de participaÇão no certame.
6,5.ouando observadâ a ocorrêncía da êntrega apenâs dos envelopes junto a Comissão, sem a permanência de
rePresentante credenciado na respectiva sessão púbfica, é facuftado ao licitante, não sendo condiÇão para
sua habilitaçáo, a inclusâo no envelope Documentaçãô, da declaraÇão expressa de renunciar ao direito de
interpor recurso e ao prazo correspondente relativc à Fase de Habifitação, concordando com o
prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, II1, da Lei 8.666/93, conforme modefo - Anexo II1.
6.6.E vedada à paíLicipaÇão er co-sorcio,

MÍNUÍà
7,0.DÀ REPRESENTAÇÃo E Do CREDENCÍAMENTo
7-1.O licitantê deverá se apresentar, para credencianrento junto a Comissão, quando for o caso, através de
um representante, com os documentos qüe o credenciam a participar deste procedimento licitatório. Cadâ
licitante credenciará apenas ün representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame oa
forma prevista neste instrumento, podendo ser substituido posteriormente por outro devidamente

7.2.Para o credenciamento devêaáo sêr apresentados os seguintês documentos:
?.2.1.Tratando-se do rêpresentante 1ega1: o instrumento constitutivo da empresa na forma da 1ei, quando
for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no quaf estejam expressos seus poderes para
exexcêr direitos e assumir obrigaÇôês em decorência de tal investidura;
7.2.2.Trâtanclo-se dê procurador: a procuração por lnstrumento público ou particular da quêl constem os
necêssários poderes para, firmar declaraÇões, desistir ou apresentar: as razões de rêcurso e prâticar todos
os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constitulÇão da
empresa, quando fol o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja
pârti.cular, deverá ter firma reconhecida por cartório conpetente.
7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibiodo documento oficial que contenha
foto.
7,3.Estes documentos devêrão ser apresentados - antes do início dâ sessão pública - em or:iginaf, por
qualquer procêsso de cópia autenticada por car:tór:io competente ou membro da Comissáo.
?.4.4 não apresentaÇão ou ainala a incorreÇão insanável dê quatquer dos documentos de crêdenciamênto
impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não
inabilitará o concorrente, apenas perderá o dlrelto a manifestar-se nas correspondentes fases do processo
licitâtóiio. Para tanto, a CPl, receberá regulârmente do referido concorrêntê seus envefopes, declâlâções e
outros elemêntos necessários à participaÇão no certame, desde que apresentados na forma definlda neste
instnrmênto.

MÍNUTÀ
8.0. DA HABIÍ,ITAÇÃo
B.1.Os documentos necêssários à habifitaÇão dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (una) via,
dêntro de envelopê lacrado, contendo as seguintes indicaÇôes no anverso: 

U I N U T À
CÂMARÀ MUNICÍPA], DE MAMÀNGUAPE
DOCÚMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NO. AOOA4/201'7
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

MÍNUTA
o ENVELoPE DocwENTACÃo deverá coÊter os seguintes efêmentos: 

M I N u T À
I . 2 . PEssoA JuRÍDrcA:
8 . 2 . 1 . ComprovaÇão de cadastramento nos lêrmos do item 6.l deste instrurento.
8,2.2.BalanÇo Patrimonial ê demonstraçôes contábeas do ú1timo exercicio sociaf apresentados na forma da
Iei, com indlcaÇão das páginas correspondentes do fivr:o diário em que o mesmo se encontrâ, bem como



apresentação dos competentes termos de abertura e encêrramento, assinados por profrssrona
devidamente registrados na junta colnercial competente, vêdada a sua substituiÇâo por
bâ.1-anÇos provisórios.
8.2.3.Regularidade para com a Eazenda I'ederaf - certidâo conjunta negatlva de débitos rela
Federais ê à Dívida Ativa da União.
8.2.4.Ce.tidôes negativas das Fazendas Estaduat e Municipat da sede do licitante ou outto
fôrmâ dâ Lêi -

7
I . 2 . 5 , ComprovaÇão de regular:idade Íefativa à seguridade Social INSS CND e do Fundo dê carântia r:rpo
de ServiÇo EGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidôes fornecidas pefo Instituto Nacional do
Seguro Sociâl ê Caixa Econômicâ Eederal, re spect ivamente .
8.2.6.Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaÇão
de certi.lão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titüfo vrt-A da ConsolidaÇão clas Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ió 5.A52, de 1. de maio de 1943.
I . 2 . 7 . Declaração do licitante: de curprimento do dlsposto no Art. 7o, Inciso xxxIII, da ConstituiÇão
Eêderal - Art. 2?, Inciso v, da Lei 8.666/93i de superveniência de fato impeditivo no que diz r:espeito à
participaÇão na licltaÇão, e de submeter-se a todas as cláusulas e condrÇões do presente instrumento
convocatór:io, conforme modefo - Anexo 1I.
8.2,8.Termo de Renúncia, caso o participante errvie apenas seus envêlopes, sem representantê credenciado e
desejar renunclar ao direito de interpor recurso e ao prâzo respectivo refativo à Ease de Habilitação,
concordando com o prosseguimento do certane Licitalório, conforme modeLo Anero III.
B.2.9.Certidão negativa de Eafênc.ia ô11 Concordata, expedida pefo distribuidor da sede do licitante, no
máximo 30 (tr:inta) dias da data pievista para abertura das propostas.
8.2.1o.ComprovaÇão dê registro e quitáção do licitante e seus responsáveis técnicos, quando for o caso,
frente êo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomra CREA-CRo, dê r:êgião da sede do
ficitante.

lente

8, 3. Documentação especif ica :
I . 3 . 1 . CompiovaÇão de que o licitante se enquadra nos termos do Ar:t. 3" da Lei 123106, se for o caso, sendo
considerada microempresa ou êmpresa de pequeno porte e recebendo, portanto, trâtámento diferenciado e
simpllficando na forma definida pela legislação vigêüte. Taf comprovaÇâo poderá ser feita através da
apresentação de qualquer uÍ dos segurntes documentos, a critérío do ficltante: a) declaraÇâo expressa
formafmente assinada pefo profissionâf dâ área contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificadâ
emitida pela junta comercial da sede do -Lrcitante ou equivaLente, na for:ma da legislaÇão pertinente. A
ausência da referida decfaração ou cêrtidão simpfificada não é suficiente motivo para a inabifitâção do
licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratarento diferenciado e simptificado
dispensado a ME ou ÉPP, previstos na Lei 123l06.

8.4.Os documentos de Habi.IitêÇão deverão ser orqanizados na ordem descritâ aeste instrunento, precêdidos
por um Índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por quafquer processo de cópia
autentlcada por cartório compêtente, menüro da Comissão ôu publicaÇáo em órgão da impre.sâ oficiaf, quanclo
for o caso. Êstanalo pêrafêitamente legíveis, sem conter borrôes, rasuras, emendas ou entrelinhasr dentro do
prazo de vafidade, e encerrados êm envelopê devidamente laclado e indevassáve1. Por ser apenas uma
formafidade que visa facilitar os trabaLhos, a ausência do indice de que trata estê iten, nâo inâbilltaná
o ficitante.
8,5.4 falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pela Comissão ou da publicaÇâo eIIl órgão na imprensa
oficial, a apresentação de documêntos de hâbi.Litação for:a do envefope específico, tornará o respectivo
licitante inabilitado. ouando o documento for obtido via Internet sua Iegalidadê será comprovâdâ nos
endereços êletiônicos corrêspondênte s . Podêrão ser utifizados, a critério da Comissão os docrmentos
cadastrêis de for.necêdores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elemêntos
apresêntados pelos licitantes, quando for o cêso.

MINUTÀ
9.0. DA PROPOSTA
9.1.À proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) vla, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintês
indicaÇões no ênverso: urNurÀ

CÂMARA ML-NICIPAL DE MAMANGÜAPE
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N.. OOOO4/2017
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,] DO PRÔPONENTE

MIÀIUÍÀ
O ENVEIOPE pROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

MÍNUTÀ
9.2.Proposta elaborada em consonância com as especificaÇões constantes dêste instrurento e seus elementos
- Anexo I -, em papel tinbrâdo dâ empresa quando for o caso, devidamente assinada por seu representante,
contendo no co}:respondente item cotado: discriminaÇão, marca e/ou modelo e outras câracterísticas se
necessário, o quantitativô ê os vafores unitário e total expressos em algârismos, acompanhâ.iâ dê:
9.2,1.Planrlha de quantitativos e preÇos.
9.3.Será cotado \rm único pÍeÇo, marca, modelo para cada item, com a utifizaÇão dê duâs casas decimais.
InclicaÇões em contrário êstão sujeitas a correçôes observando-se os seguintes cr:itél:ios:
9.3.1.Eafta de dígitos: seráo acrescidos zerosi
9.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro diglto e:cedente menor que 5, todo o excesso será supriniido,
caso contrário haverá o arredondâmento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes
suprimidos.
9.4.No caso de aquisiÇáo de bens, a quantidadê mínima de unidades a ser cotada, por itêm, não deverá ser
inferior a 1009 da estimâtiva detalhada no corlespondente Termo de Rêferência - Anexo f. DisposiÇão em

contrário não descfassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item selá desconsiderado.
9.5.4 proposta deverá ser r:edigida em lingua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem
alternativas, tasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubracadas e a úftima datada ê âssinada pelo
responsáve1, com indicâÇão: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execuÇáo,
das condiÇões de pagamento, da sua vafidade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informaÇôes e
obsêrvaÇões pertinentes que o Licitântê julga. necessárias.
9.6.Existindo discrepãncia entre o preÇo unitário e o valor total, resultado da multiplicaÇão do Preço
unitário pela quantidade, o preÇo unitáriô prevalecerá.

f,.NElX



9-7.Fica estabelecido que havendo divergência de preÇos
Prevafêcerá o de menor vafor.

unilários para um mesmo produ

9.8.No caso de alteraçôes necessárias da plôposta feitas pela Comissão, decorrentes e

9.9.4 não ÍndicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇôes de pag

incorreçôes na unidade dê medida utitizâda, observada a devida propor:cionatidade,
muftiplicação e/ou soma de vaLores, prevalecerá o valor corrigido.

validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integraLmente as
convocatório e, portanto, serão consideraalas as determinaÇôes nêLe contidas
nâo sendo suficiente motivo para a desclassificaÇão da respectrva proposta.
9.10.É facultado aô licltante, apresentar a proposta no pr:óprio modelo fornecido pelo oRc, dêsde que
êsteja devidamente preenchido.
9.11.serâo desclassificadas as propostas que deixaren de atender as disposiÇões deste instrumento.

utNuSÀ

disposições
para as refer

10.0. DO CRITÉRIO PARA JU],GAMENTO
10.1.Será declarado vencedor deste certame o licitante

vafor globa1
que, atendidas todas as exigências do presente
no correspondente ltem cotado/ relacionado noinstnrmento, apresentar proposta

Anexo I - Termo de aeferência ,
10.2.Havendo iguafdade de valorês
45 da Lei Complemenrar 123/A6 e
sorteio.

na coluna código.
entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto nos Arts. 44 e
no Art. 3o, §2', da Lei 8,666/93, a classificaÇâo se fará através de

10.3.Na presentê licitaÇão será assegurada, como critério de desempate, preferência de contrataÇão para as
microempresas e empr:êsas de pequeno porte.
10.4.Paia efeito do disposto neste inst rmento, entende-se por empate aquelas situaÇões em que as
proPostas apresentadas Pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iquâ1s ou até 10* {dez por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10-5.Ocorrendo a situâÇão de empate conforme acima definida, prôceder-se-á da seguinte fotma:
10.5.1.À microempresa ou emprêsa de pêqueno porte rnais bem classificada poalerá âprêsentar proposta clê
preÇo inferior àquefa considerada vencedora do certame, situaÇão em que será adjudicado em sell fâvor o
objeto Iicitado;
10.5.2.Não ocolrendo a contrataÇão da mlcroempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior,
serâo convocadas as demais remanescentes que por ventllra se enquâdrem na situaÇão de empatê acima
definida, na orden de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No easo de equivalência de valores apresentados pelas microêmpresas e empresas de pequeno porte que
se êncontrem no intervalo estabelecido como situaÇão de empate, será reafizado sorteio entre efas para que
se identiflque aquela que primeiro poderá apresentar mefhor ôferta.
10.6.N4 hÍpótese de não-contrêtaÇâo nos termos acÍma previstos, êm que foi observada a situaÇão de e:npate
e assegurado o tratamento difer:enclâdo a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto ]icitado será
adjudicado em favor da proposta or-iginalmente vêncedora do certane.
10.7.A situaÇâo de empate, nâ forma acima definida, somente se aplicará quando a mefhor ofer:ta lniciat não
tiver sido apresentêda por microempresa ou empresa de pequeno portê.

uÍNUtÀ
11.0. DA ORDEM DOS TRÀBALHOS
11.1.Para o recebimenlo dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada umâ tofêrância de 15 (quinze)
minutos após o horário flxado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.
11.2.Decfarada aberta à sessão púbfica peLo Presidente, será efetuado o devido credenciamento dos
interessados. Somêntê pârticipará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no
entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.o não comparecimento do representante de quafquer dos licitantes não impedirá a efetivaÇâo dê
leunião, sêndo que, a simples participaÇão neste certame implica na total aceitaÇão dê todas as condiÇões
estabelecidas nêste Instrunento Convocatório e seus anexos.
11.4.En nenhura hipótese será concedido prazo para a apresentaÇâo de documentêção e/ou substituiÇão dos
envelopes ou de quaLquêr efemento exigido e não apresêntado na reuniáo destinada à habi.Iitação.
11.5.4 Comissão receberá de cada representante os envelopes DocurnentaÇão e Proposta de PreÇos, e rubr:icará
juntamente com os participantes os fechos do segundo.
ll.6.Posteriormente abrirá os envelopes DocumentaÇão, rubricará o seu conteúdo e solicitará dos ficitantes
que examinem a documentação neles contidas. Quaisquer impugnações levantadas deverão ser comunicadas a
comissão, que as consignará na Ata de reunlão.
ll.T.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as lmpugnaÇôes porventura folmuladas
pelos ficitantes, dando-.Lhes ciência. em seguida, do resultado da Fase de HabilitaÇâo. Entrêtânto, se
assim julgar necessário, poderá divulgãr o resultaclo numa nova reunião, registrando-se na Ata, ou mêdiante
publicação nâ irnprensa oficial ou alnda emitindo aviso por escrito, observada, nestes câsos, â devida
antecedência necessária - não infer.ior a 48 (quarenta e oito) horas.
ll.B.Ocorrendo à desistência expressê dos licitantes ao direito de recorrer na Ease de EabifitaÇão,
conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá haver a abertura dos ênvelopês
Propostas, caso contr:ário será marcada nova data, com observância ao prazo recursa.I estabefecldo na
legis.LaÇão pertinentê.
11.9.o envefope proposta de PreÇos, devidaiente fechado e lacrâdo, será devolvido ao licitante
inablfitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua deneqação.
11.1O.Encerrada a Ease de HâbilitaÇão e observados os clitames deste instrumento, a Comissão procedelá
então à aberturâ dos envetopes Proposta de Preços dos proponentes declarâdos habil.rtados, rubricará o seu
conteúdo e facuftará o erame da documentaÇão neLes contidas a todos os participantes, os quais poderão
efetuar impugnaÇões, devidamente consignadas na Ata de reunião, quando for o caso.
11.11.4 Comissáo êxaninará os elementos apresentados, as observaÇões eventualmente apontadas, decl,arando,
em seguida, vencêdor o Iicitante que, atendidas as exigêncías e considerâdos os critérios definidos neste
lastrumento, apresentar: proposta mais vantajosa para o oRC.
11.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na quat serão registradas todas as ocorrências e que, ao
finali será assinâda pela Comissão e .Ilcitantes presentes.
11.13.8m decorrência da I,ei Complementar 123/06, a comprovaÇão de regularidadê fisca-I e trabalhistâ das
nlicroempresas ê empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato,
observândo-se o seguinte procedimento:
11.13.1.Às microempresas e empresas .le pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta licitaÇão, deverão
apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovaÇão de regularidade fiscal e trabafhistâ, dentre os
documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelopê DocumentaÇão,
mesmo que esta apresente alquma restriÇão;



11 . 13 . 2 . tlavendo algumâ restriÇão na conprovação da regurarrdade flscaf e trabalhista, ""r,;ff[[:àprazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo iniciaf correspon.lerá ao momento em que o/6licitante tol-\
declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a r{q;4\izQ$ aa'1l
documentaÇão, pagamento ou parcêfêmento do débito, e eIILissão da êventuais certictÕes negatrdí} ôü'posttlvas !l
com efeito de certidão negativai \rl J/
11.13.3.4 não-regularizaÇão da documentaÇão, no prazo acima previsto, implicará decadênciàftlp aireito,BT
contrataçâo, sem prejuízo das sanÇões previstas no Art. 81, da Lei 0.666l93, senao tacuxâaq-ore. O.k/
convocar os licitantes renanescentes, na ordem de classificâÇão, para assinatut:a do contrato, oà.:ãiáryaí u
ficitaÇão.

MINUTÀ
12.0.Do cRrrÉRro DE ACETTABTLTDADE DE pREÇos
12.1.Havendo proposta com vafor para o respectivo item relâcionado no Anexo I - Termo de Rêferência -EspecificaÇôês, na colunâ código, superior ao estimado pêfo oRC ou manlfestêmente inexequivef nos têlmos
do Ait. 48, II, §1" e §2Ô, da Lei 8,666/93; o mesmo será desconsiderado. Estâ ocor:rência não dêsclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item cortespondente.
12.2.O valor estimâdo que o oRC se propõe a pagar pefo objeto ora licitado - vafor de Refêrência, que
representa o totaf dos preÇos relacionados na competente pfanilha dos servlÇos a serem executados, está
informado no respectivo elemênto deste instrurnento - ANEXO 1.

MINUTÀ
13,0. DOS RECURSOS
13'1.Dos atos decorrentes deste procedinento flcitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109 da j,ei
Federaf n." A.666/93 .
13.2.o recürso será dirigido à autoridadê superior do oRC, por intermédio da comissâo, devendo ser
protocofizado o originaf, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no
seguinte endereÇo: Ruâ Duque de Câ).ias, 123 - Centro Mamanguape - pB.

!.{rNrrrÀ
14.0. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1.Conc1uído o julgamento das propostas aprêsentadas, a comissâo em-itirá relatórlo conclusivo dos
trabafhos deseôvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos
constitutivos do processo, necessários à HomologaÇão e Adjudicação da respectíva licitaçâo, quaâdo for o

14.2.4 âutoridade supetiorl poderá, no entânto, tendo em vista sempre a defesa alos inter:esses do oRC,
discorda! e deixâr de homologar, totat ou parcialmente, o resuftado apresêntâdo pela Comissão, revogâr ou
cons.idêrar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundâmentaÇão exigida pefa legislaÇão vigenter
lêsguardados os dirêitos dos ficitantes.

UINUEÀ
15.0. DO CONTRÀTO
15.1.Após a homologação pela Autoridade Supêrior do oRC, o licitante vencedor será notificado par:a, dentro
do prazo dê 05 (cinco) dias consecutivos da data de r:ecebínento da notif.icaçáo, assinar o respectivo
contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pefa l,ei Eêdêra1 n.o
A-666/93, podendo o mesmo sofrer alteraÇões na forma .lefinidê pela referida Lei.
15.2.Nâo atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de vaticlâdê de
sua proposta, o ficitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da
IicitaÇão.
15.3.É pefiLitido ao ORC, no caso clo Licitante vencedor não comparecer pàra assinatura do contrato no prazo
e condiÇões estabêlecidos, convocar os licitantes remânescentes, na ordem de cfassiflcação, para fazê-]o
em igual prazo e nas mesmas condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preÇo, ou revogar a
Prêsente licitaÇão.
15,4.O contrato que eventualmênte venha a ser assinado pelo licitante vencedor, do tipo êmpreitada por
preço unitário, poderá ser alterado, unifaterafmente peLo Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 'l1t '78 e'79
da Lei 8. 666193.
15.5.O Contratado fica obr:igado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscinos ou suprêssôês
que se fizerem necessários, âté 253 (vinte e canco por cento) do valor inicial atuafizado do contrato, e,
no câso dê reforma de edifício ou equipamento, até o fimite de 503 (cinquentâ por cento) para seus
acréscimos.

MIIIUIÀ
16.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.4 recusa injusta em deixar de culnprir as obrigaÇões assumidas e preceitos leqais, sujeitará o
Contratado, garantida a prév.ia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8-666/931 â - adveitência, b - mufta de mora de 0,59 (zer:o vírgula cinco por cento) apllcada sobre o valor
do contrato por dia de âtraso na entregâ, no início ou na exêcução do objeto ora contratadoi c - multa de
109 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçâo tota.L ou parciaf do contratoi d - suspensão
têmporária de participar em licitaÇão e impedlmento de contrêtar coln a Administraçãô, por prazo de até 02
(dois) anos; e - declaraÇão de inidoneidade para ticitar cu contratar con â Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniÇão ou até que seja promovida sua rêâbilitâÇão perante a
própria autoridade que aplicou a penaLidade; f - sinuftaneamente, quafquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei 8.66 6/9 3 -

16.2-Se o vafor da multa ou indenização devida não for recofhido no prazo de 15 dias após a comunicâção ao
Contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela clo pagamento a quê o Contr:atado vier a
fâzer jus, acrescido de juros moratórios de 1à (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judiciarmentê.
16.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades pr.evistas, realízar-se-á comunicâÇão escrita ao
Contratado, e pubficado na imprensa oficial, excfuidas as penalidades de advertência e mufta de mora
quando for o caso, constando o fundamento fegaf dâ punição, informando ainda qüe o fato será registrado no
cadastro correspondente.

MINUTÀ
17.O.DA COMPROVAÇÀO DE EXECUÇÀO DO OBJETO
17,1.4 comprovaÇão de execução pelo ORC do objeto licitado, observâdas suas caracte rÍ s ticas, se fará
medÍante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão específica devidamentê designados, após
a verificação dâ quantidâde, qualidade ê outros âspêctos inêrentês nos têmos deste instrumento, das
normas técnicas e legislaÇão pertinentes, e consequênte aceitaÇâo.

MINUTÀ
18.0. DO PAGAMENTO
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1B.1. O pagamento será
adotados pêfo ORC, da
adimpfemento.

o cronograma aprovado,
financeiros.
18.3. Nenhum valor será
que fhe for imposta,

efetuado mediante procêsso regular e en observância às normas e
seguinte maneira: para ocorrer no prazo de trinta dias, contaclos Pe r iÂd§

t'. z3 ca18.2.O dêsembolso máximo do petiodo, não será superior ao vo adimplênento. de acordo ccm
quando for o caso, e sempre em a disponibiLida

pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão quafquer obrigâçã

valor do respecti
conformidade com

a

o

compensada

MINUIÀ
pagamento pendente, Sem que isso gere direito a âcréscimo de qualquer natureza.

em virtude de penafidade ou inadimplência, a qual pocierá ser

um ano, er<ceto para os casos previstos no Art. 65, s§

o primeiro dia útrl

Mamanguape - PB, de 20tl
MINUTÀ

19.0. DO REAJUSTÀMENTO
19.1,Os preÇos contratados sâo flxos pelo periodo de
5o e 6o, da Let 8.666/93.
19.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, poderá ser restâbefecida a refaÇão que aspartes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, fnciso rr, Atínea d, da Leí a.666/93, nediante
comprovaÇão docurentaf e requerimento exptesso do Contt:atado.

MINUTÀ
20.0. DAS DISPOsIÇÔES GERÀIS
20.1.Não será devida aos proponeâtes peLa elaboraÇáo e/ou apresentaÇão de documentaÇáo retativa ao
cêrtâme, qualquer tipo de indenizêÇão.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainala que credenciada por procuraçâo legal, poderá representar mais de rxnaIicitante.
20.3.À presente licitaÇão somente poderá vir a ser rêvogadê por razões de interesse púbfico decorrente de
fêto superveniente devldamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por i]êgafidade, dê oficio oupor provocaÇão de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.4.Caso as datas previstês para a realizaÇão dos eventos da presente licitaÇão sejam declaradas feriâdo,
e nâo havendo ratificaÇão da convocaÇâo, flcam transferidos automaticamente para
subsequente, no mesmo locaf e hora ânteriormente previstos.
20.5.ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local
de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preÇo de aquis-iÇão regularmente comprovado, descle
que sejam de boa qualidaclê e aceitos pefa fiscalização.
20.6.os preÇos unitários para a r.ealizaÇão de novos serviços surgidos durante a execuÇão do contrato,
serão propostos pefo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execuÇão dos serviços não previstos
será regulada pefas condiÇões e cláusulas do coirtrato original.
20.7.o ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de parafisar a qualquer tempo
a execuÇAo dos serviÇos, cientificando devidamentê o Contrataclo.
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o oRC ôos termos do prêsente instrufiento, aquele que, tenclo-o
aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, fathas ou irr:egularidades qlle o viclaram
hipótese em que tal comunicado náo terá efeito de rêcurso.
20.9.Nos vâfores apresentados pefos Licitantes, já devêrão estar incluídos os custos com aquisiÇão de
material, máo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os
resPectivos preços.
20.10.Este lnstrumento convocatório e todos os seus e-lemêntos constitutivos, estâo disponÍbi1izâdos em
meio maqnético, podendo ser obtidos junto a Comissão, observados os procedimentos clefinldos pelo ORC,
20.11.4s dúvidâs sur:gidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste ínstrumento, ficar:âo
únlcâ e exclusivamente sujeltos a interpretaÇâo da Comissão, sendo facultada a mesrna ou a autoridade
superior do ORC, em qualquer fâse da licitaÇão, a promoção de diligência alestinada a esclalecer ou a
complementaa a instruÇão do processo.
2A-12-Paxa dirimir controvérsias decorrentes deste certamê, excluído qualquer outro, o fôr.o competente é o
da Comarca dê Mamanguape, Estado da Paraiba.

!.{INUTÀ

CI,ÁUDÍO LEITE EILEO
Presidente da Comissão
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ESTADO DA PARÀIBÀ
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÁO PERMANENTE DE TICITAÇÃo

ANEXO r - TOMADA DE PREÇOS N. A00A4/2071

TERMO DE REEERÉNCIA - ESPECIEÍCAÇÕES

1.0. DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇãor ContrataÇão de empresa especializâda
execuÇão dos serviços de recuperação da sede da Câmara Municipâl de Mamanguape.

M

M

MINUTÀ

em construÇão civil para

r,, I NUEÀ
2.O.JUSTTEICATIVA
2.l.Considerando as necessidades do oRC,
adequadamente, os proced.imentos necessários
especificaÇões do objeto ora 1icitado são:

para
o presente termo a finalidade dê definir, técnica e
vlabrlizar a contrataçãô em tela. As câracterísticas e

l
ipal

C D]GO

,9

ecuÇão dos serviÇos de recuperaÇão da sede da
UNIDADE OÜANT]DADE P

âmara Munic de Mama

tãl' 33.044,7
UTNUTÀ

3.0. OBRIGÀÇÔES DO CONTRATADO
3.1.Responsabllizar-se pol todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislaÇão fiscâf, civil, tributária
e trâbalhista, bem como por todas as despesas e compronissos assumidos, a quâfquêr título, peÍante seus
fornecedores ou terceiros em razão da exêcução clo objeto contratado,
3.2.Substituir, ârcando com as despêsas decoareotes, os materlais ou serviços que âprêsentarem altêraÇôes,
deteiioraÇôes, imPerfeiÇôes ou quâisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento dê
ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/on pagamento.
3.3.Não transferir a outlêm, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, safvo meaiiânte prévia e
expressa autorização do contratante.
3.4-Manter:, durante a vigêncla do contrato ou instrumentos êquivalente, em compatibllidade com as
obrigaÇôes asstrrrlidas, todas as condiÇôes de habilitaÇâo e qualificaÇâo exigldas no respectivo ptocesso
licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitaalo.
3.5.Emitir Nota Fiscal cor:respondente à sêdê ou filiaL da empresa que apresentou a docunrentâÇão na fase de
habilitação.
3.6.Executar todas as obrigaÇôes assumidâs com observância a mefhor técnica viqente, enquadranalo- sê,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normâs e especÍficaÇões técnicâs correspondentes .

!t!INUrÀ
4.O.DO CRITÉRIO DE ACEITABIT.IDADE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor globaf superioÍ âo estimado pelo ORC ou manifestamênte inêxeqüível nos
termos do Art. 48, II, 51'e 52', da Lei 8.666/93t o mesmo será desconsiderado. Esta ocorréncia nào
desclassifica aütomâticê-'nente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado

4.2.O vafor estimado que o ORC se propôe a pagar pefo objeto ora licitado - Valor dê Refêrência -, está
acima indicado.

MTNUTA
5. O.MODEI,O DA PROPOSTÀ
5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modefo de prôpostà de preços correspondente, podeodo o
licitante apresentar a sua ploposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente preenchido,
confome faculta o instrumento convocatório - Anêxo 01.

MÍNUTÀ

CLAUD]O LEITE EILHO
Presidente da Comissão

q*t9

I 33 . 044, 73
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ESTADo DA PAFÀÍBÀ
CÂMABÂ MUNICIPAL DE MAI4ÂNGUAPE

coMtssÀo PER^4ANLNTT Dr __.1rÀÇêo

ANExo 01 Ao TERMo DE RIEERÊNCIA _ PRoPosTA

TOMADA DE PREÇOS No 00004/2017

MIIIUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

I,'INUTÀ

}.{INUTÀ
de recuperação

M:NUTÀ

MTNUTÀ

MINUÍÀ

MINUTÀ

PROPOSTA

REI'.: TOMADA DE PREÇOS N. OOOO4/2017

OBiIETO: ContrataÇão de empresa especiatizada em construÇão
da sede da Câmara Municipaf dê Maaanguape.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da Licitação em epÍgrafê, apresentanos proposta

civil para execuÇão dos serviÇos

conforme abairo:

IGO D]SCRIMINAÇÃo
1 xecuÇão dos serviÇos de recuperaÇão da sede d

MINUTÀ

MINUTÀ

MÍNUTÀ
MINUTÀ

de

MINUTÀ

Responsável

CNP.]

UNIDÀDE

............... .Câ*ur" ..y_gLrcipal de. Mamarguape .

VALOR TOTAI, DA PROPOST.A. - R§

PIi-AZO - Iten 5. C i

PAGÀMENTC - Ir,em 13.0:
VALI)ÀDE DÀ PRCPOSIÀ ]ten 9.0:

P. TOTAÍ,
1
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ESTADO DA PABÀ]BÀ
CÂ}GBÀ MUNIC]PA], DE MÀMANGUÀPE
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1.0 - DEC:ÀRAÇÃO de c-,rÍiplrmerto do Crsposto no Art. l', In.isc xxxliI. r:ia CE

8.666/93.

ANEXO I] TOMADA DE PREÇOS NÔ OOO04/201]

Local e Data.

MODELoS DE DECI-ARAÇÕES

REE.I TOMÀDA DE PREÇOS N. ÔOOO4/2017
CÂMARÀ MUNICIPAL DE MÀMANGÜÀPE

PROPONENTE
CNPJ

3.0 DECLABÀÇÃô de
convocatório.

O proponente acirna qualificado decfara
instrurnento convocatório e submeter-se as

ter conheciroento e âceitar todas
condiÇôes nef e estipuladas.

O proponente acima qualificado/ sob
ConstituiÇão FederaI, Lei 9.854, de
funcionários menores de dezoito anos
anos, em qualquer trabafho; podendo
legÍ slaÇão vigente.

MÍÀIUTÀ
penas da Lei e em acatarnento ao dlsposto no Àrt. ?o ínciso XXXIII da
27 de outubro de 1999, decfara não possuir em sêu quâdro de pessoaf,
em trabafho noturno, insafubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
existir menores de quatorze anos na condiÇão de aprêndiz na foma da

MÍNUTÀ
2.0 - DEC!ÀRAÇÀO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participaÇão na licitâÇão.

MII{ÜTÀ
Conforme exigência conticla D.a Leí 8,666/93, Art. 32, §2Ô, o proponente acima qualificado, declara não
haver, até a pÍesente data, fato impeditivo no que diz respeito à habiLitaÇão/participação na presente
licitaÇão, não se encontrando em concor.data ou estado falimentàr, estando ciente da obrrgatoriedade de
informar ocorrências posteriores. Ressafta, ainda, não estar sofrendo penalldade de declaração de
idoneidade no àrüito da adrninistraÇão Eederal, Estadual, Municipaf ou do Distrito Eederal, arcando civil e
c'imindlnenL- peld pr-ser le .'l'rdÇ-o.

MINUTÀ
Art. 2?, Inclso V, da Lei

MINUTÀ
cláusulas do respectivo

MINUÍÀ
submêter-se a todas as c]áLlsulas e cond.iÇões do correspôndente instrumento

IIOME /AS S INATUBÀ/CARGO
Representantê fegaf do proponente

oBSERVAÇÃo:
As DECLARAÇÕES DEVEBÃO SER EI,ABORÂDAS EM PAPEL TÍMBRÀDO DO L]CITANTE, OUANDO EOR O CASO.

\

MINUTÀ

MÍNUTÀ
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ÀNEXO III TOMADA DE PREÇOS N. 00004/201?

MODET,OS DO TER]'4O DE RENUNC]A

PROPONENTE
CNPJ

MIIIÚTÀ
1.0 - TERMo DE RENÚNC1A ao recurso conforme prevlsto no Arl. 43. lEciso Iff, da Lei 8.666193.

MINUÍÀ
o proponente acima qr.lalificado, declara, na forma do clisposto no Art. 43, II1, da ],ei 8.666/93, âceitar o
resultaclo divulqado pefa Comissão, que analisou a documentaÇão prefiminar do processo em epigrafe,
efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer
interposiÇâo de recurso previsto na ]egislaÇáo vigente, bem com ao prazo correspondente e concordando,
portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência de quafquer
iguafdade de vaLores entre sua proposta e a dos denais licitantes e após observado o disposto no Art. 3",
§ 2", da Lei A.666/93, fica autorizado a reafizaÇão do sorteio para definiÇão da respectiva classiflcaÇão,
não sendo necessário a sua convocaÇão para o correspondente ato público, conformê previsto no Art. 44, §
2", do referido diploma Iêgaf.

MINUTÀ
Local e Data

OBSERVAÇAO:
o TERMo DE RÊNÚNCIA DEVEú SER ELABORÀDO EM PAPEL TÍMBRADO DO LICÍTÀNTE, QUANDO EOR O CASO

REE.: TOMADA DE PREÇOS Nô 00004/2011
CêI4ARA l4ul,, LPA- I L ,(L41V1AI\C JAPL

MINÚTÀ

NoME/ASS INATUFÀ/CARGo
Representante legà1 do proponente.
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ÀNEXO IV TOI4ÀDA llE PREÇOS N" 00004/:ilt7

MINUTÀ DO COI]]FÀTO

CONTRÀTC No: . ... /24i1 C?L

TERIVIO DE CONTRÀTC QUE ENTRE SI
PÀÊÀ EXECüEÃO DOS

INSTRUMENTO NA EOR.[{À ABAIXO:

.ELEBRÀ.4 .ÂMARÀ MUNrcrpAL ," hà.[rt^": t
SERVIÇOS CONFOR-}4E DÍSCR]MINADO NESTE

MINUTÀ
Pelo presente instrunento particufar de contrato, de um Lado Câmara Municipaf de Mamanguape - Rua Duque de
Caxias, 123 - Centro - Mananguape - PB, CNPJ i" 12,'72A,256/AAA1-52, neste ato representada pelo Presidente
da Cámara ,foão Eerreira da Sifva Ei1ho, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, residente e domiciliado na
Rna Severlno Victor, 45 - Planalto Mamanguape - PB, CPE n" 031.463-444-40, Carteira de rdentidade n"
2-288.944 SSP-PB, doravânte simpfesmente CONTRÀTANTE, e do outro fado ....

- ..., CNPJ no ........., neste ato representaCo por .... residente e domiciliado na ....,
..., CPE n"

dorêvante simpfesmente CoNTRÀTADo, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o quaf sê
regerá pefas c1áusulas e condiÇões seguintes:

MINUTÀ
CÍ,ÁUSULA PR]ME]RÀ - DOS FUNDÀMENTOS DO CONTRÀTO;
Este contrato decorre da licitaçáo modalidade Tomada de Pr.eÇos no
Eederal nÔ 8.666/93 e suas afteraÇões e a l-ei CompLementar n" 123,

AAAI4/2071, prôcessada nos termos da Í,ei
de 14 de dezeÍüro de 2006, alterada.

MIIIU?À
crÁusu],À SEGUNDA - Do oBJETo Do coNTRATo:
O presente contrato tem por objeto: ContrataÇão de empresa especializada em construÇão civil para êxecução
dos serviÇos de recuperaÇão da sede da Câmara Municipaf de Mamanguape. 

M I N U T À
Os serviÇos develão sêir êxecutados rigorosamente de acordo côm as condiÇôes expressas neste .instrümento,
proposta apresentada, especificaÇôes técnicas, Tomada de PreÇos nÔ AA0A4/2A1'7 e instruçôês do Contratante,
documentos esses que ficanl fazendo partês integrantes do presente contrato, independeate de transcriÇão.

MINUTÀ
CLÁUSULA TERCÉIFÂ - Do VALOR E PREÇOS:

O valor total clestê contrato, a base do prêÇo proposto, é de R§ .. . (... ) .

os preÇos a serem apficados para execuÇão dos serviÇos referidos
proposta apresentada, que é parte integrante deste instrumento. o
por preÇo unitário.

MINUTÀ
CLAUSULÀ OUARTA _ DO REAJUSTÀI'IENTO:
Os pr.eÇos contratados são firos pefo per:iodo de un ano, erceto para os casos previstos no Arl. 65, §S 5'e
6ô, da Lea A.666/93.
ocorrendo o dêsêqulfíbrio econômi co- f inâncei ro do conlr.ato, poderá sêr .estabeLecida a relação que as
partes pactuaram ínrcialmente, ros termos do Art. 65, rnciso rr, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediànte
comprovaÇão documental e rêquerimer,to expresso do Contratado. 

M I NU TÀ
CLÁUSULA QUINTA DA DCTAÇÃOi
As despesas correrão por conta da seguiate dotaÇão, constante do orçamerto vlgente:
Recursos Próprios cla câmara Municipal de Manailguape: 01.!10 01 . C 3 L . 0 0 0 1 . 1 0 0 1 4490.51.00

MINUTÀ
neste contrato serão os constantes na
presente contrato é do tipo empreitada

crÁusüi,A sExrA - Do PAGAMENTo:
o pagarento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regu.Lar,
Para ocorreÍ no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplenento.

}ífNUTÀ

da sêguinte maneira:

MINUTÀ

nos casos previstos
do Contrato:

cLÁusuLA sÉTrMA - Dos PRÂzos:
Os prazos para início e conclusão do obieto ora contratado, que admite prorrogaÇão
pêfa Lej- 8.666/93, estão abair<o indicados e serão considerados a partir da assinatura
Início: 1 (u]n) dia
conclusão: 20 (vinte) dias

},{INUTÀ
CLÁUSULA oITAVA _ DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRÀTANTE:
a - Efêtüar o pagâmenlo relativo a execuÇão dos serviÇos efetivamente realízados, dê acÔrdo com as

respectívas cláusu]as do presente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fieL execuÇão dos sêrviÇos contratâdos,
c - Notifícar o Contratado sobte qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviÇos,
êxercendo a mais êmpla e compLeta fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.

M

CLÁUSU!À NONA _ DÀS OBRIGÀÇÕES DO CONTBÂTADO:
a - Execlltar devidâmente os serviÇos descritos
meLhoÍes parâmetros dê qualidade estabefecidos
com obsêrvância aos prazos estlpulados,

na Cláusula correspondente do p.esente contrato,
de atividade relacionacla ao objeto

INUTÀ

contratuâf,



IE/tÀ §aób - Re spons êbi1i zar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legisfação fiscal, civ
a qualquer títu1o,

da execuÇâo de c

e trabafhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos,
forüêcedores ou terceiros em razâo da enecucão do objeto ccntratado,
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quanclo
rep.rôsenre inlegra''nenEe er todos os seus alos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇâo do Contratante devendo prestar os informes e
solicitados;

CLÁUSULA DÉCIMA - DoS SERV]ÇoS NÃo PREVISToS:
A erecuÇão dos serviços não prêvlstos será regulada pelas mesmas
original.

CLAUSULA DFC II,IÀ PPIMI]RÀ - DA PAP.A..SAçÀO:
O Contratante por conveniência adrinistrativa ou técnlca, se reserva
tempo, a execuçâô dos serviÇos, cientificando devidamente o Contratado

e - Será responsáveI pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execuÇâo do contrato, não excluindo ou reduzlndo essa responsabifldade a fiscalizaÇão ou
o acompanhamento pefo órgão interessado;
f - Não ceder; transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto dêste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizâÇão expressa do Contratantei
q _ Mantêr, durante a vigência do contrato, em compatibifidade com as obrigaÇões assumidas, todas as
condiÇôes de habifltação e quaLificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sêrnpre que solicitado.

MINUTÀ

condiçôes e c1áusuLâs do contrato

MrNUrÀ
no direltô de paralisar, a qualquer
de tal decisâo.

MINUTÀ

tr ibutaria
çqntq§us

(
o

r)
escl

MINUÍÀ

CLÁUSULA DÉC]MA SEGUNDA - DA A1,TERAÇÃo E RESCISÃo Do CoNTRÀTo;
Este contrâto poderá ser alterado, unilaterafmente pelo Contrâtante ou por acoldo entre âs pêrtes, nos
casos previstos no Art. 65 e será rescindldo, de pleôo direito, conforme o disposto nos Arts. 11 , 18 e 19
da l,eÍ 8.666/93.
O Contratado frca obrigado a acêitar nas mêsmas côndições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se
fizerem necessários, até 259 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
de reforma de edifÍcio ou equlpamento, até o limlte de 509 (cinquenta por cento) para seus acrescimos.

MINUTÀ
ClÁUSULA DÉCIMA TERCEÍRA - DAS PENALIDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cunpÍlr as obrigaÇões assumldas e preceitos legais, suleitará o contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87 da Let 8.666/931 a -
advertência; b - multa de mora de 0,59 (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o vafor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10'ó (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão temporáriâ de
particlpar em ficitaÇão e impedimento de contratar com a Adm.inistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com à AdministraÇâo Púbfica enquanto perdurârem os
motivos determínantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perante a própria autôridade
que aplicou a penalidade, f - simultaneamente, qualquer das penafidades cabíveis fundâmentadas na Lei
I .666/93.

Uf,NUTÀ

fízerem nos serviÇos, confôrme os
afteraÇões.

C],ÁUSULA DÉCIMÀ oUARTÂ - Dos ÀCRÉCIMoS
O Contratado fica obrlgado a aceitar,

OU

nas
SUPRESSÕES DE SERVIÇOS:
mesmas condiÇôês contratuais, os acréscimos ou

§ 1', da Lei
supres sões que se

8. 666/93 e suas

Mamanquape _ PB/

PELO CONTPêTANTE

MINUTÀ
.. -. de 2471 .

MINUTÀ

perce.,tuais estabelecidos no Àrt. 65,

MINUTÀ
lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o quaL vai assinado

MINUTÀ
CLÁUSULq DÉCIuÀ QL]I],]!A DÀS ]ISECSIÇÕES GEF}-Is:
Para o:ecebjÍnento definitiro ocs serf,aÇcs c.:rclidos, o !c::ti.atante nrmeaaá una Cornissão, de nc nlnirno 02

MINUTÀ
ILÁUSUL-c DÉC][À SEIIA DO I-O3C:
?a.e crrrnrr as q!êstôes decorren:es ca:it. cc:1,rat.,, a3 partês e egêir c ior.o da Conarca ce llamônguape,
Estadc ct;r Peraiba.

E, por estarem de pleno acordo, foi
pelas partês e por duas testemunhas.

TESTEMU]i]IÀS

JOÀO EERREIRÀ DA SILVA E]LIIO
Presidente da Câmara
031.463.444 40

PELO CCNTRÀTADO

MINUTÀ
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ESEÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂr.tARÀ MuNÍcrpÀr DE !ÍAMANêUÀpE

ÀSSEssoRIÀ .fURÍDrCÀ

Origên: TOI4ADA DE PREÇOS N.o OOO04/2O1?
COMISSÃO PERM.ANENTE DE LICITAÇÀO

Àssunto i ContrataÇâo de empresa êspecializada em construÇão civilpara execuçâo dos §erviÇos de i:ecuperação da sedê da
Câmara Municipal dê Mamanguape

Ànexo i Tnstrumento Convocatório correspondentê e seus elementos,inc.Iusive a minuta do rêspectlvo contrato,

PÀRECER

Analisêda a natérla, nos termos da Lei Federat i" g.666/93 e suas alteraçôes, ê considerandoteor dos documentos e infôrmaÇôes apresentadasf esta Assessoria .Turídica consiclera regurarrespêctivo instrumento convocatório e seus el,ementos constitutivos referente ao processotela, os quais estâo êm consonância com a leqlslação pertinente.

o
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Mamanguape

NIÀ DO

PB, 30 de Outub.o de 2017

Assêssor
OAB-PB

RODRIGUES PESSOÀ
Jur íd i co
22 .6'71
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. CPL'
ESTÀDO DÀ PARÀÍBÀ

cÂ},íÀRÀ MUNTCIPÀT DE MÀ!{ANGUÀPE
COMISSÃO PERMÀNENTE DE LTCITÀÇÂ,O

EDTTÀI Licitação
PROCESSO ÀDMINI STRÀTIVO NO 171O27TPOOOO4
r.rcrraçÃo N". ooo04 /201?
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

Órgào ReaLlzador do Certame:
CÂMÀRA MUNICIPAI, DE MÂMÀNGI]APE
RUA DUQUE DE CÀXIÀS, 123 _ CENTRO _ MAMANGUAPE
CEP: 58280-000 - Ie1: (083) 3292-2786.

PB

O Órgáo Realizador do Ce!tame âcima quâlificado, inscrito no CNPJ 12.'720.256/OOOL-52,
doravantê denominado simplesmentê ORC, torna público para conhecimento de quaDtos possam
interêssâr que fará reali2ar através da Comissâo Permanente de ticitaÇâo, doravante denominada
simplesmente Comissáo, as 09:00 horas do dla 20 de Novernbro de 2017 no endeleÇo acima
indicado, licitaÇáo na modalidade Tomada de PreÇos no. 00004/201?, tipo menor preÇo; tudo dê
acordo com este instrumênto ê em observáncia a Lei federal no. 8.666. de 21 de junho de 1993 e
suas a-IteraÇôes posterj-ores e a Lei Complementar no L23, de 74 de dezenbro de 2006, altêrada,
conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objêtivando obter a me]hor proposta
para: ExecuÇão dos serviÇos de rêcuperaÇão da sede da Câmara Municipal de Mamanquape.

1.0.DO OB,TETO

1,1.Constitui objeto da presente licitação: ContrataÇâo de empresa especializada êm constrúÇão
civil para execuÇão dos serviÇos de lecuperação da sedê dâ Câmara Municipa.l- de Ma$anguape.
1.2.4s especificações do objeto ora licitado, encontram-sê devldamêntê detalhadas no
correspondente Termo de Referênciâ - Anexo Í dêste Instrumento,
1.3.4 contrataçáo acima descrita, que se!á procêssada nos termos deste instlumento
convocatório, especificaçôes técnicas e informações complêmentares quê o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: PeLa necessidade da devida efetivaçáo de obra para suprir dêmanda
êspecifica - ExecuÇão dos serviÇos de recuperaçáo da sede da Câmara Municipal de Mamanguape -,
considerada oportuna ê inprescindivel, bêm cono xelevante nedida de interesse púb]ico; e
ainda, pela nêcêssidadê de desenvolvlmento de aÇÕes continuadas par:a a pronoÇão de atividades
pertinêntes, visando à maxlmizaÇão dos recursos em relaçâo aos objetivos plograroados,
obsêrvadas as diretrizês ê metâs definidas nas ferramêntas de planêjanento aprovadas.
1.4 . Safj.enta-se que na referida contratação, não será concedido o tlatamento difelenciado e
simpflflcado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Portê, nos termos das dj-sposiçôes
contidas nos Arts. 4'7 e 48, da Lei complementar n" 123/20A6, po! estarem presentes. isofada ou
simultaneamente, as situaçôes prêvistas nos incisos II e II1, do Art. 49, do mesmo diploma
legal. Fica, no entanto. assegurado a ME e EPP o tratamento dlferenciado e si.mplificado
previsto nos demais Artigos do Capitulo V, SêÇão única, da LC na. 723/2Q06.

2.O.DO I,oCÀI, E DÀTÀ E DA IMPUGNÀÇÀO DO EDITÀI,
2.1.os envelopes contendo a docurentaÇáo relativa à habilitaÇâo e a proposta de preços para
execuÇão do objeto desta licitaÇão, deverâo ser entregues à Comissão até as 09:00 horas do dia
20 de Novêrúlo de 20L'7, no endêrêÇo constante do preâ[üulo deste inst4.mento. Nestê mêsmo
Ioca1, data e horário será realizada a sessáo púb1ica para abertura dos rêferidos envelopes.
2.2.InformaÇóes ou esclarecimentos soble esta licitaçào, serão prestados nos horálios normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Quatquêr cidâdâo é parte 1êgitima para impugnâr o ato convocatório deste certame por
irregulâridadê na aplicaÇâo da Lei 8.666/93 e 1egj"s1ação pertinente, se manifestada por
escrito e dirigida a Comissáo, protocolizando o original até 05 (cinco) dias úteis antês da
data fixada para lealizaÇáo da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes de
habllitaÇão, nos horários dê êxpêdiênte acima indicado, exclusivamente no sêguinte endereÇo:
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - PB.
2 . 4 . Caberá à CoÍnissâo, auxifiada pelos setorês responsáveis pela elaborâçâo deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobr:ê a respectiva impugnaÇâo. rêspondendo ao cidadáo
inteiessado no prazo de atê 03 (três) dias útêis, considerados da data em quê foi
protocolizada a pêtiçào.
2. 5. Decairá do direito de inpuqna! âs fafhas ou irregularidades que viciariam o ato
convocatório deste certôme, o licitante qrlê náô o fizer po! êscrito ê dirigi9a a Comissào,
pro!ocolizando o origina-L aEé o 2' (sêgundo) dia útil que anEeceder a abertur{ dos envelopês
com as proposLas, nos horários de expêdienLê ac-ima indicâdo, êxclusivamenqe no seguin!e
endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - PB. \

'.À
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3.1.Aos participante§, sêrão fornecidos os seguintes e-Lemêntos
3.1.1.ANEXO I _ TERMO DE REFERÊNCIA . ESPECIEiCAÇÕES;
3.1.2.ANEXO ]I _ MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO ]II - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÂTO;
3.2.4 obtenÇão do instrumênto convocatório poderá ser feita da3.2.1. Pela Internet: www.tce.pb.gov.bi; e
3.2.2.fmprêsso: junto a Comissão gratuitamênte.
3.3.Os Projêtos Básico e executivo rêferentes ào objeto orajunto à Comissão nos horários normais de expediente, até oestabelecida para receblmento dos ênvelopes habilitaçâo
êxamlnados e obtidos pelos interessados, incluslve empiocêdirnentos defj-nidos pelo ORC.

iI. O.DO SUPORTE LEGÀI
4 ' 1'E§ta 1i'citaÇão reger-se-á pela Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho dê 1993, suasaltêraÇóes posteriorês e a Lei comprêmentar n" 123, de 14 de dezeÍücro de 2006. arterada elegislaÇáo pertinente, que ficam fazendo partes inteqrantes deste instrumento, indêpendente dêtrans criÇão.

(ô

\seguinte forma

licitado êstão di spooibiti zadôs
ú1timo dia úti1 anterior à data
e proposta, ondê poderão sêr
meio magnético, obsêrvados os

5.0.DO PRÀZO E DOTÀÇÃO
5'1'o prazo máximo para a êxecuÇâo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e asnecêssidadês do ORC, ê quê admite prorrogaçâo nos casos prêvistos pela Lei 8.666,/93, estáabaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:Ínicio: 1 (urn) dia

Conclusào: 20 (vinte) dias
5'3'As despesâs decorrentes do objeto da presente licitâÇáo, correrão por contê da seguintêdotaÇão:
Recursos Próprios da Cà[ara Munici"pal de Mamanguêpe: 01.010 01.031.0001.1001 4490.51.00

6.0.DÀS CO}TDIÇõES DE PÀRTI CI PÀÇã,O
6.1'Poderão participar dêste cêrtame, os licitantes devidamente cadastrados no oRC ou queatendêrem a todas as condiçôes para cadastramento alé o tercêiro dia antêrior à data previstapara o recebimênto das propostas, cuja regularidade sêrá observada mediante apresentação docertificado dê rnscriÇão de Fornecedores e Prestadores de serviÇos, ou equivalentê oa forma dalei, fornecido pelo oRC. os proponentes dêverão êntregar a comissão dois envefopes fechâdôsindicando, rêspect ivamente, DocuMENTAÇÃo e PRoPosTA DE PREÇOS, devidamênte idêntiflcadôs nostermos dêfinidos neste instrumênto convocatório.
6.2.A partlcipaÇâo nêste certamê é aberta a quaisquer interessados, incrusive asMicroemprêsas, Empr.esas de pequeno porte e Equiparados, nos termos da legislaçâo vigente.
6'3-Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, emprêsasestrangeiras quê nâo funcionem no país, nem aquêfes quê tenham sido declarados lnidôneoi paralicitar ou contratâr côm a Administração Púbfica ou que estejam cumpr.indo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.os licitantes que desejarem ênviar seus envelopes Documêntação ê proposta dê preÇos viapostal - com Àviso de Recebimento AR -, deverão rêmetê-ros em tempo hábit ao êndereÇoconstante do preânüulo deste instrumento, aos cuidados do Presidente da Comissão - CláudioLeite Eilho. Não sêndo riqorosamente obsêrvadas as exigências dêste item, os respectivos
envelopes não serâo aceitos e o licltante, portanto, desconsiderado para êfeito departicipaçâo no cêrtame.
6.5.Quando observada a ocorrência da êotrega apênas dos enveropês junto a comissão, sem apermanêncla de representantê credênciado na respectiva sessão púbfica, é tacuftado aolicitante, nâo sendo condiÇão para sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇão, da
dêclaraÇáo êxpressa de renunciar ao diraelto de interpor recurso e ao prazo correspondênte
rêlativo à rase de Hâbilitação, concordando com o prossêguimento do certanre, previsto no Art.43t ÍlÍt da Lei 8.666/93, confome modê1o - Anêxo IIT.
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio.

7.0.DÀ REPRESENTÀÇÂO U pO CREDENCTÀ!,ÍENTO
7.1.o licltânte devêrá se aprêsentar, para credencianento junto a Conissão, quando for o caso,através de um reprêsentante, com os documentos quê o crêdenciam a participar deste
procedimento licitatór.io. Cada Iici,tante credenciará apenas um representantê que será o únicoadmitido a intervir nas fases do cêrtaroe na forma prêvj"sta nêste lnstrumenlo, podendo sersubstituído posteriormente por olttro devidamente crêdenciado.
'l .2.Para o credenciamento dêvêrão sêr apresentados os seguintes documentos i
7 ' 2 . 1 . Tratando-sê do rêpresentantê ]êgal: o instrumento constitutivo dâ empresa na forma dalei, quando for o caso, devidâmente rêgi§trado no órgão competentê, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obiigaçôes em dêcorrência dê tat invêstidura;
? . 2 . 2 . Tratando-se dê procurador: a procuração por instrumento público ou particular da quat
constem os nêcêssários poderes para, firmar declaraÇõês, desistir ou apresentar as razôes delecurso e praticar todos os dêmais atos pêrtinentês ao cêrtame; acompanhada do corrêspondentêinstrunento dê constituição dâ emprêsa, quando for o caso, quê comprove os poderes do mandanLepala a outorga. caso a procuraÇão seja particular, deverá ter firma reconhêcida Dor cartóriocomperenLê. (

$



,7,-<tÍE^-"/}.7.2'3.o representante legaf e o procurador deverão identificar-se exibinoo aocurú!'o oti"i,.§r\que conL.enhê foto. /,- ----f\
7 , 3. Estes documentos deverão ser apÍesentados - antes do início dê sessâo #O];iuu.}S "^ 

a='

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competenlê ffi. 
-Àéffi l]

Comissáo. \:. --- "- 
-']l7.4 'A náo apresentaÇão ou ainda a incorrêçâo insanáver de qualquer aos aoXdentos dêlcredenciamento impedirá a participaÇão ativa do representante do licitante no\G:ãé#á

cêrtame ' Esta ocorrênciâ não inabilitará o concorrênte, apenas perderá o direito a man-ifestar-se nas correspondentes fases do procês§o licitatório. Para tanto, a CpL receberá regularmentedo refe!ido concorlêntê seus envelopes, declaraçôes ê outros efementos nêcessários àparticipaÇão no cêrtame, desde que aprêsentados na forma definida nestê instrumento.

L 0 .DA rrÀBrrJIrÀÇÂo
B.1.Os docrmentos necessátios à habilitaÇão dos
(uma) via, dentro de envêlope facrado, contendo as

licitantes, deverâo ser apresêntados em O1
seguintes indicaÇôes no anverso:

CÂMARÀ MUNICIPAT, DE MÀMANGUAPE
DOCUMENTÂÇÃO . TOMADA DE PREÇOS NO
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00004 / 201"1

O ENVET,OPE DOCUMENTÀÇÀO deverá conter os segulntes elemêntos:

8.2. PESSOA JURÍ DICA:
I . 2 . 1 . ComprovaÇão de cadastramênto nos termos do item 6.1 deste instnmênto.
I . 2 . 2 . Regularidade para com a Eazenda Federaf - certidão conjunta negatlva de débitosr:elativos a Tributos Fêderais e à Divida Ativa da União,
8.2.3.certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outroequivalenle na lorma da lei.
I .2 ' 4 . Comprovaçào de rêgulaiidade relativa à Segurldade Sociaf INSS-CND ê do pundo de Garantiapor Têmpo de ServiÇo FGTS-CRF/ apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Eederaf, rêspectivamente .

8.2.5.Prova dê inexistência de débitos inadimplidos pêrante a Justiça do Trabafho, rnediantê a
apresêntaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A dâ
consolldaÇão das Leis do Trabalho, âprovada pefo Decreto-Lei no s.452, de 1" de malo de 1943.
I . 2 . 6. DêclaraÇão do licitante: de cumprimento do disposto no Art. ?o, rnciso xxxrrr, da
constituiÇão r'êdêra1 - Ar:t. 2'7, rnciso v, da Lei 8.666l93; de supervêniência de fato
impeditivo no quê diz respeito à participação na licitação, e dê submeter-se a todas as
c1áusufas e condiÇôês do presênte instrumento convocatório, conforme modêfo - Anexo rr.
8.2.7.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus ênvelopes, sem representante
credenciado e desejar renuncÍar ao direito de interpor recurso e ao prazo rêspectlvo rêlativo
à Fase dê HabifitaÇão, concordando com o prosseguimento do certamê licitatório, conforme
modelo - Anexo If I.
8.2.B.certidão negativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máxlmo 30 (trinta) dias da data prêvista para abêrtura das propostas.
B .2 . 9. Comprovaçâo de registro e quitação do licitantê e sêus responsávêis técnicos, quando for
o caso, frente ao Conselho Reglona] de Engenharia, Arquiteturâ e Aqronomia CREA-CRO, da reqião
da sede do licitante.

B. 3. Documentação específica:
B . 3 . 1. comprovação de que o ficitante sê enquadra nos termos do Art, 3'da Lel 123106, se for o
caso, sendo considetada microêmpxesa ou emprêsa de pequêno porte e rêcebendo, portanto,
tratamento difêrênciado e simplificando na forma definldâ pela 1êgislaÇâo vigênte. Tal
comprovaÇão poderá ser feita atrêvés da apresentaÇão de qualquêr um dos seguintes documênto§,
a critério do licitante: a) declaraÇão expressa formalmente assi-nada pê.1-o profissionaf da área
contábi1, devidamênte habilitado; b) cêrtldão simplificada emitida pê1a junta comeicial da
sedê do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da refer.ida
decfaraÇãô ou certidão sinplificada não é suficiente motivo para a inabifitaÇáo do licitante,
apenas perderá, durante o prêsênte cêrtame, o direito ao tratamento diferênciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123,/06.

8.4.os documentos dê HêbilitaÇâo dêvêrâô sêr organizados na ordem descritê neste instrumento,
precedidos por um ind.ice cotlespondente, podendo ser apresentados em original, por qualquêr
processo de cópia autenticada por cartório compêtente, mêmbro da Comissão ou pubficaÇão êm
órgão da imprensa oficial, quando for o caso, Estando perfeitamênte legíveis, sêm conter
borrÕês, !asuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de val_idade, ê encerrados êm
envelope dêvidamentê lacrado e Índêvassávê1, Por ser apênas r]ma formalidadê que visa fâcilitar
os trabâIhos, a ausência do índicê de que trata este item, nào inabilitará o li.citante.
8.5.4 falta dê qualquer documento exlgido, o seu vencimênto, a ausência das cópias devidamênte
autênticadas ou das viâs ôriginais para autenticaÇão pê1a Comissâo ou da publicação em órgão
nê imprensa oficial, a aprêsentaÇão de documêntos de habilitaÇâo fora do envêfope especifico,
tornará o respectivo ficitante inabilitado. Quando o docuftento for obtido via Internet sua
legalidadê sêrá comprovada nos endereÇos êfêtrônicos correspondentes , poderão ser utilizados,
a critério da comissão os documêntos cadastrais dê fornecedorês, constantes dos axquivos do
ORC, pêra comprovação da autêntici-dade dê êfemêntos aprêsêntados pelos ficitantes, quan4o for
o câso. (
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,61-NEto--9.0.DÀ PROPOSTÀ
9.1,4 pxoposta deverá ser apresentada em
seguintes indicaÇões no anverso:

01(una) via, dentiro de envelope facrado, ccnt eEdo
-É

CÂMÃRÀ MUNICIPAL DE MÀMANGUAPE
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMÂDÀ DE PREÇOS N". 0OOO4/2017
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

9l
.^Y

\§n:
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes etementos:

9.2.Proposta e1âborada em consonância com as especificaÇÕes constantseus efementos - Anêxo f -. em pêpel tinrbrado da empresa quando fassinada por seu represêntante, contendo no correspondentê itêm cotade/ou modelo e outras características se necessár]iá, o quantitêtivo etotal expressos em algarismos, acompanhada de:

es destê instrumênto e
or o caso, devidamente
or discriminação, marca

os valores unitário e

9.2.1.Planjlha de quanritaL-vos e preÇos.
9'3'Será cotado um único preÇo, marca, modelo para cada item, com a utilizaÇão ate duas casasdecirnais ' rndicaÇões em contrário estão sui;itas a correÇões observando-se os seguÍntescritérios:
9.3.1.Fa1ta de dígitos: serâo acrêscÍdos zeros;
9.3.2.Excêsso dê dígitos: sêndo o primêiio dígito excedenle menor que 5, todo o excesso sêrásuprimido, caso contrário haverá o arrêdondamento do dígito ar'rte.io. para mais e os dernaisi Lens excedenLes suprimidos.
9'4.No caso dê aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, nâodêve!á ser inferior a loog da esti-mativa detalhada no corrêspondente Têrmo dê Refêrência -Anêxo r. DisposiÇão em contrárlo não desclassifica automaticamente a propostâ apênas orespectivo item sêrá dêsconsiderado.
9'5'A propo§ta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda nacionaf, elaborada conclarêza, sêm alternativas, rasuras. emendas e/ou entrê1inhas. Suas folhas rubricadas e aúrtima datada ê assinâda pê1o responsáve1, com indicâÇão: do vafor totar da proposta emalgarisr,os, dos prazos de entrêga ou execução, das condiÇões de pagamento, da sua varidade quenáo poderá sêr infêrior a 6o dias, e outras informaÇões ê obsêrvaÇões pertinentês que olicitante jufgar necessárias.
9.6.Existindo discrepâncla entre o preÇo unitário e o valor total, r.esultado da rÂultipricaçâo
do preÇo unitário pêla quantidadê, o preÇo unitário prevalecerá.
9'7.Eicâ estabêlecido que havendo divêrgênciê de pieços unitários para 111n mesmo proctuto ouserviÇo, prevalecerá o de menor valor.
9 . I . No caso de a]ter:açõês necêssárias da proposta feitas pera conissão, decorrentesêxclusivamente de incorrêÇôês na unldade de medida utilizada, observada a devidaproporcionafidade, bem como na multiplicaÇão e/ou soma de valorês, prêvalecerá o valorcorrigido.
9.9.A náo indicação na proposta dos prazos de entrega ou exêcuÇão, das condiÇões de pagâmentoou de sua validadê, ficará subentendido que o ricitante aceitou integ.ralmente as diipásiçõesdo instrumento convôcatório e, portanto, serão consideradas as determinações nê.Ie contidâspara as referidas exigências não sendo suficiênte motivo pêra a dêsclassificaÇão da respêctivaproposta.
9.10.É facultado ao licitantê, apresentar a proposta no própr.io modefo foroecldo pelo oRC,desde quê estêja devidamente preenchido.
9 . 11. Serão desclêssificadâs as ptopostas quê deixarêm dê êtender as disposiçõês destêlnstrurÂento.

10. o. Do cRrrÉRro pÀxÀ ,ruÍ,GÀÀ.{ENTo
10.1'Sêrá declaiado vencêdor dêste certame o ficitante que, ateodidas todas as exigências dopresente instrumento. apresental proposta com menor valor global no correspondênte itemcotado, relacionado no Anexo Í - Termo de Referência -, na coluna código.
10.2'Havêndo igLraldade de vafores entrê duas ou mais propostas, e após obedecido o dispostonos Arts, 44 e 45 da Lei Comptementar 123l06 e no Art. 3., 52", da Lei 8.666l93, aclassificaçâo se fará através de sorte.io.
10 ' 3 . Na presente licitaÇâo será assegurada, como critério de desempate, prêfer:ência decontrâtaÇão para as microemprêsas ê êmpresas de pequeno portê.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumênto, entênde-sê poi empate aquêtas situaÇôes êm queas propostas aplesentadas pelas microêmpresas ê empresas de pêqueno porte sejam iguêis ou até10E (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10'5.ocorlendo a situação dê empatê conforme acima definida, pr:oceder-se-á da seguinte formai10.5.1".4 microemprêsa ou êÍnpresa de pêquêno portê mais bem classificada podêrá apresentarproposta de prêÇo infer:ior àquela considerada vencedora do certamê, situàção em que seráadjudicado êm 6eu favor o objeto ficitado;
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microenpresa ou empresa dê pequeno portê, na forma dôitem anterior, §erão convocadas as demais remanescentes que por venturã se ênquachêm nasituaçâo de êmpate acima definida, na ordem de classificação, parà exercicio do mesmo direito;10'5'3.No caso de equivalência de valorês apresentados pefas microempresâs e êmpresas depêqueno porte que se êncontlem no intervalo êstabelecido como situação dê empatê, serárealizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podêrá afàêsentarmelhor ofe-rta. 
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10.6.Na hipótese de não-contrataÇâo nos termos acimasituação de êmpate e assegurado o tratamêoto diferenciadoporte, o objeto licitado seiá adjudicado em favor da
CeItame.

previstos, êm que foi
a mlcroempresa e empre

Proposta originalmente

procedimento licitatório, cabêrão recursos nos termos d

vlà.

no

aiea:a
10.7.Ã, situaÇâo de empatê, na forma acima definida. somente se apficará q,rurrAo u 

^§Ap,iniclal não t'iver sido apresentada por microempresa ou empresa dê pequeno pora". \..!

11.0.DÀ ORDEM DOS TRàB.AIIIOS
11'1'Para o rêcêbimento dos ênvelopes e inicio dos trabalhos será observada lma tolerância de15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para rêcebimento dos enveropês,nenhr.m outro sêrá aceito.
11'2'Declarada abêrta à sêssâo púb1ica pelo Presidente, será efetuado o devido crêctenciamentodos interessados. somente participará ativamentê da reunião ,r* ,.pr""àrrturrte de cadalicitantê, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pêssoa que se interessar.11'3'o oão comparecimento -do representante de qualquei dos licitantes não impêd.irá aefetivação da reunião, sendo que, a simpLes particlpãção 

"."t. ;;;;;;;- imptica na totalaceitaÇào de todas as condiÇôes estabelecidas ,ra"ta rlr"troa"rrto Convocatóraio e seus anexos.11 4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo parê a apresentaÇão de documentaÇão e/ousubstituiÇão dos envelopes ou de qualquer elernento exigiào e nâo apresêntacto na reuniãodestinadâ à hab,ilitaÇão.
11'5 4 comi§são receberá dê cada representante os envelopes Doc\xnentaÇão e proposta de preÇos,e rubricará juntamente com os participantês os fechos do segundo.11'6'Postêriormente abrirá os ênvelopes Documentação, rubr.icará o sêu conteúdo e solicitarádos licitantes que exêminêm a documentaÇão nefês contidas. euaisquer i^prrq.ruçoe" fevantadasdêverão ser comunicadas a Comissâo, que as consignará na Ata de reunião.11 7'Prosseguiodo os trabafhos, a conissâo anariiará os documentos ê as impugnaçÕes porventuraformuladas pelos ticitantes, dando-1hes ciência, em seguida, do resuriado da Ease deHabilitaÇão' Entrêtaoto, sê assim julgar necêssário, pode!á divurgar o resultado nurna novareunião, registrando-sê na Ata, ou mêdiantê publicaÇão na imprensa oficial ou ainda emitindoaviso por escritor observada, nestes câsos, â devida antecedência necessária - não infêrior a48 (quarenta e oito) horas.
11'8'ocorrêndo à desistência êxprêssê dos ricitaotês ao direlto de recor.er na Ease dêHabilitaÇão, conforme previsto no Ârt. 43, ÍÍr, da Lei 8.666/93, na mesma sessâo poderá havera abertura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância aoprazo recursal estâbefecido na 1êgislaÇão pertinentê.
11.9.o enve.lope Proposta dê PreÇos, devidamentê fechado e lacrado, ser:á devolvldo ao licitaoteinabilitado, desde quê não tênha havido recurso ou após sua denêgação.11'10'Encêrrada a Fase de HabilitaÇão e observados os dltêmes dêste instrumento, a coi:iissãoprocedêrá então à abertura dos envelopes Proposta de prêÇos dos proponêntes declaradoshabilitados. rubricará o seu conteúdo e facultará o exame da documeniaçào neles contidas atodos os participantes, os quais poderão efetuêr impugnaÇões, devidamente consignadas na Atadê reuniâo, quando for o caso.
11'11'A comissâo examinará os elementos apresentados, as observaÇões eventualmente apontadas.declar:ando, em sêguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados oscritérios dêfinidos nestê instrumento, apresêntar proposta mais vantalosa para o oRC.L1,.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na quaf serão registradas todas asocorrências e que, ao final, será assinada pela comissáo ê licitantes pre"urrta".
11.13.Em decorrência da Lêi Complêmentar 123l06, a comprovaçào de regularidade fiscal etrabalhlsta das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para êfeito deassinatura do contrato, obsêrvando-se o seguinte procedimento:
11'13'1.4s nicroêmprêsas e êmpresâs dê pequêno portê, por ocasiâo da participaçào nestalicitaÇáo, deverâo aprêsentar toda a documêntaÇão exigida para .o.p.o\ruçào de reguraridadefiscal e trabalhista, dentre os documentos enumeradás ,'r""t. irr"irr 

"nto 
para efei-to deHabilitação e integrantes do envelope Documentaçâo, mesmo que esta apreseôte alguma r:êstrição;11.13.2'Havendo alguma restriÇão na comprovaÇáo da iegularidade fiscal e trábalhista, seráa§segurado o plazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em queo licitante for decrarado vencedor, prorrogáveis por igual período, á critério do oRc, para aregularizaÇão da docrmentaÇâo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da evêntuaisceitidões negativas ou positivas com efeito de certidâo oegativa;

11'13.3.4 não-regularizaçào da documentaÇão, no prazo acima previsto, implicará dêcadência dodireito à contrataÇão, sêm prejuízo das sanÇões prêvistas .ro a.t, ai, aá Lei g,Oee ,/g3, sendofacultado ao oRC convocar os ricitantes remanescentes, na ordem de crassificaÇão, paraassinatura do contrato, ou revogar a licitaçào.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITABILIDÀDE DE PREçOS
12 1'Havendo proposta com vafor global super.ior âo estimado pelo oRc ou manifestamênteinêxeqüívêf nos termos do Àrt. 48, II, s1. e s2., da Í.el g.666/93, o mesmo sêrádê§considerado. Esta ocoriência não desclassifica automaticamente a pioposta, quândo for ocaso, apenas o item corrêspondêôte, rêlacionado no Anexo r - Temo dê Refêrência-12'2'o vator estimado quê o oRC se propõe a pagar pero objêto ora licitado - var-or deRefêrência -, êstá indicado no rêspectivo e1êmênto deste instrumento - ÀNExo r.
13 . 0. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos decorrentes destê
109 da Lei Federal n.ô A,666/93. (^.
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.,í-nu*EÀà\.13'2'o recurso será dirigido- à autoridade superior do oRc, por intermédio da corniqôão, devendocâ\ser. protocolizado o original, nos horários normai.s de expediente au" óg,ôo-á,exclusivamente ,ro 
""gui',iã--"rrde reÇo : Rua »rrqu" á" õaxias, rZ: _ centro _ ,.*."nrlJ#;03.o§€., 

'F)

ln.o.oa uouoroeaçã.o n eo.ruorcaçÃo \',
14'1'conclutdo o jufgamênto das propostas apresentadas, a comissâo ernitira ielatLtiàconclusivo dos tr'abalhos desenvo.lvidàs no certame, rêmêtendo-o a êutoridade supêrior do oRc.iuntamente com os elementÔs constitutivos do processo, necêssários à HomologaÇão e AdjudicaÇâoda respectivê licitaÇão, quando for o caso.14'2'A autori'dade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a dêfesa dos interessêsdo oRc' di§cordar e dêixar,de homologar, total 0u farcialmente, o resurtaao apresentado petacoroissâo, revogar ou considerar nu],a 

-a 
LicitaÇao, áesde que apresente a aeviJa ÍundanentaÇâoexigida pê1a legisraÇâo viqente, resguardados os direitos dos licitêntes,

15. 0. DO CONrRÀTO
15'1'Após a homologaÇão pela Autoridade superior do oRC, o licitantê vencedor será notificadopara, dêntro do prazo dê 05 (cinco) dias ãonsecutivos da data dê rêcebimento da notificaÇão,assinar o respectivo contrato, quando for o caso, efaborado em conformidade com as modalidadespermitidas pê14 Lei Federal n." e.666/93, podendo o mêsmo sofrer alterações na forma definldapêIa referida Lei.
15'2'Nâo atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo devalidade de sua proposta, o licitante perdêrá todos os direitos q,.r. po..r"ri;.u tênha obtidocomo vêncedor da lic itaÇáo.
15'3'É permitido ao oRC, no caso do .licitante vencedor nâo comparecêr para assinatura docontrato no prazo e condiÇõê§ êstabefecidos, convocar os licitantes remanescentes, oa oralem declassiflcaÇão, parê fazê-1o em lgua1 prazo e nas mesmas condiÇõês do ficitante vencêdor,inclusive quanto ao preÇo. ou revogar ê presênte licitaÇão.15.4.o contrato quê eventuafmente venha a ser asslnado pero licitante vencecror, do tipoêmpreitada por preÇo unitário, poderá ser alterado, unilatlralmente pelo conlratante ou poracordo entre as partês, nos casos previstos no Art. 65 e será rescinãido, de p.reno dirêitô,conforme o disposto nos Arts. 't'j, '78 e ?9 da Lei 8.666/93.15'5'o contratado ficê obrigado a acêitar Das mesmas condições contratuais, os acréscimos ousupressões que se fizerem necessários. até 25* (vinte e cinco por cento) do varor inicialatualizado do contrato, e, no caso de refoma de edifrcio ou equipamento, até o rimite de 5oB(cinqueota por cênto) para seus acréscir0os.

16.0. DÀs sÀNÇõEs ÀDMrNrsrRÀTrvÀs
16'1'A fecusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e precêitos legais,sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nosArts. 86 e Bl da Lei 8.666/93t a - advertência; b multa dÀ mora dé o,st (zero viigura c.incopor cento) apflcada sobrê o valor do contrato por d-ia dê atraso na entrega, no inicio ou naexecuÇão do objeto ora contratado; c - multa de 1OB (dez por cento) sobre- o valor contratadopela i-nêxecuÇâo total ou parcial do contr]ato; d - suspênsão temporária de participar emllcitação e i-mpedimênto dê contratar com a Administração, por. p.uro á. até 02 (dois) anos; ê -dêc1araÇão de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a AdministraÇâo púbtlca enquantoperdurarem os motivos dêterminantê§ da puniÇâo ou êté que sela promovida sua reabiritaçãopêrante a prôpria autoridadê que aplicou a penalidade; f _ 

" 
i.u1t ur.reanente, qua.lquer daspenalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666l93.

16 2'se o vafor da multa ou indênizaÇão devida náo for recofhido no prazo de 15 dias após acomunicaçâo ao contratado, será automaticamente descontado da prlmeira parcela do pagamento aque o contratado vier a fazêr jus, acrescldo dê juros noratórios de 1t (um por cento) ao mês,ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16'3'Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, reafizar-se-á comunicaÇãoescrita ao contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades deadvertência e multa de môra quando for o casor constando o fundamento legar da puniÇâo,informêndo ainda que o fato será rêgistrado no cadastro correspondentê.

17.0.DÀ COMPROVÀÇÃO DE EXECUÇÀO DO OBJETO
17.1.4 comprovação de execuÇão pelo oRc do objeto licitado, obsêrvadas suas caracteristicas,sê fará mediante rêcibo ou equiva]ênte emitido por funcionário ou comissáo êspecificadevidamentê designados, após a vêr:ificaÇâo da quantidade, qualidade e outros aspectosinêrentes nos termos destê instrumento, das normàs técnicas L legislação pêrtinêntes, econsequêntê aceitaÇão.

18. O.DO PÀGÀI'íENTO
18.1.o pagêmênto será efetuado mêdiante processo regular ê em observância às nomasprocêdimentos adotados pelo oRc, da sêgulnte maneira: para ocorrer no prazo de triota diacontados do pêríodo de adimplemento,
18.2.o dêsêmbolso máximo do pêr.íodo, não sêrá superior ao varor do !espêctivo adimp-remento,acordo com o cronograma aprovado, qlrando for o caso, e semprê em conformidadê comdisponibilidadê de rêcursos financeiros.
18'3'Nenhum val.r será pago ao cootratado ênquanto pendênte de liquidaçâo qualquer obrigaÇfinanceira que fhê for imposta, em virtudê de penalidade ou inâdim;1ência, à quat podêrá-s
compensada com o pagamento pêndentê, sem que isso gêre diieito a acréscimo d"' ;";L;naturêzâ. - -\- -
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19. O.DO REÀ,JUSTÀMENTO

19.1.os preços contratados são fixos pelo pexlodo de um ano, êxcêto para os casos
Art. 65, §§ 5' e 6', da Lei 8.666/93.
19.2.ocorrendo o desequilÍbrio econômico- financei ro do contrato, poderá ser re
retação quê as partes pactualam inicialnente, nos termos do Art. 65, lnciso ÍÍ,

tt FL '3?" o
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lecida a
ead,d b
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C PL. oLêi 8.666/93, mediantê comprovaÇão documental e requêrimenlo êxpresso do contratado'

20. O.DÀS DTSPOSIÇõES GERÀIE
2O, I Não sêrá devida aos ptoponentes pela elaboraÇão e/ou apresentação de documentaÇão

relativa ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão.
2O.2.Nenhuma pessoa fisica, âinda que credenciâda por procuraçáo 1ega1, poderá representar
mais de uma Licitante,
20.3.A pÍêsente licitaÇão somente poderá vir a ser revogada por razÕes de interesse púb1ico
decorrette de fato superveniente devidamentê comprovado, ou anulada no todo ou en parte, poI
ilegalidadê, de oficio ou por provocaÇão de terceiros, mêdiante parecer escrito ê dêvidamente
fundaneotado.
2O.4,Caso as datas previstas para a lealizaÇáo dos eveDtos da prêsente IicitaÇão sejam
declaradas feriado, e náo havendo ratificação da convocaÇão, ficam transfêridos
automaticamente para o primeiao dia útiI subsequente, no mesmo local e hola antêriormentê
previstos.
ã0,5,Ocorrendo a supressão de serviÇos, se o Contratado já houve! adquirido Ôs materiais e

posto§ no local de trabalho, os mesmos devêrão ser pagos pêIo ORC. pelo pIeço de aquisiçâo
iegularmente comprovado, desde que sejam dê boa qualidade ê aceitos pela fiscalizaÇào.
20.6.Os preços unitários para a rêa1izaÇão de novos serviÇos surgidos dulante a exêctlÇáo do

contrato, seráo propostos pelo Contratado e submêtidos à apreciaÇão do ORC' À execuÇão dos

serviÇos não previstos será regulada pelas condiÇôês e c1áusulas do contlato oIiglna.l.
20.?,ó ORC pór conveniênCia adminj.§trativa ou técnj-ca, sê re§êrva no direito de parallsar a

qualquer: tempo a execução dos serviÇos, cientificando devidanente o Contratado'
áO.g.oecaira do direito de impugnar perante o ORC nos terrnos do presente instrumento, aquele
que, têndo-o aceitado sern otjeÇâo, venha a apresêntar, depoj"s do jul-gâmento' fal-has ou

irregularidades que o viciaram hipótese êm que ta1 comunicado não terá efeito de recurso.
20.g.Nos valores aplesentados pelos licitantes, já deverão estar incluidos Ôs custos com

aquisiÇào dê material, mão-de-obra utilizada, imPostos, êncargos, fretes ê outros que venham a

incidir sobre os respectivos pleÇos.
2O.1O.Este instrumento conwocatório e todos os seus êlementos constitutivos' estãc

disponibilizados êm lneio magnético, podêndo ser obtidos junto a Comissáo' obsêrvados os

procedimentos dêfinidos peIô oRC.
io , tr.a" dúv1das sulgidas apÓs a apresentaÇáo das propostas ê os casos omissos nêste

i-nstrumento, ficarão única á ."c Lr" i,ru*.rrtê sujeitos a interpretaÇâo da Comissão, sendo

facultada a mesma ou a autoridade superio! do oRc, êm qualquer fase da licitação, a promoÇâo

de d1ligênci-a destÍnada a escfarecer ou â compleÍnenta! a ÍnstruÇão do processo'
ZO.!2.pata diximir controvérsias decolrentes deste celtame, excfuído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca dê Marnanguapê, stado Pa ra iba

30 outubro dê 2 017

c UDIO LEIT E]LHO
Presidente da Comis são

Mamanguapê

í\ÀAÍEDÀ
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EsrÀDo DÀ pARiÀÍBA

CÂMABÀ MuNrcÍpÀr DE !,IÀMÀlIGuÀpE
courssÃo eERI,íÀNENTE DE LrcrrAçÂ.o

ÀNEXO r - rol.rÀDÀ DE PREçOS No OOOO4/2OI7

TERMo DE REFERÊNC]A _ ESPECIE]CÀCÕES

1.0.DO OBJEIO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇâo: ContrataÇão de
para execuÇão dos serviços de recuperaÇão da sede da

2 . 0 .,rusTrFrcÀTrvÀ
2.1. Considerando as necessidades do
e adequadamentê, os procedimentos
características e êspecificaÇões do

CODIGO

êmprêsa espêcializada em construÇão civif
Câmara Municipal de Mamanguape.

ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técn.ica
necessários para viabilizar a contrataçâo em te1a. As

objeto ora licitado sâo i

DI SCRIMINÀÇ,i{.o
ecução dos serviÇos de recuperação da sed

Câmara Municipal de Maman guape-..._._..
e dai

UNTDÀDE QUÀ}.I!IDÀDE P
i

C UDIO LEITE ETL

Ex

_ r._. _J

3. 0.oBRrcÀÇôES DO CONTRÀTÀDO
3'l.Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇões concernentes à legislação fiscal, civif,tributár.ia e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumÍdos, a qualquertitulo, perante seus fornecêdores ou terceiros em razão da execuÇâo do objêto contratado,3.2,Substituir7 arcando com as despêsas decorrentes, os nrateriais ou ser-r1ços que apresentâremalteraçõês, deteiioraçôes, imperfeições ou quaj-squer: irregularidades discrepantes àsexigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento ê/oupagamênto.
3'3.Não transferir a outrem, no todo ou em pârte, o objeto da contrataÇão, sa-rvo mediantêprévia ê explessa autorizaÇâo do Contratantê.
3.4.Mante!, durante a vigência do contrato ou instnmentos equivalente, eÍr conpatibilidadê comas obrigaÇões assumidas, todâs as condiÇões de habilitaÇão e quarificação exigidas norespectivo processo licitatórlo, se for o caso, apresentando ao Contratantê os documentos
nêcessários, semprê que solicitado.
3.5.EÍnitir Notê Fiscal correspondente à sêde ou firial da emprêsa que apresentou a
documentaçào na fase dê habi-LitaÇáo.
3.6.Exêcutar todas as obr:igaÇões assumidas com observância a mêlho]: técnica vigêntê,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos prêceitos legais, normas e êspêcificações técnicas
correspondentes .

4.O.DO CRIEÉRIO DE ÀCEITÀBILfDÀDE DE PREÇOS
4'1.Havêndo proposta com valor globat superior ao êstimado pêfo ORC ou manifestamente
inexeqüivê1 nos termos do Art. 48, II, s1. e 52., da Lei g.666/93, o nesmo sêrá
desconsiderado Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o
caso, apênas o i-tem correspondênte, relacionado neste anexo.
4.2.o va.l-or êstimado que o oRC se propõê a pagar pêlo objêto ora ricitado - varor de
Referência -, está acima indicado.

5.0.MODELO DÀ PROPOSTÀ
5. 1 .8 parte inteorante
correspóna$te, poáendo o
desde que \ja devrdamente

dêste Termo dê Referêncla o modelo de proposta dê preÇos
licitante apresêntar a sua proposta no próprio modelo fornecido.
prêênchido, conformê faculta o instaumento convocatório - Anexo 01.

Presidente cla Comis sãc

\.d
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ÀNExo 01 Ào rERMo os REFrRÉNcra - pRoposrÀ

TOMÀDA DE PREÇOS N. AA0A4/20L1

PROPOSTA

REF.: IO!'ADÀ DE PREÇOE N" 0000{/2017

OBJETO: ContrataÇão de enpresa especializada em construÇáo civiL para exêcuÇão dos serviÇos de
recuperação da sede dâ Câmara Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇão em eplgrafe, apresentanos proposta conforme abaixo:

IGO

VALoR TOTAL DA PRoPoSTA - RS

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0 |

VÀLIDÀDE DA PROPOS!À - Iten 9.0:

de aie

Responsáve I

CNPJ

ExecuÇâo clos serviÇos de recuperaÇâo da sede da
Câmara Municipal de Màmànguape.

1

z«Á-NEü-}\

DrscRrMrNÀÇÀo UNTDADE euÀNtrDÀDE p.rrNrrÀ.Rto p. TorÀ!
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ESÍÀ.DO DÀ PÀRAÍBA
cÁMÀxÀ I{T,NICIPÀL DE MÀI'{ÀNGUÀPE

coMIssÃO PERMÀ}IENTE DE LICITÀÇÀO

ÀlrExo rr - Eo!'BDÀ DE PREçOS N' 00004,/201?

MODE],OS DE DECLARAÇÕES

REF.: TOI,IADA DE PREÇOS N' 00004/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE MÀMÀNGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

O proponente acima qualiflcado declara ter conhêcimênto ê

respectivo instlumento convocatório ê subnêter-se as condiçÔes

i

2,0 - DECLÀRÀÇÃo de supervenj-ência de fato impêditivo no quê diz respeito a participação na
1j-citaÇão.

- DECLÀRÀÇÀO de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inc.iso XXXIII. da CF
da Lei 8.666/93.

conforme exigência contida na Lêi 8.666/93, Art. 32, §2o, o proponente acima qual.ificado,
declara nâo haver, atê a presente data, fato impeditivo no quê diz respeito à

habil.itaÇáo/participaÇáo na presente licitaÇão, nâo sê encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando cientê da obrigatoriedade dê informar ocorrências posteriorês. Ressalta,
aindâ, não estal sofrêndo pe afidadê de dêclaraçào de idoneidade Do âÍicito da administração
Eêdera1, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civit e crirninalmentê pefa
presente a fi rmâÇâo.

Art. 27, Inciso

3.0 - DECLARAÇÃo de submeter-se a todas as cIáusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

o proponentê ac.ina qualificado, sob penas da Lei e em acatamênto ao disposto no Àrt' 7o incj-so
xxxllÍ da constituiçào FederaI, Lei 9.854, de 2l de outubro de 1999, dêc1ara não possuir em

seu quadro de pessoaf, funcionários menores de dêzoito anos em trabalho noturno, iosalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, en qualquer tlabalho; podêndo ex.istir nenore§ de
quatolze anos na condiÇáo de aprendiz na forma da legislação vigentê.

aceitar todas as c1áusulas do
nele êstipuladas.

Local e Data.

NOME /ÀSS INATURÀ/ CARGO

Rêpresentantê lega1 do proponente.

OBSERVAÇÂO I

AS DECI,ARÃÇÕES DEVERÃO SER ELABORÂDAS EM PAPEL TIMBRÂDO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO'

\
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ÀITEXO rrl - TO!,ÍADà DE PREçOS N" 00004i/2017

MODELOS Do TERMo DE RENÚNCIA

REF.: TOI',ÍADÀ DE PREÇOS N" 00004,/201?
CÂMARÂ MUNICIPAL DE MÀMÀNGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Àrt. 43, lnciso III, da lei 8.666/93.

Local e Data,

O proponêntê acima qualificado, dêcIara. na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei
8.666/93, aceita! o rêsultado divulgado pela Comissáo, quê analisou a documêntaÇâo pleliminar
do processo em epigrafe, efêtuada nos termos do respectivo instrumento convocatório,
dêsistindo, âssim, expressamentê dê qualquer inter:posição de recurso previsto na legj,sIação
vigente, bêm com ao prazo correspondente ê concordândo, portanto, com o prosseguimênto do
certame. Decfara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores êntrê sua
proposta e a dos demais ficitantês e após obser:vado o disposto no Art. 3o, § 2o, da Lei
B-666/93, flca autorj-zado a realização do sorteio para definiÇáo da respêctiva clâssificação,
nào sêndo necessário a sua convocaçào para o corrêspondente ato púb1ico, conformê previsto no
Àrt. 44, § 2', do referido d.iploma 1ega1.

NOME /AS S lNATUBÂ/ CARGO
Representante legaf do proponêntê.

oBSERVAÇÃo:
o rERMo DE RENúNCIA DEVERÁ sER ELÀBoRÀDo EM pApEL TrMBRÀDo Do LÍcrrANTE, euANDo FoR o cAso.
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ANEXO rV - rOr'ÍÀDÀ DE PREÇO8 No 00004,/2017

MINUTA DO CONTRÂTO

CONIBÀÍO No: ..../2017-CPL

TERMO DE CoNTRÂTo OUE ENTRE 51 CEÍ,EBRÀM cÂMÀRÀ MUNIC]PAL DE MÀMÀNGUAPE
E .......,., pARÀ ExECUÇÃo Dos sERVrÇos coNFoRME DrscRrMrNADo NEsrE
INSTRUMENTO NA PORI''À ABÀIXOI

Pelo presente instrumento pârticular de contrato, de um lado Câmara Municipal de Mamanguape - Ruâ
Duque de Caxj.as, 123 - Centrô - Mamanguape - PB, CNPJ t' L2.'72A.256/0001-52, nestê ato representada
pelo Presldentê da Câmara João Ferreira da Silva !'iIho, Brasileiro, Divorcj.ado, Cornetciante,
residente ê domiciliado na Rua Seve!1no Victor, 45 - Plànâlto - Mamanguape - PB, CPF n" 031.463,444-
40, cârtêrra de rdentidade r," 2.288.944 sSP-PB, doravante simplesmente CoNTRÀTÀNTE, ê do outro lado

- ..., CNPJ n" . .,.. .. .., nêste ato representado por
residente e domiciliado na

Cartelra de ]dentidâde no ...., doravante simplesmente CONTRÀTÀDO, dêcidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se rêgêrá pelâs c1áusulas e condiÇões seguintes:

crÁusur,r pRníErpÀ - Dos r'UtDÀÀ,GNfos Do co{!RÀro:
Este contrato decorre da licitação Íoodafidade Tomada de Prêços no 00004/207'7, processada noa termos
da Lei Eederal n' 8.666193 ê suas alteraÇÕês e a Lei Cornpfementar n'123, de 14 de dezeÍüro dê 2006,
alterada.

cúusuÀ sEcüNDÀ - Do oBJEÍo Do colllRÀÍo:
O presente contrato ten por objêto: ContrataÇão de êÍnprêsâ espêcializâda em construçâo civil para
execução dos serviÇos dê lecuperação da sêdê da Câmâra Municipal de Mamanguape.
Os sêlvlÇos deverão sêr exêcutados rigorosamentê dê acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, êspêcificâÇôes técnicas, Tomada de PreÇos no 00004,/2017 e
instruÇões do Contratante, documentos esses que flcan fazendo partes integrantes do prêsênte
contlato, Índependente de transcriÇão.

cr,ÁusurÀ TERcETRÀ - Do vÀtoR E pREqos:
O vafor total deste cootrato, a basê do preÇo proposto, é de R§ ... (...).
os preÇos a serên aplicâdôs pâra exêcuÇão dos serviços refêridos nestê contlato sêrão os constantes
na proposta apresentada, que é parte integrante deste instrurnento. O presentê contrâto é do tlpo
enpreitada por preÇo unitário,

crÁusur.e euÀRrÀ - Do REÀJUSÍÀIíENTo:
Os preços contratados sáo fixos pelo perlodo de um ano, exceto para os casos previstos no Àrt. 65,
§§ 5' e 6', da Lei 8.666,/93.
Ocorrendo o dêsequillbrio econômico-financeiro do contlato, poderá sêr rêstabêlecida a relaÇão que
as paltes pactuaran inicialnente, nos tênnos do Art, 65, Inciso II, Àflneâ d, dâ Lei 8.666/93,
mediante coroprovaÇão docunental e requerimênto expresso do Contratado.

crÁus(,IÀ eurNÍÀ - oa ooraçÂo,
As despêsas correrão por conta da seguinte dotaÇâo, constante do orÇamento vigêntê:
Recursos Próprios da cànar:a Municipal de Mananguape: 01,010 01 . 0 3 1 . 0 0 01 . 10 01 4490.51.00

cLi[JsuI,À sExTÀ - Do PÀGÀ},EN!O:
O pagannento será efetuado na Tesourariâ do Contlatante, mediante processo regular, da seguintê
manei!a: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perlodo dê adj.mplemeoto.

cI,Áusul.À sÉTnÀ - Dos PRÀzos:
Os prazos parâ inlcio e conclusão do obleto ora
prêvistos pela Lei 8.666/93, estáo abaixo indicados
Coôtrato:
Inicio: 1 (tn!) dia
Conclusão: 20 (viote) dias

crÁrgur,À orrÀvÀ - DÀs oBRrcAÇôEs Do coNÍRÀTÀi:lrE:
a - Efetuar o pagamento refativo a execuÇão dos serviço
respêctivas cláusulas do preseote contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os neios neces
cont ratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregu]alidade
exercendo a mais anpla ê completa fiscalizaÇão,
responsabilidades contratuais ê 1egâis.

contratado, que admite prorrogaÇâo nos câsos
e sêrão considelados a partir da assinatura do

s efetrvamentê lealizados, de acordo com as

sários para â f1ê1 execuÇão dos serviços

encontràda quanto à qualldade dos seFvrÇos.
o que nâo exime o Contratàdo d+ suas

\
\
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c
crÁusurÀ NoNÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNTRÀTÀDo:
a - Exêcutar: devi-damente os serviÇos descritos na Cláusula correspoodente do prese

oo
dentro dos me]hores parâmetros de qualldade estabelecidos pâra o ramo de atividade rç9n4áto, Í'_

o
objeto contratual, com obselvância aos prazos estipufados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕês
tributária e trabalhista, bem como por todas as despes
tltulo, perante seus fornecedo!ês ou telcêilos ên razão da
c - Manter pleposto capacitado ê idôneo, âcej"to pêIo Contrâtantê, quando dâ execuÇáo de contrato,
que o represente integralnente em todos os seus atos;
d - Pernitlr e facilita! a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os infofinês e êscfârecimentos
solicitâdos;
ê - Sêrá rêsponsáve1 pe-Ios danos causâdo§ dirêtanente ao Contratante ou a tercej.ro§, decorrentes de
suâ cu.Ipâ ou dolo na êxecução do côntrato, nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilldade a
fiscalj.zaçáo ôu o acohpânhamento pelo órgáo interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste lnstrtmento, sem o
coohecimênto e a dêvida autorização expressa do Contlatante;
g - Mantêr, durantê a vigêncla do contrato, em compatibilidade con as obrigaÇóes assumidas, todas as
condiÇÕês de habilitaÇão e qualificâÇão exigldas no lespectj.vo processo Iicitatório, aprêseotando âo
Contratante os documentos necessários, sempre que sollcitado.
cI,ÁusulÀ DÉcI}ÍÀ - Dos sERvrÇos NÀo pnrv:sros:
A execução dos sêrviços nâo prêvistos será requlada pelas nesmas condiÇÕes e cláusulas do contrato
original.
crÁusuÀ DÉcr!'ÍÀ PRIIGTRÀ - DÀ pÀRÀLrsÀÇÀo:
O Contratante por convenlência administxativa ou técnica, se resêrva no direito de parallsar, a
qualquer tempo, a execuÇão dos serviÇos, cientificando dev.j.damente o Contratado de ta1 decÍsão.

cr,Áusur,e oÉcma srculoa - oe .ar,rsRÀÇÂo E RrscrsÃo Do coNrRÀTo:
Este contrato podêrá ser alterado, r.rnilateralnente pelo Contratantê ou por acordo entle âs partes,
nos casos previstos no Àrt. 65 ê será rêscindido, de pleno dlreito, conforme o dlsposto nos Àrts-
'7'7, 18 e ?9 da Le1 A.666/93.
O Côntrâtâdo fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇôes contratuais, os acréscimos ou supressôes
que se fizêrein necêssárj-os, até 25E (vintê ê cinco por cento) do valor iniciaf atualizãdo do
contrato, e, no càso de rêforma de ediflcio ou eguipaÍnento, até o linite de 50t (cinquenta por
cênto) para seus acrésclnos.

crÁusule Dúcn4A ÍERcErRÀ - DÀs pENÀúrDÀ,DEs:

A recusa injusta em deixar de cumprlr as obligaçÕes assumidas e preceitos leqais, sujeitará o
Contratado, garantida a préviâ defesa, às seguiotes penalldâdes previstâs nos Arts. 86 e 87 da lei
8.666/93r a - advertência; b - multa de mora dê 0,58 (zero vlrgufa cinco por centô) aplicada sobre o
valo! do contrato por dla de atraso na entrega, no Ínicio ou nê execuÇão do objeto ora contratado; c
- inulta de 10t (dez por cento) sobre o valor côntratado pê1a j.nexecução total ou parcÍaI do
cootratoi d - suspensão teinporáriâ de participar êm licitaÇáo ê impedj.mento de contratar com a

AdminlstraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos, e - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração PúbIica enquanto pêrdurarem os motivos deterninantês da puniÇão ou até
que seja promovida sua rêabilitâção perante a prôpria autoridade que aplicou a penalldade, f -
simultanêamente, quafquer das pênâlidades cablveis fundâÍnentadas na Lei 8.666l93.

crÁusurÀ DÉCDíA euÀRTÀ - Dos ÀcpÉcl!{os ou suPRrssõEs DE sEBS/rÇos:
O Contratado fica obrigâdo a aceltar, nas mesmas coÂdiÇÕes contratuais, os acréscimos ou supressõês
quê sê fizerem nos serviÇos, êonfofifle os percêntuais estabelecidos no Àrt. 65, § 1', da Lei A.666/93
e suas a]têraÇÕês.

clÀrJsur.À pÉcrye ourxre - DÀs DrsposrÇôEs cERÀrs:
Para o recebimento definitivo dos serviÇos concluÍdos, o Contlatante nomeará uÍíâ Comissão, de no
mínimo 02 (dois) técnicos, que visitará as obras e emitirá o têfino de Recebimento.

concêrnentês à legislaÇâo fi
as e compromissos assumidos, qual

elegêÍn o Eoro da

ern 02 (duas) viâs,

Comarca dê

o qual vai

, civil ,t)

dê 2017.

c
execuçáo do objetô contratado;

crÁusur,r DÉCDA sExrÀ - Do EoRo:
Para dirimir as questÔes decorrentes deste contrato, as partes
Mamanguape, Estado da ParaÍba.

E, por estaren de pleno acordo, foj. 1avlado o presente contrato
assinado pelas partes e por duas testernunhas.

TESTEMUNHAS

,loÃo EERxrrRÀ DÀ sr],vÀ FrLHo
Prêsldente da Câmara
031.463.444-40

PELO CONTRÂTADO

6-irÊD\

Mamanguape - PB, -.. de

PELO CONTRÂTÀNTE

§



PRo,ÍETo sÁsrco
PIaniLha de quantitativos e PreÇos

TO}.1ÀDÀ DE PREÇOS No OOOO{/2OL1

óRGÃo REALTZÀDOR Do CERTAME:
Câmara Municipal de Mamanguape

OBJETO:
Contratação dê emprêsa especiafizada em construÇâo civj.l para execuÇáo dos serviços dê
recuperação da sêdê da Câmara Municipal de Mamanguape.
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ESTADO DA PARAíBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAMAIIGUAPE

tOCAL: CENTRO - CIDADE:MAMANGUAPE/PB

Engo Civil
e

pr.At{rtHA oE QuAI{rÍTATIVOS E PREçOS *UL7DATA BASE:

z5%

PREÇOS EM RS

TOÍAtCOD SINAPIDrscRrMrNAçÃO DOS SERVIçOS

ATVENARIAS E PÁINEIS

31470,4687.511

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19CM (ESPESSURA gCM) DE PARÊDES

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR

ALVENARIA DE VEDA DE BLOCOS

L2.
RÉVESTIMENTO

30,192,8487479m2 10,642.7

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PITARES E

VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS

DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAçO 1:3 cOM
pREPARO EM BETONEIRA 4001. AF-05/2014

267,3425,1347529m' í 0,64

MASSA ÚNICÁ, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAçO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BfiONEIRA 4OOL,

APLICADA MANUALMENÍE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM

ÁREA ENÍRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20

MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

Aç_06l2OL4
).2

12.406,25129,384126L95,89m

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCETANAÍO DE DIMENSÕEs

6OX6O CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

MENOR QUE 5 M'z. AF-O612O14

11.651,37
PAVIM

8.34865 192396127 ,24

EXECUçÃO DE PASSEIO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGUTAR

coR NATURAL DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6

CM.AF 1 15

3.303,1525 9687 620127 .24m

cOtlrRAPtsO eu aRGAMASSA TRAçO 1:4

(CIMENÍO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

coM EETONEIRA 4OO l. APLICADO EM ÁREAS

SECAS SOBRÊ LAJE, ADERIDO, ESPESsURA

2CM. AF l4
PINTURA

7 .26r,0211,8395305613,78
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO

R

TEXTURA ACR LICA, APLIC

1.053,66

radovidro telha doPelícula es
244,t67,40

da ObraLirn
33.O44,73

Totel Gerâl RS
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J€o PcG. Quarta-Íoira, 01 de NovombÍo de 2017

avtsoDE LlctTÀçÀo
IOM Â DÂ DE PRECOS N. 0u»r/20r 7

1n!!! públi.Õ quc f&i Ealiza, llr.tcs di CoDúsio P(!rm{ôrc.L Li.it!çÀo, r!1tird! n! Rua Duqu.
de(Nhi,123 CerÍô- NIáma Bna0ê PB,âs09:00 húÍ5i.n,di.:0d€ Nov.lnbro dc l0lr.licleçào
nndalidadc Tomâda di ,).eços. do riA) m.nor !' « o. laE ErNuçio dos scryiçG dc recupcEçio.h sed.
íu ( l]nú À,Íúiciprldc Matr,antupc. R.ou\ôs. prcvisto§ no o§ârNdtô vigcntc. Fu,laürnt,) lcsill
Lci Fcd€ril n" 8 6&i/91 e nlls .lL.áç&s Fosúidês. llfomaqie§: no hôi,triô dâr 03:Í)0 âs I : J)0 hdr.\
dus diÀs úr.is. N c!&Eço supÍarilâdo
Ll.lbne: (031) l?91-1786. Edriâl q1\arrce ô sovhr

IÍ!fuguàp: - PB, i0 d. outubro tl. l0 I ?

cLÁuDtoLElrE FtLHo
PRidmre d. Comnrio

Gâmara Municipal
do Mamangluape

PrefeltuÍa Munlclpal
dê Mamanguapê

c,lll\!t \ ltL \tcÍPÂL DE \üu.\\(iLrPl

( Â\r 'rR \ \ll \rcrPlL DE \r\\r \\(;r \PF

Avrso DE LTCITAÇÃQ
TOMADÁ DE PREÇOS N.0000!/2017

Íomr pr'rbli.o que faú @li7ar !t ves da Comissâo Pemronenr. rl. Liciraçio, sediadc Rla Doqu.
Jc CE\ia, lli - CcDlro - Ní!úú8urp. - !8, às I 1.00 btr.r ú, dia l0 dc 1-ovcnbru tL l0l r. liciuçÀo

'nôd.l'dâde 
Torud, d. Ê§.s- dn rttr mdü I,'§.. tBm: Aqui!çàô Í'.rcelrda de mar.niis de exltrdrnrr

div.rss. RenMs: pÉvisrG rroo(ám..lo rigú1e. Fü.damerlÔ legâl L.iFêde6l n" 8 666,,11erua
dh.à,rô!r po$qior§. hfonn!çôci. ru ho.,jtio da 08:00 d 12 00 ho.d .16 ú!s urcis. no rÀ1c,.+'

Í.1(Íon.: (oltl) J292-1?86. Edilal: s *qc..pb goulrr
Mâ,ursup" - PB,lL' dc oúubtu iL 2017

cLÁ!Dro LEtrE nLro
Fr6id.nt it. Comi.6Ão

REsl[,TAD() JULCÁluENro tMp!cNAçÀo
( oNcoRRÊticL{ N" ool/2ol?

oBJETO: CONIR-\TAÇ.\O DC l:\lnRÊS.\ ÉSPECI^t-tzAÍ)^. P^R,\^ Ê\EC!(',1() DOS SLR\ l-
çOS DL LIIV'PEZA L]RUANA !O TILNICiPIO DL MAIIANíiI]-\P!.PIt.
Â PRXTEITU&r )IUNICIPAL D[ ]ÍÀv,L\GtAPE tooa ÍEili(o psr cúúeiantli J.s ,n!!Í'1'
sldos. arE\és da Comisà. Pem!tr.d. d. li.itaçio. qu. qDt inàIB d6lMPLC\ \C( ÔtS.o êd'1!l
icÍú de*-.iro. m.Nraô ,dàs .n{riesÀ\ FLÀNÇON PLÁNL]À\I}NIO CO\§ IRt rÇÔl,S I St Rvl -

(r)sErRELr Ep?i JrrR cr)NsTRl]ÇÀo LrDÁ EppiÍcL t.LM?!z.\ URBANA LÍDÀ DEclDo.
I'cto CoNHEcIMENTo. no Mé.no pelo \Ào PRo\tNlE\To DÀ rMPUCN,\Ç^o pela ru§atrúir
de luúri,mênl.çio legal, m úsrd.INAITtP.ADO ó e(nhl. llaiores rlomrções ro dúp!írnEllo de

licilâçõ.s. D RúAntmorN.\'do, n'llr.Cc rô, NiÀMANGU,AI'[ Pb. no hoi:rio dâs 08:00 s l:]00
oü no srre ofi cial: http://v/@.m.mansuale.pb.govbi

MÀRrLrÁ r.ÀcD-ÂLA r(rs.^*,rYlti'1fl21" " 
o" *''o'u u" 

't"'
P.eid€rt dr€PL

PRII I.,I I T R I \II \I(II']\L DL II \\I,\\(,I ,\IT.

PRIl l,l l I R \ vI \1( lP\l- l,! 1l \\I r\(;llaP!

Ppl ! ' tt\ \1t \IcIP1Í OO \t ri\t,r\(;lrPF

§'Íso REÂBERTLT-{ DE LtcITAÇÀí,
corcoR*lNcl-AN oo|20t7,

.\ I'REFf,lTtrR{ MITNICII^L D[ iI-{M.{NGUAPE. trn. fúblin, quc r3Íi rilir rr,Nii dl
( PI- Ilan conhrcinento dos ntú€ssados od temosda Lei FedeBl n' 8.666'91 € suas illlrqô§ p.s
kriÕr.s. L.i complenE .r n. 12lr:006 âkeràçõês é d.mah nonnú ineÉtrtes â esÉcie. q(i ulizair
liori( Da Fodalidade CoicoÍin.m na fomra dr Ea.cuçno lndrcts. sob o regime d.<n1tÊ1hda !'or
prdço INITÀRIO. do lipo meNr prcço slob,l. nô dE ll de Novcnbro de:01- õí8:10 horu'. t..do
co o obr.rno: COIiTÀÀTÀ('AO D[. EMPRESA.ESI'ECIALIIADA. LAÀ\ À ExE(l Ç^c, DOs
SERvl(OS DE LIMPEZALRTÁNÂ\O !1!\lclPlO DE MAiIAlCUAPE-PB Á.ernrà! ôror.m
!J :al, da cPl- oo pÍeriô se.lê tld Prctei@ Vunicipil de Msm naup., u Ru AntenoÍ \:1 rft. n! 10.

L cnrtu. Il$4{}{GL'ÁIE Pb M.io.6 i!lb@açõ6 nâ c?L m endtÊçô scima d.srno. no h.!á!o
Llc .rDlalienre nomâl de 0lÍJxl rs ll:00lloras.

t4ÂRh-r^ MÂ.DÂI-ÂToscÀM.*)Fup'iJB 
il !'oú!bro di llrlr'

PresideÍte ds CPl,

RFST I,TÀD(' J LLG.C-\ÍL\TíJ IIIPT(J}ÂCÀO
PRr:(;Ào PRLsr\cr \r \'0.íí,ror,

oaJl ro: ÀQLrsr( io P^RCn lD\ Df ALr!LNT(J-§ r;SPi,( rÀ rS rLlrl as r sL Pr r \ll \ lUs)
I'i iT'l\\lnr\ar'\II\l,lMI'(1',.\DI.\\(Jq\L\lir\]l\ttr'Vtr\''i]1,,'rlV\\l'\',1 \nl

Á PR FAm'RA iÍUr\-,ICIIAL DE MÀIIANGUAPE rotu públko púu rooheimútu dh inrc'
É$ados alrrvis dã Itregc'B onciil. qu€ E ós anilisd di , \IPLCNA('ÀO. hnÍqâ&s pêlas nl,r6as
llSÀCOMuR('l(,1)l-PRODLlOsllLDlt'(rslHUsFllAlaRr5llDl.\LlR'SaaFF:lOR
ITDA Epp ('oMaR( lo\ARtIlsrADt rRoDUTos N TRt(lo\Alsl., l'tDAtr)(Nfl:DI( or
t.TD,\. DE(-lDO P.lo(ONHECIMENI().nóMdit.tÊloPROvlNlENTOlr\lMPl|ONAÇÀO-tdn
qúe *J! ernrúÍlndoo edilal. Maiores iniorn,aç&sií.lusive ôparêdeÍdçjul!ánrntôdá inrpuEnaçào io
JL?ârrror ro & li.it4üi. na Ru Anrrnor Nrvúr!. n" 10. CcnrÍo- MA MA\l;1 ÂP[ Pb-nohorári(!
das 08 n0 ar l2ln su no sile o6üal: htrp:,r*w ô nmgupe.tbgor.bÍ

IaARÍLL  tracDal-a ToscÀ t{o 
!inúBr'+' } I de ()uubre d' 2Q I 

_

Prsldcnr. d. cPL

PÍêfeltuÍa Municipal
dê Pilõêzinhos

PRf tEII T R\ \I( \I('IPII, I)E PILOLZI\H('\

Àvlso Df LlclrrÇÀo
PREcÂo PRrst\c lÀL \' oool4lzot 7.

lbm pÍhlrco quc lini rcúlzr ut.r\r:J Jo h.p.ciro oticul. Eqnipc Jc Apot', $üúü.! Rur Nlan@l
AllrnodcMotrm.56 C{t! l'i]õ€TitrhosrPB-PB,is09h00miÍ.dodraI?d.Norembrcdel0l7.
lirilaqno Dorlalidãde |re!'âo PEscnc'al- do tiB, mftú lÍeço. pam: ClonhâláÇno d. enliEsâ I!âÉ lohe.r
m.nl6ú Ílr.is cqujp@.trior dcstüúdov a lscola Murcipal E. L MúÍlcno 

^lvcr 
Mcnd.\, contunnc

(on!úion l)7:12lll7 (jo\.mo do Eírdod, Pômihrtnens Êãca$adôs L(ilaçào &teíiôr. RecüÁosl

fleLsr,,s n. o4sD.nlo rigmE Fundamdb l.Brl: Ler aedeEl Í' lÍr5l0l): e D(relo MuniciFl n"
0.1:0lrl hlantuçõüt !o hôüriu (Ut l4h0(rrn!. aJ I Shoomú dos dias utcÀ. nô cDd.Gço supRcn.do
Ér8n âdmintrhc.dli,pileTinhüÉgo!b.'ltl.rirn.: toll):16:7 lur0.

PiliÉ.nhô\ Plr.1l d. O!tubrô de l0li
JosÉ IEBRItRr Dos s.§los í,\'IoR

Pngodto

À\1so oE lNAEtLtrAçÀo
PnxcÃo PRESENcIÂLN" ooo2e/2017

ohjero: Àqnisiçio De Un \licúlo () Knr, Iipo Nlí!i Van, PaEAtendúas Nec.ssidad6 Da S.cr.l!ri,
Nlunjcipil De Ssúdé. \a I rDS! Dnrn De A2.!edo M.lo. Li.ilante lDabilit&do: E C MARTI NS - M E N0

oú!sin). !oDv(&üDor a *su&colMdu PEDR^GoNAUTOS LDA.4., {úrr.L{ü @ üa 08/10/:01r.
no nEsnro hoóno d. pnmeiú Éuniãô. aiin d. nesociar preços. Dos slosd.coEnle! dó pk-.dinreúô
licirâróflo..rb.Íão rmmsnos tmG doAÍ l09.daLeiFeddlrq.S6isô'9lcsü.sahera{ô.s Irtur_
rürçiu. n! hlrúio 08rÍo !! i:,00 h!tudo!Jia úrln. Ticfom. (0s:rr l.l?5-1i45. tnBil li.iu.&,n

pàtE I Ird,- Plr'lar dê()útuhron. 201 j
Y.A.\\A M.ÀRIA DE I{EDIINO§

Pregoort O6ci.I.

Prefeltura Municlpal
dê PedÍa Lavrada

PreÍeitura Municipal
de Lagoa dê Dentro

}ITIFEITI'R\ \II \I( I t'\L DE IIDR\ I ,\\ R \I} I

PREFEITI RÁ vl }l( lIrU. Df, P[DI{\ L,§ R^D^

HoMoLocAeÃo
PRrcÀo PRfsf-NclÀL N' moll/:ot?

\os ldrmL{ ô rcl.róno firal apNnl.do F<h trego.na O6.'al. obkrlado pdecer da ,\ssÍia Ju-

nüu. r€Í.r.nx. rô hcgir PrnqJnl n' Ooor I 20 I '. que rb.,ehr a. aO\Tl{A r^('ÀO Dl L |\,1}RLSA.
PÁR^ [oR\E(IEI( DE FoR\LA PÂRCEI,AD,\, MEDICAME]{TOS Dl) TIPO PSICOTRoPICITS.
HOMOLOCO o roÍ§{ndenrc pit{cninicír., 1i(ioiorio.nr aavor d.: CÍRlFÀRMA COMERCIAL
LTIA - kJ 6 l íi,.lr: CIRURGICA VONTÊBELLo LTDÀ - lJ I i 9.l9, lll

Pcdrâ LáÍàd. PB 3l dcortuhrodc20ll
JARBAS DE MELO AZEI'I]DO

Pnf(inr'

tRLl fl I L R\ llt \l( ll \l nt I \cí) \ IIF I)l \ I Rrr

AVI§ODE LICTI-{ÇÀO
11" {\1SO)

PREcÂo PRÍ:srNcraL- sRP!i': oll/lot7
A PR-EIEITUE{ IÍL'IqCPÀL DE LAGo^ DE IIENTRo. loma pnblaco q@ tàá Éàliud nlravés
do rrecdiro oô.úl !D @úecimento d$ intcr.rsdosnor teúLs da tlrh. l0 t202ü1: al..úçô<s-
ebsrdianrnrenr. n Fcd.ml n'8 4'ríi9l . súrs ,nre'içôes posr*iors. I er .omDl.rnÕE n.' 111 l{n6
dlrBçôr ! úrmr nolms úúúrcs . cipccrc. quc rsli?rá l(rLçào M n.rdúJilc prccâo Êr.scnci,l
do lrpo m.nôrtq. pôÍ têh,rxCI USn'O n.r. €npre*s e.qürtt..d$ is l,tteíclos d: LC..
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMIÍA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

(í
r( 1p

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 0411112017 às 08:58:44 Íoi protocolizado o documento
sob o No 74275117 do Aviso da Licitação n" 0000412017 referente ao exercício de , exercício 20'17, referente a(o)
Câmara Municipal de l\ilamanguape, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados
por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitaçáo: 0000412017
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia
Valor Estimado: R$ 33.044,73
Objeto: Execução dos serviços de recuperação da sede da Câmara Municipal de Mamanguape.
Data do Ato: 0111112017
Data e Hora do Certame: 20111/2017 09:00
Local do Cêrtame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

IINFORI/AÇÂO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento lnformado?

IPDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico Sim c5758373f 398727853'l 0d544c0470b26

IPDF] Edital da LicitâÉo 9ab0c592b0d4dcê1 7 1 bdb2b7 2427 a825

João Pessoa, 04 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
@níomé LC 18/93, âlle,âda pela LC alD009 e

pelo Re§i,nênlÔ lôlêmo, alleÍãdo pelâ
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. Doc.74275117.lnserido por TÍamitâ (gerado automaticamente) em 04/1 1/2017 08:58
rô^.ôa-^ ^^./-r^,,á;^ Iôir^ r;tl.^^Ên,ttaaln^í-7 ^a.Ea 

\/-tiá-^ri^- ^Â^ÃoaÉtr 
1,rÉÉ aEa'r ar/-^,,,^ÃE 

^aE^ 
oratr
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Comprovante de Inscriçiio c de Sitttitçrio Citrlitsllll - lnrpressio

N/

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificaÇào da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnslruqào Normâtiva RFB n' 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia O3/11/2017 às 12:56:18 (data e hora de Brasília).
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REPUBLICA FEDEHATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUHíDICA

NUr,€Ro DE NScBÇÀo
10.744.571/000'l -94

MATBIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO
CADASTHAL

06 05,1986

CONCRENOR CONSTRUCOES DO NOBDESTE LTDA. ME

TÍUL ODOFSÍÁAEL ECIMFNIOiNOMF DÊ ÉA'\TÀSAI

cóD co E DEscHrÇ^o oAArvDNlL I coNóirrc^Prr Nc P^r

41.20-4-00 - Construção de ediíicios

ooDtGo E DESCFTÇÁO OA NATTIFEZÀ.rUF 0cÁ
206-2 - Sociedade Empresáriâ Limitada

LOCF]ADOL]NO

AV JOSE I.]AIVILTON ALVES 518

58.4't1-190 DISTBITO INDUSTBIAL CAMPINA GRANDÊ

ENDFREÇOELETNONICO
(83) 9922-1013

FNÍE r EoERAÍ \o REsPoNsÀlEL rEFBr

S TUÁ(] DATA DA sirJAÇÀô cAtrAsÍRÀ

03/11/2005

úDÍrvo oE srÍuÁÇro caDrsrRAl

s rurÇio ESPEC Al I]AÍA DA S ÍUAÇAO F:]FF I] A

oóorco E oEscR ÇÀoDAs AI vroADEs EcoNóMtoa.s sEcl,NDABlA.s

43-21-5-00 - lnstalação e manutenção elélrica
42.9í-0-00 - Obras portuárias, maÍitimas e fluviais
42.11-1-0í - Construçào dê rodovias e lerrovias
42.13-8-00 - ObÍas de urbanlzação - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Conslrução de redes de abastecimenlo de água, coleta de esgoto e construções correlatas, êxcelo obras dê

irrigação
38.11-4-00 - Colêta de rêsiduos não-perigosos
81.30-3-00 - Alividades paisagisticas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

I cle I

O (irpyr-ight Reccita l'ederal clo Brasil 03/ll/2017

0l/ll/l0l7ll:56

httI iirr rr rr.rLriLril.r irztntllL,:Lrr.lrrl r. '.olrrL ,l i.,L1L rr\ r, tlJ)lr(\,r,/iilll)ri \
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PROCURAÇÃO

[:u. ['ernando Antônio de Brito Lira, casaclo. errpresário. icientidacle n". ] I 1.66 I

SSP/PB. t'l')F n"1.5-l.ll Lji4 - 91. nrc ionalidade.bras ilc ira. residente c clonriciliaclo na

IlLra: Àrrtônio Ciantpos n" 518. l)r|etor l)residcnte'tla lrnrptcsa Concrenor C'onstluçc)c's

dc, \orcleste l.tda - ME. inscrita uu ( NP.l n" 10.7.14.571i 0001-94. nomeio c constitrrir
nlcu bastante procurador o Sr. lgor Rocha de Brito Lirâ. estado civil. solteiro.
identidade n" 3316518 - SSP/PB.. c CPF n" 087.ló4.444 - 42. nacionalidadc brasileira.
rcsidqnte c domiciliado à Rua: lvlanoel 'lavares. n" l2l0 - Bairro Jaldim lavares.
r:idade dc' (.'anrpina Granclc PB.. para participtçào em [,icitações Priblicas,
l'r'egõcs, ('artas Convite, com poderes pâra: comprar Editais dc l.,icittçôes
I'úblic:rs, lil'etuar Cadastros cm Or:gàos Públicos, Íirrmular verbalmcnte lances,

ncgociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razõcs de recurstt c

praticar totlos os demais atos pertin0ntes.

coNt É O OR1GINAL

('ampinl (irande l)B. 29 de setentbro tle 2017
DÀCPL
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Cód- Aute ntica ào: í80204 11 141435220515-3 Da ta: 041 1 I 12014 I 4..3524

Autêhticacão Diottet
r"e ri. v3. ii€,/dài;.r.n

do fo.r€ aro o bledô à vâdâdo bú ré

o

Selo D,grrât dê Fiscê
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7
liIll§IRj1 ALTER..\iÃO COI{TRATUAL DA SOCIE9ÂD3 iCONCPEiioP co:i?ETO

)IC:)ESTE LTDA. X

t

PelO f'rcaente in:;trum0ntO PârtiCUlar rlç '41 t-4: 'l;'r r
corr:r.1tuf,I da sociêdade ncorJCnErNoR coNcPEl'o Do lloPt)5STE !-'iLh." iuí:
faten as Partes outorgantes e r\ciprocamente putorEaCas a sabe:::

\
IN^CI I D() nÀ SJIf'V^ l.!tl^, t raqi !cir'r-', a"1't (' jr't),"'rj '
ciante, Portadcr d,o clo lls 1.3) 111 ?('1-9\ c Ji']ul
1a de Identidade nQ 34? .Oti\ !Syl'f , resiCcr:t' c dc
rqiciliado na Rua Dahia, 317, !âirl:o da Libr::"da'1r'
CamPina Crande-rc; LIIIDÂCY GUEDES DZ SCt)zJ 'bra:r-
teiro, casado concrci.ante, FoitaCor Co

144 o22 97 4-oa c Códula dc Id.ntiílad. nq

Ssr/Pts, residente e dornj.cil j.aco ]la l?ua

tnli{IiIP.\ seCe da soci c,J ad e s€rá
Àdrianôpotls, Campinas/N, Jardim

CIC
t^.. 1

r e.1oca li:; da
õr,a. 1 ..

lCo

t
Gornes de Ableu, 32, laifo de Santo Ântcxic, Ca:i-

Pina Grande-[ts .

Os sôcios quali.ficatlos nq Preânbul'o íleste in:t''ir -
ncnto. únicos componentes da sociedade CCNCIEIICP CC.}IC?ETC DC ):'j1-
!fSTI LTDÀ,de5t.1 cidade de Campina Crandr'-l'i], crr:o cc:lf'ra:' 5c":
al aaha-se arquivado na M M Jrrnta "lc:,IcI.'i,:1 

ic Lr'-aCc 'le i:ra i:f'
leleriacia de Campina Grancle, sob o n9 252ool 3o4g 1, i'or' d'tt\')-t:'
<le 06 de mâio de I986, resolvem r'le comum-acordo c nerlhor !oír'; ôx

dircito alterar o contrato de consti ruiÇão pela melhor r,ãneira e

corriit'es s eguin t es:

na Âv. João E osco
do ca laraib,a.

SEGUNDA - Perntanecem

ru'.as que não foram modificadas PeIo

E, Por estarem assim iust(5 e contxataCos ac'!:tr::i
e assinam o Fres€nte instruncnto ea 5 (CIIICC) vias de i:u]1 t'"r
€. forr,a depois dc havercm lido acha(lo conlorm€ e aprovado in'c c

nes:iio gubssrito por düas testenunhas. l'in::

CamPina crande,29 de asc3to de 1933

inalteradas as dena:s :ll;-
presentc i ns trunt n t c.
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ori sóc i Õs, que se
s i rrevoitá.,ií)1 qi.ii-tj,jç ão

-c-tÃu5_11lq . Ie-B-Ç_E IFê: OÂ AUI TAÇÃO
Pâc.." p?

I TAI

Ísiio (] ttf ünsf e r çrrrcia cle
lofma:

. _ - i. tlrf.. ,, . . i. rr,

l.{} ti r arn <.la sociecjade.:, (.ta p i 311"1 r, (,,..1 ;.r IC(l 'laui h;:vrr.e: f)f t ,lriL..u -.i :r .,r. i,::. .., t,:
f asa

(re

ra
Êre çã E

ceTaa.,

de 10 de
i lrst r ume n
inci:,,io If
no {lô cô t.l

neiro dê
.1. 

(t lÍ:l " e
trtbt c rJr

ÇtêU§.U!=ê,,IERA,EIRâ..
0 capital por f orç

I>assa a ser distribuida <ia
1.* ) f. Etlf.{ô.ryQq êNÍOti to {rr IJRI T

: DO CAF
a cla ces
se(jLlinte
Q t, 1Hôi

'ir r ( {l j. noLle11la )
' , .,1,r L t,r t/ li, ,./l ,jt,t r,

'r1J { C I n(ir.te l-t t:,:t l
IO T

ll:lr '',r,-;)ljr: ) (
A t-.- ., _l:liliLlj0-úÍ_)O_r )t )

A sociedade paasa ser Íletida e admirriF[riNANDO ANÍONIO DF BRÍ.[O LfRf:r sendo_t hes atr.il)|
cle res de a<]liinistraçã*, r-. represento.u ,ir,o"i.,.1r,,.-.1cio-gerente o usÕ da <lenoml-.nação sccial €rm,ne!o,:.l.es do objr.t;o social e, na prátir,.. ,,,ja ut-..,a u, o:.lscrá o mêsmo r.espo nsab i 1 i ia,lJo nos têrmos da teie dôcumentori da sociedade o sor:io assi narliá íta r,,p,1

c0NCtiEt]otr - ÍtüNÜ:l[.t 0 r)o ilfli:t

Ç-LAU9ULâ..§U--IN;â .; DA GERENCrA

crL .r
flll1;,11r 11

/)

ú-{r:'L

í,_,)
I

ll .ll{

Sl,t.ríJa [,;1,.1 5i r: i rr
i].,.1fl:1 Lar'Ío:.i at,:., i){i
i-:t . at t r, ja (1a.) iit.) . ., j

i c,r r a.1. ltr i ,:<, /ii,rj .r.

le' rrãr.r i 1,51 6111 r.,1 
,

ci,.riI" Nos papri:;,;
r.ri n Lr f0rnâ -

:;l r,. L.I i).

) Air
Ír0c Í (.) - ü[tit-Nt Í.-

I rô --- f
l. .1. iiÍ:\

,..--
cl--Aq§.u!=.â -qUI_NIâ,: Do oBJErrvo
Fica acróssi<lc,s rro obi e i:rvo dn , ; r r:: i i,,1r,r , i r: -[:rrerncliladas' F,.]l1te,;. l-a!:l{1Í, lrre..f:abr-.irrir.ti,..1 .etÇ. " (: o comércio de matúrrLaÍs elót.r ic.ri:.r _

ô l' ir I' r' i , : , i ( ,,1 ; :,

i' ri,l .i t a.;r.r l,iL.

ÇIA!]"§UL,Ê.._§E-X]ê.: ôAs DrspüstÇôEs LEGATs
A) - fm cumpr.imento dc dispristo I.lâ pôrtii.lr t,t tlNtlÍ_ i,.t!.1 (.),:t
Ju.1 ltú íJe j-98o. os sncios qua I if icadcs, r_lo pr.Êàmt.,r I r,) rJ(..1,1.{jto, declaram úxp[essament(: pilrâ r.]r, í:!:(:.i l,tr'r.,i fn (Jr.,.r..:. 1,r 1.r..I, <1r: arL-38 tJa 1...Õ i 4. /,i(, rle .i.7 t:j*. lttl Irr,r :li:, ..1..)t:.... irr-rr , rtiCo rrr: itérn Ill. ao at t._ /4 rlo IÍr..r rit_u i_r /(,5.1 r;e .i.r? rll ,r,.r!96ó" a) Leradc, pe j.o De(:f etú 82.4A?. rJe 1)4 de (r,tL rl>r-o ,t;rtra corrf ornr jciaclc-, c,o a|t.. ll do i)ecr..jtO (:.j..Art) _ ,lê l..J ,lt, rrrr1.'?ó4., e rJos pari:ltral..s 1c.r:i.lô ítr t.".1.4,/ ír.,i l.ê1 ó.4o4.iÁ,

i - ,l.li

I
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.t 5 .Jc! L)ezembro (Je 19i,6, quc_. rrào 6_.!., j-ãa i lta.jl.lr-so3, Ítrr r.:r l.r n .1, :, ,. )ríres previstos em Lei, que (:,!i i rnpeçi,r de exerr:e:r- ;.rI;. i,r ir:r,rr,Jr., iír(,)riiiirrti1" Firmõm ,1 pr.esente declnração para quê l)r.o{-lu;,..1 os (,l r rt.i.JÍ., 1.,(lótl.5, cientes de que. n() . jaso coírl)r ír\.,;lç:ao ,ir .-,rr,, -.r. ,.t.t, ,rttuIo <Je çr1e.rrc) <lireito pet ,:rnl.e o relli.:..1t o r]() r_()ítÍ,r.( i,_, i, ri,se entrega esta declaraçâo, sem prejuizo (1c :,anÍ, o(a t ljcj,t...rt.. r ri,
es tiverem sujeitos.

Íodas as demais c1áusulas e r:orrdir,:ire:., e.rt .11.( I f{ j , i,r ...

,:ltÕs constitrjtivos da socje,Je<le não a)cançai.io:; pÊ. lí .r Ê:r,.^rrl., ,,,
Irrrnrent.o pet [)ürte(.elr í.jfl1 vig(r.-

['r p,.)s 5;a., ,tr-:h,1t e,I í] Íít p.jt-f (j i t.r ,tr:c,t rjr,, rle r ,t í) ,1,1..,ir,, ,,..l(r !.nst-rumêt-l'l o partic,l;rr Fôi l,r\r,,L,Co t,l:.r rÍ1,rrír. :-,(: ::) t..t4,:)t ir r l) .a:,ehte' assinrertdo*o na pl.e|)eIrç dàrj dra:] re:,jLe rÍrr.r her:; .rbaj.><r,., .rlrr Lr"l(quaLr o) exe,rnrplárr.es de igu;r I L*.r-, r:r.,m a pr.imeir-,1 vii: ,le.,ri. irr,:r,ta irleqi':i1:r-ô e it i.ltl Ivament_() a .lUnl,á C()Ítr(1f.í j jal (l.r i:ril. t,lr., ri.jr F,at a rt,,,.

I Í'r(-; . ).,

l:;ilmpi a (il-a .je lj, rje JLtrrho ,J(. I ,.,2

I ODA IL VA lMA

ÍlC Lit,l ( )l- 7ll

Ol..IJ
NDO

a)-l/)'r'(rNA A ILl OE

I Ui'.l,\ I t.]rl J /\ r{r rt. t1À t_j|l l í Í-_1 .

f 1.. I lr

toJ-*A.^^ eQ"-ç- â',[.

Íestemu nhas, :

lê S(JI. ANGE

S"/"qt &,,-," ú g,,1",,
RAI-1OS DA SILVA . (]IC /:t 4 J 1t.) ?94 ,1.i

,.l) llILVr, (. lÍ, l.(:,.i) /.:.>, 1tt/t . /,).,

-É

b,.

E T l€U'oir Tt DE XOTAa -

t{,
r úísico ml. .lo o ,*í&!
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l',:;
::.,.'

i iri-'

g++tE!Lâ .RTMEIRÀ: Â sociedade rem por objetlv.o a fúricação de cruzoreas de concrero,

ffi "[ffi ,ffiffi : 
jH 

Êffi mr :m$*:jr,rru*:*^n#i:cors!írrdo e liupsa do imóvcis.

, CL,iTJ§tiLÀ SEGI.INDJ: A SóCiA EDNÁ LUCTA ROC}TA BRITO, TESOIVC, dC COMUM ACOrdO,L ümuf,crir 45 (qusrcnta e3rncll 
$rotas I ero p.rt nr.r,t.s, .paÍa o sócio FERNANDO AN.lr)NIoDEBRITO LJR.n, ficando_a dixnt"rçãrd"* ü"ta;a",ug,ri;úulo.;,'" 

. *-,
- rERNÁjyDo ar*rorttoór gRrroiln.d . . . . 9s çotas§DNÀLUCIAROCHABIITO. . .. _. :. ... 0_5 $otâ§

TO soc «CO oR- ON

A
d€ RS 36,36 (Trinta e seis reais e trint

Os sócios resolvem aumentar o c
a B sers contavos) equivalonte a 100

apital da presente sociedacle çeúralmente eSá no valor
(cern) qrotas, frcando elevado para R$ 10.000,00 @ez mil reais), havendo um aumento de R§9.963,64 (Nove mil novecentos e sessenta e tros reais e se§sonta e quatro centavos), distribuído

. R$ 9.500,00
. R$ 500,00

cntre os sócios da seguintc forma:
- FERNAI{D0ÂIYTONIODs BRITo LIRÀ (95 $otâ.§)- EDNÂLúcIÂRocau Br{.rro (05 $otâsi. . l. l

+êqqgU§UA+IÂ: As demais clàusulas do contralo primitrvo e aditivos posterrores,

I .tl"So9e 
por cstê iÍstruÍnô*o de alteroção, purm*u"*, ern pleno vigor.

nao

' E por darem t prono acordo com o des.rito nf, presêntÊ atteraçôo, erúorada em03 (hês) ylas do igusl teor o fomr4 o. ,O"io. ;;nd;"* a exúidão aes irformações assinando opre§ente juÍsenrorrtÊ com ú.las tçSrilruúas, para arquiümento na Junta Ce,mercial corpetente.

Cryina Grane, 24 do Fwereiro d€1997

ANDO DE BzuT

BRITO

rt: GO
ANDT

oc
o (S

Í'
o

édula

'' 
oflctoDEtactgriocn o^spEllto !,tatuna§

?Á3êInAlO E€ IOÍ ! - cNJ 06.t?0{

:,§ §' *l

.325 - §SP-PB.
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r-l-,{{tl1 ..r_ §7 ',. . :i:, ,:ar,ô,lr.r!§,1'

ir aplllvo N.'005 DE coNInÂTo DA socIEDÀDE CQNCRENOR _ CONCRXTo pO
NONDESTE LTDÂ

FERNÂNDO ANTOMO DE SRITO LIRA, bra^sileiro, casado,
engeúeiro eléh'ieo, CIC 154.111.334-91, Céúrla de Identidade n." llj óót SSp/pB.,
residente e domiciliodo a nra Ántonio Carnpos, 528, bairro do Alto Branco, nesta cidade de
Cryina fraude - P&, e E§NA LúCIA ROCIIA BRITO, brasileira, casadq aconomisra, CIC
225"465.70'l...6r, Cé&lr & I&didadp n." 516.781 SSP/PB., residenre e domiciliada a rua
Âdqiio Cq§et;§2JEf ts&tto do Afto Brmco, aesta cidade de Canpina Crrmde - PB, únicos
sóÇios c0ryo@§ & Boeicdado pôr quotas de rerponsabilidarle limitada, denominada
C@{CAB{OR . COII&ETC} DO NORD§STE LTDA, estabelecida à rua José Vieira de

- r: '-i1,... 
'',

.4..';
, -iá§rr

j-, .'-"'
. r'-. ' : !

i rf : t'i

.!r..,
Íúl'{'
dir.i

ffi
. s*{i_

Sona,518 - Distsi§§ aog!& ci&do de Canpina Grande - PB, com contrato sr:cial
Cwi,allb Estado da?ralbq em 05 de majo de 198ó sohdsvidf,nsntg

o ao 252 0013 CGC co 10.?44.571/0001-94 resolvem de
:,, comm ecOXb e ib pelr çie vez o contsalo de constituição

eob as cl&§rrlgs o c qq§re§

PRIMEIRA: DO OBJETTVO SoClÂL
A sosiedado tert pôr objetivo a fabeicação da enrzs{as de concreto, carxa de passagern para
e§gotos e toro de mcorqeq &brieaçôo d" p"ç"r premoldad"s,'postes, lqies pré-fabricadas,
estacas para cerca

súusuLA SEGUNDA
As demàie cláü$las do co6do primiüvo e aditivos posteriores, não alcençadas pôr este

hsEtesdo de alteração, pqauoolotm.gloao vigor.

Epôr oshem dl;*fno acordo oor o dcrcrito na preserte alteraçáo, alaborada em 03

&ds) vits & igual bot e &6ps , oa sócio. Ítconhacêm s exetidão rtas informações assinmdo
q trEsde jw*mede coú ô§ ,tê{*tdoiiieü8, pffa uquivânento ra Junta Comercia.l
cotrDebÍ&.

CupinaGrarde,2S de Dezembro de 1998
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CON§OLII)A
LTDA. ME".

o J" SOCIEDADE EMPRESÁRIA, "CONCRENOR - CONCRETO DO NOR

FERNANDO enrôNto DE RRITO LIRA, brasileiro. casado em regime parcial dc bcns, engcnhciro clctrico.
nâturdl dc Pocinhos - PB, nascido no dia 30.0.5.1956. inscnto no CPF n.o I-54 t I I 334-91 c porrador da Ccdula dcldentidade n" 3li.661 SSP-PB, rcsidente.e domiciliado á Rua Antônio Campos- 528. Alto Àranco. carnpina
Grande - PB e CEP -58102-565, EDNA LÚCIA RocHA BRlTo, brasiteira. casada cn, regimc parcial dc bc,s.
economista" nÂtuÍal de Campina Grardc - PB, nascida no dia 14. I l. 1959, inscrira no CpF 

-n.,, 
z'is q(.,s to+-6i c

Portadora da Cedula de Identidade n.'516.781 SSP-PB, residentc e domiciiiada á Rua Anrônio Campos, 528. AIro
Branco.. Campina Grande-PB e CEP 58102-,só5. únicos sôcios. componcntcs da socicdadc cnlprusrlâ.(CONCRENOR 

- CONCRETO DO NORDESTE LTDA -M8"., com sede na Rua Josc Vicira de Sou za. 5 I lt-Distnto Industnal, Campina Grande-PB, CEP 5E100-000, inscrita no Ca.dastro Nacional rlc possoa Jurídica sobn.' 10.7,+4.571/0001-94, devidamente regisrnda na JUNTA coMERcIAL Do ESTADO on peneisÀ, .ààn' 252 0013048-l' pôr despacho de 06/05/1986. resolvern dc comum acordo c na nrclhor Íbrma dc dircito.
Consolidar o Contralo Emprssário cm vigor. ficarrdo da segurntc formar

cláusula Primeira : A sociedade gira sob a denominaçâo <lc "coNCRENoR - coNCRETo Do

Sr:fÉi:l',*1il? 
-M8".' com sede na Rua Josc Vieira de souza. s 18. Disrriro Industriat. Campura Grande-

Cláasula Segunda : O Objcto da Socicdade consrsti na fabricaçào dc cruzctas dc concrcto- caixa dc passagcm
para esgotos c toro dc ancoragcm, fabricaçâo dc poças prcnoldadas. postes, la1es, pró-fabricadas- cstacas paÍa
ccÍca.
Cllusula. Tcr_ceiro : O capital social é de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), drvidido em 10.000 quotas de valor
nominal de Rl$ 1,ffi (hun Real) cad+ integrali"e.les em moedâ correfite.do pais, assim subscrita;

l.o socio FERNAiDO ÁNTÔMO DE BRrro LIRÁ tem 9.500 quotas equivatente a ....... ..Rs 9..500.00

2. A socia EDNA LÚCta nocn,l BRITO t§m 500 quoras cquivatcnre a.............. R$ j00.00

ParágrrÍo Único: As quotas sÃo indiüsíveis e nâo poderão ser cedidas or transfcridas a terccrros scrn o
consentimento do outro sócio, a quem fica as. segurado, cm iguatdade de condições e proço drreià dc prcfcrência
para a sua aqüsição se postas à vcndâ, forrnali-ando, se realizada a cessão delas, alteraçao contratual pertlncnlo

Cláusula QuaÉs : A rc§poÍ$bilidade de cada sócio c restÍita ao valor de suas quotas. mas todos rcspondcm
solidaíamente pela integralizaçâo do capital social.

Cláusula Quinta : A administraçio da sociedadc cabe ao sócio FERNÂNDO ANTôN|O DE BRITO LIRA,
com os podcrcs e atriblllçõcs de ADMINISTRÁDOR, autorizado o uso do nomc cmprcsarial, vcdado. no
entaoto, em atividades estranhas ao interesse- social o.u assumir obrígações sela cm favor de iualquer rlos quotistas
ou de terceiros' bem como onerar ou alienar bens imóveis da socie.dade, sem autorização do áutrá socro

ParÁgrafo Único : O sócio administrador assinará a documcnleção pertinentc às atrvidadcs da cmprcsâ
isoladamente da forma do desfecho deste ContÍato Social.

Cláusule Sexta : Os socios poderão, de comum acordo, âxar uma retira.da mensal
observadas as drsposições regulamentares psÍtinentes,'.

,r!

a titulo de ''Pro Laborc.
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Cláusuh Sétimr I A Sociedade
indeterminado.

iniciou suas atividades em 06/05/1986 e s€u prazo dc duração e

Cláusula Oitavo : Ao término da cada exercício social. em 3l de Dezembro, o administrador prestará contasjü§[ifi?dT de sua admraistração, procedendo aa elaboração do invenáno, do úahngo patrimonial c do balanço
do resultado econômico, cabendo aos socios, na proporção de suis qudâs, os lucros ou pcrdas apurados.

Perógrab Úaico : Nq queo m€§€s seguintes ao téÍmino do exercicio social, os sócios deliberarào sobre as
comas e designarão a&ninistrador quardo for o caso.

Cláusula Nona : Falecendo ou interútado qualqucr sócro, a socrcdadc continuaÉ suas atividades com os
her,deiros, suc€ssores e o incapaz. Nào sendo possivcl ou incxrstindo intcrcssc destes ou do sôcio rcmancsccnte, o
ralor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à rtate da
resolução, verificada ern balanço especialmente levantado.

Cláusula ll&itoa : O administrador declara, sob as perxs da Lci, que não cstri impcdido de exerccr a
administÍaçfu da Sociedade, por Lei Especial, ou r:rn virtude de condenação cnminal, ou pôr se encontrar sob os
efcitoe dela, a p«ra que vede, ainda çe temporaÍiamente, o acesso a c:úgos Públicos, ou for crime falimentar, de
psvancação,peia ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia populaÍ. contra o sistcma financeiro
nacional, conta as nonrüts de defesa da concon€ncia, comÍa.rs relações de consumo, fc pública. ou a

( aÍt l.0ll;§ r",cÍ.t2002)

Cláusulo Décíne Primeire : Fica eleito o Foro da Comarca de Carnpina Grande - PB, para o o(cÍcicio dos
direitos e oibrigações resultantes deste contÍalo.

E, por estarem de comum acordo, assinam o pres€nte instrumento em 04 (quatro) vias, processads
eletronicamente, da mesma forma e leor, para que produzam um só efeito. o que fazem na presença dc duas
te.stemunhas, que a tudo assistiram e que lambém assinarar! passando a vigorar no ato de assinatura deste
instrumento de coÍüato soclal.

eu(era Flor&rino
RGI 247 SSP/PB

Campina Grande, 07 & Ianeiro de 2004

LIRA §DNAL R

Ellen

B^1'
BRITO

es dc Souza
2213936 SSP/PB
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StrXTA ALTERAÇÃO DA
NORDESTf, LTDA - ME'.

FERNAIIDO ANTÔNIO DE B

SOCIEDADE EMPRESÁRIA,'CONCRENOR CON

RITO LIRÀ. brasileiro, casâdo enr regime parcial de bens. engenüatural de Pocinhos - pB, nascido no dia 10.05 195ó. rnscrito no CpF n I51.1 I l.l-14-9t e portadord
Identidade n.o 3 i3.66 t SSP"PB. res idente.e domicrliado á Rua Antônio Campos. 528. Alto Branco. CâmptnaCrande - PB e CEp 58t02-565, EDNA LIICIA ROCHA BRITO. bras ileira, casada cm regirne parcial de bens,economista, nÊtural d€ Câmpina Grande - PB. nascida no dia l4.ll.l95 , inscrita no CPF n." 225.165.704_63 eI

clálsule Primeira: o objeto da Sociedade consisri na fabricaçào de cruzetas cle concreto, caixa de passagempara esgotos e toro dc ancorasem' rabricação de peças premordadrs. posrcs. ro;"r. pr"-rouriaJol. .r,r.o.' prrucerca Fica acrescido 
'o 'o.i""du,J". 

o.-.*lço. á.'à."[ri ,,iãn". ,"rir"ro r]e casas. apartarnenros. ediÍlcios,condornínios, conjuntos habiracionais: Edificações d. t;;;;'; ripos; obras d" ,"À..o ;; ;; ii.rço.s nanresidenciais: escritório. Ioias. olantas industr.iais. prtain, g,,r.rno.entâis: rnontag.etn de c4ifrcaçire, pré_fabricadas: obras de infiá-estrutura: esgotarnento sanitário' em gerar. ten.apre.agem em gerar, serviçostopográficos, pâvimentâçÕes. saneamento em geral. estradas e rodagem.

cláusula segunda: o capitar sociar e de R$ r0.000,00 (Dez Mir Reaisl, crividrdo en r0.000 quoras de varornontitral de R$ 1.00 (hunr Real) cacla. fica elevacto pu* ns -à 
ooo.uo il'"l,,,rlJ:ir," rul"ir"ilrlri o,",a,ao ",120.000 (Cento e Vinte Mil.1 quotas de.valor n,,,ninal ,le nS f OO iHr, Real) cada. havcnclo unr aunrento de R$110 000'00 (cento e Dez Mil Reais)' integralizacias u.rt" ut,i ,t. 'ur. 

inarura do contrato em rroeda correrte dopaís, assim subscrita:

Ponadora da Cedula de Identidade n." 5 l6 781 SSp-pB, resitlente e dornici liada á Rua Antônio Campos. 52g, AItoBranco, ..L''úpina Grar rde-PB e CEP 58102-565. urricrrs sücros. componenles da socieclade cmpresária,"coNeRDNO&_ coNCRETO DO NORDESTE I,TDÀ -ME". , com sede na RLra José Vieira de Souza. 5 lgDistrito lndustrial- Carnpina Cmnde-PB, CFtp 58100-000. inscrin no Cadastro Naoional de pessoa .lurítjica sobn." 10.744 5 7 110001 -94, devidamente registÍada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA , sobn." 252 00i 3O48- 1, pôr de 06/05/ 1986, resolvem de comu m acordo e na melhor forma de direito- al terar
despacho
em.ri,isor,o Contratci §-rnfteúrio ficando da seguinte forma

Campina Grande,22 de Julho de 2008

l o sócio FERNAITTDO ANTÔM' Df, B*rro LIRÀ tem r 10.000 quotas equivarenre a .......,.R$ I r0.000,002. A sócia EIINA Lú.IA RocHÂ BRrro ,"^ tõ^000,ôõ qroà."àqrtrut"rt" u.... ......... Rs I0.000,00

Parágrafo Único: As quôtas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transler.iclas a rercerros se oconsentimento do ourro sócio, a quem fica assegurado. .', igr"r,r"o" de condições e preço direito dc prel.orénciapara a sua aquisiçâo se postas à renda. formalizarrrlo. sc realiladr a cessào delas. ntt"r"ça,,.un,,riroip.rri,r"nr..

cláusuls Terceira: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao varor de suas quotas, mas todos respondemsolidariamente pela integralizaçào río capital social.

cláusula QuarÍa: Fica ereito o Foro da comarca de canipina (-irande pB. para o exercÍcio dosdireitos c ohrigações resultantcs desrc contrrto

cláusula Quinta: As demais cláusulas clo contrato de constituição que nâo foram alcançadas pelapresente alteração contratual pe[nanecern em pleno vigor.

E, por estarem de comum acordo, assinam o pÍes€nte instrumento em 04 (quatro) vias. processadasêletronicamenre' da mesma forma e teor, parâ que produzam um J efeito, passando . ;i;;;;.; 
.,.,i 

de assinaturadeste instrumento de contrato social.
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sÉrIMÀ ALTERAÇÃo DA
NO*B§§M,LI"I,A.ME'.

SOCIEDANE EMPR§§ÁRIA, 'íCONCPJNOR -.- OO

do

TRIiANM A§rTÔ!üO eE mIfO LnÀ brasiloiru casado crtr rÊgimo parciat de
da rjl

lro
naturÊl de Pocidrcs - PB, náscido so dia 30.05. 1956, iitscÍito no CPF n.o. I 54.1 I I .334-91
Identidade n.'313.661 SSP-PB, rcsidente e domiciliado á Rua Antônio Campos, 528, Alto Camp
Grande - PB c CEP 58.401-399, EDNÁ LÚCIA ROCHA 8RITO, brasiletra, casada em regime parcial de bens,
economista, natural de Campina Grande - PB, nascida no dia l4.l L 1959, inscrita no CPF n.' 225.465.'104-63 e

Portadora da Cédulo de Identiüde n." 516.781 SSP-PB, residente e domiciliada á Rua Antônio Campos, 528, Alto
Branco, Canrpina kndo-PB á eBP fA.aOt -:99, rrríeos sósios, compon€ntes da sociedadê empresária,

"CONCREI\[&. - CONCRf,TO DO-NORDESTf, LTDA -llilÍ"., com sede na Rua José Vieira de Souz4 518,
Distrito lndustrial, Campina Crande-PB, CEP 5E100-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob
n." l0;144.57ll000l -94, deviderncnt€ registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, sob
n.o 252 001304E-1, pôr despacho de 06/05/1986, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar
o Contmto Social em vigor, mediantes as seguintes cláusulas:

ClóusdÊ Prix*llu: A Sciodado altor. su Nome Empresarial para: *CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO
NORDES}TE LTDA - tG'.

Clásü §egu!&: A soaida& altgra seu endereço pam a Av. José Hamilton Alves, 518, Distrito Industrial,
CaryiriâGrmdlÊ- PB, CEP 58.4 t l-190.

Cláusuls Tereeira: O Sociedade altera seu objeto social para : Serviços de constrüção e reforma de casas,

rymtamentos, edificios, condomlriioq conjuntos hrbitôcionais, eaincagões Ae todos os tipos; Obras de reforma em
edific0§6os não rcSidenciais: Gscritório, lojas, prédios, industrbis, prédios govemamentais, montagem de
edificações pé-fabricada5; Obras de infta-çstruturg *gotameíto sanitário em gaal, terraplanagem em geral,
psvimênta@, sâíGsnsmo em gcral; §erviços de manutençâo e limpbza urbana; Poda de áwores em geral;
Construçlo e manutenção de barragens, esüadas, rodagens; Sewiços de construção e manutenção de rede de
energia elétrica de alta e baixâ tensão

Cláusuh Quarta: O capital social no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), frca elevado
porÀ R$ 200.000,00 (Duzemtos Mil Reais), havendo um aumento Ro valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil
Reais), otalmeme integralizado n€§úe Ato em moeda corrente do país, distribúdo entÍe os sócios da
seguinte forma:
O sócio FERNÂNDO ANTÔI!m DO 8&ÍTOLIRA tem 190.000 quotas equivaienre a RS 190.000,00

A úcia EDNA LÚCn nOCUa BRftO tem 10.000 quotas eqüvalente a ....R$i 10.000,00
..R$ 200.000,00Total

ClÁusule Quinta: Fica eleito o Foro da Comarca de Campina Gande - PB, para o exercício dos direitos
e obrigêçõÊs rBsütântes dcstÊ oooÉato.

Clá.&iüh Soxta: As demais cláusulas do conEato de constituição que não foram alcançadas pela
pr€sente alteração contratual peÍÍnanecem em pleno vigor.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, processadas

eletronicâmente, da mesmê forms e teor, psÍa qu€ pro'duzam um só efeito, passando a vigoraÍ no ato de assinaturâ

deste inshumerto. de contrato social.

Campina Grande, 17 de Maio de 201 I
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REpúBLtcA FEDERATTVA Do BRAstL
ESTADo oa panaiea

cARTóRto AzEvÊDo BASTos
FUNDADO EM 1888

pRtMErRo REctsrRo ctvtL DE NASctMENTo e óatros E pRtvATtvo DE cAsAMENTos.
rNrenolçoes E TUTELAS DA coMARcA DE JoÃo pESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 'l'145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax (83) 3244-5484

http://www.azêvedobastos not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

'úr 1'

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo dê Miranda Cavalcantr, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CertiÍlca com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é repÍodução
Ílel do original que me foi aplesentado e nêslê ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1511212016 às 'l 
1 :28:38 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d6gfe0bc05ba468b55a88c496041 109d82cfc5f0e90385ee2c3564d73c763ddec749b
dea573dc40b7'1 20e77741d191c0d2b82cea7be81 €28esfd0265476a'1 0b5a988682'170

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CONCRENOR -
CONSTRUÇÓES DO NORDESTE LTDA e emitido atraves do site do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10". § 1". da MP 2200101 .

Esta cêrtidáo tem a sua validade alé:.1511212017 às 02:07:24 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 306673

Código de Controle da Autenticação:

'1802041 1'141 43522051 5-1 a 1802041 1 1 4'l 43522051 5-28

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobaslos.not.br
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CREDENCIAMENTO

CAMARA MUNICIPAT DE MAMANGUAPE/PB
\- TOMADA DE PREçOS N9. OOOO4/2OI7

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS tTDA - EPP, CNPJ: 04.441.78510001- MUNI€IPAL:

450057, ENDEREçO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1e ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVATOS/PB, E-MAIL:

suassunaemartins (Azma .com. TETEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

À



I

I' MARrA DOL0RES VIEIRA suAssuNA, brasileira, natural de Riacho dos cavalos - pB,
casada pelo regime de comunhão de bens, nascida em 2zl\El1963, Empresaria, cpF n" 395.055.45+
87, Rc no 983.390 ssP/PB, residenre e donriciliado a Rua Joaquim Vieira de Andrade, No 23, lo
Andar - Centro - CEP. 58.870.000 - Riacho dos Cavalos - pB e

2.AMARILDO suA§suNA MARTINS, brasileiro, natural de catolé do Rocha - pB, casado em
comunhâo parcial de bens, nascido em 1310711963, Empresário, cpF n" 343.679.264-00, RC no
792.55 5 ssP/RN, residente e domicilíado a Rua Joaquim Vieira de Andrade N" I I , 1". andar - centro
- cEP. 58.870.000 - Riacho dos cavalos - PB, únicos sócios da sociedade coNsrRUToRA

,rs 'ENTO DE CONSOLI, O DE CONTRATO SO DA

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA
CNPJ No 04.441.785/00 0í-99

NIRE 2520037247-6 DE í 4t05t2001
lDlglt otlorhdôdoom.rtol

SUASSUNA & MARTINS LTDA EPP. com sede a Rua 28 de Dezembro. no 0l 0, I andar. - Centro -
cEP 58,870-000 - Riacho dos cavalos - PB, registmda na Junta comercial do Estado da paraíba. sob
NIRE N'25200372476 de 1410512001 e inscrita no cNPJ N" 04.44 t .785/0001-99, Resolvem assim
promover a consolidação de seu Contrato Social:

OBJETOSOCIAL

cláusula l" - o objero Social será: coleta de resíduos não-perigosos; obras de urbanizaçào - ruas,
praças e calçadas; Obras de alveruria; Construção de Edificios; Construção de redes de abastecimento
de água. coleta de esgoto e construções col'relatas, exceto obras de irrigação; Construçâo de rodovias e
ferrovias; Demolição de edificios e outras estru(uras; construção de instalações esponivas e
recrcativas; Perfurações e sondagens; obras de terraplanagem; obras de fundações: serviços de
operações e fomecimento de equipamentos parE transpofte e elevação de cargas e pessoas Ftrra uso em
obras; Selviços de preparação de teneno não especificados anreriormente; Pintura para sinalização em
pistas rodoviárias e aeroportos: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica:
Construção de estaçÕes e redes de distlibuição de energia eletrica; Transpotte escolar: Transporte
rodoviário de cargas, exceto prcdutos perigosos comercio e mudanças; Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Locação de
automóvel sem conduÍor; Aluguel de máquinas e equiparnentos para constÍução sem operador, exceto
andainres; Aluguel de máquinas e equipanrentos agrícolas sem operador; Aluguei de andaimes;
Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de linrpeza não especifioadas anteriormente;

Atividade Principal: 38. I l-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
Atividade Securrdár'ia: 42. l3-8-00 - Obras de ur.banização - ruas, praças e calçadas;
Atividade Secundária: 43.99- l .03 Obras de alvenaria;
Atividade Secuudária: 41.20-4-00 - Construção de Edificios;
Atividade Secundária: 42.22-7 -01 - construção de ledes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

construçôes correlatas, exceto obras de irrigação;
Atividade Secundária: 42.1 | . l-01 - Conshrrçâo de rodovias e têrrovias;
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CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA E
CNPJ NO 04.441.785/000í -99
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Atividade Secundária: 43.1 l-8-01 - Demolição de edificios e outras esrruturas;
Atividade Secundár'ia: 42.99-5-01- Construção de instalações esportivas e recrearivas;
Atividade Secundária: 41. l2-6-00 - Perfutações e sorrdagens;
Atividade Secundária: 43, l3-4-00 - Obras de teraplanagenr;
Atividade Se,ouudária: 43.91-6-00 - Obras de fundações:
Atividade Secundár'ia: 43.99-l-04 - Serviços de operações e forneclmento de equipamentos para

transporte e elevaçâo de cargas e pessoas pata uso em obms;
Atividade Secundária: 43.19-3-00 - Serviços de preparação de terreno não especificados

antel.iormente;
Atividade Securrdár'ia: 42, I l- l -02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeropoftos
Atividade Secundária: 42.21-9-0! - Construção de barragens e represas para geração de energia

elétrica;
AtividadeSecundária:42.21-9-02-Construçâodeestaçõeseredesdedistribuiçãodeerrergiaelétrica;
Atividade Secundária: 49.24-8100 - Transpofte escolar;
Atividade Secundária: 49.10-2101 - TranspoÉe rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos

comércio e mudanças;
Atividade Secundária: 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Atividade Secundária: 77. I l-0-00 - Locação de automóvel senr condutor;
Atividade Secundária: 77.32-2-01 - Aluguel de nráquinas e equipamentos para construção sem

operador. exceto andaimes;
Atividade Secundária: 77.3l -4-00 - Aluguel de máqu inas e equipamentos agrícolas senr operador;
Atividade Secundária: 77,32-2-07 - Aluguel de andaimes;
Atividade Secundária: 8l .21-4-00 - Limp€za em predios e em domicílios;
Atividade Secundária: 8l .29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente:

DO CA}ITAL SOCIAL

Cláusula 2'- O capital da empresa que é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 8.000
(oito mil) quotas de R$ 100,00 (cem real) cada uma, neste âto, será elevado em R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) no total de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

§ l" - O aumento de capital social é oriundo da incorporaçâo de lucros acumulados apurados
contabilmente e subscrito pelos sócios na mesma proporção de suas participa@es, sendo que o sócio
AMARILDO SUASSUNA MARTINS. integraliza R$ L108.200,00 (um milhão. cento e oiro mil e

duzentos reais) e a Sócia MARIA DOLORE§ VIEIRA SUASSUNA, integraliza neste aro R$
91.800,00 (noventa e um mil e oilocentos reais).
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TO SOCTAL

SUASSUNA & MARTINS LTDA
CNPJ No 04.,f4't.785/000 í -99

N|RE 252003724 7-6 DE í4105/200í

§ 2r - Em razão dessa modificaçâo no quadro social a clausula segunda do contrato social passa a ter a
seguinte redação:

O capital social ser'á de R$ 2.000.000,00 (dois nrilhôes de reais) divididos em 20.000 (vinte mil)
quotas de valor nominal de R$ 100,00, (cem reais) cada uma, integralizado, neste ato em moeda
corrente do País, pelos sócios:

NOME DO SOCIO No Quotas % Valor RS
AMAR]LDO SUASSUNA MARTINS 18.470 92,3s 1.847.000,00
MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA r.530 7,65

r00,00
rs3.000,00

TOTAL DO CAPITAL INTEGRALIZADO 20.000 2.000.000,00

Cláusula 3" - A vista das modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social mediante das
seguirrtes c láusulas:

C c/í0 DE CONTRÁTO S, L DA EMPRESA

CoNST UTORA SUAS§UNA & MARTINS LTDA EPP
cNPJ N" 04.44L785/0001-99

NIRE 2520037 7-6 DD 14105/20014
,,

l. MARIA DOLORE§ VIEIRA SUAS§UNA, brasileira. natural de Riacho dos Cavalos - pB,
casada pefo regime de comunhão de bens, nascida em 2210811963, Empresaria, CpF n" j95.055.454-
87, RC n" 983.390 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Joaquim Vieira de Ar:drade, No 23, l"
Andar - Centro - CEP. 58.870.000 - Riacho dos Cavalos - PB e

2.AMARILDO SUASSUNA MARTINS, brasileiro, narural de Catolé do Rocha - pB, casado em
conrunhâo parcial de bens, nascido ent 1310711963, Empresário, CPF no 343.679.264-00, RC n.
792,555 SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Joaquirn Vieira de Andrade No I l, lo. andar - Centro
- CEP. 58.870.000 - Riacho dos Cavalos - PB, únicos sócios da sociedade CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS LTDA EPP. com sede a Rua 28 de Dezembro, no 010, I andar, - Cenrro -
CEP 58.870-000 - Riacho dos Cavalos - PB, regisnada na Junta Comercial do Estado da Paraiba, sob
NIRE N" 25200372476 de l4105/2001 e inscrita no CNPJ N0 04.441 .785/0001-99, Resolvem assim
promover a consolidação de seu Contl.ato Social:
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,NSIR IO DE CO,VS IDA ODE ro so

CONSTRUTORA SUASSUN A & MARTINS LTDA E
CNPJ N" 04.44í.785/0001-99

NtRE 2520037247-6 DE1 12001
:-_l!re'e_:.!!EdogjiEi:o/ _

CAPÍTULO I - Da denominação, sede e prazo de duração

clausula l'- A Sociedade girará sob a denominação CONSTRUTORA suAssuNA & MARTINS
LTDA - EPP, conr sede na Rua 28 de Dezembro, no 010, I andar, - Centro - CEp 5g.g70-000 _
Riacho dos Cavalos - PB e seu prazo cle dur.açâo será por tempo incleterminado.

CAPÍTULO II - Do objeto Social

chusula 2" - o objeto Social será: coleta de resíduos não-perigosos; obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas; Obras de alvenaria; Construção de Editicios; Construção de redes de abasteointento
de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de rodovias e
ferrovias; Dernolição de edificios e outras estruturas; construção de instalações esportivas e
recreativas; Perfurações e sondagens; obras de rerraplanagem; obras de fundações; Serviços de
operações e. fornecimento de equiparnerrtos para h"nsporte e elevação de oargas e pessoas pâra uso em
obras; Serviços de preparação de terrcno não especifioados anteriormente; Pintura para sinalização em
pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de barragens e represâs para geração de energia eiétrica;
Construçâo de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Transporre escolar; Transporte
rodoviário de cargas, exc€to produtos perigosos comércio e mudanças; Tmnsporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e nrudanças, intermunicipal, inrerestadual e internacional; Locação de
automóvel sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operadorl Aluguel de andaimes;
Limpeza enr prédios e em domicílios; Atividades de limpeza rrão especificadas anteriormente;

Atividade Prinoipal: 38.11-4-00 - Coleta de resíduos r:ão-perigosos;
Atividade Secundária: 42.1 3-8-00 - Obras de urbanizaçâo - ruas. praças e calçadas;
Atividade Secundária: 43.99- l-03 - Obras de alvenaria;
Atividade Secundírria: 41.20-4-00 - Construção de Edificios;
Arividade Secundária: 42.22-'7-01- corrstruçâo de redes de abastecimenro de água, coleta de esgoto e

construções correlatas, exceto obras de irrigação;
Atividade Secundária: 42. I I . I -01 - Consrrução de t odovias e ferrov ias;
Atividade Secundária: 43. I l-8-0 I - Demolição de ed iÍicios e outras esrruturas;
Atividade Secundár'ia: 42.99-5-01 - Construção de insralações esportivas e recreativas;
Atividade Secundária: 43.12-6-00 - Perlurações e sondagens;
Atividade Secundária: 43.I 3-4-00 - Obras de terraplanagem;
Atividade Secundária: 43.91-6-00 - Obras de Í'undaçôes;
Atividade Secundária: 43,99-'l -04 - Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para

transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

)
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,rvs ro DE coÍvs DA ODEC T' SOCIAL DA

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA E
CNPJ No 04.'14í.785/000í -99

NIRE 25 0037247{, DE í410512001
Í0't'""dtlt d"d*"ttl

Atividade SecLrndária: 43.19-3-00 - Selviços de preparação de ten'eno não especificados

ârlteriornlente:
Arividade secundária: 42.11-l-02 - Pintura para sinalização em pistas lodoviárias e aeroportos

Atividade Seoundária: 42.21-9-Ol - Construção de barragens e represas para geração de energia

elétrica;

Arividade Secundária: 42.21-9-02 - Construção de estagÕes e rtdes de distribuição de energia elétrica;

Atividade Secundária : 49.24-81 00 - Transporte escolar;

AtividBde Secundár.ia: 49.30-2t}l - TlEnsporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos

comércio e nrudarrças;

Atividade Secundária: 49.30-2102 - TransPorte rodoviário de carga, exceto plodutos perigosos e

mudanças. intermunicipal' irrterestadual e internacional'

Atividade Secundária: 77.1 l-0-00 - Locação de automóvel senr condutor;

Atividsde secundária: 77.32-2-Ol - Aluguel de máquinas e equipamentos Para construção senr

oPerador, exceto andaimes;

Atividade secun,lária: 77.3i-4-00 - Alugrtel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

Atividade Secundária: 77.32'2-02 - Alugtrel de andaintes;

Atividade Secundária: 8l ,21-4-00 - Linrpeza enr predios e em dornicílios;

Arividade Secundária: 81.29-0-00 - Atividades de lirnpeza não especificadas anteriormentei

CAPITULO lll - Do Capital §ocial e da§ QuoÍâs

Cláusuln 3, - O capital social seú de ll$ 2.000.000,00 (dois rnilhões de reais) divididos em 20 000

(vinte mil) qrot6 d'" valor nominal cle RS 100.00. (cerir reais) cada uma, integralizado. nesle ato em

moedâ correDte do Pais. pelos sócios:

NOME DO S cro No Quotas % Valor R$

AMARILDO SUASSUNA MARTINS I 8.470 92,35 r,847.000,00

MARIA DOLORE§ VIEIRA SUASSUNA 1.530 7,65 153.000,00

TOTAL Do cAPITAL INTEG RALIZADO 20.000 t00,00 2.000.000,00

§ lo - se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dividas respondem os sócios pelo saldo- na

proporção eni que participem das perdas sociais

§ 2o - A cessão total ou parcial de quota, sem a col'respondente modiÍicação do contrato social com

o cÀnsentimento do outro sócio, não terá eficacia quarto a estes e à sociedade'

§ 3o - O sócio participa dos luclos e perdas na proporçâo das respectivas quotas'
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,ÍVSTRUf,'E'VTO DE C ON S OLI D AcAO DE CONTRATO SOC'AL DA EMPRESÁ

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA EPP
CNPJ No 04.'141.785/0001 -99

N|RE 2520037247-6 DE 14t05t2001
lDtiE o duro do íloondÍol

§ 4o - Os sócios são obrigados à rcposiçllo dos lucros e das quantias retiradas, â qualquer título,

mesmo aquelas autoÍizâdas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírern com prejuízo do

capital.

CAPITULO VI - Da Administração

Cláusula 4'- A Administração da sociedade seá exercida, pelo sócio AMARILDO SUASSUNA

MARTINS, com poderes e atribuições de administrador, autorizado ao uso do nome empresarial,

vedado, no entanto, em atividades estÍanhas ao interesse social ou assinar obrigações seja em favor de

qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sern

autorizaçâo do ouro sócio.

§ lo O administrador têm os poderes gerais Para Praticar todos os atos pertinentes à gestão da

socieúde, mas a assinatura isolada de qmlquer delcs não obriga a sociedade perante terceiros.

§ 2. O administrador recebeú um "pro labore'' mensal, fixado de comum acordo entre os mesmos,

no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3o É vedado ao administrador iazer uso da sociedade na prestação de garantis, fiança. aval ou

qualquer outro título de favor, em negÓcios estranhos ao objeto social.

Clóusuta 5. - Nos quâto primeiros meses seguirltes ao término de cada exercício social, os

adminisradores sâo obrigados a prestaÍ aos sócios, conbs justificadas de sua administração'

apÍesentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de rcsultado econômico.

CAPITULO lV - Das Dcliberações dos Socios

Clóusula 6. - Dependem do consentimento de ambos os sócios as modificações do çontrato social que

tenham por objeto matérias a seguir indicadas:

a) cessão e transferência total ou parcial de quotas:

b) denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

c) capital social;
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CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA E
CNPJ NO O4.441 .785/000í -99

N|RE 2520037247-6 DE 14t0 1
f0l9'" 

" 
t'tub d"d"'.u

d) a quota cle cada sócio rro capital social' e o rnodo de realizá-lal

e) substituição dos administradot'es e seus poderes e atribuições;

f) a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;

g) a responsabilidade dos sócios pelas obrigaçÕes sociais

§ único: As denrais deliberaçÔes não ciradas aqui podem ser decididas por maioria absoluta de

votos, corn base na quantidade de quotas de cada sócio.

CAPÍTULO V - Retirada, Morte, ou Exclusão de Sócio

CláuSula 7. - Cabe ao sócio que desejar ceclel suas quotas ou retirar-se da soCiedade comunicar aos

demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o

direito de preferência na aquisição das mesmas.

§ único: Se nenhunr dos sócios usar do direito de pfeferência' no prazo máximo de 60 (sessenta)

clias após o recebimento do aviso de que trata este aÚigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir

a sua quota a terceiro.

Clóusula 8" - O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolver'á a sociedade, que poderá

continuará com os herdeiros ao ae cujus, salvo se os sócios rcmanescentes optarem pela dissolução da

mesma.

§ l" Até que se ultime, no PÍoc
incumbirá ao inventariante' Para

interessados pemnte a sociedâde.

esso de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de c{us'
todos os et'eitos legais. a rePresentação ativa e passiva dos

§ 2o Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, podeüo retirar-se da

sociedade

§ 3. No caso <le retirada de sócios ou dissolução da sociedadc, o valor das quotas, considerada pelo

n,on,on," efetivamente lealiz-ndo. tiquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade.

velificada em balarrço especialmente levantado. à data da resoluçâo'

cliÍrEl@ O itOt§tio Á OTlOllzlll 10.a1 ÍlOB r' 20170131729'
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CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA
CNPJ No 04.441.785/000í-99

NIRE 25 7247-6 DE 141051200't
_ I0l$1. "!rrl"d.d

cláusulo 9" - A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da

responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da

sociedade.

CAPII'ULO Vl - Do Exercício Social

Cláusula 10" - O exercício social coincidirá como o aro civil

§ único: Anualmente, enl 3 l/ I 2, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líqu idos ou

prcjuízos do exercício, feitas as necesúrias arrortizações e previsões, o saldo porventura existente teú

o destino que os sócios houverem por bem detemrinar'

CAPÍTULO vll - Disposições Finais

Cláusula ll" - Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão irnpedidos de exercer atividade

empresarial, por lei especial. ou em virtudi de condenação criminal, ou por se encontral'em sob os

efeiros dela, à p.n, qr" vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime

fhlimentar, de prevaiicação, peita ou'suborrrà. cotrcltssâo, Peculato, ou colltra a econontia popular'

contra o sistemâ financeiro nàcional, contrâ normas de detêsa da concorrêrrcia. contra as relações de

consumo, lé pública, ou a propriedade. lnciso ll do art 35 da L'ei n" 8 934, de l8'l1 1994'

Cláusula 12" - Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo l, SLrbtítulo ll do Livro ll,

da Lei 10.406, de l0 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Clúusulr 13" - As partes, de comum acordo. elegem o Foto da Comarca de Catolé do Rocha'

rrnunciando a qualqier ourl.o. por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa

emergir deste documento.

Cláusulr l4u - Revogam-se todas as disposições contidas no contrato social primitivo (e posteriores

alterações se lrouverJrn), valendo parz á sociedade e para terceilos, o que neste instrumento. ficou

deliberado por todos os sócios, quô. at[avés de suas assinaturas, ratificam e dão como consolidadas

suas cláusulas..

E, por se Acharem ern pelfeito acOrdO em tudo quando neste instrumento Particular lOi lavrado'

oúrigu*-r. a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e

arqr-iruranto na Junta comercial do Estado de Paraíba, para que produza os efeitos legais.

.) ú

N
JI..,CEP

cERtIrIco o ilclaTao d 07lo1/20l7 10ral soB l' 20170133729'
;ilinnólr, 1?0r.33?29 Dt 06lo1l2o:-1. cóDrco D! vtRrrrcÀçÍo.
11?01323{07. ÍIl!! 252003?24?6.
cqatRt ToRÀ al,Àllaus & nmrxg r,lDÀ - EPP

x!Ílâ al. 9átLr. v.Etutâ vúLEclo
arcit ÍrrÀ-qttÀ,,

Jofo DlsaoÀ, 07 I o1l2ot7
rÉr.r.d..tr.!Ê.9rov.br

. CPL.
U o

76

L

(_

o

AN E

ÀvâIÍit.d.al..t.doctl!.nto,s.fDtôt.o,ftcrrur.ttoÀcq,rovrçIod.,uàrut'Etlc'''lâ
r;Êor..ndo i.u. r..D.cllwot c6dtgos d' vGÍtltêâção



INSTRUMENTO DE orvs LIDA O DE CONTRATO SOCIAL DA EMPRE

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA E
CNPJ No 04.44í.78510001-99

NIRE 25200372'17-6 DE 1410512001

Riacho dos Cavalos - PB, em 3l de Março de 2017
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REPÚBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARATBA

cARTóRto AzEvÊoo Elsros
pRrMErRo REGrsrRo crvrl o."o58'[ffi E%li+8. E pRrv-Arvo DE cAsAMENros,

TNTERD|çÕES E TUTELAS DA COi|ARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 BairÍo dos Estados SB03O-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-ilU

http://www.azevedobastos. not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTIGAçÃO OIGITAL

Q Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcânü, O{icial do Primeiro Regisbo Ciül de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Túelas com atribuifro de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paíaiba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
liel do original que me foi apíesentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e AutenticaÉo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este do@mento foi êmitido em 21103/2017 às 15:46:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005bíd734fd94057f2d69fê6bd)sbe6a38a1e3ê6d906c432etu7dcde90a76febaad6a55d6cgdb'ld4373bbf
d66f1 761 efc643fi05ab74ed3587 í 3dd51 c'l b08df1 6agícc7dogbBla85255ea4aga7b

A chave digital acima, garante que este doqrmento foi gerado para CONSTRUTORA SUASSUNA
& MARTINS LTDA - EPP e emitido através do site do Carbrio Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislagão Federal em ügor AÍt 1o. e 10p. § 10. da MP 2200/0í.

Esta ceÍtidão tem a sua validade até: 20/03/2018 à§ 13:Íl:tlli (Dia/*lês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 674375

Código dê Controle da Autenticação:

595220031 71 3ít5801 2$1

A autenticidadê desta certidão podeÍá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: hftp:/ vww.azevedobastos.not.br
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEYÊDO BASTOS
FUNDADO EM í 888

PRITEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitiicio Pessoa, 1ízl5 Baino dos Estados 5803GO0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54U I Fax: (83) 3244-54U

htts://www.azevedobastos.not.br
E-meil : certoío@azevedobastos.not.br

CERflDÃO OE AUTENNCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registso Civil de Nascimentcs e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com ahibuk;ão dê autentic€r e
reconhecêr firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude etc...

CeÍtificâ com base ne Lêi 8935/94 - aÍt. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é rêproduÉo
fel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade atrevés do Código
de Conúole e AutenticáÉo abaixo.
O referido é veÍdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1410312017 àsO9:16:35 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005bid734Íd94ru57Í2d69fe6bcosbd80'172úb61 É9225cd47bc20889tud&1a06824124btu842d75c/b1a
3ê961 2761 ôÍc843rc5ab74ed3587í 3dd5l c1 b95€edff)7ac33ô79fic0drc7f52905a75

A chave digital acima, gaÍante que este do@mento foi gerado para CONSTRUTORA SUASSUNA
E MARTINS LTDA - EPP e emitido ahavés do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 10. e 1ff. § 10. da MP 2200/01.

Esta cêÉidão tem a sua validadê até: 1#03/2018 às 08;ít:13 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Ceíidão: 669998

Código de ContÍole da AlÍenticaÉo:

59521 4031 708493501 49-1

A autenticidade deste cêÍtidão poderá ser confinnada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:/,vww.azevedobastos.not.br
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PRoCURAÇÂO

OUTORGÁNTE: A Empresa CONSTRUTORÁ SUASSUNA E MARTINS LTDA - EPP. com
scde á qua ?-8 de tte?eJBt[râ, \[c 1.0. la anda,r - Bair.rs CP-JJtro - C§9r -58.8?0-O00 - B.iachr ds Car:alos-PB,

inscrira no CNPI/MF sob o No 04.441.785/0001.99, por intermédio do seu SÓCIO ADMINISTRÂDOR o Sr.

A AruIDO SUASSUNA MÂRTII{S, inscrito no CPF (MF) sob o Ne 343.679.264-00, e portador da Cédula

de ldentidade sob o Nc 792.555 SSP/RN, brasileiro, câsado, resident€ á Rua: Joaquim Vieira de Andrade Nq-

27, Centro - Riacho dos Cavalos-PB.

OUTOnGADO: Pelo presente instrüm€nto particular de mandato, nomeia e constitui seu

bastante procurador o SR. PAT IL HEIfRI(ilrE FÂRIÂS DE LIMÀ brasileiro, solt€iro, representânte

comercral, portâdor da RG: 003046258 SSP/RN e CPF Ne. 102.104.354-02, Residente na Fazenda

Curtume Zona Rural - Riacho dos Cavlos/PB.

PODER"ES: A OUT(RGAIIITE nomeia e constitui o OUTORGADO seu bastánte procurador, a

quem confere plenos e gerais poderes para representa-lo nas reuniões e procedimentos relativos a licitação

Podendo o mesmo, entregar documenios de credenciamento, envelopes de proposu de preços e

documentos de habilitâÉo, asslnar toda documentação necessária, praticar todos os demais atos, estando

autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor recursos, formular
propostas, o[erecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos, zlssinar instrumentos

contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante e tudo

mais que for lícito e necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, pelo que

darei por bom, firme e valioso, ciente de que por força do artigo 675 do Código Ciül está obrigado a

satisfazer todas as obrigaçôes contraídas pelo OUTORGÁDO.

''oflheço
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Por ser verdade, firmâ a presente,

Rlacho dos Câvalos - PB, 07 de lulho de2077.
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REPÚBUCÂ FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTóRP AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EÍÚ I8A8

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E óBITOS Ê PRIVATIVO OE CASAMENTOS, INTERDIçóES E ÍUTELAS DA CO
JOÃO PESSOA

Av Epitácjo Pes6oa, 1'145 Bâiro dc Estãd6 5803G00, Joáo P6soa PB
Tel.: (83) 32,1+tÍ04 / Fax (83) 32,14-5]184

http /Âvv'.w. azevedobaÊtos. not. bÍ
E{Ílail: canorio@azevedobâstos.roLbr

DECLAMÇÃO DE SERVIçO DE AUTENNCAçÃO DIGITAL

o Bel. VálbeÍ Azevédo de Miranda cavalcânti, Ofioial do Primeiro Registro Civildê NaÊcimento6 e ÓtÍtG e Privativo de casamentos, lrteÍdiçóes e
Tutelas com atribuiçáo de autenticar 6 rôconheoer Írma6 da Comarca de Joáo Pes€oa capital do E6tado da Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para c devidos Íns de direilo que, o documênto em anexo identificado individualmênte em cada Código .le Nne icaçáo Digitalt ou na
refeíida sequência, Íoi autenticados de acordo com 6 Legislações e normÃr vigentesP.

IECLARO ainda que, pára garantiÍ transparência e segurança juridi.â de todos os atos oriundos dos resp€çtivos serviços d€ Notas e RegistÍos do
\.,stado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Juíiça editou o Provimerio GGJPB No 0032014, deteÍminando E inserçáo de um código em todc os

-t6 
notoriais e regislÍais, a6sim, cada Selo Digital de FiscãlizaÉo Extsajl.dicial contém um codigo único (por exemdo: Sdo ügitel: ÀE,C12345-

Xí)í2) e deâsa ÍoÍma, cada auteÍticaÉo proceôsada pela noesa Serventia pode 6er coalirmada e verifcãdâ tantas vÉze6 quanto for nec€66ário
at.avés do site do Tribunal de Juíiça do Estado da Paraíba, ehdereço htF:/conegedoria.tjpb.jus-br,§elodigital/

A autenlic€çáo digital do dooumento Íaz prova de que, na data e hora em que êla foi realizada, a empresa CONSTRUÍORÂ SUASSUNA &
lilARnNS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as meBmas caradeísticas que Íoram reproduzidaE na côpia aúenticâda, sendo da
emprEsa CONSTRIJTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP a reaponsabilidade, única e exolusiva, pela idoneidade do doqJmento
âpre6entâdo e e6te CaÉório.

E6ta DECLÂRAÇÁO foi emitida em 0í106120í? lE:09:02 (hora local) atrãvé6 do siEtema de aúenticeÉo digital do Cãrtório Azevtuo Bastos, de
acoldo com o Art t", 1(r e seu6 §§ 't" e 2. da MP 2200/2001, como também, o documento êletrônico aúenticado contendo o CertiÍcado DEital do
titulaÍ do Carlório Azevêdo Bas1o6, podeÍá seÍ solicitado diretamente a empresa CONSTRUTORA SUASSUNA & ltíARÍlNS LTDA - EPP ou ao
CaÍtfiio pelo endereço de efl arl auterÍica@azevedobaslG.not.bí

Para i ormaçíes mais detalhadas de6te ato, ac€Ése o site lüEÊlgglCig j!ê[eZqgDDê§!9§J9!ü e informe o Código de Con'ulta deda
Dedarqh.

Código dê Consulla dê.ta DêdaiâÉo: 784343

A oonsulta de6ta Dedaraçáo estará disponívelem nos€o site eté 26o7120ít 09:22:36 (hora locd).

' l90 de AutêndcaÉo Dlgltal: 595226071 7085727052+1
'Lê0|3façãê6 Mgsrtqs: Lei Federal n' 8.935/94, Ler Federal no 10.4mf2002, Medida Provisória n' 22OO|2OO1, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei
Estadualnô 8.721f2m8, Lei Estadual no 10.132f2013 e Pro/imento CGJ N" 00312014.

I reÍerftlo é verdade, dou Íé
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51 c1b80b.Efi0aeod0a57 aae242effiÍ64
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTAOO DA PARAIBA

CARTóRP ÂZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í6tI

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NÂSCII'EÍÚÍO E óB]TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçóES E TUTELAS DA COÍú
JOÃO PESSOA

Av- EÍritácio Pê66oa, 1í45 Beifio doÉ Estadoa 5803(x]0, Joáo PeÉBoa PB
Tel.r (E3) 324ê5404 / Fax; (83) 324.4-5484

http:/lü À..1 azevedobesto6.not.b.
E{ail: cáÍtoÍio@azevedobstoB.notbr

DECLARAçÃO DE SEFNíÇO DE AUIENNCAçÃO TIGITAL

O Bd. Válbêí Azê\ràJo de Mirandâ Câyalcánti, OÍcial do Primeiro Rrgbko Ciülde Na6ciment6 e Óbit6 c Privativo de Casamentos, lntê.diçóeâ e
Túda6 com atribuiçao dê aúenticar e recdrhecêr fiÍma6 da Comãrcâ dê Joào P.6oe CâF,ital do Eêtado da PâráÍba, êm ünude dê Lêi, etc...

DECLARA para 6 de\rido6 fns de dirdto que, o documênto em anexo idcntificado ihdivirualmeric em cada C&igo ate Aúahticqáo Drgrt6r' ou na
refeÍida sêquência, Íoi eúêÍ{icádc de ecoído com 6 Legislaçôcs ê norm* ügcnlesí.

-IECLÁRO ainda que, paÍa garantiÍ transpaÍência e Eegurança juídicn dc todG G atos onundos d6 respeáivc seMç6 de Notas e RegistrG do

'stado da ParaÍba, a CoÍÍegedoria Geral dc Juíiçs .ditou o Pro/imcnto CGJPB No m3201i1, ddcrminando a rÉcrÉo de um códtlo em tod6 6vatc nctoriais e regiElrab, a6sim, .âda Sêlo Digital dê Fiscâlizeçáo Extrãrudicral contém um c,ódigo único (por êxemdo: SCo Dlgllel: AECI? U
XtXz) e d€â6a Íorna, cada aúerticaÉo ploc€Ésada pela noôaa Scrvcãtia podc Ber coilllrmede e veriÍicade tenta6 vezeô quento Íor neceG6ário
atrávés do site do Triulnal de Judiçâ do Est#o da PeraÍba, enderêço htF /cor.gêdoÍia.tjÊ.ju§.b./belo{igitál/

A autêntic€@ digital do doc mento íaz pÍova de que, ha dala ê hoÍã elí que cla Íoi realizada, a emprcaa CONSTRUTORÂ SUASSUNA &
I{ÂRÍNS LmA - EPP tinhã p6e de um d@umento com as me§tlEl§ caràderíSicas que íoram repíoduzidas na cófia autentrcâda, scrdo da
empresâ CONSTRUTORÂ SUASSUT{Â & HARTINS LTDA - EPP a Íeâponsatilidade, única c cxdusiva, pêla doneilade do doqJmemo
apresehtado a eâte Certório.

E61a DECLÂRAçÁO Íoi emifda em O9ríí,20í7 lil:i€:Os (hore locãl) ãkavÉ6 do EElema de aúenücaçáo digiial do Cadôrio Azevêdo Bas1o6, dê
acoldo oom o Art lo, 1{1. ê seu6 §§ 1' e ? da MP m0n@1, como também, o documrnto elárônico aúenticâdo contendo o Cerlificado Digital do
titular do CaÍório Azer,/êdo Baáo6, podeÉ seÍ solicitado diretameate a empí6a CONSTRUTORA SUASSUNA e ÍúARTINS LTDA - EPP ou ao
cartóío p€lo endeÍeço de eJllail auterftica@uevedobaíc-notbr

Pare inÍoÍmeçó6 maÉ delalhadõ d€áe alo, acê66e o Êite b!&É4Ê-gBM!êLgÊygD!gg!9ÉJgg e iníorme o C&igo & Côn§l a de§ía
Mat@.
Código de Consultã dÉta Dêdarãção: E490í 5

A con6ulta d€6ta DedâraÉo ê6lará diEponível .m nc6o 6ite até 09rlír2oít t0:56:3t (hora local).

'Códbo Íre Autênücaçáo Dighd: 5S5209't11710553202ç1
1-egisbçôeâ Vigenbs: Ler Federal n' 8.935/91, Lei Federal no 10.4062002, Medila Proasória n' 200n@1, Lei Federal n' 13.105f20í5, Lei
Esiadual no 8.72íf200E, Lei Estadualrf '10.1320í3 e Pro\rimeoto CGJ N'003120í4.

I referido é verdade, dou íé.

íd734Íd94m57f2d69Íe6bdl5b6eMgc876992cbúa7ff2b7d5'12úe79b3eo0b?m6439042677b628a656â60'17761eÍc843lIOSeb74ed35871
51 c1 bcedl í 670858dgc7cbe07633aaZ9í5E
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Govemo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

REDESI

abra! lodl

rIliltililtilill
P8C1700217210

CERflDÃO SIMPLIFTGADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certjficamo6 que as infomaçóes abaixo coírstam dos documentos arquivados
neía Junta ComeÍdd e sáo tes na data da sua

E6is @.üdá! b ôniftá llrrdnâü.ft.dr. ,Í m/r í2017, às 1r Í 1:t ( (hgátu Ítê 8,â6 á).
S. rrp.Ég, y.ríb, ãle arlll!üc5êdê ,r à.lt1*r,üí,.ó.h^É.aôv.8, cuD o códgo AgúBpE!

Marie d€ Faüma Ventura Venencio
Sccrelário Gerd

1de1

,(

Iilon EnP.üri.t COllSTRUÍ(nÂ SUAaaUI^ & X Rll'tl tTDÀ - EPP

l{dtüE!. Juídh.: Soci.dâdà Emprê/íná Umibda

Pltbrolo: P8C1700217210
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Rl 2.000.c80.@ (d<É n*& 

'.âiE)c.ofi lÍ.enltsrdo
R: 2.000.0{)0,00 (dolê lhi!.s r.âlc)

EPP (Empr€8€ tlê Pquollo Pdlâ)
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Govemo do Estado da Paraíba
Secret. dê Estado de Turismo e do Desenvolvimenlo Econômico
Junta Comercial do Estado da ParaÍba

CERTTDÃO ESPECíTICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certiíicamos que as informações âbaixo constam dos documentos arquivados
nesla Junta Comercial e são entes na dat€ ds sua

r.qrtõa...Úld!

REDESI

coNsoLtD çIo oE coúTMIoEsÍAÍuTo
aLÍER C O OE OÂDOS (EXCETO NOílrÉ úúPRES Â^r)

ÂIIER^a O DE oÁDO§ {ExCEÍo xorrE EllPFEaÂÀ !)
RECIJR6O ÁÔ PT.EIII^EO
âfrERÁc o oE cr^DG Gr(cgro tioiE ErpREsÀRt t)
OIJÍRO§ DOq.t€l{NO6 DE NÍEÂE§SE OA ÉT'PÊESÀ / EMFNESARIO

aIIER^CÂO OC OÀDC (ÉXCEÍO NOirE EIpRES^R t)
oIIROA O@UrElvrOE 0Ê iíERE6'sE D EIIPRESA I EMFRE6ÀÂ|O
ENCUAORAIIENTO DE EIIFFESA DE PEOI]ENO FOÂIE
AI'TEIIACâO OE DÂD6 E DE I{OMÉ EMPRE§ÂÂIÁL
coN§ÍtÍutcrô/coirÍR To

m
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zet

zxt
50,

310

310
316
002
ml

1s/Otizor6
20r!1,2016
1»11m15
1ú 1lmí5
17,!7n015
wottals
NEA15
03ó2rã,í5

2017013i|729
:lll701$72!
2úi7oo2a5la
20r@í60405
20r6011t61
20iít32t 65
u,r505rrss
20r50a6r7iE
2Íi5045íta3
20r5t6777
20r5dr:r5í79
20Í4dtí6'152
2015003S20e
2ü'S3a2950
252Í87276

lllltmililll
PtsC17002í7250

^ 
ncaLCo d.rb ã3lro.d dirdód. I Édr dtdao Íd . t&. &EErbnEr6 d Oút1/2O17, & t&ta2t ltFdtio ô &-f,.I

Ê. hFe, Eirq o .úribód. É lúr.r,ür.d-úEÉ{@à,, ú o cúfuôFarRcca.

Maria dê Falima Venirra Vensncio
S€ct€tárb(a) Goral

Crüncrno.q,. CONSIRUTORÀ SUASSUI{ t M^RÍINS tÍoA - EPP
,iqírB. rtd'nr.d. n .lâ J|mt cdr.rdí, dD ..9@:

Ê!a...5: PBCí7002í7250
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Mirlistério dô Oeso vi)ivimenlo, Indús!íra e ConréÍcio ExlcÍior
SecÍelaíia de (:oméíc;o e Serv;ços
Departarnenlo i.Jacionai de Registío do Conrércio
Junlá CorrieÍcialdo Eslado da Paraiba . JUCEP

DECLARAÇÃO DE ENOUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEOUENO PORTE

Iimo. Sr. Presidente da Junta ComeÍcial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Sociedade CONSTRUTOBA SUASSUNA & MARTINS LTDA, com ato constitutívo
registrado na Junta Comercial em 1410512001, NIRE: 25200372476, CNPJ: 04.441.785/0001-
99, estelbelecido(ai na HUA JOAOUIM VIEInA DE ANDRADE,027 , Ccntro, Riacho dos Cavalos
- ParáiJa, CEP: 58870-000, requLrr a Vossa Senhoria c arquivamenlo do pÍesente tnslrurnenlo e
ceclaÍai, sob as penas da Lei, qee se enquadra na condiçâo de EMPRESA DE PEOUENO
i'CllT[, rros lermos da Ler Cornplcrnenlar ne 123, de 14i1212006.

Cr)rligc rio ato: 316
i)r.,sc"ição do Alo: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO POBTE

Riacho dos Cavalos - PB , Í9/01/2015

!ilp
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Sócio, Adnrrrisiíadcí

Para uso oxclusivo da Junta Comercial:
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REPÚBLEA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADo DA PARAIBA

clnróntoazwÊDo BASTOS

pRrHErRo REcrsrRo cryrl or",o53'[oÉi?3-E%11+3. r pRrv-Anvo DE cAsAMENros,
INTRDçÔES E TUTELAS DA coIIIARcA DE JoÃo PESsoA

Av- Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5g030-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 32214-5404 I Fax: (83) 32M_5484

htF://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobestos.not.br

CERflDÃO oE AUTENncAçÃo DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuifro de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joeo Pessoa CapÍtal do Estado de PeraÍba, em ürtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduÉo
fiel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade atraves do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este doGrmento foi emitido em 14103/2017 às 09:16:45 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1d734Íd94ro57f2d69íe6bcO5M80172e4h6'194É9225cd47bc20889bc6s5ef0de8s884433141def307
064d87761 êfcE43fi05ab74ed35671 3dds1 cl bE4599E68ecff)3Xa93da4c5fl hd72b4

A cfiave digital acima, garante que este documentc foi gerado para CONSTRUTORA SUASSUNA
& MARTINS LTDA - EPP e emiüdo atÍavés do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislaçáo Federal em ügor AÍt 1ô. e 10. § 10. da MP 22OO|O1.

Esta cartidão tem a sua validade até: 14032018 às 08:íl:í3 (Dia/Uês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 669996

Gódigo de Gontrole da Aúenticação:

59521{3í70848320040-1 a 59521tt03170848320040-2

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Pülú.ró da n fúàta
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CONSTRTITORA, SIIASSLNA E MARTTNS LTDA EPP
CNPJ: 0{.;141.785/0001 -99

RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, CENTRO
RIACHO DOS CAVALOS. PB

DECLARAÇÃO DE ENQTIADR{,MENTO DE MICROEMPRESA E EMPRES
DE PEQUENO PORTE

A Empresa CONSTRTTTORÂ SUA§SUNA f, MARTINS LTDA EPP inscrita

CNPJ sob n" 04.441.785/0001-99. por intemredio de seu representante legal, o Sr.

AIVIARILDO SUASSLINA MARTINS. portador da Carteira de Identidade n" 792.555

SSP/Rs- e do CPF n' 343.679.264-00. DECLARA para Íins do disposto. sob as sanções

administrativas cabivcis e sob as pcnas da lci. que na prcscnte data e considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do âÍIigo 3'da lei complementar n"123, de

t4/1212006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE. conforme inciso Il do artigo 3u da lei

complementar no l?3. de 14t12i2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágraib 4' do

aÍigo 3' da lei complementar n" 123. de 14 de dezembro de 2006. Vrílida ate 3l de

Dezembro de 201 7.

Catolé do Rocha - PB, 05 de Junho de 201 7

rild Suassunâ l\íartins lexandit -Alves Úantas.,.'-A f
Proprietário
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httpsr/aúdigital.azêvedobastos.not.br/home/comprovante/59522206170924450778

REPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
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CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 18EE
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óBITOS E PRMATIVO OE CASAMENTOS, INTERDIçóES E TUTELAS DA CO

JOÃO PESSOA

Av Epitácio Pessoa, í145 Ba,rro do6 Eêtãdôs 5803{L00, Joáo Pessoâ PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54E4

http:/ l,vw.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobêstos. not. br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcahti, OÍcial do Primelro Regi6tro Civil de Nâscimentos e Óbitos e Privativo de Câsamêntos, lnterdiÇóes e
Tutêlas com atribuiÇáo de autenticar e reconhecer Írmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitâl do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Ílhs de direrto que- o documento em anexo identiícâdo ihdividualmente em cada Código de ALnenficêçáo Digitali or na
reÍerida sequênciê, foi autênticádos de acordo com as Legislações e normas vigentêsr.

-IECLARo ainda que, para gaÍantir tÍansparência e seguranÇa jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos seNiços de Notas e Regist.os do
.v,rstâdo da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiçâ editou o Provimento CGJPB N'0032014, determinando a insergáo de um código em todos os

atos notoriaís ê rêgistrais, âssim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo EÍrajudicial contém um código único {pôr êxempio: Sdo DigíÍarj ABC1231í
XíXZ) e dessa forma, ôâdâ âutenticaçáo processada pela nossa Seryentia pode ser confirmadâ e verifcada tantas vezês quânto for hecessáno
através do site do T.ibunalde Justiça do Estâdo da ParaÍba, endereço http.//corregedoria.tjpb.jus.br/selo4igital/

A autenticação digital do documehto Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi reâlizâdâ, a empresa CONSTRIJTORA SUASSUNA &
MARTINS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzídás na cópia autenticáda, sehdo da
empresa CONSTRIJTORA SUASSUNA & MARÍ|NS LTDA - EPP a responsabilidade, únicê e êxclusiva, pelâ idoneidadê do documento
apresehtado a este Caatório.

E6ta DECLARAçÃO foi emitida em 2sl06r2017 07:,{E:21 (hora local} através do sistema de autehticaÉo digital do Cartóio Azevêdo BastoÊ de
acordo com o Art. 1", í0" ê seus §§ 1'ê 2" da IVP 2200/2001, colno também, o dôcurnehto eletrônico autehtiGado contendo o Cediíiôado Digital do
titular do CaÍtório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresâ CONSTRIITORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobâstos.not.br

Para informaÇóe6 mai6 detalhadas de6te âto, acêÉsê ó site XllElA-q.dl§!ê!êZg e inÍorme o Código de Cohsuka desta
Declarcção.

Código de ConEulta desta DeclaÍaçáo: 7599E7

A consulta desta Declaraçáo êstará disponivêl em nosso site até 22106/2018 09:59:09 (hoÍa local).

'código de Autenticaqão Digital: 5952220617092M5o77ü1 a 59522206170924450778-2
'Legislaçóes Vigcnles: Lei Federal n" 8,935/94, Lei Federal no 10.406/2002, i,ledida Provi6ória n' 22OO2OO1, Lei Federal n" 13,1052015, Lei
Estâdual n" 8.72'l12008. Lei Estadual n" 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014.
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Contrlbuinto,
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ESTÀDO DÀ PÀR,àÍBÀ
cÂ}dAaÀ MUNÍCIPÀI DE I.ÍAMÀNGUÀPE

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITÀÇ.ã,O

CERTIFICÀDO DE INSCRIçÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIçOS

LOGRADOURO

AV.JOSE H AMINTON ALVES
NUIúERQ

518

CEP

584í't190
BAIRRO

DISTRITO INDUSTRIAL
M1]N

CAMPINA GRANDE

C OM P LE i,,1E N TO INSCRIÇÁO ESTADUAL

16.033.385-7
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õtComprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
BFB a sua atualizaÇão cadastral.

Aprovado pela lnstrução NoÍmativa RFB n" 1 .634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 03/1112017 às 12:56:18 (data e hora de Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUr\ERO 0E NSCBrÇAO

10.744.57í /0001-94
MATRIZ

coMPROVANTE DE TNSCRTçAO E DE S|TUAÇAO
CADASTRAL

06i05i 1986

CONCRENOR CONSTBUCOES OO NORDESTE LÍOA. ME

TIT[] O I)O ESTABET EC MEN IO 1NO[/F IIF FANTÀS A]

coD Go E oEscFrÇ^o D^ ATLV DADE EcoNór,r ca pH Nc pAL

41.20-4-00 - Construçâo de êdilícios

, ôD,,OEDFr',PÇÀOOAsÂ .DADL\r ,\.V. a ... r\DÁpa
43.2í'5-00 - lnstalação e manutenção elétrica
42.91-0-00 - Obras porluàrias, maritimas e lluviais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e terrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanizaçáo - ruas, prâças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abaslecimento de água, colela de esgoto e conslruções correlatas, excelo obras de
irÍigaçâo
38.11-4-00 - Coleta de residuos não-perigosos
81.30-3-00 - Atividadês paisagísticas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

COD OO E DESCRI'AO I)Á NAIL'ÊF7Â. LIP N CA

206-2 " Sociedadê Emprêsáriâ Limitâda

l oGnanoLrno
AV JOSE HAMILTON ALVES 518

58.411-190 DISTRITO INDUSÍBIAL CAMPINA GBANDE PB

ENDEREÇO ELETAON CO

(83) 9922-1013

ENTE FEDEÊAÍ]VO RESPON§ÁVEL IIFB]

STL,]AÇÀOcADASTnA DATA DAS TUACÁO CAnÂSÍnÂl

03/11/2005

NioTrvo DF 5 TUACÃO CADp§TnAl

S ÍL]AÇAO ESPECIAL DATA DAs ruAÇÀo Lsí,Fc AL

lde l

O Copyright Receita Federal do Brasil 03/lll201l
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Il:E I?Â ÂL'r'rr..\ Ç.{o cci{'i&\1u} L
\: ô't.r Er cr!t! r.T.t\A rl

\

'ôlo Jr'.-'r'I:i i rra l : ,)::^:r 1 .', -,1rt ir.";l.r^ l. '..'' !. -.'

Co)rlrÂtu:\l da ::ocicdnda " C0§C:§i.lfi.l COtlairf ['l'O Do ]lCFLil'l'! l-':i,;-.." ,;';,:
la:cn as lrrtes outcrganies e rsciirca3ncrtc t:ttarlrlas ; -r.',-::

ll.lh.j.f lfr(l l.\.\ if l,VA l,!l'l^, l,r';t. il,,.i r r._,, ":.,1t.,:" í.),...:/:tt r
r-:::;'-..., -ct't":.itr: i-a' '). ) .-:. l:') '' i . t a-^'. .1. ijI
I a af Id.nti:l;ric ::.1 1::..j .C\ t :il//. , , :;_ .:..1r -. i - i::
r-.ljailiado na pu:) !:r'.i:, -)i7, I-l;:ir.c da l-l:,i:::: - ' -
CamPina Cran'lc-:l; Í.il:l)Â'.'Y '-:Í-r:l)::.: i"'; ".Ç';..t ,' : - --
leiro, caSado cc::lcrci,l:r1 :, f crraicl' ao :::
:r44 C22 974*00 c Çóíluta dc Iicnlidarl. te tci'1'-l:
S3Vru, ::.siaente c do;lici.l iatlc lia l'-iã r:': i l:lr
i§rxa§ de 

^breu, 
32, l-liilro dr: iar:lc Ll:tcl1c, C'::'-

-f inr -':.-.1:lc-:l',

Os sôcics iualiricadÕ5 llo ll eânt'ulo 'lcste j.r',::'r; -
§cntc, ünicos comi:on.nlcs da §ocieCaC(' cciicr[]lcn CCI:CRii'iC !a ]lc-'-
:li5':i LTnÂ,dc.tÀ cidade dc Camf inê rl.ôrr'Ji'-l'!, crr jc ..ili'r-1:3 5.'
al J.aha-!e arqr:ivaclo na l'1 M JrrnLil cor;IC: í''i;ll ílc '''"'-zi:t '1;: !'::'t;::'i
l'rtc.lacia Ce Cern;,:ina l.r'anc1.e, . cl,' Õ n! ?:):)'aa)1:a4i : , ':oí 

'.t'.'.''). 
{..

Cr o§ rle n.1i.o (]c 19qa, l.lo!-/ctt .l(', cÕnr:r ;rt'-:r'Co {l nú'1i1c-:' !r;:::;^ l:::
jia(,iiO al tC-r-a: ô Cotlt rar.C r1l crt',,.r L, LuiqãO ir.-1a li6r.l h C"r i,Zr',a) Í.:. ,'

ccr:rlL§es segui:rtcs:

l-l?Il4glllÂ - A seCe Ca sccieCade ser á rrl ccali:;'la
ne Àv. João losco Sy'N, Jardi,rn Ad.t ian ôpol i s, Cariiiin.1 Grarjc, :::3
co da larai b,â .

SE§UNDA - Perrlanece§ ilalteradas as denais cLl;-
qulâs que nao forarn modifi"cadô§ !o1o pre§ente instlt-r.r,{r:'"c.

[, por ô3ta]"c:ô a39j.n iu5t(' e cc':il'attr{.1Ú' 
'1"::tr:::e ã3sinan o prês.ntê iístru .tllo em ! (aliticc) f i..'5 

'e 
l j"ral tc3:

c llr-::13 dcici § dt-' ltlvt':"r'n .l ido ôc}]arla conf r:rn'i íl 'i'i;va'lc 
:]:" '

:ia::c :itl::-: '''r'"i t o po:' dr:l: t r s L lrluitl';t ': '

Cami,jp3 L-r'ãnCe,29 de â3o:tÕ de 1933
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{) ti (lNTR-{ ()DÂ soc ÂD§ «Ct)X NOI{ cC)l{ I

Pelo presente ínrtmmenlo rle Âlteraçâo Contratual F ÀND§

o
a Ft lt2 o

ÂNTOMO D§3RTT0 LIRÁ, br.asileiro casado , ergelhe iro elélrico, clc t 54.I11.33.t-rl edula ,t)de ldeltrdade no 313 661 SSp -PB residente e domiciliado a rua Artonio Carços, 52§, b il iAlto Bramo. nesta cidade" e EDNA LUCL{ ROCIIÂ BRII'O, brasileira" ca§adâ- econêmistS {,.1C225 .465.7U-63 Cédula de IderÍidade Íf 516.7§l S§P-PB., re*idente e domiciliada a rua AntonioCanrpos, 528, bnino do Alto Branco, nerl* cidade unico: sócios c enles da sociedade p,:r(:}n]Pônquotas de responsabili<iade Iimilada, denominada CONCRENO§ CONC,R§TO DONORDESTE LTDÂ., estabe lec:ida à rua Jôsé Vieira de Sous Distlirr: Indusü'ial nrrstâeiiade com conlralo socia I devidasente arquivado na Junla Comercial do Istado da piiraiba, em06 de maio do l9B9 lob o n' ?52 0013M8-1,CcC , 10.74.rt.571,10001 -94 resc.lv;;::r dv romrmac,rrd* s meihor forma cle rlireito alt*rar' o con*:iir: de constituiçÍio, e aditivos posteriores. l0fmeir: desto instrumento:

o

a, 518

. CúUSULÂ pRIMEf&Â: r{, sociedade tem por objetivo a fabricaçàcr d* *ruzeteas de concreto,car,' de pa^§sageín para es'gotos e toro de on"'o*g"*, fabncaçào de peçus premordadrs. prr5rç5.lajes pró-fabricadas' estacas pz,,a cerc4 prestação ie sorviços erétricos, eletritiraçao. consr-ruçao.cornervação e linpeza de imóveis.

CLÁU§ULÁ SEG[}ND*: A SóCiA §DNA LUCIA RgCiIA BRITO, IESOIVE, dC COrN:M ACOrdO,- transferir 45 (quarenta e cinco). quotar a ela pertsncentes, ,para. o sócic F§RNANDO .â:r-TOMoDE BR§O LIR 4, ficando a distriluiçâo d; ,i,;k";" seguinre forma:. FERNÀNDo âNTÔNIO DE BRITOLIRÂ . . . . . 9.5 quolas, EDNÂ LUC1ÀROCHA sst?ô ; . ." ü5 qu,._rras

clÂu§ulÁ TERC§IRÁ: os sóçios regolvern aumeniâr ô capital da prser.:te socieda4e qr.reatualmente está no valor de R$ 36,3ó (Trinta e -";; ;;; ç rrrra e seis çentayrs) equivalente a 100(cem) çotas, ficando erevado prr, it$ ro.ooo,oo uí"2 rnil re:is), har,endo um &xme,,to de R$9 963'64 (Nove mil novecentos à sessenta 
" tres reais e ssss&nta. e quatro Çentãvos), listribuitioenÍÍ€ os sócios da seguinte tbrma:

- FERNÂ§DO ANTONIO DE BLII,O LIRÁ (95 quo.as).
- EDNA Lúcu RocrrA BRrro (05 ilili-' "-' R-$ 9..500"00

RS 5ú0"00

tki**ult'9!$fA: Ás demais cláusulx do contralo primirivo e adiriv.s pÕste.!ilr.§,
.. alcançaoas por este instrumênto de alteração, perm&§§asin em pleno vigot.

' E por estarem de pletro acordo com o descrito na pesente alteraçâlo, elaboracla em03 (trê.s) 
.üas de :grral toor o forrna, os sôcios ,uoontru"L a exatidão rtas informaçôes assinand,: opl§sente juntamente çom ôras testeÍrothas, para arquivarnento na Julia comercial competenre.

Campina Grande, 34 cie Fcvereiro del997
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FFIRNÁ].IDO Âli]'ONIí) DE BRIIO T,IR-A. br.rcilero. rarado,
engeúeiro elétr,ico, CII-- 154.t1i.314-91" Códul* r:ie lderridade n" .i!-'!.úól SSP/Pil.,
r-esidente e dorniciliado a nra Artonio Czunpos, 528, irairo do Alto f3riuco, l;i;ta crdade rlr
Cxnpina Crranda - ?3, a EDNA LÚCLA R0íjliÀ lltll'I'O. brasileira, câsad4 acônômrstq (-'t('
225.465.704-63, Õ§&rla de ldentidade n.' 51ó.781 SSP/PB., rêsid?nte e dornicili.ula a rua
Antonio C4ryos,528, b"iít do Alto Brmco, nesta cidade de Campina Crrande - IlR, rinicos
sócios corpone*&i dr aociedade pôr quotãs de reeponsúilitlade limitada, denominaria
CüNCÀB{OR - CON{X'ETÕ DO NORDE§TE LI}A-. estabelecida á nra Jo"-é Vieira de
Sorxg 518 - Disrito l!&§kiâI, §estâ cidâde de Campina Cralde - PB, conr cónhalô sociâl
devidamente arquivado na Jrmta Comercial do Istado da Paraíba, rm ü: d. rnaro rlc 1986 sob
o n.' 252 0013048-1, e aditivos posterior.§, C§ü n." I 0- 744.5? 110001-94 resolvtrn d.'
*ôrnÍn âcordo e melhor forua de direito, alterar pela çinta vôr o contralo de constihiçàri
soh as cláusulas o cotldiçôer BêEsiatê§:

CIAUSULÁ PRIM§IRA: DO OBJ§TTV* §OíiL{L
A sociedade tem pôr ob^j*tivo a làlricaç§o de cnrzeta-s do concrcto, carxa rle passagem prrrr
esSotos e toro de ancorrgeq fabricr:çdo & pegas prernoldadas, postes, lajes pré-fabricadar,
astacâs pa:a cerca

üÁT'SULÂ SEGTÍNDA
Àr dem*is clár§rks do contralo primitivo e aditivss pasteriores, nâo alcanç:ulas pôr este

hxbunerúo de allera4eo, pÊnn rlcem ern ple*r ügor.

Ê pôr estmem de pleno acordo com o d*çrito la preserÍc alleraçkt, elaborarla. em u.|
(Ns) viar de lual teor e fixxr, ss s§.irô rccorhscr::: a o»lidâo drs infornrações a^ssinanrlo

o presêÍúe juntamente com duas testonsrúas, para arquivirnento na .hrnta tlonlerciiJ
§rrryeteflte.
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CO\SOLIDA
L rDÁ - ltE".

oJeA SOCIEDADE rupnrsÁnte, *ColyctrnNoR _ coNCRETo llo r\.-onde"sr r
%

Jt5
à(

FERI{ÁNDo:rrurôNto Du ltltlro LIRA. brasileir.. cr.rs:rdo cru rcgrnrc parcral de bcrrs, cngcnhciro.latrjco.
naturai dc Pocinhos - PIJ, nascido no dia 30 0.5 l9jó- inscrito no CpF n,, l_i4. I I I j-14_91 c portador dl Cedula clcldcntidadc n" lli 661 SSP-PB- rcsidentc -e clomiciliado á ltua Antônio Campos. 52ti. Alto granco ( ..m;rirra
Grande - PB e cEP -i8102-565. f,DNA LÚc:^ RocHA BRlro- brasileira. ca.ada.u, ,egln.,c farciat ac ocns.etonomista' natural de Campina Grandc - PB, nascida no dia 14.1 l.1959. inscrirr no ('pF n ,' 215 4í,.: 704-fil cPortadora da Ce{ula dc Idcntidadc n.' 5 l6.7tl I SSP-PB. resrdenrc c donriciliacla á Rua Artônio ('rnrpos. ilt(. ,\lro
Branco, canrpila Grandc-P3 c cEP -58102-56i. Írnicos sócros. cnrnponcntes da socrcdadc .rnlresilr,.r-
"CONCRENOR - CONCRETO DO NORDEST]I l,'l'DÁ -ME'.. com sccie na Rua Josc Vicira ric Soi.rza 5 tS
Drstnto IndLrslnal, Campina Grandc-PB, CEP 58101)-00ü, inscrita no Cadastro Nacional tlc pesscr Juridrcl s.b
n." 10.744.571/0001-94. devidamentc regisrrarla na JUNTA CoMERCIAL Do ESTÀX) o,q peRaiB.r, 

""b[" 2'i2 1]013048-1. pôr dcspacho de 0ól05i1986. rcsolven: dc comum acordo c na rncllr.i. J.rma tlc rjrrcito.
Consolidar o Contrato Emprcsário cnr vigor. ficando da seguinte fornra

Cláus:rla Primeira : A sociedadc gira sob a ricnonrinirçâo rlc .C0NCRTNOR ílo\CllE.lo l)o
'.NORDESTE LTDA -ME".. com sode na Rua Jose Vrcira dc Souza. 5lll. Dislrito Industriâl. Canrpina Gr:rnde-'PB. CEP 58 100-000

Cláusula Seguntla: O Objeto da Sociedade corsisti na fabricaçâo dd sruzrlâs dc concrcto- caixa rle passagcm
parô esgotos c roro de ancoragcm, fabrrcaçào dc pcças premoldadas- postes. Ia-jcs. prc-l'abrrcadàs- cslacas iaracer§a.

Cláusula Terceira: O capital social é de R:§ 10.000.00 (Dez lVt ii Rears), div)dido em t0.000 quoras dc valor
nominal ds Rll 1,00 (hum Ileal) cada, inregralizadas crn môcda corrcntc do país, assim subscrita:

l.o socio FERNANDO ANTÔNIO DE BRITO LIRÁ rem 9.500 quotas equivalcnte a .... ... R$ 9.r00.(xi

2. A socia EDNA LÚCIA ROCHA BRITo tl]m 500 quotas cqlivalentc a.......... ... R$ 500.00

Par*grafo Unico: As quolas são indivisÍvcis c nâo podcrâo ser ccdidas ou translendas a t.rccrros süm (l
consentimento do outro sócio..a qucm Í'ica asscgurado. crn igualdade dc condiçôcs c prcço rlireito ric preÍ'erô1cia
para a sua aquisrçâo sc postâs à vcnda, formalizando. ss rcalizada a ccssâo delas. alteraçâo contratual pertlncntc.

1 Cl11s1ta Quarta : A responsabilidade de cada sócio c restrita ao valor de suás quotas, mas todos rcspondcm
soÍrdaflaÍnüntü pela rntcgralizaçâo do capital socral.

Cláusula Quinta : A administraçâo da socicdade cabe ao sócio FERNANDO 
^N't 

ôNIO DE 3RI-t () LtRÁ,
com os podcres c atriblriçõcs de ADMINISTRADOR- autorizado o uso do nonrc crnprcsanal. vctlaiio. no
el:tânto. clr ativjdâdes estranltâs ao intcressc social ou assurnir obrigaçõcs sc.1a cm Íavor de quaiqucr dos cluotrst,.
ou dc tcrcctros. bcm corno oncrar ou alienar bcns inrúr crs da s.,ciedadc. scm autorizaçio do ,,rrtro sôcr,,

Parágralo Único : O sôcio administrador assinará a documcntação psrtinents às etrvidadcs da cerprcsa
isoladamentc da lorma do desÍbcho deste Contrato Social.

Cláusrla Sexta: Os sócios poderão- de comum acordo- fixar unla rutirada mcnsal. a titLrlo dc -'pro l..aborç
obscrvadas as drsposiçôcs rcgulamerlares pertincttos .

g
j,§ CARTôRIO AZEVÊoO BASTOS,. ol,c ooF xFG srqo cIllL oÂs oFssoÀr ÀÀ,Lpa's ;.,!§:ü ii-ii-=: -- - --riÍffi t ra8É-roaa'o0f horÁs c.dqocrr06r,0.0 i.',
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Cláusula Oitava: Ao termino da carla exercício social. em 3l de Dezembro. o adrninistrarlcrr prcslaíâ côntasjustifrcadas dc sua âdministraÉo- procedendo aa elaboração do invclário. do balanço patrimonial c clo balanço
de resultado econômico. cabcndo aos s&ios, na proporção ds suas quotas, os lucros ou pcrdas apurados

Parágrafn Único : Nos quatÍo meses seguintss ro tcrmino do cxercicio social. os sócios deliberarõo sobre as
contas e desígnarão administrador quando for o caso.

Clâusula Nona : Faiccendo ou interditado qualqucr sócio" a socicdadc coritlnuará suas atlvidadcs com os
hcrdciros. sucÁssorgs e o incapaz. Não scndo possível ou incxistindo intcrcssc dcstes ou do sócio rcmancsccntc. o
valor dc sous iaveres será apumdo c liquidado com base r':a situaçâo patrinronial da scrrc6a6c. à data da
resr:luçâo, vcriitcada cm balanço especialmontc lcvantado.

ClÁusula Décima : 0 administrador declara. sú as pen.rs da Lci. que não cstii impcdido 6e cxcrccr a
admini§i.ação da Sociedade, por t*i Especial, ou em virtude de condenaçãã criminal- ou pór sc cncontra, sob os
efeitos del4 a pcrla que vedq ainda que temporariamcnte, o acesso a cargos Rrblicos. ou jo. c.i*c fàlimentar, de
prevaricação,peita ou subomo. concussão, pcculato, ou contra a economia popular. conira ô sistcma financerro
nacional, contra as norrnas de defesa da concorrência, contÍa as rclaçõcs dr: consumo. 1'ó pública. ou a
propriedade. ( art I 0l l.ô l'. CC/2002 )

Cláusula Décirna Primeira : Fica elcrto o Foro da Comarca dc Campina Grande , PB, para o exercicro dos
drreitos e obngagões resulhntes deste contrato.

ô, por estarem de com::m acordo, assinam o ?rcsentc instrumento em 04 (quatro) vias, processadas
eletronicamente- da mesma forma e teor. para quc produzam um só cfeito. o que fazem ra prcscnça rlc rluas
testcmunhas. que a tudô assistiram e quc tambúm assinaram, passando a vigórar no ato de assinatura deste
insirumcnto dc cofltrato sôcial

Cláusula Sétima : A Sociedade iniciou suas atividadcs em 06/05/198ó o serr privo dc duraçõo
indoterminado

Carnpina Graldc , 07 de Janeiro dc 200,1
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t/)
ú)FnRNANDo .qNrôxto na nH I I() LIR \ h1.;1.11".r,.. üitia,,,\ eu1 rr:atural de Pocinhos _ I)u. nasci ro dia iÍ).f15 lg-i(i. inscrito no (-pJ r

r(:ide, I(..( ,l,,rni.rlr:r,1,. ;r RLta {,1í.,

clo r

-cgrme parcial de bens. en
.r4-9 i c Portarior

ttro ( ar:rpos. j28. i\lto Brar
asilcira. casarla cnr regirnc
959. insclita no CpF-

lr.'iri, cl.llrico,
rll C cdu ll dc

'/
ldenridrcle n.,' i 1 1.66 I SSP_PIl.

r5.t I I i l

ccoltotltijjta. níllul.al de Carn

(iranclc - Pi:t e Cl:p ig i0l_56 IiDNA I"I (' I ,\ Ito( It^ lltiÍ t o. br
rco. Clmpina

parcial de lrens,
n." 2l -:..165 70"1-61 e
io Campos. 528, Alro

Presarta.
uza. -5 18.

Pessoa .luridica soh

pina Clandc l)BIbrtadora da Cédula cle lcien tiilaci
Branco, Campina Grande-i

trascida no dia i,1.il.l
e n." 5 16.t8 I SSÍ,-pll. re:irienrc e r.i

ull rcos SOCtOs. com
onr iciliada á Rua Anrônil e cEP 58102-565

d

flo ent 1,igor, iicando da scguinte Íbrma

"CONCR§NOR _ CONCR E]-O ro NORDris.r'r, I,}DA.ME".Distrito Industrial. Cunl pina Clrnde-pB. CEp 58100 -000.

Ponenles da sociedade cm
. com sede na Rua.losé Vieira cle So

n.o 10.714.5 7l /000 t -94, evidâmente rcgistrâda na .ltjN.I ,\ co\,tt.Rí],\t. DO [St,A D(j DA PÁR,\iBÂ. SOh

rnscrita no Cadastlo Nacional de
n.o 252 001i048- l. pôr despacho de 06:'05.r i 9g6. rcsol\ cmo ConÍrâto F,mpresá ile conrum acordo e na ntelhor lirrma dc dirc ito^ alterzr

cláusulo Primeirâ: o obieto da sociedade consisÍi na fabricaçâo de cruzctas de concrero, caixa de passagenr
l::;::'Fl"';',:,::::.1",fl'lx,l,tiT;.'".'J:::li"j: ,r,:,":F::,",., p,,,,.* 

-r,j.:,' j,,'._,ii,,.,i). 
esra!a5 para

condomínios. conirnros r,"ulrrJ",rr-'rà;il;.:i: ';::::t::'.:'"lhr:lo de casas, apamarnenros. ediÍicios,
residerrciais: escritôrio. Itrias
rou, .,jo,,- or,,à,":;"" ,,,;:i:,Jjílr, Jf li:il|i" i1:i1i.jr:::llr:ill',:: ;li, i;j;:ll',1' #;l,l::' ;::
t.pográficos. p,,,ir",,roç0".. ii,,cau,e,rro e,, gc.ar. csrracras. r,.,u;!lril.,'", 

terraprena-{err ern g"rar, ser"iços

(-láusula segunrla: o caDital social e 
_rle 

R$ l0{)00.00 rr)qz NÍrl Rcai,r. oiridi.jrr cnr I{r000 (r.,,rr;is de \âlorn('rniual Lle R$ 1.00 íhunr Real)cacla. fica rlerado nn,, àl'i:ànnO.r(tf(.crrrL, e Virrrc Vlrl Reai;tdiridrd. em120.000 lCenro e Vinre Mil) ouoras de.valor 
",,,rl,raj'A. n.i if,ôtUr,, Real) cada. ho""n,ln unl uunl"nro <je R$II0 000'00 (cento e Dez Mrr Reais). ;,,,ro.ol',-.'ior'ü,. n,n',r'. 

"..ir.,,r.a do corrrraro ern rnôccrir côrr(nrr dôpais. assim subscrira.

l o sócio FERNAND. ANTôNIO Df, BRIro L.RA rem i r0.000 quotas equivarenre a .........Rs r 10.000.002. A sócia IDNA r,úch RocHA sRrrã-;rõjil,óí i,i.ü. "or*,,"nte â.... .. ... . Rs 10.000.00
Parágrafo Único: As quotas \à() indirisireir ( nâo poderào sc. cedidas ,,, tr.rirr.r.idii\ ;r rc.Lcir.r surrr oconsenlrmenlo do outro sócio. a qrrem tica asscgurddo. J,r-ifrrf.frA. ijc i,,rrdiÇi,c,, c prcç,, .lirqir,,4ç prcfurónciapara â sua aquisição se postas à venda' fo.rnaliza;t1". .. r.rlii.,i,,'. 

".ssào 
deras. arteraçiio conrraruar pcninenre.

:"ft".l.1"3,..lTI:'iü:i}i::'H1t,f,::nf ," e restrira ao varor de suas quo,as. mas rorros resryrndem

;'Íil:'l"ffi;:;J.:il:ffi:":,'J:,,:i,^:,"'""a cle (anrpina (irande pr). para o exercicio dos

cláusula Quinta: As dcmais cláusulas ci. contrato cre c.nstrtuição que não Íi:rarn arcançadas pclapresente alteração contratual perrnanecem em pleno vigor.

E' por estarem de comum acordo. assinam o presente instrümento em 04 (qratro) r,ias. processadas
;:"*"'il:ffi::";"';"::1;:,3:[1":"*' ;;;;';;';'Jj;;,",,,'i",i'","no, passando . uigu,"u,, ,,u u,,, de assinatL ra

jl' /Õ l..--i1.;-!Lr(d,. '' '.. Á. t, lt,,ç
FERN^NDo ANrôNr6óE aiird i.iRi

Ài' (e t\1..,..
I'DNA I,iiô

Campina Cr.ande.2l iJe JLrlho cle 200g
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SÉTIMA ALTERÂÇÁO DA SOCIf,DADE §MPRESÁRIA. .C0NCRENOR -
NORDESTE LTDA - ME".

natural de Poc;nhos - PB, nascido no dia 30.05.1956, inscrito no CPF n.o. I 54.1 I I .334-91

CON Do ô

\7

FL,__ug_â
FERNANDO ANTÔNIO Dtr BRITO LIRA, brasileiro, casado en regime parcial de be gen tnco,en

daC â dPL.

.R$ 10.000.00
R$ 200.000.00

.À
e o

Identidade r." 313.661 SSP-PB, residente e domiciliado á Rua Antônio Campos, 528. Alto Branôo, Câm pr
Grande - PB e CEP 58.40I -399, EDNA LÚCIA R0CHA BRITo, brasileila, casadâ em regime parcial de bens.
economisla. natural de Can:pina Grande - PB. nascida no dia 14.11.1959. inscrita no CPF n." 225.465.704-ó3 e
Portadora da Cddula de Identldade n.o 5I6.781 SSP-PB. residenre e rlomiciliada á Rua Antônio Campos.5211, Alto
Branco, Campina Grande-PB e CEP 58.401-199, únicos sócios, componenres da sociedade cmpresária-
"CONCRENOR - CONCRf,TO DO NORDESTE LTDA -ME'.. com sede nâ Rua José Vieira de Souza, 51 8,
Distrito lndustrial, Campina Crande-PB, CEP 58100-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob
n." 10.744.571/0001-94, devidarnente regisrada na JUNTA coMcRCIAL Do ESTAD0 DA PARAiBA, sob
n." 252 0013048-1, pôr despacho de 0610511986, resolvem de comum acordo e na melhor fonna de direito, alterar
o Contrâto Social em vigor, mediantes as seguintes cláusulas:

cláusula Primeira; A sociedade altera seu Norne Empresarial para: "CoNCRf,NoR coNSTRUÇórs Do
NO§"DESTE LTDA - ME",

Cláusula Segunda: A sociedade altera seu endereço parâ â Av. José Hamilton Alves, 518, Distrito Industrial,
Campina Crandre- PB, CEP 58.41l-190.

Cláusula Terceira: O . Sociedade altera seu objeto social para : Serviços de construÇão e relonra de casas,
apartamentos, edificios, condomínios, conjuntos habitacionais, edificagões de todos ôs tipos; Obras de reforma em
edificações não residenciais: escritório, lojas, predios, indus,.ia;s. prédios governanrentâis, nlontageur de
edificações pró-fabricadas; Ôbras de infra-estrutura, €sgotamento sanitário em geral, terraplanagem em geral,
pavimeltações, saneamento em geral; Seruiços de mânutenção e limpeza urbana; Poda de árvores ern geral;
Construçâo e nlânutenção de barrageus, estradas, rodagens; Serviços de construçâo e manutenção de rede de
energia elerica de alta e baixa rensào.

Cláusula Quarta: O capital social no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte NIil Reais), fica elevado
para RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), havendo um aumenro no valor de RS 80.000,00 (Oitenta Mil
Reais), totalmente integralizado neste Alo em moeda corrente do país, distr,ibuÍdo entre os sócios ciâ
seguinte forma:
O sócio FERNÂNDO ANTÔMO DE BRITO LIRA tem i90.000 quotas equivalente a It$ 190.000.00

A sócia EDNA LUCIA ROCHA BRITO tem 10.000 quoÍas equivâlenre a
Tota1...................

Cláusulr Quinta: Fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande - PB, para o exercício dos direitos
e obrigações resdtantes deste contrato.

Cláusula Sexta: As denais cláusulas do contrato de constituiçâo que não lbram alcançadas pela
presente alteração conlratuâl pernanecem em pleno vigor.

E, por €starem de comum acordo, assirtam o prcsente inslrumento em 04 (quatro) vias, 3rocessadas
eletronicamente, da mesma forma e 1eor, pârâ que produzam um só eleito, passando a vigorar nô âfo de assinatura
deste instÍumento de contrato social.

Campina Grande, | 7 de Maio de 201 I

{pà*e }^"* il.&
EDNÀ LUCIA ROCI{A BRITO

$g
J

J'ÔFICO DE REGISTRO CIVIL AAS PESSOAS NÂTIJRÁIS

,04/J1120'14114143
Sêlo Draúalde FLscalzacáo Tioo Noímãl Cl- VâloÍÍotàl db ato: RS 2 I
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CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de lViranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc..

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7" - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento Íoi emitido em 1511212016 às 1 1:28:38 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1 d 734fd94f057f2d69fe6bc05ba46Bb55aBBc49604'1 1 09d82cíc5f0e903B5ee2c3564d73c763ddec749b
dea57 3dc40b7 120e777 41 d191 c.0d2bg2ce a7 b eB 1 f92 Be 5fd0 26547 6a10b5a98868217 0

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CONCRENOR -

CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA e emltido através do site do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com a Legislação Federa em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da IVP 2200/01

Esta certidão tem a sua validade até: 1511212017 às 02:07:24 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 306673

Código de Controle da Autenticação:

1 802041 1 1 41 43522051 5-1 a 1802041 1 1 41 43522051 5-28

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por quaiquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Ç

:sp
S.r.ásí

rriri:a1ri n,li, n,i:,.,:ili: i.
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\sBlREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM í 888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS OA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 114b Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gera I da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA OE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÀO

Nome: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA - ME
CNPJ: 10.744.571/0001 -94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabllidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser âpuradas, é cerlificado que:

constam débitos administrados pela SecretaÍia da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. '151 da Lei ns 5.172. de 25 de outubro de i966 -
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaÇão da reqularidade fiscal: e

2. não constam inscriçóes em Divida Ativa da União na Procuradorla-Geral da Fazendâ Nacional
(PGFN),

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
neqativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filia s e, no caso de ente federat vo para
todos os Órgãos e íundos públicos da administração drreta a ele vinculados. RefeÍe-se à situação 11o

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abranqe nclusive as contr buiÇôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de lulho de 199'l .

A aceitaçào desta certidão está condicronada à verificação de sua autenticidade na lnternet. nos
endereços <http://www. receita.Íazenda.gov.br> ou <httpi//www.pgÍn.fazenda.gov.br>.

Cerlidáo ernltlcia gÍaturtamente com base na Portana Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02l1OiZO14
Emltida às 10.52.27 do dta 1611012017 <hora e data de Brasrlrer>.
Válida ate 14i0412018.
Código de controle da certidão: FE5E.1642.DE49.77OA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDAO

coDrGo 123D.1458.791 1.98F6

Nome Ernpresarral:
CONCRENOR CONSTRUCOES OO NORDESTE LTDA

Endereço:
JOSE HAMILTON ALVES

Bairro \,4untc pro

DISTRITOINDUSTRIAL CAMPINAGRANDE

lnscr Estadualr Situaçâo Cadastral:
16.033.385-7

Emitida no dia0111112017 às 16.31.53

ComplemenloNúmero
518

CNPJ/CPF
'10 .1 44.57 1 10001 -94

CEP:
58411-190

Certifico, observadas as disposiÇôes da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situaÇão
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cula exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissào,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidao de Débito na
página www.receita.pb.gov.br.
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Certidão de Débito emitida via'lnternet'.

r"r*"!,Ç



o

ANE

CP

ô
('
o

,i

.!j"l
1...

t",\|l
;!':r-.'

ru. )24

qI

o
ESTADO OA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS N" 15659/20,I7

NOME OU RAZAO SOCIAL DO CONTRIBUINTE

CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA-ME

Endereço
JOSE HAIVILTON ALVES ,518
CEP 581OO-OOO DISTRITO INDUSTRIAL CAÍV]PINA GRANDE - PB

c. r.O

CPF/CNPJ
10 744.571t0001-94

Certificamos que, até a presente data. nâo constam em nossos arquivos, crédito tributário vencido,
de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda IVlunicipal o

direito de cobrar qualquer divida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base nos artigos 151 . 205 e 206 do Código Tributário Nacional(Lei
5.172t66), com alteraÇÕes introduzidas pela Lei Complementar n. 104 de 10 de janeiro de 2001.

Certidão emitida com base na portaria PMCG/SEFIN/N'006 de 2510512009

Emitida em 26 de Outubro de 2017 às 15:38:42

Válida por 90 (noventa) dias.

A autenticidade desta Certiclão deverá ser conferida via internet, no site
http://campinagrande.giap.com.br/cidadao, pelo agente recebedor.

Código de validação: 7F79JRWs
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CertiÍicado de Ilegularidadc do I,'(l'l'S - Cltl'

rnscrição: 1t)744\ t ti{)0t)t 94

RAZãO SOCiAI: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA ME

Endereço: AV IOSE tIAlYILTON ALVES 518 / DISTRITO INDUSTRIAL / CAMPINA
GRANDE/PBl58411.190

A Caixa EconÔmica Federal, no uso da atrLbLr ção que lhe confere o Art,
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontTa-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

vãlidade: 75110/20t7 a 23/ll/2477

Certificação Número: 2A7110250134486 3 59 6 5 20

InformaÇão obtida em 0l/11/2017, às 17 46.37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca ixa.gov. br
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I iliI@REilíOR
c0llsIRUç0Es 00 il0RDESIE tTDA. - ilt

A (-Al\'lÂl{,\ N'lLrNl('Il'Al- I)lr lvl \\'1AN(it ..\1't
R[rlr.: IONlADA llF. PRlr( OS N" 0000.1i l0l7

I)IJ, :

da Cl- Art. 17
lnciso \'. drr I-ei tl.ó(r6t9.l

i.0 - l)l:.( lARA('A() ilc srrbnrutcr-:c lr lrrrlrrs lr: ellirr.rrlls c corrdiçirc: (lo corlq\pon(lcntc
i nsl n cnl() c0nt ocitliitio

O proponenlc acinta rlttaliÍicrtlo. s()h ll!'rlils cla l-ei e err ilcalilllcnlo lr0 dispost0 no Arl. T" incisO
XXXlll (iâ (onstittriçiio lcdcrrl. Lei q 85"1. (le l7 clc orrlLrblo rle 1999. dcclala nào possrrir enr

serr qrracllrr clc pessoal" lirnciOnlirirrs nrcn()r'c\ (lc rlcz,oito itrros cnl lr{lbalho n()lLrrno. insirlrrbrc otr

perigoso c ncnr nrenores de dczcsseis anos. enr qtralquer'1r'lrtrallro: poclendrr crislir nrcnores de

quatorls anos rra contliçiio de aprencliz r:a ibrnra ila legislaçno vigente.

1.0 I)l:( I. \t{.\(',\O rle strperreniênciir rle llto inrpcrliti\() n() clue (liz rcspcito x parliciplçalo
na lieillrclr,r

( onlornle crig.cncia conlicla ra Lçi u.66(r,'91- r\rt. ll- \l''- () l)r(rl)r)nsnle acinrir ritralilicircio.
dcclalrr nl'ro halcr'- rtó ll prescrlc dtrtlr. làto ir:rpcrlitiro no rltre diz rcspcilo ii

habilitaçàor'palticipaçÍro na plesente licitaçiio. n;.l() se enc(ntlanclo enr concoldata ou estado
talimertar. estando ciente da obrigercric'dadc cle inlolrrar ocorrências posteriores. Ile'ssalll"
ainda. nilo estar soÍicr)do penalidade de dcclalaçào cle idoneidade no ânbito da administração
Federal. [stadual. MLrnicipal ou do Distrito Federal. alcanclo civil e crirninalnente pela prcsente

lutirrnaçiio.

1.0 - DECILAttAÇÀO de cLrnrprinrento do disposto no.4,rt. 7"" Inciso XXXlll

( anrpina (inrnrle PL). l0 de' nor entblo tlc l0 l 7

J,;,r
CNPJ

,1

54410 7

esie Ltüt

c001-9r

,4fu1,
AV JOSÉ HAM|LTON ALVES, 518 . DIST. t 0USTR|AL . FONE: (83) 3322{878 . CAMPTNA GRANDE . PB . C}lPJ 10.744.571/0001.94 . tNSC. ESTADUAL 16.033.385-7

E-mail: concrenorpb@hotmail.com

^"\
FL. t26 í

,^ *À)

O plol.ronerrte acirla clualiÍicado dcclara tel corrheciurenlo e aceitar todas as cl:irrsulas do
IesPecliro inslr-umento corrr ocakirit-r e sUbnreter-se as cordiçries rrele estipLrlatlas.
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PODER JUOICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAiBA

TELÉJUOICIÁRIO . CENTRAL OE CERTIDÔES
PraÇa João Pessoa. s/n - CEP 58013-902 Joâo Pessoa (PB)

Telefone: (83) 3216-1 440 E

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCrA / RECUPERAçÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de dlstribuição de feitos de falência e recupeÍação

ativos nos Cartórios comuns e/ou especializados, em todâs aS comarcas do Estado da Paraiba, nada consta

contra:

CNPJ: 1 0.744.571/0001-94

Razão Social: Concrenor ConstruçÕes do Nordeste Ltda

Nôme Fantasia: Concrenor

Certidão emitida às 16:34 de 0911112017

Validade 30 dias

1 . Esta certidão foi exped ida gratuitamente, através da lnlernet, corn base na Resolução n" 1712010, da Presldência do TJ PB

e na Resolução no 121l2010 do CNJ

2. O número do documento conslante nesta certrdão Íoi informâdo pelo próprio solicitante Sua autenticldade deverá ser

confeíida pelo interessado confÍontando com o documento onglnal (ex CPF e RG)

3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judicrais

4. A pesquisa é restrita aos dados Íornecidos pelo Soticitante, ficando ressalvados oS registÍos câdastrâdos de forma diversa'

5. A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento'

para conÍirmar a autentrcidade deste documento acesse http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao e insira o códlgo de

v;lidaçâo: plib.ePUW Você pode também ler o codrgo OR apresenlado no cabeçalho
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAçÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Fêderal No s1e4 de 24 de oez€mbro de 1966 CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

No L27024/

CERTtFtCAtúOS que a EmpÍesa ínencLonãdâ enconlra,se reg slrada nosle Conselho nos ÍeÍmôs dâ Lêr 5194/66. conlo'me os dados mpÍessos

nes|â cenidào cERTtFtCAtúOS ârnda. quo a ÍelsÍrda pêss; tuíidica e sêu(s) r€sponsavêl1rs) lécÔrco(s) esláo quiles corn as suas anuidâdês ê

ó6mais obngaçÕes juflto ao cons€tho Regronal õe Enge.hâíâ ; AgÍonom,â da paíã ba CREA PB. eslando hâbrlúâdâ a êxeícer suas alrvrdades.

clrcunscíira à(s) atíiburçáo(çÕes) de se!(s) responsâvo(vels) lêcn co(s)

- 

lnleressadola)

EMPíêSA: CONCRENOR CONSÍRUÇÓES DO NORDESTE LTDA ' ME

NOME FANIASiâ CONCRENOR CONSTRUÇÔES DO NORDESÍE LTDA ' ÍVE

CNPJ 10 744 571/0001'94

RegElro:000033922-2

CalegoriârMalrE

CâprtalSocrâl RS 200 000 00

Data do Capilal: 19/05/2011

ouellvosoc'al:SERVIÇoSDEcoNSTRUÇÀoEREFoRÍ\,iADECASAS,.APARIAÀ,FNToSÉolFictos'coNDoMlNloScoNJUNToS
HABITACIoIIAIs, EDIFICAÇÔEs oE oDo§ ôS TIPoS, oBRAS DE REFOR[,4A EV EDIFICAÇÔES NÃO RESIOE\CIAIS ESCRITÔRIO, LOJAS,

pRÉDros rNDUsrRlAls, pnÉoros oovgn|iúeririÉ rôri^ãtrv ói ÉorrÉrçoes pÉe.rnentceons oBRAS DE TNFRAESTRUTURA

ESGOTAI\,IENTO SANITARIO EM CENNL. 
.iÊNÀÀPTÀIUOiM 

EI,4 CERAU' PAVU\,4ENTAÇÔES SANEAI\,iENTO EIV GERAL SERVIÇOS DE

[,,ANUTENÇAO E TIVPEZA URBANA 
"óOE 

OE CàVONCS EV GERA-' CONSTRUÇÁd E I'IANUTÉNÇÃO DE EARRAGE\S ÊSTRADAS'

ROOAGENST SERVIÇOS oe co"srauçoõ i úÀ,rur.*ôÁó óe aeoe DE EN_ERGtA ÉLÊÍRICA Ot nLrÁ E aetxn ftnsÀo (coNF sÉrlr\,4

ALTERAÇÁO CONTRATUAL. DE 1sr05/2! i] ; '::,.:.':.' ôàã 
-qi 

arivronors DA EI\TPRESA F|CAN4 RESTRITAS AS ArRlBUlÇÔES Do sEU

OUAORO TECNICO

RestÍções do ObielNo Soc al

MAÚIZ AVENIOA JOSÊ HAÍ\IILÍON ALVES 518. DISÍRITO INDUSÍRIAL caNrPtNA GRANDE PB. 58111190

Írpo de Regisrro DEFINITIVo ( EMPRESA )

Dãra lnicLal 29/0ô/2009

Darâ F,nal ln0êÍin,do

RegLsrÍo Reg onâlr 000000005368P8

cERTIDÀO DE REGISTRO E QUIÍAÇÀO PESSOA JURIDICA

- 

lnloímaçÕes i Notas

A câpacidâcle técnico_profissional dâ 6mpresa ó comprovada pêlo conjunto dos acêrvÔ§ lôcnicos dos p.oíissaonais constantes de sêu

- Esla certicláo perdsÍá a valldade, caso ocorra qualqusr aliêíâção postoÍior dos olêmeítos caclastrâls n9la contidos

- 

Última Anuidâde Paga

Ano 2017 ( 1/1)

-. 

ResPon§ávoas Tôcnicos

PÍoíissional:IGOR ROCHA DE BRITO LIRA

RêgrstÍo: 161596623'4

çPF: 0A7 .164 .44a42

Oara lnicior 18/01/2017

Deta Fim: lndeíiiido

oâtâ Frm óe conlÍalo lndefinido

Írlulos do PÍoÍssonâl

ÉNGENHEIRO CIVIL

Atribu,Çáo Aí1 70. combtnado com o 25

Tipo de Responsabilrdade: RESPONSAVEL TÉCNlcO

PíOIiSS ONA] FRANCISCO OAS CHAGAS TRINDADE

RegislÍo: 160396ô7 7

CPF:059 !07.224-68

Data ln,oo 28/04r20 r '1

Dala Ftm lndeí nrdo

Data F m de Contralo lndeinido

Trru os do Proirssrona

ENCENÊEIRO CIVIL

Arrib! çào ARTIGO 7Ô CO]|IBINAOO COM O 25 DA RESOLUÇÀO 218/73 OO CONFÉ^

a aur€nr'odad6 dês€ cêrrrdào pode ser v6rt cada em hrrpJ/císa'pb erac com br rpubrrcd om â cha: ?]zb!
rmprossoem 09/10/2017 às 15 39l9 poí: ádapl 'p 189 71 5S 146
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emlssào:09/10/\Ü47 ]!-
validade: o7l04/2\6 

" ^p/
chave: exzbc \:!li:Y,"
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAçÂO
PESSOÂ JURIDICA

Lei Federal No 51s4 de 24 de oêrembro de 1e66 CREA-PB
Conselho Reqional de Engenharia e Agronomia da Pãraiba

Tipo de ResponsabiIdêde: RESPONSAVÊL TÉCNICO

Proíissional'INALOO LUlz SILVA DE ASSIS

R€gisÍo:160416686-0

cPF.451.',l33 864-72

Data lnicio 19/l112010

Dara FiíÍ IndêÍindo

Data Frm de Contíâlo lndeíinido

Tilulos do Proíssional:

ENGENHÉIRO CIVIL

Aúibuiçlo ARTICO 7" DA RESOLUÇAO 218/73 Do CONÉEA

Trpo de Responsâbrlrdadê RESPONSAVEL TÉcNlCo

No 1270 24
Emissão: 09/ L

validàde:07l04
Chave:9xzbC

PíoÍissrcnalr FERNANDO ANTONIO 0Ê ERlTo LIRA

Registrc: 160094416'7

CPF: 19.111334'91

Dâta lnioo:30/09/2011

Dara Fim:rndeÍinÉo

oâra Firn de Conr€lo lndeíinido

ÍilLrlos do Píoí ssronal

ENGENHEIRO ELÊTRICISTA - ELETROÍÉCNICO

alírburçáo. ARTS.8 E I coMB. CoM O 25 oA RES 218/73 Do coNFEA. ANoTAoo o CURSo DE ÉSPEclALlzAÇÂO El\'l MBA EM

PFRICIA AIIDITORIA E CESTÀO AIVBIENTAL

Tipo de Rêsponsabafidade: RESPONSAVEL TÊCNlco

aaüroílcdaded.siacod'dàopoõesêrvêrí.âílaenrhno,/créê'pbsnacconbí/publ''orcoarâchêvêgxzbc
hp'êss. êm 09/10/201 7 as 15 39 19 poí adapl p 149 71 59 146

1

r.&^N*
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Registío 160094416_7

CPF: 154 111 334-91

ENdErcçO AVENIDA IúANOEL TAVARES 1230, ALTO BRANCO CAIúPINAGRANDE P8 58102570

Pá9 in

No 12 2315/
Éínissáot 17 | O4l

suieilando o(a)autor(a) à resp€cliva açào penâl'

ôcumenio, esta csrticlào peídeíá a sua validádê

CERTIDÃO OE REGISIRO E QUITAçÃO
PESSOA FISICA

Lêi FedeÍat No it-s-aã inàà o"..*bro de 1s66 CREA-PB vãlidãde:31/03/2
châve: 623x7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

cERTlFlCAMoSqueopíoíissonaLmenclonadoenconlía'seregtskadonesreconselhono5leímosdaLe5'194/66'ée24]1211966.can
dados âcrma cÉRTrFrcAuos. arnoa. race o esr"rai;;;;,; ";i;",r." 68 e 69 dâ ÍeÍeíoa Le,. que o,nreÍessaoo nào se ênconrÍa em déb

CItEA.PB

- 

DoscÍição

CERÍIDÀO DE REGISÍRO E OUITAÇÂO PESSOA F1SICA

- 

lnierossado(a)

ProÍissona FERNANDO ANÍONIO DE BRITO I IRA

Í po d€ Rogislro: DEFINITIVO ( PROEISSI ONAL DIPLO\4ADO NO PAIS )

Oata Inrcral 26/09/1986

- 

Titulol§)

GRAouaÇÀo

FNGENI,]EIRO ELETRIC STA ÊLETR OÍECNICO
ANOTAOO O CUÍISO OE ÉSPÉCIALIZAÇÃO ÊNI ]VBA EI"I

ar,ôurcáo ARISS E 9 COMB COM O 25 DA RES218'71 DO CONEÉa

pparcja.euolronte e GESTÀo al\4BIENTAL

oarâ de FoímaÇào 3'l/08/1985

_- lníoÍmaçóes i Notas

- A íalsilicaçào deste docu msnto constitulse em crime previsto no Código Penal Brasiloiro'

CERTIFICAMOS q're caso ocorrâ(m) alteraçâo(ões) nois) êlsmento(s) contido(s) nes!ê d

parâ todos os eÍoitos.

- Esta csnidão poídêíá a validadê, câso ocorra quârqus, arteração posrsíior dos eremênto! cadastrais nsla contidos

. vátido em todo 16rritório nacional

-- Última afluidâde Pagâ

Anor2017 (1r1)

- 

RôsPonsâbilidades Tácnicas

EMPíESA CONCRENOR CONSTRU

Regsl.o 000033922-2

CNPJ: 10.744 571/0001_94

DâG inrco 30/0912011

osta F m lndeíinÉo

oára Frm de conÚalo lndeíinrdo

ÇÔES OO NORDÉSIE LTOA. IVE

ON$âbJILdAdE' RESPONSAVEL IÊCNICO

EmpÍesa FIO ÍERRA CONSIRUCOES LTDA

ReqislÍo:000033576'3

CNPJ 70 112 677/0001'05

Dâra inicD:01/07i1998

Oala Fim:lndeilnido

Da1a Frm de Conlíâto lndelinido

nsab Iidade RESPONSAVEL TÊCNICO

$/
,ffiü
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CERÍIDÃO DE REGISIRO E QUITAçÃO
PESSOA FISICA

Lei Federal No 5194 d€ 24 de Dezemtlro de 1966

No 1223L4/ 2
Émissão: 17 /04/

CREA-PB validade:31/o3l20
Chave: Zz52c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CERÍlFlCAl\lOS q!e o pÍoíissional mêncronado enconka-se Íegislrâdo nesle-Conselho nos leímos da Ler 5194/66' de 24l1211966 coníor'Íe os

dados acima cERÍlFlcAMoS ainoa race o esiaiàá-d'"niÀ "ài "nigot 
aa ê ô9 da íeíerida Lei que o nterêssado náo se enconlíâ ern dôbrto com o

CREA'PB

,3.1
(-
o

oPc t

LF

o

- 

Oêscriçào

CERTIOÃO OÉ REGISTRO E OUIIAÇÂO PESSOA FiSICA

- 

lnteressado(â)

Proíssronalr IGOR ROCHA DE BRITO LIRA

Rê9 stro: 161596623_4

cPF 087 164 444-42

ÉndêÍeço RUA ANTON

Trpo de Reg slro PROVISÔRiO

Oata lrÍcÊt 12!1212016

oaraÍr|at 12t122A17

- 

Última anuidadê Paga

Ano 201 7 L1i t)

- 

ResPonsabilidades Tácnicas

;mpíesa: CoNCRENOR CoNSTRUçÔES DO NoRDESTE LÍDA ' lúÉ

Rêgislío: 000033922-2

CNPJ: 10.744.571i0001-94

DaE ínicrc: 18/01/2017

Dâra Frínr lndelmido

oata Fim de coflÍalo lnoêlinido

de Responsâbt dade RESPONSAVEL TÉCNlco

IO CAN4POS. 528 ALTO BRANCO' CAMPINA GRANDE PB 5B4O]399

-- Titulo{s)

GRAOUAçÀO

ENGENHElRO CIVIL

ÂÍibuiÉo: An. 70 combrnado com o 25 óa Res 218/73 do CONFEA

lnstrluiçào de Ênsrno UNIVERSIDAOE FEDERAL DE CAN4PlN^ GRANOE

Dara de Foímação 22r11l2016

parâ iodos os €Íoitos.

- E§ta co(idão pôrderâ â valictad€, câ6o ocorra qualquêr attoíaçáo postsrioÍ dos êlêm€ntos cadastrôis nela contidos

- Vàlido êm todo tsíitório nacional'

- 

lnfoímaçôos / Nota§
PenalBrasileÍo. sujeitando o(a) aulo(a)à respscliva âçáo p€nôl'

- A íalsiíicação desle docu mênto conslatüi'se êm crime píevisto no Código

- CÉRTIFICAMOS que câso ocoía(m) alteíaçáo(ões) no(s) elemênto(s) contido(s) nosto documento, êsta Certidào psrdêrá a §uâ validãde

a auronrc'dads desla c6.tLdáo pude se' vo'J'cada êm hrlp rcrea-pb stac com

Úrol€sso€nr l7104/2017 as 10 35

cor .om â chav€ zz52c

adarl ,P 189 71 59110

Pá9ina 1/1
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

No 122316l

Chave: Od 1W8

Émissáo: 17l04l
validader 31/o3l

cERTIFlCAl,|osqueoproÍissionâlmenclon3doenconlía.seÍegisÚadonêsleConseho.nosleín]osdâ1e|5194/66,de24/12l1966coníoímeos
dados ac ma cERT|FtCAl,lOS. a,nda. race o esr"aÀ"á",",ã"'ã ""i ""s". 

ô8 e 69 da íeleída Le!. quê o inl€íêssado náo se enconlía em débrlo c0m o

CItEA.PB

- 

Oescriçáo

CÉRTIDÃO DE RÉGISIRO E OUIÍAÇÃO PESSOA FiSICA

- 

lnteíessado(a)

Píofissonalr INALDO LUIZ SILVA DE ASSIS

Regisko 160416686'0

cPF:451.133 8ô4'72

Endereço AVÉNIDA I,IARECHAL FLORIANO PEIXOTO. S/N F

Trpo de Reg,sl'o oEFtNlTlvo ' PROFISSIONAL orPLor\.lAoo No PAls )

Dala Ln clâl:09/08/2007

11, SERROTÃO, CAIIPINA GRANDE. P8.58434500

.- ríulo(s)

GRAOUAçÀO

ENGENHEIRO CIVIL

AlÍiburçào ARTIGO 7" OA RESOLUÇAO 218/73 OO CONFEA

lnstrluiÇáo dê Énsno UNIVERSIOADE FEDERAL DÂ PARAIBA

Dala de ForÍnâçâo I 07/04/ 1990

- 

lníoímâçoês / Nola§
o Ponal Bíasileko, sujêitando o(a) aulo(a)a rospscliva açào psíal'

' a Íalsiticâcáo deste docu mento constilui_so em cíime písvislo no Códig

CERÍIFICAMOS que caso ocoÍra{m} altsraçào(ões) no(s) elemênto(s) conlado(s) neste docum€nto estô Cêrtidào Pêídsíâ a §ua validadê

pâía todos os êíeitos.

- Esta certidão perdorá a vallcla'l€, câso ocoÍra qualqueí altorôção posteÍior ctos êlem€nlos câdasirais nela contidos

. Válaclo em todo lerrltório nacionâl-

- 

Útima Anuidâdo Pâga

Ano 2017 (1i 1)

- 

Re§Ponsabilidâdes Tôcnicas

EmPíesar CONCRE NOR CONSÍRU

Regrslío 000033922 2

cNPJ. 10 744 571/0001_94

Dalâ inrcio 19/11/2010

Data Frm: lnd€í nido

Data Fim de Contalo lnd€linrÓo

ÇôES Do NoRDESTE LTDA vlE

nsabilidâder RESPONSAVÊL TÉCNlCo

Emoresa: CONSTRUTORA ANDRADE SILV

RegrsÍor000033570_7

cNPJ 02 427 754/0001-58

oara inrcro 15i04i 1998

Oara Fim:lndêíinido

Dâla Frm de Conlíato lndôfinido

Íipo de RespONSAbi dAdE: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empíesa COMPEÇC ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTR!ÇÔES LTOA

Reqrstrc 000033643'4

CNPJr 03.503 388/0001'3r

Dala iniclo:07/03/2008

oatê f]m lnóeÍnrdo

Darâ Fim ds contraro Indellnido

A LTDA

údAdE RESPONSAVEL ÍECNICO

hoessus_ 7'Oa?O 'ar10 )q rToo'ddao' I '3o'

rql,k

eaeinuTfliaNÊ01
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oGoverno do Estado da PaÍaiba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento EconÔmico

Junta Comercial do Estado da Paraitla
r)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacionat de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cenrírcamos que as rnioÍmações abatxo co

nestâ Junla Comeíclal e são vloente
nstaí1r dos documenlos arqurvados
s na dala da sua exPeclr à!r

il"To? jo-si ,iÀ'til, or a, /ES N'51B ors-,\o-srRral cá-p,"c'áTeoa cFp58á1r'reo

.rjNsÍRUcÀoEREFoRMAsDEcAsAsAPARTAMENÍoSEolFIcloscoNDoMjNloscoNJlJNÍo..sHABI1Â.loNAlgEDlFlcAçÔE5EMÍooososÍIPoSoBRASoEREFoRMA
EM ÉDrFrcÀcôEs NÁe REs pa*a,o,a asc*,ao*,o' ioiiiãâEóó-s iÁtóós rnousrRlA s pRÊoro; co-v'Rne'tllurrats riaottnGeu oE EDIFIcAÇÔEs PRE_FÀBRIcADAS

ÔBRAS oL |NcR]qEsrculuoo 1569,9 5o",,o",ó r.úâi. 
-idqlo.qNocrv 

FV GFa'L-" ,o.,Vr-i ;.1à;i 
.sl.'rirevr.r-o 

orqer 5Fc\lÇos oL MA\JÍFNwAo F -lVPEzÀ

LRBÁNA.'.DA DE aRVoRE, ., o.*,."o"*.".íçlil;';Âui!ilÇ;;ü B;*RAteúi iirnaoo§ àóiio-cãÀ stÀutÇos oe co*srnuÇÁô E MANUTENcao DE REoE oE

EN€RGIA ELEÍRICA OE ALTA E BA XA ÍENSAO

RS 200 000.00lduzen(os mí r€âLs)

RS 200 000 00 Ldu26nros m'lreâ's)

Parlicipôçáo no caPital
RS l901rr1!0

FÉRNANOO ANÍONIO DE tsR TO

EDNA I-UCIA ROCHA BRIIO

o.do3 do Admlnl!lrâdor

FERNANOO ANTONIO DE BRITO IIRA

30,05/20rl

r5d 1r 1 334-!rl

225 à65.744-63
P.nicipaçáo no caPilál
R5 1! 000 00

154.r11334-91

2t1t0214421 2231223 - BALANCO

Fi:á ceí'oao ro em 
'da 

d-lrarcmenl6 er l4/o9 2Or ' rs t ? I 'r Ía 
'Ô 

op B 's la'

* ";àíJ;:i;";;;'l.,L;i"àJ" "o 
i,np'i''* 

"a""rm 
pD'eov or 'Jê o rc ,'eJ GPLzaFv(

ililflirillllillilllilru[uffiurullililiilxililIIil

Mâria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

Nome Emp.esar âl: coNcRENoR coNsrRuçÔEs Do NoRoESTE l-Íoa ME

N.rurêla Jurrdicã S!,.!!a r-Êcp'ctá''a L nnrêoa

06/05|986
Dara d6 Aro constilulivo
06/05/r986

CNPJ
10 74a 571/0001'94

NIRE tsedê)
252t0t30r8'

SEM SÍAÍUS

,wl"
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Governo do Estado da Paraiba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento EconÔmico

Junta Comercial do Estado da Paraíba REDESI

CERTIDÃO ESPECíTICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cerl Ícamos que as inÍoÍrnaçóes aba xo constam dos docurnenlos aÍqulvados

nesla.lunta Comercial e são v entes nâ dala da sua ex

E'IiíiCAMO5 qUE CON('RENOR C']NSÍRUÇÔES DO NORDESTE LÍDA I"IE

enconrÍ.-se Íe9rstãd. n€sla Junta Comerc'ál cono sé9!e

cNPJ i0.74{.571'0001.9.

comrLlo JosE HAi LÍON AIVES. N' 513 uxu DISÍ lN DUSÍRIÂL ' Câmpma G'andorP8 _ CÉP tô]l1 1 190

ÁI TERACAO DE DÀDOS (EiCÉ'IO IOMÉ EMPRÉSARIAL]

ALIÉRÂCAOOE DAOOS (ÉXCÉ TO NOME EMPRESARIALI

CONSOLIDÂCAO DE CONTfu\TO/ESIATUÍO
Â ÍFRÀ',AO DEDAOOS DA SEDÉ (EJCÉÍONOME/
RECÁOASTRÀMENIO MERCÂNTIL
ÀITERÂCAOOE DÂOOS OÀ SEOE (O(CETO NOMEI
i.imàioóCruirrosoç rrÍ.FFssÉ oÀEMPRESÁ FvpRLsÀa'o
Àr ÍFRAcaooE DADoSDA sEoE tEicEÍoNoME
errine -no ot e*oeptuo oÁ SroE t/(. Lsr?atJENrE
rriaeiro or croeqrco oÂ ÉEDÉ E'cLl./sl'agtN'E
iro_Jiô-cêúrrc Di v,ceoevP'rsa ' rMPRas' rÀ coNsrr-lrroa
Rt6rsrRô,coNsÍ rurcÂo

2016019933i

2008023.127
25600037315

I lilrilIil 1tlil11t1 ffi [u[[luruflJ[li 
illt tffi lill ill

Maí a de Fatima Ventura Venancro
Secretário(a) Geral

1de 1
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DOCUMENTOS

HABILITAçAO
E

H

cÂuene MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB

TOMADA DE PREÇOS Nq. 00004 /2oL7

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS tÍDA - EPP, CNPJ: 04'441'785 /ooo1-99, Irvscnt$o ruurutctent:

450057, ENDEREçO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1e ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVATOS/PB' E-MAIL:

suassunaemartins@qmail.com. TELEFoNE PARA CONTATO: (83) 98150807

I
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,N TO DE SOLIDA O DE CONTRATO SOCIAL DA EMP

COhISTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA E
CNPJ No 04.44í.785i0001 -99

NtRE 2520037247-6 DE 14105t2001
Dr8llêorirülodôdo.umên(o]

L MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA, brasileira, natulal de Riacho dos Cavalos - PB,

casada pelo legime de comunhão de bens, nascida em 2210811963, Empresaria, CPF n" 395.055.454-

87, RC no 981.190 S§P/PB, residente e domiciliado a Rua Joaquim Vieira de Andrade, N" 21, I"
Andar- Cerrtro - CEP. 58.870.000 - ll.iacho dos Cavalos - PB e

2.AMARILDO SUASSUNA MARTINS, brasileiro, natural de Catolé do Rocha - PB, casado em

comunhão parcial de bens, nascido em 1310711963, Empresário, CPF n" 343.679.264-00, RC no

792.555 SSP/RN. residente e domiciliado a Rua Joaquinr Vieila de Andrade No I l. lo. andar - Centro

- CEP. 58.870.000 - Riacho dos Cavalos - PB. únicos sócios da sociedade CONSTRUTORA
SUASSUNA & MAR'I'INS LTDA EPP com sede a Rua 28 de Dezembro. no 010. I andar. - Centro -
CEP 58.870-000 - Riacho dos Cavalos - PB. regisrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba. sob

NIRE N" 2520037247 6 de 1410fl2}01 e inscrita no CNPJ N" 04.441 .785/0001-99, Resolvem assim

promover a consolidação de seu Contrato Social:

Atividade Principal:38.I l-4-00 - Coleta de resídLros nâo-peligosos;
Atividade Securrdária: 42. l3-8-00 - Obtas de urbanização - ruas, praças e calçadas;
Atividade Secundária: 43.99- l -03 - Obras de alvenaria;
Atividade Secundária: 41.204-00 - Construção de Edificios;
Atividade Secundária: 42.22-7 -01 - Construçâo de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

construçôes con€latas. exceto obtas de irrigação:
Atividade Secunclária: 42.1 l.l-01 - Construção cle rodovias e tàrrovias;

CBTTIFICo O REGIatRo g 01/01/2011 LO:al soB N" 20170133729
piorocor,o, Li 0113729 DB o6/o4/20a7. cóDrco DE wRrFrcÀçÃo,
11701323,107. NIRE: 25200372476.
corsTRlrloRÀ slrÀsslr[À a !íÀRTtís r,tDÀ - aPP

Jt,CEP

MI
ú

N,,
firÀ valldàdê d.stê óoctleato. 3. l[Prcsso, f

IEfotuââalo

tiarl. d. EátlE! v.Dtura vâaãrcio - I
sEcnlTÁRrÀ-cEnÀr, ' i,

JoÂo PEgaoÀ. o7lol/20t7 I
Iw. r..t.6i!.pb. gow.br 

, , i,

tcá ruj€lto à cqq)rowtção o. r* ""..íllu.u"r.u. rêsplctlws códlgos d. v.rltlcâção
êpêctivos porlal

I
I

\

I

I

OBJETO SOCIAL

Cláusula I" - O Objeto Social será: Coleta de lesíduos não-perigosos; Obras de urbanizaçâo * ruas,

praças e calçadas: Obras de alvenaria; Construçâo de EdiÍicios; Construção de redes de abâstecirnento

de água. coleta de esgoto e construções correlatas, cxceto obras de irrigaçãol Construçâo de rodovias e

ferrovias; Demolição de edificios e outras estruturas; Construção de instalações espoúivas e

recreativas; Perfurações e sondagens; Obras de terraplanagem; Obras de lundações: Serviços de

operações e fornecimento de equipamentos para tÍanspol1e e elevação de cargas e pessoâs para uso em

obras: Serviços de preparação de lcrreno não especificados anteriormente; Piutura para sinalização em

pistas rodoviárias e aeroportos: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica:

Construçâo de estações e redes de distlibuição de energia elétrica: Transporte escolar: Transporte

rodoviário de cargas, exceto prcdutos peligosos comércio e mudanças; Transpone rodoviário de carga,

exceto pÍodutos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Locação de

automóvel sem condutol; Aluguel de máquinas e equiparnentos para construção sem operador, exccto

andaimes; Alugucl de máquinas e equipanrentos agrícolas serr operador; Aluguel de andainrcs:

Limpeza em prédios e em dornicilios: A(ividades tle linrpeza não especificadas anteriormentel

I

I

I
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,NSIRUME,VT DE CONSOLIDA O DE CONÍRATO SOCIAL DA P

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA E
CNPJ No 04.441.785/0001-99

NIRE 2520037 247 -6 DE 1 4/05/2001
10 8r('. írü o 6. j.. {Íol

Atividade Secundária: 41. I l-8-01 Demolição de edificios e outras estruturas;

Atividade Secundár'ia: 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas;

Atividade Secundária: 43, l2-6-00 - Perfurações e sorrdagerrs;

Atividade Secundária: 43.13-4-00 - ObÍas de terraplanagentl

Atividade Secundária: 43.9I-6-00 - Obras de lundaçÔest

Atividade Secundária: 43.99-l-04 - Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para

transpo e e elevaçâo de cargas e pessoas pala uso em obrasl

Atividade Secundária: 43.19-3-00 - Serviços de preparação de ten'eno não especificados

anteriormente;

Atividade Secundár.ia: 42.1 l- l-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Atividade Secundária: 42.21-9-Ol - Construção de barragens e represas para gerâção de energia

eletrica;
Arividade Secundária: 42.21-9-07 - Construçâo de estações e redes de distribuição de errergia elétrica;

Atividade Secundária: 49.24-8100 - Íratrsporte escolar:

Atividade Secundária: 49.30-2/01 - Tlansporte rodoviário de cargas, €xc€to produtos perigosos

comércio e mudanças;

Ativiclade Secundária: 49.30-2102 - Tl"nsporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e

tnudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Atividade Secundária: 77.1 I -0-00 - Locação de automóvel senr condutor;

Atividade Secundária: 77.32-2-01 - Aluguel de nráquinas e equipamentos para construção sem

operador. exceto andaitres;

Atividade Secundária: 77.31 -4-00 * Aluguel de máquinas e equipantentos agrícolas senr operador;

Ativ idade Secundária: 77 .32-2-02 - Aluguel de andaimes:

Atividade Secundária: 8l ,2 l-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

Atividade secundária: 8l ,29-0-00 - Atividades de linrpeza não especiÍicadas anteriormente;

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 2'- O capital da emplesa que é de RS 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 8.000

(oito mil) quoras de Rs 100,00 (cem ieal) cada uma, neste ato, será elevado em R$ 1.200.000,00 (um

milhão o duzentos nrii reais) no total de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

§ l" - O aurrento de capital social e oriundo da incorporação de lucros acumulados apurados

contabilmente e subscrito pelos sócios nâ mesma proporção de suas participações. sendo que o sócio

AMARILD0 sUAssuNA MAR'I'INS. integraliza R$ 1.108.200,00 (um milhão. cento e oito mil e

duzenros reais) e a Sócia MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA' integraliza neslc ato RS

9l .800,00 (noventa e um rnil e oitocentos reais).

cERtISIco o REGISTÂo W O7/Ol/2017 10r41 soB N' 201?0133729
;;;õéõú, riórr:rzg or 06/01/20L1 . cóDrco DE wRrrrcÀçío'
11.701323407- rIRE: 252003?2476.
CONSTRI,IORÀ SI'ÂSSI'NÀ T UÀRAINS LIDÀ - APP

xÀriâ d6 Fátba v.âtuÍà v.À&rclo
sECBETÁRrÀ-caRÀl

.roÀo PEEsoÀ, o7 /or/2ot7yw. r.dêgü.Pb. gow.br i,6Â'

l5tFL

I

\
oc or.O

JUCEP

À vÀltdâd. d€srê doêlE Dro, €. rlpr.sso, ticâ .uj.lro à ccq,rovâção at. suâ .ut.Ãtlc1dâd. not r.sP.ctl
ritortarao E.us r.áP.cttrc5 códlgos d' wêrtflcâção }i

I

I

I

I

-t



ô

,,,

l

l(
FL. l3g (_

o

. CPL.o

\l'I' N

INSTRUMENTO DE SOLIDA O DE CONTRATO SOCIA

CONSTRUTORA SUAS SUNA & MARTINS LTDA EP
CNPJ No 04,.í41 .785/0001-99

N|RE 2520037247-6 DE 1410512001

§ 2" - Enr raáo dessa modificaçâo no quadro social a clausula segunda do contrato social passa a ter a

seguinte redação:

O capital social será de R$ 2.000.000,00 (dois nrilhôes de reais) divididos em 20,000 (vinte mil)
quotas de valor nominal de R$ 100,00, (cem reais) cada uma, integralizado, neste ato em moeda

corrente do País, pelos sócios:

NOME DO SOCIO f N'Quotas lw Valor R$

AMARILDO SUASSUN A MARI'INS t8.470 0) t< r .847.000,00

TOTAL DO CAPITAL INTEGRALIZADO
1.530

20.000
MAR]A DOLORES VIEIRA SLASSUNA 7Á\ r53.000,00

i 00,00 2.000.000,00

Cláusula 3. - A vista das modifrcações ora ajustada. consolida-se o contrato social mediante das

seguintes c láusu las:

CONSO CÃO DE CONI'R,4
.TO SOCIAL DA EMPRDSA

l. MARTA DOLORES VIEIRA SUASSUNA, brasileira. natural de Riacho dos cavalos - PB,

casada pelo regime de comunhão de berrs, nascida em 2210811963, Ernpresaria, CPF n' 395-055.454-

87, RC n" 98i.390 SSpipB, residente e domiciliado a Rua Joaquim Vieira de Andrade, N'23, l"
Andar - Centro - CEP. 58.870.000 - Riacho dos Cavalos - PB e

2.AMARILDO SUASSUNA MAR'I'INS, brasileiro. natural de catolé do Rocha - PB, casado em

conrunlrão parciat de bens, nascido enr l|310711963, E[rplesário, cPF n" 34].679.264-00, Rc n"

792.555 SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Joaqtrirn Vieira de Andrade No I l, lo. andar - Centro

cE,P. 58.870.000 - Riacho dos cavalos - PB. únicos sócios da sociedade C0NSTRUTORA
UASSUNA & AR S LTDA EP com sede a Rua 28 de Dezembro, no 010, I andar, - Centro -

CEP 58.870-000 - Riacho dos Cavalos - PB, registrada na Junta Comercia I do Estado da Paraíba, sob

NIRE N" 25200372476 de l4105/2001 e inscrita no CNPJ N" 04.441 .785/0001 -99, Resolvem assint

pl'omover a consolidação de seu Con!'ato Social:
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CAPÍTULO Il - Do objeto Social

clausula 2" - o objeto Social será: coleta de residuos não-perigosos; obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas; Obras de alvenaria; Construção de Editicios; Construçâo de redes de abasrecintento
de água, coleta de esgoto e conslruçôes correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de rodovias e
lbrrovias; Demolição de edil'icios e outms estruturas: Construção de instalações esportivas e
recreativas; Perfurações e sondagens; Obras de Lerraplanagemi Obras de fundações; Serviços <Je

operações e lornecimento de equipamentos para tlânsporte e elevação de cargas e pessoas para usô en.)
obras; Serviços de preparaçâo de terreno não especificados anteriormente; Pintura para sinalização enr
pistas rodoviárias e aeroporÍos; construção de banagens e represâs para geração de energia eiétrica;
construção de estações e redes de distribuição de energia étetricaj TraÀspoite escol.r;-Transpo,re
rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos comércio e mudanças; Transpofie rodoviário de oarga,
exceto produlos perigosos e nrudanças, intermunicipal, intereshdual e internacional; Locação de
autonróvel sem condutor; Aluguel de máqLrinas e equipsmentos pam construção sem operador, excero
andaimes; Aluguel de máquirras e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguei de andaimes;
Limpeza eni prédios e em domicílios; Arividacles de limpeza não espeóificadas anteiormente;

Atividade Principal: 38. I l-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
Atividade Secundária: 42.1 3-8-00 - Obras de urbarrização - ,uar. prrços e catçadas;
Atividade Secundária: 43.99- l-01 - Obras cle alvenaria;
Atividade Secundiiria: 41.20-4-00 - Consrruçâo de Edificios:
Atividade Secundária: 42.22-7 -01 corlstruçâo de redes de abasÍecimenro de água, coleta de esgoto e

construções correlatas, exce{o obras dç i1.;g11ç5o.
Atividade Secundária: 42.1 l.l-01 Construçâo de rodovias e lerr.ovias;
Atividade Secundária: 43. I I -8-0 I * Denroliçâo de ediÍicios e outras esrruturas;
Atividade secundária: 42.99-5-01- construção de insralações esportivas e recreativas;
Atividade Secundária: 43.12-6-00 - PerÍurações e sondagens;
Atividade Secundária: 43.1 3-4-00 - Obras de terraplanagem:
Atividade Secundária: 43,91-6-00 Oblas de ÍiLndaçôes;
Atividade Secundária: 43.99-l-04 - selviços de oper.ações e fonrecinrento de equiparnentos para

transporte e elevaçâo de cargas e pessoas para uso ent obras;

NtRE 2520037247 -6 DE 14t0512001
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CAPÍTULO I - Da denominação, sede e prazo de duraçâo

Clausula l'- A Sociedade girará sob a denominação CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS
LTDA - EPP, conr sede na Rua 28 de Dezembro. n" 010, I andar, - Cenrro - CEP 58.870-000 -
Riacho dos Cavalos - PB e seu prazo de dulaçào será por tempo indeterminado.
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Atividade Secundária: 43.19-l-00 - Selviços de preparação de terteno não especificados

âllteriornlente:
Atividade Secundária: 42.11-l-02 - Pintura para sinalrzaçâo em pistas rodoviárias e aeropollos
Atividade Secundária: 42.21-9-01 - Construção de bartagens e represas para geraçâo de energia

eletrica;
Atividâde Securrdária: 42.21-9-02 - Cot'rstrução de estagões e redes de distribuição de energia elétrica:

Atividade Secundária: 49.24-8l00 - Transporte escolari
Atividade Secundár'ia: 49.30-2101 - -ftansporle rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos

comércio e ntudarrças;

Atividade Secundária: 49.30-2102 - Transporte rúoviário de carga, exceto produtos perigosos e

mudanças^ inteulunicipal. interestadual e internacional.
Atividade Secundária: 77.1 l-0-00 - Locação de automóvel senr condutor;
Atividade Secundária: 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção selr

operador, exceto andairnes;

Atividade Secundária: 77 .3l-4-00 - Alugrrel de nráquinas e equipamenlos agrícolas sem operador;
Atividade Secundária: 7'1.32-2-02 - AlugLrel de andaintes;

Atividade Secundâria: 8 | .2 l-4-00 - Linrpeza em predios e enr dornicÍliosl
Atividade Secundária: 8 L29-0-00 - Ativ idades de li:n peza não especificadas anteriormente;

CAPITULO III . Do Capital Social e das Quotas

Cláusula 3'- O capital social será de R$ 2.000.000.00 (dois milhões de leais) divididos em 20.000
(vinte nil) quotâs de valor rrorninal de R$ 100.00. lcerr leais) cada urna, integralizado. neste ato em
rnoedâ corrente do Pais. pelos sócios:

NOME DO S to Valor RliN" Quotas
o/o

AMARILDO SUASSUNA MARTINS r8.470 q? 15 r.847,000,00
YARIA DOLORES VIEIRA SUASSU.\*A r.530 7,65 1s3.000,00

I 00,00TOTAL DO CAPITAL INTEGRALIZADO 20.000 2.000.000,00

§ I" - Se os bens da sociedade não lhe cobrirc'm as díviclas lespondem os sócios pelo saldo. na
proporção eni que partic;penl das perdas sociais.

§ 2" - A cessão total ou parcial de quota, sem a corresponderrte modificação do contrato social com
o conserrtirnento do outro sócio, rrão terá eticácia quanto a estes e à sociedade.

§ 3'- O sócio participa dos luclos e perdas na propt.rrçâo das respectivas quotas
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INSTRUM ENTO DE CONSOLIDAÇAO DE CONTRATO SOC'ÁL DA EMPRESA . CPL.

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA EPP

§ 4o - Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título,
mesrno aquelas â(torizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do

capital.

CAPIl'U LO Vl - Dâ Àdministração

Clálsula 4'- A Administração da sociedade será exercida, pelo sócio AMARILDO SUASSUNA
MARTINS, com poderes e atribuições de adnrinistrador, autorizado ao uso do nome empresarial,

vedado. no entaÍrto, em atividades estranhâs ao interesse social ou assinar obrigações seja em favor de

qualquer dos sócios ou de tcrc€iros, benr como onelar ou alienar bens irnóveis da sociedade serr

autorização do outro sócio.

§ l" O administrado[ têm os poderes gerais para praticar todos os âtos pertinentes à gestão da

sociedade, mas a assinalura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.

§ 2" O administrâdor receberá unr ''pro labore" mensal. fixado de corrum acordo entre os mesmos,

no início de cada exercício social, respeitando as nomras fiscais vigentes e os seus limites.

§ 30 E vedado ao adrrinistlador tazel uso da societlade na prestaçâo de garantia. fiança. aval ou
qualquer outl o título de t'avor, ern negócios estmnhos ao objeto social.

Cláusula 5" - Nos quatro primeiros meses seguilltes ao término de cada exercÍcio social, os
administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua adnrinistragão.
apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimoniale o de resultado econômico.

CAPiTULO lV - Das Delibemções dos Sócios

Cláusula 6'- Dependem do consentimento de ambos os sócios as modificações do çontrato social que

tenham por objeto matérias a seguir indicadas:

a) cessão e transfàrência total ou pa[cialde quotas:

b) denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

c) capital social;

M
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N|RE 2520037247-6 DE 14t05t2001

d) a quota de cacla sócio no capital social, e o nrodo de realizá-lat

e) substituição dos adnr inistladoles e seus podeles e atribuições;

f) a participação de ca<ia sócio nos lucros e nas perdas;

g) a r esponsabilidade dos sócios pelas obrigaçÕes sociais.

§ único: As denrais deliberaçôes não citadas aqui podern ser decididas por maioria absoluta de

votos, corÍr base na quantidade de quotas de cada sócio.

CAPITULO V - lletirada, Morte, ou Exclusão de Sócio

Cláusula 7'- Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotâs ou retirar-se da sociedade conrunicar aos

denrais, por escrito, com prazo míninro de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios renranescentes o

dileito de preferência na aquisição das mesmas.

Cláusula 8'- O falecimento de clualqucr dos quotistas não dissolverá a sociedade. que poderá

continuaú com os herdeiros do de cLrjus, salvo se os sócios remanescentes optarenr pela dissolução da

mesrnâ.

§ 2o Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da

sociedade.

§ 3o No caso de retirada de sócios ou dissolLrçâo da sociedade. o valor das quotas. consideradâ pelo

n'rontante eÍ'etivâmeÍrte lealiz-ado. liqLridar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade,

veriÍicada em baJanço especialmente levantado, à dara da resoluçâo.
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§ único: Se nenhunr dos sócios usar do direito de preferência, no prazo rnáxinro de 60 (sessenta)

dias após o recebimento do aviso de qlre trata este aúigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir
a sua quota a terceiro.

§ l" Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cLrjus.

inçumbirá ao inventariante, para todos os elàitos legais. a ÍepÍesentação ativa e passiva dos

interessados perante a sociedade.
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Cláusula 9'- A retirada, exclusão oLr morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, ató dois anos após averbada a resolução da
sociedade.

CAPI'I ULO Vl - Do Exercício Social

Cláusula l0' - O exercício social coincidirá como o ano civil

§ írnico: Anualmente, enr 3ll12, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros Iíquidos ou
prejuÍzos do exercício, feitas as necessárias âmortizações e previsões, o saldo porventura existente terá

o destino que os sócios houverem por bem deternrinar.

Cláusula I l' - Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão irnpedidos de exercer atividade
emplesarial, pol lei especial, oLr em virtude de conderração crirninal, ou por se encontrarem sob os

efeitos dela, a pena que vede, ainda que tem poÍüriânrente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
fàlirnentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato. ou contla a econontia popular,

cont[â o sistema financeiro naciona], contm rlormas de delàsa da concorrência, contra as relações de

consumo. té pública, oLr a propriedade. lrrçiso ll do art.35 dâ Lei n" 8.934, de l8.l 1.1994.

Cláusula 12" - Os casos omissos serão lmtados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo ll do Livro ll.
da Lei 10.406, de I 0 de.ianeirrc de 2002 - Código Civil.

Cláusula 13" - As partes, de conrum acordo, clegem o Foro da Comarca de Catolé do Rocha.

renunciando a qualquer outro. por mais privilegiado que seja. para dirimil qualquer dúvida que possa

emergir deste documento.

Cláusula l4n - Revogam-se todas as disposições contidas no contrâto social prirnitivo (e posteriores

alteraçôes se lrouverem), valendo para a sociedade e para terceiros, o que neste instlumerrto ficou
deliberado pol todos os sócios, que, através dc' suas assinatulas, ratiflcam e dão como consolidadas
suas cláusulas,.

E, por se aclrarem erl pelfeito acordo em ludo quando neste instrumento part;cular foi lavrado.

obrigam-se a currprir o presente contmto asslnando-o em única via, destinado ao registro e

arquivanrento na Juuta Comeroial do Estado de Paraiba, para que produza os efeitos legais.

CERTIFICo o RaGIStRo W 0'l /04/2017 10:41 soB N' 0133729.
PROIOCOIó: L7OAa3129 DE A5/Oa/2017. CóDICO DB VERTrICÀçÃO
!L7O!3214o7 . NIRE, 252003?2r176.
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INSTRUM NTO DE CONSOLIDA no oe coNmaro OCIAL DA EMPRE

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA E

NIRE 2520037247-6 DE 14t05t2001
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11701323407. *ÍRB, 2520037 247 5.
coNgTRIItORÀ SUÀSSlrl{À e !íÀRrrN8 ITDÀ - EPP

0I

GIç â

9.

r.{âria d6 Fátiea v@tura vêÀâlcio
sBcRE!ÁRrÀ-c&RÀL

.roÃo PBssoÀ, o7 /04/20\1
sw . r€dê 3lr! . pb . gov . b!

hç dos Caval

átimade §;d§\à Rsgis
alô tro

c:

À vàI1a!âatê alêEt6 itocr:!êaro, s6 lEprêsso, ttcã Eulêtro à côdçrovação d€ Bus âut€Ãticidadâ nos têEPêctlvos PortàiB
rÀfomüdo sêus leápêcriwos código6 dê wêrificáção

áí*Dà

cNPJ No 04.441.785/0001 -99

I

I

d
)'

\

Selo Digitat: AEP18925 ' ULIT
Consullê a autêí fuidadê êm:

htts{selodigfiâl ljpb.ilE br

I

l

I

| 
"ro 

o'o0,,, AEP18926 - ajw,
I CÃaullê ã ãúbníc;.1â.1ê ámi
I ln",ll..toOgit t.0pUj*.t
I

ffiN*



1

S€io o,síárde FÉ§ál,zá!ão -follo.IerlctâFwosTe NFNQ ::.

connra e daut*ãóatã*r'riíiliüÉ:ifdióAshâl.qpb.lu. br :

;

I

,\

/6")I*

f,\
t45IL

I

'I

In

u

N

@'

/f,'
V



ÃfrEI
Ia êo

Ir t:146
o

o

(_

o

fi
c. CPL .o

REPÚBLICA FEDERANVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

cARÍÓRrO AZEVÊOO eeSrOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030{0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-UU

http://www.azevedobastos. not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO OE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original quê me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O rêferido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 21103/2017 às 15:46:33 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fs6bc{5be6a38a1e3e6dgf06c432eÍb7dcde90a7Íôfebaad6a55d6cgdb1d4373bbf
d66Í1761eíc843ffo5âb74ed358713dd51c'1b08df'16agfcc7d09b&a85255ea4aBa7b

A chave digital acima, garantê que este documento foi gerado para CONSTRUTORA SUASSUNA
& MARTINS LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
LegislaÉo Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até:20/03/2018 às 13:53:45 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 674375

Código de Controle da Autenticação:

595220031 713í)580125-1

A autenticidade desta certidáo poderá ser mnÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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Ç/RÉPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÔBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

CERflDÃO DE AUTENTICAÇÃO OIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íiel do original que me fol apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade atraves do Código
de Controle e Autenticâção abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14/03/2017 às 09:16:35 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94Í057f2d69fe6bcOSbd80172e4h6194Í59225cd47bc20889Ibd64a06824124bÍb842d79c4b1a
3e961 2761 efc84 3f05ab74ed3587 1 3dd5 1 c 1 b95eedÍ07 ac33e7 9Ííc0dÍc7152905a7 5

A chave digital acima, garElnte que este documento foi gerado paÍa CONSTRUTORA SUASSUNA
& MARTINS LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
LegislaÉo Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até:1410312018 às 08:50:13 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidâo: 669998

Código de Controle da Aúenticação:

595214031708493501.19-1

A autenticidade desta certidão poderá ser @nÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momênto
através do site: http:/Á^/ww.azevêdobastos.not.br
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.âzevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not.br
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. CPL. o

MINISTÉflO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

cenloÃo postilvA cou EFEtros DE NEGATIvA DE oÉatros RELATtvos Aos rRtBUTos
reoenxs e À oíuoa elva ol ur.rtÃo

Nome: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA . EPP
GNPJ: 04.44í.785/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍcádo que vierem a ser apuradas, é certiÍcado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Fedêral do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 15'l da Lei ns 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicÍal que determina sua
desconsideraÉo para Íins de certiícaÉo da regularidade íscal; e

2. não constam inscriÉes em Dívida Ativa da Uniáo na Procuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional
(PGFN).

Coníorme disposto nos arts. 205 e 20ô do CTN, este documento tem os mesmos eíeitos da certidáo
negativa-

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaçao do
sujeito passivo no âmbito da RFB ê da PGFN ê abrange inclusive as contribuiÇóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de í 991.

A acêitaçáo desta certidáo está condicionadâ à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/ .vwwreceita.fazênda.govbÊ ou <http://www.pgfn.Íazenda.govbr>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns í.751, de o2l1ol2o14
Emitida às 07:14:26 do dia 18/08/20'17 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1410212A18.
Código de controle da certidáo: 508À5ECE.E88A.0FAA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER o LF
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CERTIDAO

CODIGO: DEFF.1 9C2.BFGB.0D40 Emitida no dia 2610912017 às 15:20:17

ldentificação do requerênte:
cNPJ/cPF: 04.44í.785/0001 -99
R.G. ;

Certifico, observadas as disposições da legislação vigenle e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais

--- administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A refêrida identificação não peÍtence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade estêja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerênte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www. receita.pb.gov. br.

OBS: Inválida para licitação no que se refêre ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transportê interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municípios sê o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba.

válida com a apÍêsentação conjunta do carlão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Ç
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ü
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Cêrtidão de Débito emitida via 'lntemet'.
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. CPL.oPREFEITURA MUNIGIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
CNpJ: 08.921.876/0001_82

RUA DR- ANTONIO CARNEIRO - 58 CENTRO RIACHO DOS CAVALOS.PB CEP,5687O-OOO
FONE; (83) 3449-1060

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

o

(n
o FL: /51 í

TOS MUNICIPAISCERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBI

NÚMERo DA CERTIDÃo DATA DE EMISSÃO VALIDADE rNscRtçÃo MUNtCtPAL
000532 13t10t2017 80 DIAS 1424t2010

DADOS DO REOUERENTE

04.44'1.785/0001-99 CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

SoNomêi

t'l ereÇo

28 DE DEZEMBRO 0't 0

Lrmero

om

.NDAR
mento Ba rro:

CENTRO

Certifi
desta
ate a

co para os devldos fins, quede conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes
Prefeitura, NAO CONSTA DEBITOS referênte a Tributos lvlunicipais, inscritos ou não em Dívida Ativa,
presente data, para o requeÍente acima.

FINALIDADE
PARA 05 DEVIDOS FINS DE DIREITO

OBSERVAÇAO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fâzenda Municipal de cobrar quaisquer dêbitos que venham a ser
posteÍiorrnente apurâdos Do que constar, passamos a pÍêsente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E
QUAISOUER ORGÂOS.

h-,A CERTIDÂO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SIIUAÇÃo Do CoNTRIBUINTE No AMBITo DESTA
SECRETARIA DA.FAZENDA MUNICIPAL.

. RIACHO DOS CAVALOS 13deoutubrode2017

AFARAIBA
AUO, IPAL DE

PRÉFEllU ÍrA
irO

tll
ALOS

FIAcHo Rlo

ESl 'Ãntrna

sllTo

cód.

1í'
NOTA IMPO

Emilido pot Nasler

NTE: QUALQUER RASURA TORNARA O PRESENTE DOCU ENTO NULO

DADOS DA CERTIDÃO

0
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CHAVE DIGITAL

http§r//autdigital.azevedoba6to6.not.brlirome/comprovante/s9521310171'103070397

REPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRIOAZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM I888

Av Epitácio Pessoa 1145 Bajrro dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB
Tel.. (83) 3244- 04 / Fax: (83) 3244-5484

http://w!v!u azevedobastos.not. br
Efi ail: cartorio@azevedobastos.not.br

t)
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÓES E TUTELAS OA COM

JOÃO PESSOA
DÉ

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privátivo de Casamehtos, lnterdiqóes e
Tutelas com atribuiÇão de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca dê João Pessoa Capital do Estado dâ Pâraibâ, êln vi.tudê de Lei etc..-

DECLARA para os devidos Íhs de direito que. o documento em anexo identiflcado individualmehte em cada Çódigo de Autenticação Digitalt oú na
referida sequência, foi áutehticados de acordo com as Legislações e Ilormas vigentess.

DECLARO ainda que, pâra gârantir transparência e seguranÇa jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

- -stado dê Paraíba. a Corregedoriâ Gerêl de Justiçê editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserçáo de um údigo em todos os

-atos 
notoriais e regrstrars, assrm, cada Selo Digital dê Fiscâ,izaÉo Exftajudicial contém um código único (por êxêmplo: Selo Digitel: À8C12315-

XrX2) e dessa forma. cêda autentioaÉo processada pela nossa Seruehtia pode ser conÍirmada e verifcada tantâs vezes quanto Íor necessáiô
através do sit€ do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, enderêço httpr//corregedoría.tjpb.jus.br/selo{igital/

A autenticaçáo digital do documehto faz prova de que, na dala e hora em que ela foi realízada, a empresâ CONSTRUTORA SUASSUNA &
MARTINS LTDA - EPP tinha possê de um documento com as mesmês caracteÍisticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sêndo da
empresa CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP a responsabilidâde, única e exclusiva, pela ,doneidade do documento
apresentado a êste CeÉório.

Esta DÊCLARAÇÀO foi emitida em 'l3t10t2917 1l:15:ilo (hora local) atrâvés do sistemâ de âutenticaçáo digitaldo Cadó.io Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ad. 1", 10" e seus §§ í" e 2" da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticãdo contêndo o CertiÍcâdo Digitál do
titular do Cartório Âzevêdo Baíos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUÍORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP ou ao
Cartóío pelo endereço de e-mail au,tentica@azevedobastos.not.br

Para informaÇões mais detâlhadas dêste ato, ecesse o site lllElê-ttd]gIqLêZ-qyg j-q!ês!qs jql.Dl ê informe o Código de Consulta desta
Declataçáo.

Código dê Consulta desta Dêclaraçáo: 834í42

A consulta desta Declaraçâo estará disponivelêm nosso sitê até 13/10/20181í:05:49 (hoÍa local).

'Código de AuGnticação Digital: 5952'1310171103070397-1
'Legi6laçó€s Vlgentês: Lêi Federal no 8.935/94, Lei Federal n" 10.4062002, Medida Provisória n' 220012001, Lei Fêderal no 13.105i2015, Lei
Estadual n" 8.7212008, Lei Estadual n'10.1322013 e Provimento CGJ N" 003/20í4.

f referido é vêrdade. dou fé.

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7bc042e8âb51b1í 3ca84bÍ84a0a17a06847043fÍ900c8fie9b454015M8êÍa/0761efc843ff05ab74ed3587í 3dd51
c1 b90b0366ba74Í8 1 844 ecÍcbÍ5c7d29a72
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06/11/2017 http§:i r\4^d siÍgê.caixa.govbr/EmpresrCí/CílFgeCFSlmprimirPapel.âsp?VARPessoát atrD=g589í 06&VARpêssoa=9SB

In: 153 'õ
o

r)

CAI,Xá
CerúiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

fnscrição: 044417 as / ooo1.-99

RAZãO SOCiAI: CONSÍRUTORA SUASSUNA E MARTINS LIDA EPP

Endereço: RUA 28 DEZEMBRo 010 1 ANDAR / CENTRo / RIACHO DoS CAVALoS /
PB / 58870-000

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

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

Validade: 0ULl/20L7 a 30/1L/2O17

Certifi ca çã o N ú mero: 20 t7 I LO t0215499 1067 7 1"8

CPL.o
VOLÍÀT

"Jhttp§./ rww.6ifge. câixâ.goy bíEmpresa/CílCrÍ/ÊgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPe6soalVatriz=9589106&VARPêssoâ:S58S106&VARUÊPB& 1t1

N

I
$

J/+,r)
I

I

Informação obtida em 06/lL/2Ot7, às 19:29:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caaxa.gov.br
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PODER JL]I]I CIARIO
JUSTIÇÀ DO TRABÂLHO

Nome: CONSTRUTORA SUASSUNA & MÀRTINS LTDA -
(}iIATR] Z E FILIAIS)CNP.f :

Cert.idão n" : 1"3325433L/20]-7
Expedição: 74/07 /201,7, às 09:10:50
validade: 09/0l/20te - 180 (cento e oitenEa)
de sua expedição.

EPP

04.44]-.78sl0001-99

dias, contados da data

CerEifica-se que coNsrRUToRÀ suÀssuNÀ & MÀRTrNs LTDÀ - Epp
(líÀTRrZ E FrLIÀIS), inscrito (a) no CNp,f sob o n"

04.44L.785/0001-99, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional" de Deved.ores
TrabalhisLas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pel"a Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1470/20:-L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-1.
Os dados const.antes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daca da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cert.idão aEesta a empresa em relação
a todos os seus êstabe lec ímenEos , agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superíor do Trabatho na
InLernet (hEtp: //www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamentê.

TNFORMÀçÃO IMPORTÀIIrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à ídentificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,fustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas êm senLença condenat.ória transítada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a rêcolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados pêrante o M

Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
,&'

inistério Público

1)

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBTTOS TRÀBÀLHISTÀS
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PODER JUDIC]IARICJ
JUSTIÇÀ DC TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÃBAI.,HTSTÀS

NOME: AMÃRI LDO SUASSUNA MARTINS
CPF: 343 .679.264-00
Certidão n": 133254906 / 2O!7
Expedição: t4 / 07 /2ü.7 , às 09:14:29
Validade: 09/0t/20t8 - 180 (cento e oitenta)
de sua expediÇão.

dias, contados da data

Certifica-se que ÀldARrr,Do suÀsslrNÀ MARTTNS, inscrito(a) no CpF sob o
n" 343.679.264-00, NÃo coNsTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' !2.440, de 7 de julho de 2OL!, e
na ResoluÇão Administ.rativa n" 1-470/201t do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados const.antes desta CerEidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados até 2 (dois) dias
anteríores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus eEEabe lec imentos , agências ou f iliai.s.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auLenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InLernet (http: //www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFOR!,ÍAçÃO IMPORTÀIIrE
Do Banco Nacional de Dêvedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ident.ificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplent.es perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelêcidas êm sentenÇa condenaEória transítsada em juJ-gado ou em
acordos judiciais trabalhist.as, inclusj-ve no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cust.as, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei,. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ,ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévía.
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PODER JUDI CIARIO
JUSTIÇA DO TRÂBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR"A3ÀIJHISTÀS

Nome: MÀRIA DOLORES VIEIRÀ SUASSUNA

CPF: 395.055.454-87
CerE.idão n" : 133255635/20L7
Expedição: L4/07 /2017 , às 09:19:07
validade: 09/oL/20L8 - 180 (cênto e oitenta)
de sua expedição.

dias, conEados da data

Cêrtifica-se que t!ÀRrÀ DoLoREs vrErRÀ guÀgglrNÀ, inscrit.o(a) no cPF sob
o n' 395.055,454-8?, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devêdorês
Trabaltristas.
Certidão emiEida com base no art. 642-P. da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 201-L, e

na Resolução Administrativa n" !470/201a do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados consEantes desta CerLidão são de responsabilidade dos
Trj-bunais do Trabalho e esEão atualizados até z (dois) dias
antêriores à daEa da sua expediÇão.
No caso dê pessoa jurídica, a Cêrtidão atesta a empresa em relação
a Eodos os seus estabelec imenEos , agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htstp: / /www . tst. jus.br) .

Certidão emiLida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO IMPORT ITE
Do Bancô Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à idenEificaÇão das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplenEes peranEe a ,JusEiÇa do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em senEenÇa condenatória EransiEada em julgado ou em

acordos judiciais tsraba1histsas, inclusíve no concernente aos
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenEos ou a recolhj-mentos determinados em lei; ou decorrentes
d.e execução de acordos firmados perante o MinisLério Público o
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. ç
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITÂçÃO

PESSOA ]URIDICA
Lêl Fdêrãl No 5194 de 24 de Dezembro dê 1966

No 12618 t7
Êmissão:02l

CREA-PB Vôlídâder 01/03
Chavê: Z6Awà

L7

PL-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da paÍaíba

CERTIFICAMoS que â EmprÊsâ mencionâda ênconlra-se registãdâ nêsle Cohs€lho, nos T6rmos da Ler 5.194/66. confolme os dados;mpr€ssos
n6stâ cerlidáo. CERTIFICAMoS, ainda, qu€ a rêíenda pessoa juídicâ e s€u(s) r€sponsáv6l(is) Écnico(s) esEo quit€s com as suas anuidades e
demais obrigaçóês junlo âo Conselho Regionâ, de Engenhâriâ ê AgÍônoÍnia dâ Parâibâ - CREA-PB, estando habititada a exercêr si.lâs aliúdades.
circunscrila à(s) atÍibüiçáo(ções) de seu(s) Í€sponsavet(veis) iécnjm(s).

lhtsêssdôí.)
Empr€sa: CONSTRUÍORA §UASSUNA & MARÍINS LTOA - Epp

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Reglsroi 000033943-4

Cat€goria: Mâhiz

Capital Sociel: R$ 2.000.000,00

Daia do Capital: 07(141201 7

Faixâ:5

objetivo sociôl: coLETA DE REsiDUos NÃo PERtGosos; oBRAS DE URBANTZAÇÁo - RUAS, pRAÇAs E cArÇADAsi oBRAS DE ÂLvENARtAi
CONSTRUÇÁO DE EDIFíCIOS; CONSTRUçÃO DE REoES DE ABASTECIMENTo DE ÁGUA, CoLETA oÊ EsGoTo E coNSTRUÇÔÊs
CORRELATAS, EXCÉTO OBRAS DE IRRIGAÇÃOi CONSTRUçÀO OE RODOVIAS E FERROVIASi DEMoLIçÁo DE EDIFicIoS E oUTRAs
ESTRUTURAS; CONSTRUÇÃO OE INSÍAI.AÇÔES ESPÔRTIVAS E RECREATIVAS: PERFURAÇÔES E SÔNDAGENS; OBRAS DE
TERRAPLANAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÔES; SERVIÇOS DE OPERAÇÓES E FORNÊCIMENTO DE EQUIPAMENÍoS PARA TRANSPoRTE Ê
ELEVAÇAO OE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PREPARÂÇÂO DÊ TERRENO NÃO ESPECIFIcAoos
ANTERIORMENTE; PINTURA PARA S'NALIZAÇÁO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUçÃO DE BARRAGENS E RÉPRESAS
PÂRA GÊRAÇÃO DE ENERGIA ELEÍRICAi CONSTRUÇÃO DE ESÍAÇÔES E RE0ES DE DISTRIBUçÁo DE ENERGIA ELÉÍRICA]
TRANSPORTE ESCOÁR] TRANSPORTE RODOVIÃRIO DE CARGAS, ÊXCÉTO PRODUTOS PERIGoSoS E MUDANçAS, INTERMUNICIPAL,
INTÊRESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÁO OE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁoUINAS E EQUIPAMENToS PARÁ
CONSÍRUÇÁO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENToS AGRIcoLAs sEM oPERADoRi
ÂLUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉD,OS E EM DOMICÍLIOS: AÍIVIOAOES DE LIMPEZA NÁo EsPEcIFIcAoAs ANTERIoRMENTE.
(coNF. tNsTRUttíENTO DÊ CONSOLTDAÇÃO DE CONTRATO SOC|AL, DE O7tUt2O17) -*-.*-'- HABILTTAOA PARA
EXECUÇÃO OAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OSJETO SOCIAL. EXCLUSIVAMÊNTE No Â[,B,To DAs ATR,BUIÇÓES Oo
PROFISSIONAL DO SÊU OUAORO TÉCNICO,

RestíÇó€s do Obietúo Social:

Ender€Ço Marriz: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1o ANDÂR, CENÍRO, R|ÂCHO DOS CAVALOS, pB, 58870000

Tipo de R€istor DEFINITIVO ( EMPRESA )

Dâlâ lnicial: 28/01/2010

Datâ Find: lMêÍinido

Regisfo R€lionâl: 0000000056O4P8

DÉcridão

. A cepacldâdê !écnlco-pÍofissional da êmprêsâ é comprovâ<la pêlo conJunto dos âcêÍvos tiácnicGs dos pÍofisslonâis constântês dê sêu
qúãdÍo nácnico.

- Esta cartidão perdêaá â válldádg ca6o ocoÍya qualquer altêração posterior dos ol€manto3 ca<lâstÍâis nêla condd,os

Ulüm Anuldâde PeÀ
Aoo: 2017 {1/1)

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

- 

lnformaçôe§ / Notes

- 

Rêsponsávels Téchlcos

PÍOfS§ONâI: DAVID ÀN6ELO LINHARES MACIEL

R€gisfo: 061005S79-3

CPF: 005.m2.763-93

Oela lnÍéo: 2üO6nO17

Dâta Fim: lndêfniro

Detâ Fim de Conlrãto: m/0í2O22
Titulos do PÍof ssiônal:

ENGENHEIRO CIVIL

Aribuiçáo: o DESEMPENHO DAS AÍ|V|DADES OOARTTGO 7.. DA RESOLUÇÃO No218rrc, DO CONFEA

Tipo dê Responsabilidade i RESPONSAVEI- TÉCNICO

A aute.nickjade delã Ce,lidão pode sê. v€Íí €da 6m: htlpr/ü6a-pb

PTofssionâI: PAULO HENRIQUE FARIAS DÊ LIMA

R€gistro: 16'1601253S

CPF: 102.104.354-02

Oata l^ício, 18lUl2O17

por:adêpl pl't91.253.41.39

í rr, lsz \]
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAçÃO

PESSOA JURIDICA
Lel Federal Í{o 5194 dê 24 dê Dêzembro de 1966 CREA-PB validade:01/

No 1261 3l
Emissão: 20L7

18
Chave! 26A

. CPL. o

tb.JfÉ-
(-
o

Conselho Regional de Engenhâria e Agronomia da paraíba

Dâta Fih: lndefnido

Dâtâ Fim dê Contrato: 2EO3/m22

TÍtulos do Prof ssional:

ENGENHÊIRO CIVIL

ÀmbuiÉo: ART|Go 70 coMBtNADO COM O 25 DA RÉSOLUÇÃO 218/73 Dô CONFEA.

Tipo dê Responsabilidâd€r RESPONSAVEL TECNICO

P.ofssioÍÉl: SÀUL RAMOS OE OLIVEIRÂ

R€gisro: 16í39266t0

CPF: 065.726.114-93

oata lnício: 08/03/201 7

Data Fim: lndêfnido

Datâ Fim dê Confab: 081C3/2022

TíluloÉ do Prorssbnali

ENGENHEIRO ÀGRÔNOMO

AHtuiçáorArt.5, comtÍnâdo mm o 25, da ReB.2l8173 do CONFEA

Tipo de Responsabiladadê: RESPôNSAVEL TÉCN|CO

Profssionalr CAIO FRANKLIN VIEIRA 0E FIGUEIREDO

Regisfo:161399S24-O

CPF: 071.550.104-64

Dáa InÍcio: 16í022016

Data Fimi lndêfnido

Dáâ Fim d6 Coflfato: lndeÍnido

Íítuk1s do ProfssiJnal:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Àtibuição: ART. 2 COMBINADO COM O 3, DA RES347/00 DO CONFEA

ENGÊNHEIRO OE SEGURANÇA DO TRABÂLHO

Aribuição: Artigo 4ô da Rêsolução 359/91

Íipo de Responsábilidadê: RESPONSAVE! TÉCN|CO

P'ois§iona|: DIEGO DE BRITO ÔLIVEIRA

R€gisto: 061246362-í

CPF: 022.359.903-47

Dãnâ lní.iô: 17112n014

Oetâ Fim: lnd€Ínido

Dãle Fim de Contato: lndeíinido

TÍtulos do Prof ssioml:

ENGENHEIRO CIVIL

AfibuiÉo: ARTtGo 7. DA RESOLUÇÃO N?18, DÊ 2906í 973. DO CONFEA

Tipo dê Rêspôhsabilidade: RESPON§AVEL TECNICO

I/)l
u/

a ádárÉidade d6rá cértdar pode s wfiédá m. htpr/ce-00..#.*.or^r'-, *
hpÉ$o em:0zml2017 às 10:20:29 por: ádâpt. io: 191.253.81.39

4l]v\{
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CERTIDÃo DE REGISIRo E QUITAçÃo
PESSOA FISICA

Lêi Fedêrâl t{o 5194 de 24 d€ Dêzêríbro dê 1965

No 126
Emlssáo: O4l

CREA-PB Válldâde:31/03
Chaver EWCBxconsêlho Regional dê Engenharia e AgÍonomia da PaÍaíbô

CERTIFICÂ!úOS qu€ o pÍofssionel mêncjonado 6ncontrs-6€ r€gastrãdo n€si6 Consêlho, Íros têrmos de L6i 5.194166, d6 24112196ô, coofoÍÍr€ os
dados acima, CERTIFICAMOS, ainda, fuc€ o ostab€leom€nto no6 srtilos 68 ê 69 dâ íÊí6Íide Lêi, quê o rntelÉ§sâdo não §€ êncontre êm débilo com o
CREA.PB,

_ lnt€rês6ado(a)

PrcfS.§bNâI: DAVID ÀNGE.TO LINHARES MACIEL

R€gisbo: 0610O597S.3

CPF:005.092.763-93

End€roço: RUA PROFESSOR FRANCISCO GONÇÂLVES, 1300, APTO í204, DIONISIO TORRES, FORTALEZA, CE, 60135430

Tipo d6 R€gislro: VISTO PROFISSIONAL

Dâtâ lnicial: 04m3/201 5

Dâlâ Finâl: lndêihido

- 

ÍÍtulo(6)

GRADUAçÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atibuháo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDAOÊS DO ART]GO 70, OÂ RESOIUÇÁO M.218r/3. DO CONFEA.

IÍIstIIUhão d€ Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTÂLEZA

Dalâ d6 Formâção: 26/082011

_ Do§cÍlÉo

cERTIDÁÔ DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FiSICA

. A íelslfc.aÉo dêst docuDonto consdüll.so 6m crlme pÍevl.io no Código Ponãl Br..lldÍo, sulellando o(a) auto(â) à re8pectlva aÉo penâ|.

. CERT|F|CA*|OS qu. câro ocorra(m) âlt6râçto(õê6) nols) el€mênto{s} cônddo(3) n€3tê documênto, e6ta C€rtidão pôÍdêr"á â 3ua vâlldade
pârâ todoa o! êíêltôi,
- Elta carüdào pqdorá â vâlldâdc, câso ocorÍa qusl$raÍ âtbl'âçao po5lario' doa alqneítoo crda3tttlt nela conildo3.

. Válldo .m todo t rÍltórlo nâclonâ|.

_ uldmâ Anuldâ<h P.ga

Ano:2017 (5/5)

- 

R6pon3âbllldades ÍÔcnicâ§

Émprêsã: NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Rogisro: 000341 964-9

CNPJ: 11í78.402/0001-12

Ddá lniciô: 3O/1212015

Dd, Fimr lrúêfnido

oatá Fim dê Confeb: lnd€íinido

Tlpo de Rosponsabílidadê: RESPONSAVEL TÊCNICO

EmpTÉsâ: CONSTRUTORA SUASSU}{A & MARTINS LÍDA. EPP

Rêgisfo: 000033943-4

CNPJ: 04.,141.785/0001-99

Oarr Iniio: iAl06/20í7

Dâla Fim: lndêfniio

Oata Flm de Contatô: 08/05/2022

Íipo do Rospon§ábilidsd€: RÉSPONSAVEL TÉCNICO

A sutênlcidadê d€slâ C€Ílrdão podo sr e6nli@da em: hfipr/q€a-pb silâc.lM.br/público/ coo a

lmpB$o om;04/09/2017 a 12:13:07 poí: ádâpr. ip:17/ t§.43.210

É4"
§g

ríyútlN

_ ln ormaçõoÊ / ilotâ6
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CERTIDÃo DE REGISIRo E QUITAçÃo

PESSOA FISICA
Lêi Federal Í{o 5194 de 24 dê Dezembro dê 1966

Conselho Regional dê Engênharia e Agronomia da Pâraíba

CREA.PB
Emlssâo:19l
validâdê: 3u

No 12241

Chave: a24O8

- 

O€scíçáo

CERTIoÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FiSICA

- 

lnte.êssádo(a)

PlofssioÍ}a|: PAIJLO HENRIOUE FARIAS OE LIMA

Rêgisüo: 161601253$

CPF: 102.104-35/{2

EndeÍêço: RUÂ Amêtiâ B6mâldo Mâíia dâ Silva, 73, Bosqu€ Piranhss, SÂo 8ENTO, Pa, 58865000

Ílpo d€ R6gi§no: oEFtNtTtvo ( PRoFtsstoNAL DtPLoMADo No PAls )

Oâta lnicj8l 20m1/2017

riúlôíBl

GRÂouAÇÀo

ENGENHEIRO CIVIL

Abbu(ro: ARTTGO 70 COMBTNAOO COM O 25 OA RESOLUçÃO 218/73 DO CONFEA.

lnstituiçáo dê Ensino: cENTRo uNrvERsrTARlo oÊ JoÁo PEssoA

oâtâ dê Formâção: 120112017

- 

lníormações / l{otâs
. A fá|lmcacão dest docum€flto conlftul.rê êm cÍtnô p.evlsto no Códlgo Penâl Brâtll€|.o, rulêltaÍÉo o(â) ãuto(â) à rsspecüvâ ação P€nal.

- CERÍIFICA OS que cá3o oco.ra(m) .lteraçáo(õ.r) no(6) elern nto{r) conldo(s) ne6t documeÕto, €sta C.ítid.ão p.Ídorá â 3u. vâli&de
paÍ! todo8 os elehú.
- &ts 6arúdâo perderá a valldedo, c!!o ocolÍâ quelquer â]brâçfu poBterlot dos €lementoa cadâ3t ai! nslâ conldo3.

. Válldo em to<lo tearltóÍlo nacional.

- 

ÚEmã Anúldâdô Pág€

A^o: 2017 (1/1)

- 

R€§ponsáblll&de6 Tácnlcáa

Empr€sâ: CONSTRUÍoRA SUASSUNA & MARTINS LÍOA - EPP

R€gisto: 00OO33g4g

CNPJ: 04 441 7a5/O0O1-99

Oatâ lnicio: 18/g/2017

Oala Fim: lndêfnldo

Oâls Fim de Contâto: 28/03/m22
'l'ipo do Responsâbilidádê: RESPONSAVEI- TÉCillCO

.P t"
§g

CERTIF,CAMôS qu6 o prcfssionel m€ncionado 6ncontre's€ r€gistrâdo n€st6 Conselho, nos brmos da Lei 5.194/66, da 24112J19ffi, coííoÍrn€ os
dsdo§ âcims. CERTIFICAMOS, ain&, fâôê ô €stabelocimgdto íros ârtigos 68 6 69 da r€f6ída Lêi, que o inteEssâdo náo se enconFa em débjto com o
CRÉAPB.

$(

I
6/Y,"'fi

\,/
A autBnt,cidade d6lâ C.didilo pod€ s€. vêificade 6m: lnrpr/6@rb.3il*..e.br/p!blicd, c!ín ã cnâvâl â24@

lmpEso n: '171052017 & 15:11:24 wt. aôa!,., tP. 191253.4.209 f K
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cERTroÃo DE REGTSIRo E eurrAçÃo
PESSOÂ FTSICÂ

Lêl Fd€ral Í{o 5194 dê 24 dê D€zê.nbÍo d€ 1965

conselho Rêgional de Engenhariâ e Agronomia da Pa.aiba

No 1216
Emlssáor O

CREA-PB valldede:31l

c)

,f)

Chavê: a6

CERTIFICA'úOS quê o prcíssbÍrâl mênclonâdo 6nconfã-s€ rBgistÍado n€stê Cons€lho, nos brrnos da L€i 5.194/66, da 2411i,19ffi, coÍíoíÍne os
dsdo6 acima. CERÍIFICAMOS, ãindá, íâc€ o êstâbelacim€íto nos ârtigos 68 ê 69 de aeíeride Lei, quê o inlôlassado não s€ €nconhe êm débilo com o
CREA-PB.

Oâ!crl,cão

cERroÁo oE RÊcrsÍRo E ourÍAÇÃo pÉssoa FÍsrca

lnte.ê3sâdôlâl

Pmfisdôndr SAUL RAMÔS DE OLIVEIRA

Rê(isto: 16139266&0

CPF: 065.726.114-93

Êú€roço: RUA JosE KELToN PEREIRA GoMEs,274, cAsA 10 c, MULTIRÁo, sAPÉ, Ps, 58340000

Tipo d6 R€gislro: DÊFlNlÍlVO (PROFISSIONÂ! OIPLOMADo NO PAIS )

Dâtâ lnlciâl: 08/03/201 7

_ Tftulo(s)

GRÁDI,JAçÃo

ENGENHEIRo AGRÔNoMO

AnibuiÉoiÂn.5, combrnado cofi o 25, ds Res.218/73 doCONFEA

lnstiluição de Emino: UNIVERSIDÂDE FEDERAL DE CAIIPINA GRANOE

Date dê Foímâçáo: G/102014

_ lnÍormáçõê3 / Nota3

- A falilficáçào dêitâ documento consütul-s. om cÍlmê pIevlito no Código Penâl Bràslldro, sulêltârxlo o(â) âuto(a) à trlp.ctlva ação pônâ|.

" CÉRÍlFlCAfOS que ca6o ocoÍIã(m) âltoÍrçào(õês) no(s) 6lemonto(!) conddo{r} ne6te d,ocumento, e6ta Coúdão perderá e BUe v.ll.lâd.
paÉ todor o3 êfslto§.

- E t, crr{dão p€Ídorá â velldârlê, câao oconâ qual$nÍ aliôrâçao posbrtor doa alemôntoc câdrctr.L nelâ cofltldoa.

- válldo em todo !.rÍltórlo nâclônal.

- 

Útümá Anúldâde PâgE

Anor 2017 (1/1)

- 

Re6ponsãbllldád€§ Tácnkas

Emprê6â: CONSTRUTORÂ SUASSU|{A & MÂRTINS LÍOA - EPP

Regisro: m0033943-4

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Datiâ Inacio: 08/03201 7

Ddâ Fim: lndeinido

Oât8 Fim dê Cont'âb: 08/032022

Ípo d6 Rêsponsâbilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

,1

É*'§s

,f
MJL-

A auroiticldadô d€Étà CÁnidão pods sor vdif@da em: htgr/ú6á-pb.sitac,cóm.br/publicd, @m a chavo:â6788 -J I /
lmpEs 6m:02/04/2017 Às 16:,14:3€ por:6d6É, ip: rgt2orr"" ,l 
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CERÍIDÃO DE REGIST.RO Ê QUTTAçÂO
PESSOÂ FISICA

Lêl Federal o 5194 dê 24 a!ê Dezêmbro de 1966

rt: lbZ
No 12166 L,-
Emlssáor 02l L7

CREA-PB valldader 31/0 ltpr-

(
C)

.o
conselho Regional dc EngênhaÍia e Agronomia da Paraíba

_ Descrlção

CERTIDÁo DE REGISTRo Ê oUIÍAÇÃo PESSoÂ FISICA

- 

IntêÍê6sado(a)

PTofissbm|: CÂIO FRANKI.]N VIEIRA OE FIGUÊIREDO

R€gist-o:161399924-0

CPF: 071.550.10464

Eíú€roço: RUA JoSÉ oloNízlo oa slLVA, 271, êm írênte ao giná3io dá t FP8, cAsTELo BFlANco, JoÃo PEssoÂ PB 58050660

Iipo d€ Rêgi6to: OÊFlNlÍlVO ( PROFISSIONAL DIPLoMADO NO PA|S )

Ogia líi<tel: O2|O2DO15

CERÍIFICAMOS qu€ o pÍoissionál mêncionâdo êhconLâ-66 registrado n€sl6 Cons€lho, nos t6rmos dâ L6i 5.194/66, do 2411?J1966, coofotme o§
dados ecima. CERTIFICAMOS, aindâ, íâce o êstab€lecimênto nos ârligos 68 € 69 da reí€nda L€i, que o int€íÊssedo não s€ encontsa em débalo com o
CREAPB.

- 

TÍtulo(§)

GRAoUAçÃo

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atibukão: ARÍ. 2 COMaINADO COM O 3, OA RES.447I00 DO CONFEA

lnstitui;ão ê ErEino: FACULDADE UNIDA OA PARAIBA - UNPB

Dáa d6 Formâç5o: 28/012015

Pós - ENGENHARTÀ

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRÁBALHO

AniboiÉo: Anigo 40 da Resoluçáo 359/91

InstItUKÉo d€ En§.no: FIP FACULDADES INTEGRADAS OE PATOS

Data do ForIÍteçAo: 27lOAnO16

_ Ihtdmâçós3 / llotâ§

- A ÍâLtícâção deBt documeíto consltul€ê om cÍlme pr.visto no Código P€oâl Bra.llCro, 3ulcllâÍrdo o(â) âuto(â) à retpectivâ ação Penal.

- CERT|FICAIIOS quâ cá§o ocorÍa{m} sltoraçâo(ôe6} no(s) el6nênto(3) conüdo(§) nertê documento, estâ C€Ítldão perderá â §ua valldrdê
parâ todos os stêlloa.

- Eatâ cortidào p€a(baá a valkta<L! câro ocoía quãlqoer ôltrração poabío. do6 elâínontôô cá<fa3trâaa rElã conftoa.

- válldo êln todo bIrltórlo nâclonal.

- 

útdmâAnuldâdo Pegâ

Ano: 20r 7 (1/1)

_ Rêsponsãbllldâde5 Íácnlcâ3

Empí€sa: CONSTRUTôRA SUASSUNA I MARTINS LTDA - EPP

Rêgasbo: 000033943-4

CNPJ: 04-441.785r'ú01-9S

Detâ lnkio: '16/0212016

Oata Fiín: lnde{niro

Dâta Fim de Contâb: lndefinido

Tapo de Respoflssbilidâdê: RESPONSAVEL TÉCNICO

A aúlôntEidâde d6l, C€ôdâo pql6 *r voiiedâ eB
lmpÉso emi02104/2017 ás 19:51:19 po. âdáPl tp:170.7a.7.216
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CERTIDÁO DE REGISIRO E QUITAçÃO
PESSOA FISICÂ

Lêi Fêdêral No 5194 dê 24 dê Dezêmbro dê 1966

Conselho Regionôl de Engenharia e Agronomia da paraíba

CERTIFICAMOS que o profssionâl mencionado €ncôntÍâ-s€ rêgiskado nesle C,onselho, nos termos da Lêi 5.194/66, de 2411211966, corÍorme os
dados ãcima. CERTIFICAMOS, âinda, íac6 o êslâbelecimento nos artigos 68 ô 69 da referidâ Lei, que o intêress€do náo se en@ntrâ êm débito com o
CREA,P8,

_ lnt€.ês§âdo(e)

Profissional: DIEGO DE BRIÍO OLIVEIRA

Registo: 061 246362-1

CPF: 022.359.S03-47

End6r6ço: RUÂ JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE, SN, CENÍRO, RIACHO DOS CAVALOS, P8. 58a70000

Tipo dê Rêgistso: VISÍO PROFISSIONAL

D de lnicial: 04h212014

Dâtâ Finãl: lndoíiniclo

_ Íitulo(r)

GRATX,AçÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atihrição: ART|Go 70 DA RESOLUçÃO N918, DÊ 29/06/1S73, DO CONFEA

lnstituição de Ensinor UNIVERSIDADE FEDERAL OO CEARÀ

Dala de Fonneçáo: &9/08/2013

- A falsif,caçáo dê6tê docurrênto consütra.s€ êm ôrlmê prêvisto ho Códlgo Pênâl Brasileiro, §uieitândo o(a) auto(a} à ÍêBpêcttue âÉo pênal.
. CERTIFICA (}S qua caso ocorta(m) altêÍâção{õê3) no(s) ê!êmênto{s} êontido(s) n.stâ documento, ê3tâ CênHão perdêÉ a slra vatidade
Írerâ todo§ os êfoitos.

- Esta c€Íddão p€rderá e valldedq cá6o ocoira qualquer altaaasâo posbrior dos êlementos cádstrais íelã conlidos.

' Válid,o em toalo têrltóÍlo hãciohel.

- 

inrotmâções / Notas

- 

ÚHma Anuldade Paga

Ano: 2017 (1/1)

_ R€Gponsâbllldádes Téclllca§

EmpÍêsa: CONSTRUTORA SUASSUNA& MARTINS LTDA - EPP

RegÍstro: 000033943-4

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Osta lniao: 1711212014

Dâts Fim: hdefnido

Oata Fim dê Contatc: lndofinido

Tipo dê R€sponsab,lidadê: RESPONSAVEL TÉCNICO

Â au!ênlicidad6 d6ta Cerlidão pode $r verili€da em .bÍ/publicc/ @m â chavê: cYZZa
lmpesso 6m: 0d04,2017 às I :32:0ô por: âdapl, p: 177.1 35.49.134 M

.zíÃnEtu\pííS'rrr "à
lo- ô\
l* í'l

ro rzzoo§gzor-- i)
Emlssãor o6l\Íl2otl ^4,/
varidâdê! 3rlolfi&r q'11t. oY

Chavê: CYZZã v
CREA-PB

CERTIDÃo DE REGISTRo E QUITAÇÃo PEssoA FÍsIcA
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Govemo do Estado da Paraíba
Sêcret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

REDES

CERTIDÃO SIMPLTFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

CeítiÍicamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nestâ Junte C,ômêrciâl e são vi tes na data da sua e edi o,

ObJêao Sodál

ddnoüÉo dê crlir'cjos e oltras estr.rtu.ã6: cü)§tuçáo dê nst.láçõe6 eÊport vâÉ e r€(í€âtvãsi peólações e soidâgeI' ob66 dê tundação 6 lenád.hâgêhi al'Jgu.l de
porâ tânspdtâ e el€vaÉo dê .-!4i pr€!áÉÉo dê tê@.6; pinturà para sihálizçãô dê plsla Ddoüá.i4 é Âoroponct costíuÊo de bâtrãg€n§ ê Etnê*i cônsltuçáo de

.§tâçõês e rcdê§ dc disrib'rição d. encfgla eEtricã; locáÉo dc ârrtdnóvéis, maqliÉs . .quipâmêntG e equipsmá16 âgícdás sm @dutor @ op6âdo. dugud de âdâim..; [mpcza ê.n

Ê6ios e efr ddnicfosi âtivtladês de lmpeza não espêoicã&6 .Er€timre: Í,.n6poíre escobl1 Íranspo.te ,!dd'áro dê c.,9., erero p.Edutos pengosos e moóanç3s, ír.rôicigd;
Transpo.lâ rodovi:ho do Ér9a. €xcáto produlos pengoee e mudânças, intmunicipal, inld6ld@l e intM.omâl

Esta eúdào í!r .nidóâ autmájeineí!. !., @a! ! lroi 7, à5 1 1l 1 :44 (hdÉno de BÉs0ia )-

S6 EpÍÊssá, vâiíe. úe atnáli.jdãde ao iüPril/Err.tltri,tlÊ.9d.b., cofi o códgo aSU09PÉ3.

ffi [ü iltil til flt flfl ilffi flffi til lffi il]l ffil Hr llil lil
PBC1100217210

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

l

Pbtocolo; PBC170021 721 0ome Ehpr.iari.l: COTiSTRUTORÂ SU^SSUN^ & ARTINS ITDA - EPP

N.tuÍEzi Jundlca: snlsdad! Emprêsáriâ Lihitádá

oára dê Aio con.ütutivo
1,16Y2001 14rc5/2001

NIRE (Sâdê)
252403?2476

CIIPJ
04,,l,l1 .745,{)001€9

Rua 28 DE DEZEMBRo, N' 0J 0, ANoAR 1 . cENTRo - RÉóo do8 câvdoJPB - cEP 5887o{m

EPP {Empíêsâ de Pequono Pod€)R§ 2.000.000.00 (dois hihô€s l€e6)

Rl 2.000.000.00 (dols milhó€s rúi6)

MÀRIA DOLORES VIEIRÂ
SU,|6SUNA

AÀ,IARILOO §UA§SUNA MARTINS

N

S

395.055_,í 5t-37

343,679,2ô4-00

Pârddpeçao ho crphC
RÍ 153.0C0,00

Pârtlcipâoão no captál
Ri 1.a47.0r0.00

D.d6 do Adhlnl.Lrdo.

AMARILOO SUASSUNA MÂÂNNS 3.13.679.264-00

SEM STAÍUS
OO2 / 021 . ALTERACAO OE DADOS 1EXCETO NOME
EMPRESARIA!]

Úúmo ÂrqulvM.nto

07n412017 24170133729

o)

.D)

r\
ôl
--,

I

\II
/Bl^4P
'íde1 i

hV

TéÍnlno .lo h:nd.to

Tóír'lno do m.nd.io

r{,,
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CERTIDÃO ESPECíTICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cerlificamos que as informações abaíxo constam dos documentgs arquivados
nesla Junta Comercial e são vi na data da sua

A.quivah.nlo6 Poclríio'.s

i' CPL

1de1

bt

.o

223

223

CONSOLIOÂÇÁO OE CONTFÁTO/ESTATUÍO
atÍER óao oE DADOS (€XCETO NOME ÉMPRESAÂjAL)

ÀIIERACAO DE OAOOS (EXCETO NOirE EMPRESÂRiÂI)

RECURSO AO PIENÀÂIO
ALÍERÀCAO DE DADOS íEXCETÔ NOÀiE EMPRE§ÀRJA!)
OÜÍROS DOCUMÊI'TOS DE INTERESSE DA EüPRESA / EMPRESAÂIO

afTERÁCÂô DE DADOS 1EXCETO NOME EMPRESÀ!{Â!)
OU ÍROS OOCUMENÍOS DE II\ITERESS€ DA EüPR€SÂ / ÊMPRE§ARIO
ENOUÀDRAMENTO DE EUPRESA DE P€OUÉÀIO PORÍÊ
AL'TERACAO DE DÂOO§ E DE NOME EMPRESAÂIÂI.
coNsÍ!ÍulcAo/coNTRÁTo

A â6itâÉo d.sra edidáo êstá óndidonâda à Êsia eíjdãô íoi ehltda áuidÉlieDente êh 0sí 1/2o17 às 13r.1-1:24 (hóálô dÉ s6s,liâ).
S. mpr*s, wif6. §u. aúelkidad€ rc htFsíUwi.déim,pb.gov.br lÚ o ajdigÕFÀIRCCY.

ilililfr ffiililHt ffi ffi ffi ffi ffi ffi fliltil Hffi
PBC17 002 t7 250

Maía dê Fatima Ventura Venancio
Seoetário{a) Geral

CéílÍ.amos qüs CONSÍRUIORA SIIASSUNA A MARÍ|NS LTDA - EPP
êncontr.€ê rêgistâdà nêsG Junt. Cone.ciá|, côho 6ê9ue:

Protocoloi PBC170C217250

C{FJ oa,,Ui.7Ar000l-9s
SEM SÍATUS

End..êço c@p&to 23 oE oE2ÊltlgRo_ Nq 0t 0, aNDÀR I, cEt{tFo - Rià.ho doE càvâtoô/p6 , cEp 53870-000

Govemo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

12t11DO15

w

/4
r.t



Miúistêíio dô tleserrvnl\,inrenlo, lr'tdúslria e Conrórcio É\torioÍ
SecretaÍia de (:omórc:o e SêÍvi.1os

Oepaítamenlo !acionai de Rcaistío do Conrércio
Junla CoÍriercialdo Eslado da Paraiba - JI.JCEP

lJp

DECLARAÇAO DE ENOUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

lirno. Sr. Prcsidente da Junta ConreÍcial do Eslado da Paraíba - JUCEP

^ 
Sock)dacie CONSTBUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA, com ato constitutivo

lcgistrado na Junta Comercial em 1410512001, NIFE: 25200372476, CNPJ: 04.441 .785/000I -

99, ostai:elecido(a) na RUA JOAQUIt\,1 VlElnA DE ANDRADE,027 , Contro, Fiiacho dos Cavalos
- PÍrrrí;a, CEP: 58870-000. requer a Vossa Senh<rria o aÍquivaínenlo cjo prcserrle lnslrurnenlo e

.irrclaÍr, sob as per)as da Lei. q'Jtl se enquadra na condição de ElvlPt{ESA DE PF-OUENO

í'CllT!, Ios leÍmos da Lei Cornplcrncnlar n' 123, Ce l4l1?12006.

C(i(ligc do ato: 31ô
i)osc'ição do Aio: ENQUADRAMENTO DE El\IPRESA DE PEOUENO POFTE

Riaclro dos Cavalos - PB , 19/01/201 ir

f-ara uso exclusivo da Junta Corrorcial:

rtlDC LN4

utl**-AÊ*ü*á**^
l!,lAnlA DOLOI]ES VIG lllA SUA§SJl.lA

Sóci0

Etiquelãr de registro

/j

I

f,, et' lbà
o

o

.) 0Pc

(

o

Í:t!§§*e-".0i"81.E§*$S§:.FrFSffi "ffi filFê?S.i?ffi
Autentlcacáo Dloltalvf .Í,52ôetd.í,r§r,ee..rí. rr )0,

ôb tàd 3 72 rl2oo€ úa6. ,s ír.n dtiáú qú4.ou
d.l,ú,E5gft.dide!&

cód.
sêt ohiâr d€ FisE&á.áo Tbo llomsl C' aEu59662oa1a:

- M* *X"; - ""o 
J'A.Hâ*#.trtá1â,n'.,,.so.r,."
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cFsrânré cêsta ftr;ã A._Àà a.erêdãla
r6!úa.lo(31 cdric-ru rM*j;6 riyl;;co

I ) ê{. 6 o lirm €lo Eaiarâdo
1 ) 6d. docrÍrtu 5 p:,tê ..iêl?r.i. (b píút$o eriü.do d, â@rdô m, ó rl. .erYÍ* dê dr. !. :Éà

d€là á!oô',F F,ê...'.ift{n. â
X.6rôíin áio(s) nGld.d(ê.)
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Dc P
REpúBLtcA FEDERATTVA Do BRAS|L

ESTADO DA PARAIBA
cARTóRto AzEvÊoo slsros

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.

rNrenotçÕes E TUTELAS DA coMARcA DE JoÃo pEssoA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not. br

cERÍDÃo DE AUTENTTCAçÃo DtctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Naseimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dã Paraiba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - Inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do oÍiginal que me foi aprêsentado e neste ato confiÍmo sua autenticidade atraves do Código
de Conúole e Autenticação abaixo.
O reÍerido é veÍdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14103/2017 às 09:16:45 (hoÍa de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94Í057f2d69fe6bco5bd80172e4b6194Í59225cd47bc20889fbc655eÍ0de85884433141deí307
064d87761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b84599868ecÍ033a93cÍa4c5Í7bd72tb4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CONSTRUTORA SUASSUNA
I MARTINS LTDA - EPP e emitido através do site do Caítório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigorArt 1o. e 10o. § 1". da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 14103/2018 às 08:50:13 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 669996

Código de Controle da Autenticação:

5952í 4031 70848320040-1 a 59521 403í 70848320040-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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CONSTRUTORA, S{. ASSl-rNA E M.{RTINS LTDA EPP
CNPJ: 0t1.441.785/0001 -99

RUA 28 DE DEZENTBRO, IO, CENTRO
RIACHO DOS CAVALOS. PB

DICLARAÇÃO DE f,NQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA E EMPRI,S
DE PEQUENO PORTE

A Lmpresa CONSTRLTOR{ SUASSUNA E MARTINS LTDA EPP inscrita

CNPJ sob n" 04..Í41.785/0001-99. por intsrnrédio de seu representante legal, o Sr.

AMARILDO SUASSUI{A MARTINS. portador da Carteira de Identidade n' 792.555

SSP/RN e do CPF n" 343.679.264-00. DECLARA para Íins do disposto. sob as sanções

administrativas cabí'r'cis c sob as pe'nas da lci. quc na prcscntc data é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conibrme inciso I do anigo 3" da lei complementar n"l23. de

14t1212006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE. conforme inciso II do artigo 3' da lei

complementar nol?3, de 1 4 I 12!2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parrígratb 4'do
artigo 3'da lei complementar n' 123. de 14 de dezembro de 2ffi,6. Válida ate 31 de

Dezembro de 2017.

Catolé dô Rocha - PB, 05 de Junho de 201 7

r:-A rnl Suassuna \{artins

Proprietário

lexandró Alves Santas

Contador
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http6/aúdigital.azevedobast06.nott,home/compovante/5952220617092445077I

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OA PÀRAíBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM I EE8

RO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óSITOS E PRIVAÍIVO OE CASAMENÍOS, INTERDIçOES E TUTELAS DA C
JOÃO PESSOA

Av. Epíácio Pessoa, í'145 Bâirro dos Estad6 5803G00, João Pessoa PB
Tel.: 183) 324,1- 0,1/Fax {83) 3244§484

http /lw!vú'. azeved obasto§. not. bt
E{nail: .ártorio@az evedobastos. n ot br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENNCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevâlo de Mirândâ Cêvâlcânti, Olicial do Primeiro Regi6tro Ciül de Ne6cimentos e Óbto6 e Privativo de Cásemehto6, lnterdiçôes e
Íutelas corn atribuiçáo de autênticar e reconhecer írmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em üdude de Lei, etc...

DECLARA para 06 devado6 ín6 de direito que, o docuhento em anexo identiícado ihdividualmente em cada Código de Autehticaçh Digitalt o! na
referida sequência, íoi autehticados de acordo 6om as Legislaçóes e nôflnas vigeitesr.

DECLARo ainda que, parâ garantir transparência e segurança jurÍdica de todos os atos oriuhdos dos respectivos seÍviços de Notas e Registros do
-stado da ParâÍbâ, a Corregedoria Gerâl de Justiçâ edÍtou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinândo a inserÇáo de um ódigo em todos os

vatos notoriaiE e reglstrab âssrm, cãdâ Selo Oigrtal de FiscalizaÉo Extrajúicial contém um código único (por exemplo Sdo DiEltal: 48C12345-
XíX2) e dessa Íormâ, ceda auter icaÉo processada pela noô6a Serventia pode ser conÍrmadâ e verifcâda tanta§ veze6 quehto for nece6sário
através do site do Tnbunal de Justiçã do Estado da Paraíba, endeíeço http://coregedoria.tjpb.jus.brlselGdigitau

A autenticaçáo digital do documêfito faz pÍova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, â empre6a CONSTRUTORA SUASSUNA &
ARnNS LTOA - EPP tinha posse de um documento com ás mesmas caracteÍls1icás que fo.am rcpÍoduzidas na cópia aúenticada, sendo da

empÍesa CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP a re§ponsabilidade, única e exclusiva, pêla idoneidade do documento
apre6entado a este Caftôrio.

Esta DECLÂRAÇÃO Íoi emiüda em ?p,l'fim17 C,y'Ai?1(hoÍa local) atrãvés do 6i6têma de autenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo ooln o Art. 1o, 1ff eseus§§ 1. eT daMP 22OOl2ú1, como tamtém, o documento eletrôhico âutehticado contendo o Certiílcãdo Digitaldo
trtulaÍ do Cartório Azevêdo Bastos, poderá seÍ solicitado diÍetamente â emp.esa CONSTRUTORÂ SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP ou ao

Cêrtório pelo endereço de e+ail aúer(icâ@azevdobasto§.not-bÍ

Para inÍormaçóes mais detálhedas deÊtê ato, acesse o sitê L[pslê.4d]gIêLê29!9É9!ê99§!!q!g e iníorme o Código de Consulta desta
Declaração.

código de Con3ultâ dêsta Declaração; 759987

A con6ulta de6ta Declarâçáo eÉtará disponÍvel em nosso 6ite âté 22/0012018 09:59:Og {hoia local).

'caigo de Aurenricação Digitd: 59522206170924450778-1 a 5952220617092445077A-2

"Leqiste6ês Vigentes: Lei Federal n. E.935/94 Lei Federal no '10.40612002, l\,ledida Provisória i' 22OO20O1, Lei Federal n0 13.105/2015, Lei

Estadualn" 8.72'112008, Lei Estadual n" 10.'132013 e Provimento CGJ N" 003i2014.

\ reíerido é verdade. dou fé.

\--l cHAvE DlGlraL

0OO05btd734íd94rc57Í2d6gfe6bco5bc9í3b3144}43eb7ú2271O2 7 5c5gdb2a461794648b'1Í615908b804t2dd b6b761 eÍc843fl0 5ab74ed 35871 3dd
51 c'1 b1 9sba8993bcísc$7a4b07d2d1 áb303
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COI\TS-TRL.T-TOf<4.
SI-J A.SSI-JT{1\ d<= N/íT1\,R-I-IT{ S

A
coMrssÂo PERMANENTE DE LTCTTAçÂO ( CPr )
CÂMARA MUNTCIPAL DE MAMANGUAPE/PB
TOMADA DE PREÇOS N'. 00004/2017
DATA:2O/11/?Ol7
HORÁS: 09:00HS

A Empresa CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - EPP, com sede á Ruar 28 de

Dezembro, Ns 10, 1e andar - Bairro: Centro - CEP: 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB, inscrita no

CNPI/MF sob o ne O+.44L.7A5/OOOL-99, por intermédio do seu SÓCIO ADMINISTRADoR o sr.
AMÁRJLDO SUASSITNÁ MARTINS, inscrito no CPF (lt{F) sob o ne 343.679.264-00, e portador da Cédula de

Identidade sob o n, 792.555 SSP/RN. Vem mui respeitosamente declarar sob as penas da lei, em especial o

art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como em atendimento ao certame acima mencionado o seguinte:

1. DECUTXAçÃO para o cumprimento do disposto no ArL 7q, Inciso XXXIII, da CF

- ArL 27, inciso V da Lei 8.666/93, sob as penas da Lei e em acatamento ao

disposto no ArL 7s inciso XXXIII da ConstituiÉo Federal, Lei 9.854, de 27 de

outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários

menores de 18(dezoitoJ anos em trabalho noturno, insâlubre ou perigoso e

nem menores de L6(dezesseis) anos, em quâlquer trabalho, podendo existir

menores de 14(quatorze) ânos na condiçâo de aprendiz na forma da Legislação

vigente.

2. DECLIIRAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a

participaçâo na licitâção. Conforme exigência conüda na Lei A.666/93, ArL 32

inciso 2e, o proponente acima qualificado, DECLARA sob as penas da lei, que até

a presente data inexistem fatos impeditivos no que dlz respeito a

habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em

Concordatâ ou estado falimentar, estando ciente da obriSatoriedade de

informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar soFrendo

penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal,

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando ciül e criminalmente pela

presente afirmação.

3. DECLARAÇÃo de submeter-se a todas ás cláusulas e condições do

Declara ter conhecimento e aceitar
I

correspondente instrumento convocatório.

todas as cláusulas do respectivo instrume
condições nele estipuladas.

nto convocató e bmeter-se as

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPI: 04.447.7as/O0O1-99, INSC OM
450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 19 ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVAI-OS/PB, E-MAIt:

{suassunaemartins(aqmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

M.J-

f

DECLARAçÔES
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Por ser vêrdade, firma a presente.

Riacho dos Cavalos - PB, 17 de novembro de 2017.

Amarildo Suas suna NS

CPF:343.679.264-O0

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.It41.785/OOO1-99, INSCRIçÃO MUNICI
450057, ENDEREçO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, Le ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/

suassunaemartins@smail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

-MAIL:

\4

#

,f
,-



§

L

14

§

ILFa
,d

(-
Õ

PODER JUDICúR|O
TRIBUNAL DE JUSNçA DA PARAíBA

TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDOES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - Joáo Pessoa (PB)

TeleÍone: (83) 3216-1440

E D
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCn / RECUPERAçÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa rcalizada nos registros de distribuição de íeitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta

contra:

-cNPJ: 04.,t41.78s/ooo1 -99

Razão Social: CONSTRUTORA SUASSUNA &MARTINS LTDA EPP

Nome Fantasia: CONSTRUTORA SUASSUNA &MARTINS LTDA EPP

Certidão emitida às 07:28 de 1611112017

Validade 30 dias

1 . Esta certidáo Íoi expedida gratuitamente, através da internet, com base na RêsoluÉo no 1712010, da Presidência do TJPB

e na ResduÉo no 12112010 do CNJ.

2. O número do documento constante nssta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser

coníeÍida pelo interessado crnÍÍontando com o documento oÍiginal (ex: CPF e RG).

3. Esta certidáo náo tera validade para Íins de instruÉo de processos judiciais.

4, A pesquisa é restrita aos dados ÍoÍnecidos pelo solicitante, Íicando ressalvados os Íegistros cadastrados de Íormâ diversa.

5. A pesquisa foi realizada êm todos os sistêmas processuais êm Íuncionãmênto.

para conÍirmar a autenticidadê deste documento acêsse http://app.tipb.jus.br/cêrto/validaÍcertidao e insira o côdigo de

validaÉo: yKM+QSH5. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçâlho.
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13052017 Co.ntÍ or'ade dê lr6criçá) e de Sltuaçâo C#td

Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral

ContÍibuinte,

Confira os dados de ldentiíicaçáo da Pessoâ Juídica e, se houver qualquer divergênciâ, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Ê ô

115
(_

ô

CPL

NúMERo oE tNscRtçAo
04./t41.785/0001-99
MATRIZ

CoMPROVANT-E DE TNSCRIçÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL 14io5t200'l

NC"E EMPRESARIÁ!

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARÍINS LTDA - EPP

TiTlJLo Do EsIÁ8lEtE CIt/iE MTo (\ OM E DE FÁN ÍÀ9À)

cÓolGo E oEscRlÇÀo oÁ ArtúoÀDE EcoNÓ!tlc^ PRlNclPÀ!
38.íí-4-00 - coleta dê rêEÍduos hão-peÍigoBos

cóotco É oEscRtçÁo oÀs 
^TMoÁDEs 

EcoNóMtcÁs sEcuNDÁRtÀs

42.13-8-00 - Obras de uÉanizaÉo - ruas, plaças e calçadas
,(r.99-l-03 - ObÍas de alvenaÍia
,lÍ.2M0 - Const.ução de edúício5
42.22-7{1 - Construção de tedes de abastecirnerto de água, colêtã dê esgoto e cohstruçóês corÍelatas, excelo obras
dê irrigaÉo
42,íl-l-01 - constÍuÉo dê rodovias e fêrovias
43.11-E-01 - Demoliçáo de ediÍício5 e outras estrutuias
42.§9-5-0í - Cohstrução de in6talaçóes esportivas e recÍeativas
43.í2-640 - PeíuÍâçóês e sondagêns
43.tM0 - Obras dê têíraplenâgem
43.916{0 - Obras de Íundaçóês
,§.99.1-0,1 - Serviços de opeEção ê Íomecimento de equipanEntos parâ tÍansporte e êlêvaçáo de cargas e pessoas
para uso em obÍa5
i13,19-3-00 - Serviços de prepar.ção do teneno não especiíicados anterioÍÍnente
/í2.r1-'l-02 - Pintura paÍa sinalizaÉo êm pistas rodoviáíias e aeroponos
42.21-9-01 - Construçáo de bafiagens e reprcsas pãra gêração de ênergia elétrica
,12.21-9-02 - ConstruÉo de estaçôes ê redes de distribuição de eneÍgia elétrica
49.2/L8-00 - Íransporte êscolãt
,19.30-2-01 - TranspoÉe .odoviário dê caÍga, êxcêto produlos pêrigosos e mudançâs, municipal
49.30-2-02 - TÍansporte rodoviário de cerga, exceto produtos perigosos e mudançês, ihlerrnuhicipâ|, intêreslãdual e
lntemacional
77,ll-0-00 - LocâÉo de âutoExiveis sem clnduto,
77,32-2-01 - Alusuel de máluinas e êquipamertos para constÍução sefi opeÍador, exceto ardaiÍnês

NATI]REZAJURIDICAcóDtcoE DEscRtçÁô DA

206-2 - Sociedade Emprêsáriâ Limitâda

L@RÀDO{JRO

R 28 DE DÉZ EMBRO
NÚUERO

010

CEP

58.87G000
a.{RROOISÍRIÍO
CENÍRO

ENDEREÇOELETFONICO

COMPTEMENTO

ANDAR: 1;

RIACHO DOS CAVALOS

TELEFONE

(83) 9815-0807

PB

ENTE FEDERATIVO (EFR)

§ÍuÁÇÃo cÂoÀsÍFÂr
ATIVA

ôara DA sÍuÀçÀo cÂDÁsrRAL

12110t2002

MOTIVO

ETUAÇÁO ESFECLÀL DÁÍA oÀ stÍuaÇr€ EsPEctÁr

Aprovado pela lnstruçâo NoÍmativâ RFB n" 1.634, de 06 de mâio de 2016.

Emitido no dia'l3lo5l2o17 às 06:33:í6 (data e hora de BrâsÍlia).

ht§s /Âvww. recdtaÍzerda gor'. b/P6scl !r idi6a/C N PJ/crE rsrdC rpjreva_C om Fo,,aÍ{e.6p
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMEROOE btSCRtÇÃO
04.,t41 .78 í0001 -99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÂO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

OATA OÊ AEERTUFA

14/0í2001

NCít!E EMPRÊSÀRIÁL

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTOA. EPP

C@ICO E DESCRIÇ,AO OÀS AnUOÀDES ÊCONOn/I|CAS SECU NOARIAS

77.3í-4-00 - Aluguel de nráluinas e equipamentos agícolas sem operador
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
8'1.21-+00 - Limpeza em prálios ê em domlcÍlios
8í.29-0-00 - Atividades de limpeza nào espêcíicâdas anterionyEhtê

GOE OA NÂÍiJREZÁ

206-2 - Sociedade E ria Limilada

R 28 DE DEZEMBRO
NUM€RO

0í0
COM PIEÍV EN ÍO
ANOAR:1;

CEP

58.870-000
BARRO,oTSÍRtÍO
CENTRO RIACHO DOS CAVALOS

€NOEREÇO AfÍRON'CO TELIFONE
(83) 9815-0807

ENTE FEOERÀTIVO RESPC'.I SÁVEL (EFR)

slruaçÁo cAoÀ6TRAL
ATIVA

DAIA DA S|ÍUÀçÀO CÀDASTRÂ!

1211012002

MOÍryO OE SITUAç

arruaÇÀo ÉsFEôÉ oaÍa oA slruaçÀo EsPEctat

r»f/^,s

b
13tWn17 CornItovar{e de lrÉcriçâo e de SituaÉo CadaGtd

Aprovado pela lnstruçáo Normativâ RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 1t10512o17 às 06:33:16 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social []e!q]

A RFB agradece a sua visita. Para inÍormaçôes sobre politica de privacidade e uso, g!.1§!9-agui

Atualize suâ Daolnâ

Ft t7.Ç

,^
cPL.oyc.

Página.2l2

P.cp8rar Pâgrna
pôí8 !mpicsrao

*{j

htqE:/ Á/ww. recdta.íaerÉagor. br/Pe6§oal LricI cá/o NPJ/cng.êr'rCarirevâ_C oín trolatúe.6p

I

m;-
lps

M



ANE )6
co(
o

o
FL t7"]

0)

'[.$;
#x'1r,.'-&

PREFEITI'RA MI'NICIPAL DE RIACHO D

N MEÊO OE

142412010
sooaL

CONSTRUTOBA SUASSUNA & MARTINS LTDA . EPP

ESTADO DA PARAIBA

lNscRrçÃo MUNlclpAL

ATIVIOADE ECONÔMICA

CEP

58.870-000

DENOIí

D

OBHAS DE URBANIZAÇ ÂO.RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

OBHAS DE ALVENABIA
coNSTBUÇÃo DE EDtFictos
CONSTBUÇÃo DE HEDES DE ABASTECIMENTo DE ÁGUA, CoLETA DÉ ESGoToS E
coNSTHUçoES coRRELATAS, ExcEro oBBAS DE tRRtcAÇÂo
coNSTRU_ÇÃo DE RoDovtAS E FERRovIAS
DEMOLIÇAO DE EDIFICIOS E OU TRAS E§TRUTURAS
CoNSTRUÇÀo DE INSTALAÇÕÊS ESPoRTIVAS É BECREATIVAS
PEHFUHAÇOES É SONDAGENS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
OBBAS DE FUNDAÇÔES
SERVIÇoS DE oPERAÇÀo E FoBNEcIMENTo DE EQUIPAMÊNÍoS PARA TRANSPoRTE E
ÉLEVAÇAO DE CARGAS E PESSOAS PAHA USO EM OBRAS
sEBVrÇos DE pREpARAÇÃo Do TERRENo NÀo ESpEClFtcADos ANTERToHMENTÊ
pTNTURA pARA srNALtzAÇÃo ÊM ptsrAS BoDovlÁRtAS E AEBopoRTos
99N9]!UÇâo DE BARRAGENS E REPHESAS PABA GEHAÇÀo DE ENÊRGIA ELETRIcA
coNsrRUÇAo DE ESTAÇ_oES E REDES DE DtsÍHrBUtÇÃo DE ENERGIA eLÉrRrce
coLETA DE RESíDUos NÃo-pERtGosos
LocAÇÃo DE AUToMovEls sEM coNDUToR

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENToS PAÊA CoNSÍHUÇÀo SEM oPERADoH, ExCÊTo
ANDAIMES
ALUGUEL oe laÁeurrues r EeutpAMÊNTos AGRicoLAS sEM opERADoH
ALUGUEL DE ANDAIMES
LIMPEzA EM PREDtos E EM Do[ncíLtos

'13:3ícôd. 59521 4021 7 1 X31 230A67 -1

-ÍAfu^,

CNPJ/CPF

04.441 .785i0001-99
INSC.JUNTA COMEÊCIAL

010
N Mtqo

COMPLEM€NTO

I " ANDAF

BUA 28 DE DEZÊMBRO
AAlRÊO

CENTRO

BIACHO DOS CAVALOS
MUNIO

PHIl,lClPAt

42.13-8.00
sEcuNoÁnlÂ
43.99-1-03
4l.20-4-00
42.22-1-O1

42.1 1.1.01
43.11-8-0'1
42.99-5-01
43. r 2-6-00
43.13-4-00
43.91-6,00
43.99.1-04

43.1 9,3-00
42.11.1-02
42.21.9.01
42.21.9.02
38.1 1.4-00
77.11,0,00
77.32"2.01

77.31.4.O0
77.32-2-O2
81.21,4,00

ÍIPO DÉ ASELÉCII:1ET]IO

N'ATH IZ 14/05/2001
DA ATIVIOADE

RESPONSAVEL LEGÀL

IVARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA

NICIPAL DÉE§TADO OÀ

oo§ÊACHO

AMARILDO SUASSUNA MÂBTINS
HES VEL LEGAL

343.679.264-00

395.055.454-87

CPF

DAÍA EE E

1310212017

vAt trrADE

31112t2017

CONTNOLE

20'1504090001

Unl(r$ú: lt& I)r^[oÍiuCÍ cno.5ü (]t tu 5Í sro uro RjiNli,do\( nrnn^ t,u
(:\Pt: 08.92 L§?6^}()0 I 8l li.úniL t'11,:i!!!,!rtjliLtj.,l! n!r\.1,-a!t-1,i

l4rfiak: !$1.114, I0tt)
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cERrDÃO DE AUTENTTCAçÂO DrcrTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anêxo é rêpÍodução
fiel do original que me foi apÍesentado e neste ato conÍiÍmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emiüdo em 1410212017 às 17:58:35 (hora de BrasÍlia)

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94Í057Í2d69íe6bco5bcabce923aadca8bceb4cfcbRa97í548al dae9db30ecaa3ecg51c2'1 5827
08f1876'1eÍc843ffo5ab74ed3587'l3dd51c1 b44febf25Eft8Íb90íPc9a77d79209'18

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CONSTRUTORA SUASSUNA
& MARTINS LTDA - EPP e emitido através do site do CartóÍio Azevêdo Bastos, de acordo com a
LegislaÉo Federal em vigoÍ Art 1o. e 10o. § 1". daMP 2200101.

Esta certidão tem a sua validadê até:1410212018 às í3:31:38 (DialMês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 655217

Código dê Controlê da Autenlicação:

59521 4021 71331 230867-'Í

h
CPr.O

rcP
Ar&dl s PGrlr.ria d. F*.]ô]i:. '
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tada.Pnrerâatr.2,A2 l

d. 2a rh.a6b iL 2(Er.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV,ATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, '1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not.br
E-mail: cârtorio@azevedobastos.not.br

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pêssoa e a qualquer momento
atÍavés do site: http://www.azevedobastos.not.br
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CERTIDAO DF, D,\I]OS C1\DASl'RAIS I'a gi'

': 4.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA &
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

lDt 20170904112't 57 2045

Login do emissor: atnsilva

Documênt(l
- CNPli §4,441.745,/OOO1-99

Certifico que a pessod jurídica acima descrita NÃe está inscrita no Caclastro
de Contribuintes do ICMS do Estôdo da Paraíba.

- Repartição Íiscal:

- Data de emis:ii: l:
- Titular dô repartição Íiscal
- Carqo:
- t"latriculn:

Rêsponsável pela cêrtificação
COLEÍORIA ESTADUAL DE PRIMEIRA CLÂSSE .
cnrotÉ po RocHÂ c.E-€^ToLERocHÁ
04/O9/2OL7 às I l:21:57
ADRIANO ÍTIEDEIROS DA SiLVA
AFTE - ÂUDITOR FISCAL TRIBUÍARIO EsT'TOUAL
1545525

AútêntÍcação Digital
Gírár5àô nldêqü

cód. Dala: 0211012077

s€lo D 9Íd ne Frs6lação T po NmdC: ÂfT7A36rÉYotl
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ÊSÍADO OA PARAIBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM ,IE88

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMÊNTO E óBITOS E PRIV,ATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÔ
JOÂO PESSOA

'(a
o

rt: l@ |
Àr)

ES E TUTELAS OA CO CA DE

Av Epitácio Pessoa, 1145 BaiÍo dos Estados 5E03(L00, Joáo Pessoã PB
Íel.: (83) 3244.9M / Fãx: (83) 3246484

http:/ rww. azevedobâstos. nôt. br
E-mail: cârtorio@azevedobâstos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÀO DIGITAL

O Bel. Válber Azev&o de Miranda Cavalcanti, OÍcial do Primerro Regbtro Civil de Nascimentos e Óbto6 e Privatrvo de Ca6amento6. lnterdiçóe6 e
Íúelas com atributçáo de autenticar e reconhecer Írmas da Comarcâ de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identilicado indúidualmente em cada Código de Autenticaçáo Digitd'o\t 
^areferida sequência, foi autenticad06 de acordo com as Legislaçóes e noÍmas ügentes".

DECLARO ainda que, para garantir transpaíência e segurança jurldica de todos os atos oriundos dos respectivos serviÇos de Notas e Rêgistros do
.:stado da Paraíba, a Corregedoria ceral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 0032014, determinando a inserÉo de um código em todos os

-ato6 notoriâis ê rêgistral6, asstm, cada Selo Digitalde FiscalizâÉo ÊÍrajudicial contém um cfuigo úhico (por exemdo: Sdo Dtgltal: ABC123,Ií
XrX2) e dessa ÍoÍma, cada aúeIdicaÉo procêssâdâ pêlâ no6sa SeNentia pode ser confirmada e verificada tantas veze6 quanto íor nece6sário
at.avés do site do Íribunãl de Justiçá do Estado da Paralba, endercço http://corregêdoria.tjpb.jus.brr§elo-digitau

A autenticaÉo digjtal do documenlo faz prová de que, na data e hora em que ela foi reâlrzada, a empresa CONSTRUTORA SUASSUNA &
ITARTINS LTOA - EPP tihha posse de um documento com as mesmas cãÉcteristicãs que íoram reproduzidas hâ cópia êúenticada, sendo da
empresa CONSTRUToRA SUASSUNA & MARÍINS LÍOA - EPP a responssbilidade, única e exclusiva, pelâ idoneidade do documento
epresentado a este Caftório.

Esta DECLÂRAÇÀO foi emitjda em O2líO/20í7 l7:m:í4lhora local) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art '1o, 1Oo e seus §§ 1o e 2 da MP 220012001, como também, o documento eletrônioo autenticado contendo o CeÍtmcãdo Digital do
túulaí do Cartório Azevêdo 8â§06, poderá seÍ solicitado diretamente a empÍesa CONSTRUTORÁ SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP ou ao
cartório pelo endereço de e{Íail aúertica@azevedobastos.not-ú

Para ihformâçóeÊ mâi6 detalhadaG de6te ato, ace§6e o 6ite !l!psleÉd.lgl!AL?39!e!9qêsE e iníorme o Código de Consuta desta
Dea!araçáo.

código de consulta desta DeqlarâÉo: 827529

A consufta de6ta DeclaraÇão estará dispohÍvel êm noêso site até 02/l0120'18 í5:00:(E (hora local).

rCaigo de Aulenticáção Digital: 595202í017í45726003$'1
.Legislaçôês Vigênte§: Lea Federal no E.935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória n'22OO2OO1. Lei Federal n" í3.1052015, Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual n" 10.'132013 e Provimento CGJ N'003120'14.

-'t referido é verdade, dou fé.

\\"'/ 
cHAvE DtGtraL

OO005bld734Íd94m57f2d69íe6bc05b6535da1278b6a29063d8E85e2c326c52be0í cí69E9Íd1911Íc6261360087cd7761eÍc843fÍ054b74ed3587'l3dd
5'1 c1 b7sbbda6e0Íd957ea0í486edE7egb69
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Autenticacào DioitaltÍ

cód. 59520802171508150171í Datâ: 171
Scô Drüiâr d€ FÉélzã.áo Íb Nl!fulC aER376&i4SFE.,*/* 
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AL DE RIACHO DOS CAVALOS

a lL-

P

ALVARA
LICENÇA PARA LOCALIZAçÃO e TUTCIONAMENTO

lnscrição: 142412010 CPF/CNPJ: 04'tl4't.785/0001-99

Razão Social: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

Nome Fantasia: !rrtr*a**rnt*r*'hr.

Endereço: RUA 28 DE DEZEMBRO

Numero: 010 Complemento: 1' ANDAR

Bairro: CENTRO

Atividade: CONSTRUÇÃO

Classificação da Atividade:

OBRAS DE URBANIZAçÃO. RUAS, PRAçAS E GALçADAS

,çÍO {Í\
1

1
.,'Ê

J
INICIOATIV.: 1410512001

ou \'-l\\

EMITIDO:

Jwl IiiÀo

h, [ON,íJ Í] r:o tolÉAé' AA Sec. de lÍaçào e Cc,níolP

02101120'17 VALIDADE: 31nA2U7
RIACHO DOS CAVALOS,02 de janeiro de2017 .i \,

*s

Adeni de Sllrza u
rasfr)to

0

Resp. Emissão Chefe iv. do Rendas Dir. DoPto. AdmT

áiíN'tÀ,i

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

7
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REPúBL|CA FEDERATTVA Do BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

canrónro ezevÊDo BASToS
FUNDADO EM 1888

pRruErRo REGtsrRo crvrl DE NASctMENTo e ógfios E pRtv_ATtvo DE cAsAMENTos,
rrrenotçôss E TUTELAS DA coMARcA DE JoÂo pEssoA

Av. Epitricio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83\ 3244-5484

httpJ/www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not.br

cERnDÃo DE AurENTtcAçÃo orcrTAl

O Bel- Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticâr e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do originâl que me foi apresentado e neste alo confirmo sua autenticidade atraves do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O refêrido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 08/022017 às 17:38:26 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b 1 d 7 34fd 94Í057Í2d69fê6bco5 b5â d542b4a2208b1a3896e05686ed 1 3cSadfed 3c62eíf/57 5Íc243 1 33c9
fÍa4I/61eÍc843ff05ab74ed358713dd51c1b1bac2814e95729a15ê565eeo98'19697a

A chave digital acima, garante que este documento foi geÍado para CONSTRUTORA SUASSUNA
& MARTINS LTDA - EPP e emitido atíavés do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 10. daMP 2200101.

Esta certidão têm a sua validade até: 08/02/2018 às 15:13:4't (DialMês/Ano)

Código de Controle da Certidâo: 65í922

Código de Controlê da Autênticação:

5952080217150815017í -1

A autenticidade desta certidão poderá ser @nÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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A Sccretaria Mttnicipal de Saírclc, SâuL.amento e Desenvolvinr ento rlnlbiental, no uso de
suas atrihrriçôes legais, nos termos dos arts. 14 e 15 da Lei vlunicipal nq 569, dc 1.2/12/zol3,
concede LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA â empresâ contribuinre zibaixo identlficada, para o
desempenho das ativirlades respectivâs:

"oBRÂs DE URBÁNtzÁçÃo - RUAS, pRAçAs E cÂLÇADÂs; ôBRÁs Ds ÂLVENÁRIA coNsrRuçÀo uE rolFictos;
coNsrRuÇÀa DE REDES DÊ ABÁsfscrMENTo or Ácun, coL[TA DE Escoro E coNsrRUçÕEs coirntur.ls txcrto
0BRA§ DE IRRIGÁçÃo; coNsrRUÇÂo DÍ, RoDovÍAs E FERRoV|AS; DEM0LIÇÀ0 Ds EDtFíctos I orrrRAS ESTRUTURAS;
coNsTRUç.r^o DE tNsrAlÁçolls EspoRTIvAs E RECREATTvÀS; PERFTJRAÇ{iEs E soNDÁGENS; oBRAs D[
TERRAPLIÀiAC.:M; OBRA§ DIi rUND,IçOES; SERVIÇOS »r: Of,eneçÂO E ITORNECTMENTO DE IeUIPAM§NTOS pARÁ
TRÁNsPoRTti il ELEVÂçÀô DE a.{^RGAs E PEssoÁs p^R^ Uso EM oBRAs; sER\/iÇos DE pRrpARAçÃo Do TERRENo NÀo
ESPECITICAI)ÚS ÀNTER}ÔRIVí[:N 

', 
E; PINTURA í'ARA SINALIZ/IçÃO EM PIgfÁS RODOvIÁRi,{S Íi l\ER,OPORTO§;

coNsÍRtlÇÃ(, rlll BARR^c§]ls ti í{EpREs/rs pARÂ cliRAçÃo bE ENERcta tLÉtitrc.q,; coNsrRUçÀo oi. is1'ÁÇÕEs E REDES
DE DlslRl§ul{ilo DE Et!§RGlÁ ELÉTRrCA; colE'r'Á DE ÍrEsíDUos NÂo-pr]Ercoso:;; t.ocAcÁô i]s árjroMóvDls sEM
coNDUToR; ÂtucuEl D[ tlíQulNÁs I EeuIpAxrENTos PARA coNsrRuç.irr sE\r opER.tDoÍ{ EycÊTo ÁNDAIMES;
ALUGUEL I]E 11.,"IQUINAS [ [QUIP/IMEN'TOS ACRiCÔIÁ§SE I OPERÁDOB ALUGT]EL D[ AI]DÂI MIS; í,I!íP!zÁ EM PRÉDIos E
EM Dorít cÍLI3s; ATMDÂDr:s Dâ i-IMpEzÁ NÃô EspgctFIcÁDAs ÁNTERtonMENTli".

ysil,LÀNel4 MUN!q!A!

IÀU}AD!!N§*pE-.ç49sÁNrrrllr jÁ

Nome fou r rzão social); CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTíNS LT D,{ - EPP
CNPf : 04.441.785/0001 -99

Endereço completo: Rua 2à cle Dezembro, 10, Centro
Riacho rtos Cavalos - PB, CEP. 58.8?0-000.
Fone: (83)99815 0807.

oBS.: Este Laudo terá validacle até 31112/2077, podendo ser invalirlatia âÍrês do prazo
estabelecrio, caso constataLlo quaisquer irregularidades posteriol.es_

O estâb,êle.imentc foi visitadô e constatâdo que as instalações físicas estão liwes de
corrosões, â instalação elétrica segue padrôes do fornecedor, assim sendc, esrá dentro dos
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szlrritários clâ Vigilância Sanitária do Município de ttiacho dos Cavaios - pB.

Riacho dos Cavalos - PB em, 14 de março de 2017

^,.át,Jq

HUDSON VIEIRA SALDANHA
Coolcienador

Vigiiância San itáriâ Municipai
Matrícuiir lla 00307

, t:.

;
s

RUa 28 de dezembro, 41, Centro, Riacho dos Cavatos - PB

áÃ-Ntrv};'

ES'I'ADO DA PARÁIBA
PREITEITURÀ MUNTCIPAL DE RIACHO DOS CAVALO§

cNPf r 08.921.876/0001-82
SECRETARIA MUNICIPAL DE sAÚDL
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓR|O AZEVÊOO seSrOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitricio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54U

http://www.azevêdobastos.not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br

cERflDÃO DE AUTENTTCAçÃO OrCrrAl

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticâr e
reconhecer Íirmas da Comarca dê João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo á reprodução
Íiel do original que me foi apÍesentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade atraves do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2010312017 às 18',26:45 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

MdBd761efc843frc5ab74ed358713dd5'1 c1b727ÍaÍ71d557203d9d45675a58679b52

A chave digitral acima, garante que este documento foi gerado para CONSTRUTORA SUASSUNA
& MARTINS LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de amrdo com a
Legislação Fedêral em vigor Art 1o. e 10o. § 1'. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 20/03/2018 às 16:56:39 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 674768

Código de Controle da Autenticação:

595220031 71 6sss501 87-1

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍlrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: hftp://www.azevedobastos.not.br
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2An912017 C€rtidáo d€ R€guladdade Prcfissio.lal

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAÍBA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA certificâ que o(a)
profissional idenüficado(a) no presente documento en@ntra-se em situaÉo regular

IDENTIF DO REGISTRO

A falsificaçáo deste documenlo constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: JOÃO PESSOÀ 28.09.2017 as 15:'t3:50.
Válido até: 27.12.2017.
Código de Controlê: 159150.

Para veriÍicar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

(_
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,hr

: ALA(ANDRE ALVES OANTAS
: RN-006083/O-7 T-PB

CP
.: CONTADOR
:873.534.314-Í5

REGISTRO...
CATEGORIA.

NOME.................

htts:/ xv 3.dc.org.br/scrlpwsql_consuttaú)3P8.dlUlogln

áÃ-NED

\sd

I,

e-,1"-,

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posterioÍmente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

N



L%

o

o

É(
ô

o
ãrr

ANE

CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA EPP
CNPJr 04.441.785/0001 -9e

LIVRO D
f

IARIo07
EXERCÍCIo - 2016

uA 28 DE DEZDMBRO, 10, CENTRO.
ACHO DOS CAVALOS - PB
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TERMO DE ÂBERTURA

Llvro Dlárlo

Núm€ro: 7 Foha: I
Cfitém este ltvro 29 folhas numêíadas do No, 1ao 29 emitidas ãfàves de pmcessamento el€tronicode dadm, que servká de Llvro Diário dà empresa abaixo descrita.

lkrc da Empresa CONSiI.RUIORA SUASSUNA E MARTII,IS LTDA EPF

Obras de urbanizôção - Íuas, praças e câlcadãs

..,..--..: PB

,..,...: RIACHO DOS CAVALOS -_õ

8

no cNpJ .................,,...... : 04.441.785/0001-g9

Esbdua|.....................,.... ;

na junta : 2520A37?476 Data rêgistro: 14lOS/2001

Munidpal....

371rzt2016
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ANE

i EmpÍeóô: COLSTRUÍORÁ SUÁSSUNA E MÂRTINS LTDA Épp
CNPI; 04.441. /8 5/0001-99
Período: 0110112016 a 31112.t2X16
Ealanço en$rrado ern l l/1212016

Folhà.

Emissâo

HoÍê:
2017 l8Â
ú25

ô

BÂLÁNçO PÂÍRIMO IÁI.

5t ----

c.
CPL

Códi9o Classiíicà çao Descrição Saldo Âtuàl

ll
2 r.l
I l. r.l
{ t,t.l.0l
5 r.r.t.01.001

arrvo
a--tvc ctRol!Át{TE

clsPoflÍvEL
CAD(q

C'IXÀ GER^L

501 1.2

ur 1.2.3

120 1.2.1.04

12l r.z,l,0{.001

ÂÍIVO NÀÔCIRCULÁI.ITÊ

lríoBtLlzÁ00
VEICULOg

VEiCULG

1.92ó060,050
3.7s0.560,050

i.750 560,090

t.7Í 560,05D

3.750.s60,050

175.500,m0

175.5@,000

r95.000,000

195.00c,9co

125 1.2 1.07

r?9 r 2.3 07.004

1{9 2

1s0 2.1

169 2.r.í
170 2.1t.cl
479 2.1{ 01015
5r6 2.1.4.0t.025

o OEPEEüAçÕES, AMORT, E EXAIS, ÂCJMuL
(,) DÉPRECT\çÔEs OE vEioJt-os

pÀsstvÔ

PÀSSryO ORCUTAI{IE

O8rcÂóÉs TRrBur]iIuas
r,TPC TO5 € @TÍÍRI8UIçÔES A RE@LíE§,

slHruS NÂC.oíÁr A RECOt.rtER

PÂRCELq SIÍO Sh,IPt€S NÂOONAT

0âRI6Áça€5 TRA8arrirtra E ÊREvro€NctÁRta

OER]G.ÀçÔ€S coi'r o PÊssoar
gcúntos E olcE Âoos a PÂcÁÂ

PN,íLAEoRE Â pAGAR

0mr6aÓ€5 smAts
IN55A RECCLIIER

FGTS A ÂEÔLHER

PÀTRIMôt{Io LiQUIoo
C,APIÍAL SOCIAL

C}PTúL 5UôSCRffO

AI!|ARILDO SIJASSUNA MÂRTINs

MAruA OüORES VIEINÁ sUASSUN!

r9.50c.00c

19.500,CoC

AIiIARILOO À NIÂRÍINS

185 2 r.5

186 2,t.5 0t
187 2.1.5 0t.00i
188 ?.1.501m2

r90 2.1.s.02

19r.2.t.5.02.001
192 2.1.5.02 002

242 1.3

241 2.3 
'21{ 2.3.:.01

2{5 2.3 !.01.00r

512 2,1.1.01.002

3.926.0ó0,05C

2a8.028,86C

227.6t9,2t
227.6r9,28C

162 l4l.6ac
í5.27 / t6Aç

20.109.5EC

r2.612.2C,{

11.045,8cc

i.5t6,ícc

7 )91,XC

3 8r6.8óC

3.950.52C

I678.03t,:9C
800.00c.0cc

800 0!c.mc
/lt.80c,occ
é1.20.00c

2.878.011,19C

2.878.011,19C

2.678.0tr,19C

261 2.3.5

265 1.3.5.01

266 2.3.5.0r

Lt cRos ou pRfruazoS ÂoJMULADC6

ltrRos ou PRüuizos acuxurDos
LUCROG AC!HJr OC6

soqo 6
'*: l4l

itoRe9
.PF

o1
.zô4 00 fi

CERIIEIC! o &EGI§IRO Êr,, 2t/07,/20r.1 13j00 sOB N- 25200312176
PRa'/rocorr, 1?002a51a DE za/o\/20L1 CÓD1G0 DE VERTIICÀÇÀO:
r170027?193, rírRE: 252003?2a76.
CONSTRUIORÀ SUA.SSUNÀ ô EÀATINS LTUi.

JUCEÉ>
Yâ!i. de Eáti@ V!ôtuE. v.Dâscio

SECRTTÁÀI.à.qEBÀ:L
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xvÍ. icdê6ri.pb.gov b!
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, Empra{ia:
CNPII

COI{STRUTOTÂ SUASSUNA E i,tARTII{S I.TDA IPP
04.441 785/0O0r-99

€missão:

DEt'lôNsTRAçÀO Oo RESULÍADO OO ãXERCiCTO EM 31/12/2016

A E

o 0026 (t4I I o

J oPc

RECET'^ BiuÍ/r
5€Êvrço5 PRESTAOOS

).060.t 22,4 7 3 06C 
'?2_47

DÉDUçóEs

t) rss
c) slnrI-ES fr^cro.rÁr

oasPÉs^s coM P€ssorl
5Aú'T106 € ('ROENÂDO6

PÊÔ.LÁa.n.

FÉRlÀS

il\§5
FC-rS

ogfR soÉsfÉs 5 oPÉiÂctoN^ts
oEspEs,cs OI!,ERSÂ!
ÂSSrSrêNCr^ CoNrÁstL

.E5Pl5^5 cÊiÂIs;
OEPR€CIÀCJO D€ VEICULO Eí I,,SO,

\-/ÂQUtSÍçtC' OE pÊCDt to DE a^Ho v^loe
MANUT€NÇ;O E REPARO €M MÁQOINAS E €QUIPAM€NÍOS
rÁr"\s oE LtcÉNçA DE Flrrctoilat!€mo
rír,J[Írs 0E MqA
lN(A OE ÂÀUiDÁE ÊM CO{sEt"}tOS REGICn^§

ôESpES,S COf,t F€tÂA

u50 É çq.rs,il{o

RÊCÉ§Á LiQUIDA

IUCRO AÂUTO

oÉ5985ÂS OPERÁCtON^ÍS

RÉSU!ÍAOO OPTRÁCIONÂL

R€5U!i^OOÀnÍEs oo IR € ç5r

rúct{o tleuroo oo rxE R§ict()

socto
Á MARÍINS

E

'r'.343.679.264,00

(r4.62S.Os)
(290.195,C2j í305.CiO 07)

2.755,)O2 40

t7tÃ E o 16t

r 7q5.206.OÁ

15).5t1,É{r)
(r2l20,cc)

{88O,í§)
(t4.545,I)
(.r,456,34)

(9-7t0,0o)
(r79,39)

(1917,35)
(6.5a5,73)

{129,15)
(6.7.2,65)

(23J,Oa)
( l{i. ,'01,05)

(r 21 ll.,lt)

(665,O9O,97i

(3-óo0,00)

{3) 159,79)

7.755.132.1Q

Í2s9.64i.48)

196.052 6{l

l:6.r 5q2.q,í)

1.r9! 20a a6

1rq<ilxú

Reç no
cPt 873 4- 15

aivEs DÁNÍAs COi,,TÁSMOÂôF ê CartsurÍoRrÂ

JlJCEP

cERTrrIC9 Q &EGISTRO Eil 24/Ot/20!1 13.00 soB N. 25200712Á76
:I919!9!o: .l'7002851Ê DB ?4t07/zot1 cóotco or wcirrcÁCÂo,1I700?77193. NIRE: 252003724?6-
co§saRotoRÀ §oÀs§ulÍÀ ê iGxtltas LtDÀ

tr,.!ià de Fártnâ vêúru!. yÉnáno1o
. SECBETÀRIÀ-çEIIÀJ,

JOÀO PESSOÀ, 24 /O1 /20r.1
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tmprP§à coÍ{SlRUIORÁ SUÂSsuitÁ € r,taRTltls LTDÂ EppcNo!. 04 44i ?8:/C00t -99
rnx runla Comeícràj: 292003/2476 Dâta, t tO5t2OOt Emis$o'

NO',r^S L-:Xpl_tc^] tv^s )o [x l:RcictÇ I)E 20 t6

I) CON'I EXlO OPEIIÀCIONÁL

^ 
CoNs-lRU tollÁ sU^SsUN'l & MÀR1lNs LTDr\ - EPP ê umô socicdadc çmpresaÍia lirnuada, .om lcdc c foro qa cidads dc ritAct{oD()S C^v^t.OS.pD. rcndo Eomo obierd socjai OB|_AS DE URBANTZ^ÇÃO - i{üÀS. pnl\ÇaS E óaLçaOÁS, 

"._ 
iric];dc ârvir,ados emt4fi5n0

2) i\r,íUist:N'i 
^ÇÀo 

Í)Â§ DIMONs.t't^Çôt js aoNl.^Brls

e (lcrÍâis pÍáticrs rm!.nâd.r( dâ legislâCào sor;clária hÍâsileiú.

l) pRINCt p^ls pRÁTlc,As coN-, ÁtlEls
l- l) Àplicllçôes Finank..irüí
lisüo ÍcgislÍados so quslo Cr apticação, scrcscidot dôs rsÍqiúdnro5 nroporcionâis lttt , dara do hâta,lço;

1.2) Dirsilos É obrisaçôer
ljsr:'lo demonsrrado: pclo5 !ator(s histd:rco:. rcruscidos (las coíft\pondcnles variàçôcs moneláÍiôs e êncu.gôs Íinânruiros, obse.va.do o rcairirs J!

l.l) lmobiliz«lo
Dcnronrtrodo pclo custo de aqüisiçàlr, deduzido dà dcpreciaçào scrlmulâda calcurada pelo métcúo tjn.aÍ

1.4 ) ,l\tus,c dc açatiaçào plltflmonral
Á crnprcsa nr»ca efeLuou .qluslc dc avâiiâsào pár.irloniat

j.5) lnvcsrimentos cm cmpt§s!§ çollgacal t co,rrroladas
A .íipaesà nAo pardcipa do capiral sôcial de outÍâs sociedêdes.

CATOIE DO ROCHA - pE, il de deaeribro de 2016_

l.6l l(rgrnc l ributário
l)ur{nle tssc sÍorcício a cnrprsra ú optdn|( pelo Simplr.§ Narioral é conllba{izr o! scus sncârg()s e obíieaçõss t jlc rc8im. dc cornrcla cia

4) t(l:spoNs^tltLt JAt)l:5 t- cuN ttN(jÊN(-t^:r
Nào hí! passivo contrngenre regisrâdo conrab;lmente, (en.lo cm vislá qlc oj dC,.i!;jrrado.cs dn cmprcsiL cscúJados cm oprnrao de scusloíli!:ho!§r . idroSl}do§. nilo apunlaln conriigütcias ie qunlqucí n üfcza

5) C^PlfÁL sOCiÂL
()çípnalsosial( dc RS 800.000,00,.livrdidos. 8.000 qlorar dc &S tOO,00. routmcnrc inr.grrti?ado, lprrs.nrando a scguinrc composiçao:
LY ilt'l;99lliill!:!.1M^ltrlNs.-.p..,io!,qao r's.ccnr'ál e2,15ô/c (m!c,ra. dois in,.;rô§ . íin$ e cinco cc,,résim-os)Mr'\l{lÂ I.{-}LUIaljs vILIR^ SU^SStrN^ - pdrlicipnçào pcrctru!üt?,ój (*rc int(iros e sú5rcr}l! c êinco.cnlasiüos)

O QUALQt,eR oU ll(A INFORMAÇÀo REt.livaNl Ê PÀRA Á ADEQUAD^ CoMpÀEENsÀo DAs DEMoNsTR^ÇôES coN1ÀÍlEtS.Dcclara-sr a inexislénciá de fabs acorridos durunte a dâra d€ cncenâm;nlo do exerçicio qüc yenham a rer cíciro Íelevante sobr.. â s,ur!4ãopao iÍronial ou llnanccira da cmprcsa ou qur possam provocar clciros lobre seus .§ulrados tüturos.

SUASStTNA e1ARTINS
: 343-579 .264-A0

SOCIO GERENTE
RG:79255s SSP/RN

CPF
cofÍ

CNPJi

., T'(; E P

ru l3o

t20!1
IZEPL

.,

í
o
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q

ANE

a
o

3:* !e
i.&j ; {:i:í ;:6

ií! àsE

5ã;=€â5qE; EÉÉ.!
ÍÉ;ã: ã:
úSr!d::E 3
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triilEE
iÍ, §!!

H; Ê§i9"{ !i €5l; ãr
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e

tq'15

dêste docuEênto, sê i.ftptasso, fj.ca êujeito à c6p.ovàção
Inforhando seus respectÍvos códigos

autênticldad. uos respêctl@s !D!tais
ificeçãô

M
J

il
cEpÍrErco o REGrsrRo EM a4/oL/zotl l3,oo sôê No 252oot12t7a.fl
PROToCOLO: 1rOO2a51A DE 21lOtl2OL1 , COotço oz vzaçrc*ÃO,/;{
ll1OO217A93 IIIÂE: ,5200372{76. / ,a I
coNsrRgÍoÀÀ soÀssqNÀ 6 MÀFlrNs rJTDÀ l'/l

Mrliã cl€ EálimÂ vên!u!â voáncio l"
sÊcÊ.ÊÍÁRrÀ-clrÀr

JoÀo lcssoÀ, 24/ot/zor7 A --+ffi reoêsrh pb eov b! 
/{é._ü 1,.Í
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ANE

. EmOré6â-:
Ins«içâo:
PeÍiodo:

CONSTRUÍORA g,}ÂSSUNÂ E MÁRTINS tÍDÂ EPP
04.441,785/000i,99
oLl01/24r6 - 1t/:4za$

Pá9ina:
Nimeío
Emrssão

llora:
Ll20t7

24

o
ffi? rej F;

à
.D

coEFrcrENÍEs DE ÁÍ{Áusrs rM srlrzlzors .CPt. o

CoeÍiciente Fórmula valor Resultajo

Índict Oc t hrri<ia e,e.at Aivo CÍcurônte + Reatirá!€t toÍ{to pÍaao

Pô:ívo Crr(ulànte + Pàssrvo tião-CtÍrJt.Âe
3.750.560,05 + 0.@ li, i2

ti. i2

!5,81

0,0ú

itdice de lrqlider Correítê At,vt OÍ.ulànrê

2q8.028,86 + 0,Cr0

1.750 560,05
Pdssjea Cira!lànte

lndice dt SolYêncla Geí3t Atrvo

2{8 028,8ó

1.926.060,0;
pt§vo Orclrlàítc r Pcjiro nao-on,rra,'te

lnd,ce dÊ Endiyidàmênro

Geral

Pàti\o Ckcolônte + Eriilieêt Loogo prà:o

Pa§vo Total

248.028,â5 + 0.m

2a8 028,86 + 0,00

I925,060,05

ÂHARILOO

SOCIC G€

T: 141.679.254.00

MÁÂ]]§S ALEXÂN

Reg, nt lo7
C9í: 471

caRTlfÍco o T.EGISTRO Et 24/0L/20!1 13:OO EOB No 25200312a16
PROToCOIO: 170028518 DE 24,/Ot/20t1 cóDrco DE vERrFrcÂçio.
11?0027?193. NrRr. 25200372a76.
coNsrRoloRtÀ guÀ!s(À.rÀ 6 uÂRTTNS LrDÀ

laàri.a de Eátrlla Vêntüra v€nâDcio
SECRETIúIÀ.CERAI

JoÀo DEssoÀ, 24 / ol/2oa7
m-..C..ir.pb.9e _br

JUCEP
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T E RMO DE ENCERRAMENTO

Número: 7

Uvro Diário

Folha: 29
Itám esLe ltvro 29 folhas numeÍa
:aaoos, que se,viu J; *frd;Jã #r:"lJ!;n" oré1,o. 

2e emttidas arraves de pÍocessamento etenonico

me da Empresa ......,, ,.. ...,.....,....: CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTiNS LTDA EPP

mo ..................,.,........,...,......,.,: 
Obrâs dê urüanjzação - rua§, praças e calçâdas

...-- dereço
VINTE E OTTO DE DEZEMERO, 10

mplemento ,: ANDAR I
LrÍo

,nlclpio .........,.........,.,..,,... ,,..,...: RIAC|iO DOS CAVALOS

tado.....,...,....,,...............,..,,...,.: pB

scriião no CNpl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . : 04.447.7g5]/OOA-gg

scrjção Estadual

gistro na junta.,.......................,.; 
2g200372476 Datd rcgtsrrd: t4l05/2001

rcíido Plunídpat

ACHO 3t112120t6

MARTlNS d
Re9

CPF
RN00608307

31
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATTVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not.br
E-mail : cartorio@azevedobâstos.not.br

Àzevé

CERTOÃO OE AUTENTICAçÂO DIGITAL

O Bel. VálbeÍ Azevêdo de Miranda Cavalcânti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribução de autenticâr e
íeconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é rêpÍodução
Íiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do CÔdigo

de Controle e AutenticaÉo abaixo.
O referido é veÍdade, dou fé.

Este documento foi emitido em OBl02l2O17 às 17:40:34 (hora de Brasilia)

CHAVE DIGITAL
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2f4b76'1761eÍc843ff05ab74ed35871 3dd51c'1bbb0291dd42881 50b491 c4a4f34266df2
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A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CONSTRUTORA SUASSUNA
& MARTINS LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de a@rdo com a

LegislaÉo Federal em vigor AÍt 10. e 10o. § 10. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 08102J2018 às 15:13:41 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:651932

Código de Conlrole da Aúenticação:

595208021 7'l51 1 I 30328-1 a 59520802't7't51't130328'7

s

A autenticidade desta certldão poderá ser conrirmada por qualquer pessoa e a qualquer momênto
atravês do site: hftp:/Á,vww.azevedobastos.not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1E88

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E óBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTEROIÇOES E TUTELAS OA COM
JOÃO PESSOA

Av Epitácio Pêssoa, í145 Bairro dos Estados 5803G.00, Joáo pessoê pB
Íel.'. i.83) 324+5404 I Fax: (83) 32445484

http:/,wvw.azevedobastos.not.b[
E-mêil: cãrtorio@âzevedobastos. nôt_ br
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DECLARAçÃo DE sERVIÇo DE AUTENTtcAÇÃo DtGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mirende Cavalcanti, OÍcial do Primeiro Registrô Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lhterdições e
Tutelas com atribuiçáo de êutenticar e recohhecer íirmas da Comârca de Joáo Pe$soa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, et6...

DECLARA pâra os devidoê fins dê direito que, o documento em anexo identiticâdo individualmente em câdâ Código de Aúehticação Digítal, ou na
reÍerida sequência, foiautenticâdos de acordo com as Legislaçóes e normas ügemes..

DECLARO êinda que. para garantir transparênciã e seguíança jurídjca de todos os atos oriundos dos respectivos seMços de Notas e Regiltros do

- -:stado da Paraiba, a Corregedona Geral de Jus{içê editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determihando a inserÉo de um código em todos os

- atos hotoriais e registrais, â6sim câdâ Selo Digital de Fiscalizaçáo Extrajudiciâl cohtém um código único (por exemplo: Sêro DigiÍarj ABC123,Ií
XrX2) e de§6a forma, cada áutentioâÉo processada pelâ nossa Serventia pode ser confimada e verifcada tantas vezes quênto for hece6sáio
êtrávés do site do Tribunalde Justiçâ do Estãdo da Parahã, endereço http.//corregedoria.tjpb.jus.bÀelodigital/

A autenticaçáo digitãl do documehto faz gova de que, nâ data e hora em que êlâ foi rêâlÉada, a empresa CONSTRUTORA SUASSUNA &
irlARTlNS LTDA - EPP tinhá posse de um documento com as mesmas cêracteriúicas que forêm reproduzides na cópia aúenticada, sendo da
empresa CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LÍDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
âpíesentado e este Cartôío.

E6ta DECLARAÇÁO Íoi emitida em Oí/08rmÍ7 18:08:17 (hora local) âtravés do sistema de autenticaÉo digital do CaÍório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1", 10" e seus §§ í" e 2" da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico âutenticãdo .ontêndo o ceÉiÍoado Digital do
titular do Canôrio Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitâdo diretâmente a empresa CONSTRUTORA SUASSUNA & idARTINS LTDA - ÉPP ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail auterúlca@azevedobastos.not.br

Parà inÍormaÇóes mais detalhâdas destê ato, âcesse o sitê E!!§lêgd jgl!êLêZEye!-q!ê:EsJ.!8-U ê informe o Código de Consufta destê
DeclaÉção.

Código dê Consulta dêsta Decla.âção: 784340

A consulta desta DeclaraÇáo estará disponível em nos6o site até 26,/07/2018 09:22:36 (hora local).

rcódigo de Autenticaçáo Digital; 59522607'1 7085727069&1
:Lêgislaçôes Vigentês: Lei Fêdêral n' 8.935/94, Lei Federal n" 10.4062002, Medida Provisória nr 220012001, Lei Fede.al n" 13.105/2015, Lei
Estadual n'8.721,2008. Lêi Estadualn'10.í32n013 e Provimento CGJ N'0032014.

I referido é verdade, dou fê.
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Rêsolução No 1025 dê 30 dê Outubro de 2009 CREA-PB
Conselho Regional de Engenhariã e Agronomia da paraíba

CÊRTIFICAMOS, pârâ os devidos ins, quê conslâ em Írossos arquivos o registo dê Ac€rvo reÍ6r6nt€ s(s) Anotâção(õ€s) dê Responsabitidadê(s)
TécÍlica(s) - ARTS, consl,arúe(s) da P.êã€nte CERTIOÃO, t6ndo sido comproveóã a €xecuçáo e conclusão dâ(s) obra(s) e/ou seMço(s) indicádo(s)
cônf oÍÍn€ descriçáo(ôes) âbaixô.

Oê6crlcão

lntêrêssâdoíãl

,qrúÊ\r,,'"":"
(i ,,, Da '::t

no rores{lors- - §/
Êí.ti.úot 2T log,ilol9 ti,/
vall.tôdê: IndàlÊa 

"=, - Ot)'
ChôYe:ATOzw.v

Profssionâl: DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

Rogisto: 06í246362-1

CPF: 022.359.90347

End6rêço: RUA JOAQUIM VIEIRA OEANORADE, SN, CENÍRO, RIACHO OOS CAVALOS, PB, 5a8700OO

Tipo d€ Regisko: VISTO PROFISSIONAL

Dã,,a lnicialt c/.|1212014

Dala Finá: lndeíinido

_ TÍtulo(s)

GRÂDUAçÃo

ENGENHEIRÔ CIVIL

AfibuÍção: ARTJGO 70 OA RÊSOLUÇÃO No218, DE 29106/1973, DO CONFEA

lnstíurÉo de En$no: ITNIVERSIDADE FEDERAL OO CEARÀ

Oata de Fo{Írâção: 08/08,2013

EnDhsá C6t.átâdâ

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA. EPP

- 

lnÍormaçôês / Notas

- A Carlialão dê Acorvo Tócnlco (CAT) à qual o atê3tedo está vinculado constihilrá prova dâ câpecldadê técnlcorrols6lonal da p€6§oa

iuridlca somentâ so o responcávol tócnlco indlcâdo êsüver nâ CoÍtidáo de Reglst.o € Quit Éo (CRQ) apÍe§€ntada

- C§rtiíicâmo§ qu€ se êncofitra vinculado à preaêhtê CAT o atêstâdo apÍosentado €m cumprlmênto à Lêl n.8.666/93, expodido pela pessoâ

iurídica conratántê/propríêtárlq â quêm cãtê a rêsponsabllldad€ pêlâ vêrâcidads e êxãtidão dâs intormáçóês írêle constântês, E de
rêspohsâbilidádê dêstê Coosêlho a vêriíicação da atividadâ píoffsslonal êm confoÍmldadê com a Lêl n'5.194/66 ê ResoluçôeE do Conselho
FedeÍal de Engenharla e AgÍonomla . COI{FEA
. EBta cêrÉdão pêrdêrá a validade, câso ocorrâ qualquer alterâÉo posterioa dos êlementos caalastrâ16 nela conüdos,

- 

ART(S)

P8201 50005944, P820150005997, P820150006301

Cê.fid:io n' 103691/20, 5

15fi4m17 , 16152

Chave (b lmpÍê6sâo: A70Zw

í

u

)

A auiênticidade dêsl,â cen dão podê s. ve.iiedá em: htlpl/c@"pb.sitac.@n.br/pub icd, 6n a chàver A70Zw
mpÉso êm: I í0412017 âs 16:52:12 po. âdápl lp: 1 79.182.135.65

CERTIDÁo DE AcERVo TÉCNIco coM AÍÊs}ADo

$



\ ;)

) CPL.

ATESTADO DE CONCLUSÀO DE OBRÂ

I j::Í:lr::I::,:,pâl de_.Lasoa, lo-catizado na praça Deputado Francisco pereira,02, centro,t-tP: 5U.ü35-000, com CNPJ n0 09 151796/0001-S8, CERTIF|CA. para Íins de prova junto ao
CREA coNSELHo REGTONAL DE ENGENHARTA E AGRONOMTÀ,1; estado da paraíba com
intuito de baixar a art número p8201s000s967, protissionai oiegá iJ-Brito oriveira, CREA no
033943-4, que a.obÍa úo o objetivo pavimenlaçáo e drenagem ãÁ paratetepipedos em diversas
ruas do municipio de Lagoa, conÍorme contrato n" 003/2013 íirmado com a CoNSTRUToTA
SUASSUNA E MART]N§ LTDA, CNPJ NO 04,441.7851000199 Ti CONCruíD;,';;';
cronograma íísico executado em anexo obedecendo aos padrÕes técnicos exigidos e se encontra
em perfeitô funcionamento, atendendo plenamente à comunidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
EST,ADO DA PÂRA,BA

CNPJ 09. 151.796/0001-SB. praça Depuiado Francisco pereka, 02 _ CEp: 58.835-000

O presente termo não píejudica o cllente de regresso
apuradas ulteriores responsabilidade do executór.
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Dala 1Q/0212O15

Responsável pêlo Acompanhamento/Fiscal izaçào da(s) Obras(s) elou Serviços:
iiir
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MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES
Contratante - Preíeito Municipal de Lagoa.
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ATESTADO DE CONCLUSÂO DE OBRA

l jlef:lul1jvl-ulfipal de Lagoa, tocalizado na praça Deputado Francisco pereira, 02, centro,
cEP: 58 835-000 com GNPJ no 09.15JJ96/0001-s-a, cERrtrtcl. fara tins oe prova iunto âo
CREA coNSELHo REGTONAL DE ENGENHARTA E AGRONoMTA,'do estado da paraíba com
intuito de baixar a aú número p820150005997, proÍissional Diêgo de Brito Oliveira, CREA no
033943-4, que a obra cujo o objetivo: ReÍorma e ampriâçâo oo pieoiÀ aa s""retaria de saúde do
municipio de Lagoa, conforme contrato no 006/2014 Íirmádo com a coNSTRUToTA sUASSUNA
E MARTINS LTDA. CNPJ no 04 441.7BSfO0O1-9g foi CONCLUÍDA, com o cronogramâ físico
execúado em anexo obedecendo aos padrõês técnicos exigidos e se encontra em perfeito
Íuncionamento, atendendo plênamente à comunidade.

PREFEITURA ilU NICIPAL DE LAGOA
ESTADO DA PARAíBA

CNPJ 09.15'1 79610001-58. prâça Deputado Frâncisco pereira, 02 _ CEp: 58.835_000

o presente termo não prejudica o criente de regresso da instância recebedora das obras, quando
apuradas ulteriores responsabllidade do executor.
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MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES
Contratante - Pre{eilo l\4unicipal de Lagoa.

Dala:1010212015

Responsável pelo Acompãnhamento/Fiscalizaçâo da(s) Obras(s) eiou Serviços:

losé
10102i2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
ESTADO DA PARAíBA

CNPJ 09.151.796/0001-58. pmça Oeputado Francisco pereira, 02 _ CEp: SB.B35-000
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ATESTADo OE coNcLUSÃo DE oBRA

t jjd:,jrll lrlfipat de Lagoa, locâtizado na praça Deputado Francisco pereira, 02, centro,
CEP: 58.835-000, com CNPJ 

"" 
0l1l] Íg9l9gg]"se, ceRrrrrcn, para fins de prova junro ao

CREA CONSELHO REGTONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMTA, do estado da paraíba com
intuito de baixar a art número p82015000s944, proÍissionar Diego de Brito orivêira, CREA no
033943 4 que a.obra cujo o objetivo: Reforma e ampriação da Esiora r,4unicipar Amadeu Jmé de
llT."ldu do municipio de Lagoa, conforme contrato no 00112014 Íumado com a CONSTRUTOTA
SUASSUNA E IVARTINS LTDA, CNPJ no 04.441 ,785/OOO 1-99 foi CoNcLUiDA com o
cronograma físico executâdo em anexo obedecendo aos padrões tecnicos exigidos e sê encontÍa
em peíeito funcionamênto, atendendo plenamente à comunjdade.
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o presente termo náo prejudica o cliente de regresso da instância recebedo.a das obras, quando
apuradas ulteriores responsabilidade do executor,

R ê lairs.

Cdttoúa únrcodeLa

Escre\,ênte - EscÍi'/áo
e5l.zgE.qga-sl
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MAGNO DE S DE OLIVEIRA BORGES
Contratante - PrêÍeito Municipal de Lagoa

Dala. 1010212015

Responsável pelo Acompanhamento/F iscal açào da(s) Obras(s) e/ou Serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
ESTADO DA PARAÍBA

CNPJ 09.151.796/0001-58. Praça Deputado Flancisco Pereka, 02 - CEP: 58.835-000

ATESTADO OE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeituía lVunicipal de Lagoa, locãlizado na Preça Deputadô FÍancisco Pereira, 02' centro,

CEP: 58.835-000, com CNPJ no 09.151 .796/000'1-58, CERTIFICA, para Íins de provã iunto ao

CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, do estado da PaÍ3iba cÔm

intuito de baixar a art número P820150005944, profissional Diego d6 Brito olivêiÍa, oREA no

0339434, que a obra cujo o obietivo: ReÍorma e âmpliâçâo da Escola Municipal Amadeu Josê de

Almeida do municipio oe Lagoa, conÍorme contÍato n" 001/2014lirmado com a CoNSTRUTOIA

SUASSUNA E MARTIN§ LTDA, CNPJ NO 04.441,785/0001.99 ÍOi CONCLUíDA, COM O

cronogrâma Íisico executado em anexo obêdecendo aos padrÕes técnicos exigidos e se encontÍa

em perfeito funcionamento, atendendo plenamente à comunidade'

O presente termo não preludica o cliente de regresso da instância recebedora das obras' quando

apuradas ulteriores responsabilidade do executor.
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MAGNO S DE OLIVEIRA BORGES cad'ôtic

Contráante - PreÍeito Municipal de Lagoa
c§ii, !-JcuÍ,,;ni: au; .ú-r a. J€ - :rix)nsabihdaúe do
emhÉnt€ íe! pânê ds ceíidão ctc âcrívo tácnr@
.r. 4o \b't t / :t\ | 5 ,e6'Íddzt êm:J/r. /:a t.r
Érclúlndo!€ o(r, itáÍr{Íi.) que não !êi€(m) d6 co&pêtáncia
dô ptôí!63ioí€,1 cxjo ô nomc cên3ta no têxto.
;orr, cecsoe _! oe .'1 1,r de 2,)

cÊF

único Js Lâ I

Data: 10i0212015

Responsável Pelo Acompanhamento/Fisca iáação da(s) Obras(s) e/ou Serviços

0séw

10t9212015
Lagoa. PB

€ng' Ciúr M'
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JOSÉ WILK CREA 1612741131
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Ení CMI M' l,rd! Dshaadêno Mírâ câlü

':NP 1wfg0299t ' kirt l'!?

Martins Lads
0.a.441,70510001-99

ENOERÉçO Ru. F.ríÉÉ.ô Avsr do. S.rlo. - Lram - Pb

P.rílrlt E lJlríicpd dê ll9o. - P.Éiba

ÁÊ€ csr6lRtrroÀ: 422 60 íi

oE§€RrçÀo oc6 sÊÍlvlços

l/r@. &-,Edo 64âfus

ô 4. Eôe. (>*rõé l{.r ffi

.gãdbffi m rl,'do

Rua Joaquim MeiÍa de Andrade. ',l1 - cêntro - cEP: 5487O'0OO - Riacho dos cavalos - PB
CNPJ: 04.441.785/0001 -99
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O oresente termo não prejudica o cliente de Íegresso

apuradâs ullerioÍes responsabilidade do execúor'

ATESTADO DE CONCLUSÃO OE OBRA

A PÍefeitura Municipal de Lagoa, localizado na Praça DePutado Francisco Pereira' 02' centm'

ôep, óá.AãSOOO'com CNpl no 09.151.796/0001-Sa, CfnrtrtCn, para fins de prova junto ao

õãLnt-ô-Núúô ReoroHnl oeiNcruHnnn E AcRoNoMtA,.do-estado da Paraiba com

inruito de baixar a art número PB20i;õ05óôr, profissional oiego de Brito Olivoira' CREA no

ôâãà;3";, q;; ;bia cujo o objetivo ja'imentaçáo e drenagem 
-em 

paralelepipedos em diversas

íãà. ,i-.túià oà r-âgoa, óo'to'Ãt'tntiãio n" 003/2õ13 Ímado com a coNSrRUTorA

SUASSUNA E MARTINS LrOn,"'ôNíl 
'',;'-oq'« 

i:sstooot-gg Íoi coNcLUlDA', com o

cronooramaÍisicoexecutadoemane,oob"de""ndoaospad'Õestécnicosext]idoseseencontÍa
ã, p"liãiro rr..io"rmento, atendendo plenamente à comunidade

da instância recêbedora des obras, quando

R*qúo vs:'tlti' r lcq'
ô tí'r'' -- Í{+ { '\-( :e"---
i .rN+ \ r-'r:. ' -
É," á,, i!)' .:,i.,,'d:F1 

t.
r Lrqêr' j' !r . - 0t4 '

9

ã3E
g.c ?
,2 .z â
3 B:
= 

".'s
i 1org

MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES

contrâtante - Prqleit 
"!lr,li:',P":li:- 

f3?3...,.,si:),,s,Ge:i,c.lú! ce
cúnorte íe, páíe dô ce^id6o d! âaarvo técn'co

" 1!úi_., .,t,, ,u-nn..^)rLt3,9
ElclulndG6e o(t) lto,n{ís) qúê rüo,aFr{m, da co'rpêtêncB

dc oaôílsslonal cuio o noÍflc êoôtlê no texto

-**"-j-o" 9!!-a.-4-
,: ).r.: :.. .lj-L_9,1:_

f#?iffiffi."*r;iãmr,"cê'r,
: t1- -.a t! :?.1): ,')' . | , . ' .' "

iscalização da(s) Obraslsl e/ou Sewiços:
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CREA 1612741134
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA

ESÍADO DA PARAiBA
CNPJ 09.'151 .79ô10001-58. Praça Depulado Francisco Peíeira 02-CEP: 58'835-000
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Construtora Suassuna & Martin

er-o,.,t xoãnçoue*TÁRla coNsoLloADA

a
3.519,42

o - Riácho dos Cavalos - PB

o

,Ltú oocu,óani; üu! r, iêJt c -e l::5PorÉáDlliôad' «'
êíytitanL íat oaíÜ 6! oêítÉao de acêírlo Écn'(D
i,. n \1.; v' ) - ' 

,: 
, entr. cn ly y11!. '.'

Êrdulíróoaa o(.1 lLíÍ{ír.) que oâo aar.{m) dâ cofiDêLíici.

ío proíLalonrt cuio o nolne c!ír6lll no tato'
,á ""..". '' a":Y-oL Lida

!
ã

E

Ê

.E

E

§
I
p

P

o

Ení C,vll rú' ln.2,.:'t, 4...

Rua Joaquim Mêira de Andrade. l1 -
CNPJ

Centro - CEP: 5887GOO
:04.441.785/0001-99

1oN
{s<
Es€Er â

ãe!
_aà

o

Proço
TotalUnitárioQuant.Unid,Oiscriminaçâo dos Serylç06Item

a15,14
PreliminaÍes1,0 100 43237 ,20

e nivelamentoLoca1.1 7t389 188,00undra idenficicaçãõPlaca Esmaltàda

3.519.42
2.0 SêÍviço3 de Í 1,861 892.16
2l itoleb-edeo comR Pactaçãoítaaçaegula

?5.200.35

3.0 7.400,64
1s,60.t74,40

Cimeôto e

'1:3
Mek>Ío graniticô íêiuntedo coÍn ârgam*sa

3.1
249,60

15,6016,009Íanlticode mêic.fio
3.2

67.550,11
35.701.892.16

Rêvâsümêíto ém pâralolêplpodo inclu3iv6 coldi

a.là. .lrnaao .o t.ac. l:3 (Cknêíto ê atÉiá)
âo de3.3

27.938,12
2.712,22/4.0 7,121.892,16Passeio Público

rel da obra

25.520,94

30,06849,00
297,96

Calçadâ êm concíeto simples coír acabâmento

esooniado, e= 8cm, c/ÍamPa p/ d'"icientes em

.ôncÍeto. coníorme ABNT NBR 9O5O/20o4

4.2

o,65458,40
fioo-meinocalaIP urant4.3

107.473
TOÍAL

E

§/

?r

l1

q."/

*u,V

v @,h W



çt, 2O7o
o

o

(
o

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A PreÍeituÍa Municipal de Lagoa, localizado na Praça Doputado- Francisco Pereira' 02' centro'

ôÉà, ãô.àesnnq;m cNPj no ogist zsotooot-ss' cERTlFlcA' para rins de prova junto ao

õnLÀt-ó-r.,-õeliô nÉcroHnr- oe ÊHêÉinrnrn E AGRoNoMIA'.do.estâdo da Paraiba com

inruito de baixar â art número pgzoi;iioiiiài, p,ofissional Diego. de.Brlto oliveira' CREA no

033943-4, que a obÍa .uio o oljeti'o'i-!'rãiÃã à ãÃpiitçao oo nieoo 93 
secrêtaria de saÚde do

municioio de Lasoa. coníorme co"tái" i'; ôôà7óü i'*àdo coá a-cousrRUrorA SUASSUNA

E MARTTNS LTDA. cNpJ * o+aii"iàsiõõóllgs rài coNcl-uioA. com o cÍonosrama Íisico

executado em anexo oueoecenoo aos"i'a-a'àr ic"ni*, exigidos e sê encontra em perfeilo

rr.Jã**""", atendendo plenamente à comunidade'

PREFEITURA MUNTCIPAL DE LAGOA

ESTADO DA PARAIBA

CNPJ 09.151.796/0001-58 Praça Depulado Francisco Pereira' 02 - CEP: 58'835-000

o oresente termo nâo preludica o cliente de regresso

apltáoàt rnelor"s responsabilidade do executor'

da instância recebedora das obras' quando

!
ãE=
€,8 ã
?.?
:,5 ã

rg

GNO OEMYS DE

Çontratante

OLIVEIRA BORGES
t,{A

- PreÍeito Mu nicipal 9lt§93i".,.ou,ou* oo

"']gL!- /?L , cm(idâ êm :!/ j- '4t ':r

E .ruilÉí,-.ê o{r) n Í{íÚ) que nào .êir(m) da cômpctôírcie

3(, píoíLai
lLa.Y-al- o.--*-

Ez

EI

a§
Ro,iP
ePX E
ãí -. 3 o
: â ã=
sêc:
E- 9-93 EE

Q.4
I
.9

I

I
I

o

É

NETO CREA 16',127{1134

Ê^l Ia.i 1ri2
c8lú

Data. 10/02/2015

Responsável Pelo Acompanhãmento/F iscaliz açâo dá(s) obras(s) e/ou Serviços

los,i

10i 02/2015
Lagoa ' PB
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O oÍesente termo náo preiudica o clÉnte de regrêsso da instância recebedora das obras' quando

lpirãàat utterio,es,esponsabilidade do executor'

rr
. CPL. o

ATESÍADO DE COÍ'ICLUSÃO DE OBRA

A Preíeitura Municipal de Lagoa, localizado na PÍaça Deputado- Francisco Pereira' 02' cenko'

ãÉÉ, ãiilàas_,i,rq'."* cr.,rpL n; os;liiáorooor.dg, cenrtrtcn, parâ nns de prova junto ao

CREA CoNSELHo REGIoNAL oe irlCÉNHÀÁin E AGRoNoMIA' do-estado da Paraiba com

intuilo de baixar a art número ttzoiito"oãitio" oio-nttrontr oi"go ot.BÍho olivein' CREA n0

033943-4, que a obra cuio o ooi"u"o''átio#t tj Jàpiáiáá ot Esiola Municipal Amadeu Jo6ê de

Atmeida do municipio de L.go' *nÍo;l';;nt'"Ià 
-";-rinrrzo11 

1ax." com a coNSTRUTOTA

SUASSUNA E MARTINS 
'-'oo"tiltj"';-àoaaiisã/000r-es 

Íoi coNCLUiDA' com o

cronoorama Íisico executado "' 'nt'o"oit"nOo 
aos padrões técnicos exigidos e se encontra

H' i""'iãiürrii,,ã'ãÀãnio, ateno"noo plenamente à comunidade

MAGNO DE DE OLIVgrnl aoRoes

Contratante Preleito Municipal de Lagoa

c6ae LJcurn;t cu, ...r .f íj€ ' .5;ron6âbÍdadê do
êmltcntê ía, perl4 d6 cêírdúo (b acoíró tócnlao

* ^" 
\ú L1 :9,É-.sntwa cn:Jtoat!,

Eelúklto.e o(a, i!aín(rB) que nao !êia(m) óô oaírE lrftl8
ato Dr!íLdo.'tttl crrio .J nomc ccnstâ no tarto.
-,os., p."r* 

-L o" 'non d" %

':L-5 r:í-
eng. ci"iir,o nc..-_z »aÃãd;rro r'llxr, ccto
..rtF r6ai--q, l!-r.'â

da(s) Obras(s) e/ou Serviços:Data. 10t02t2015

Responsável Pêlo Acompanhame

10/02/2015

Lagoe' PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA

ESTADO DA PARA|BA

CNPJ 09.151.796/0001'58 Praçá Oêputado Francisco PereiÉ' 02 - CEP: 58'835-000
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PREFEITURA MUNICIPALDE LAGOA
ESTADO DA PARAIBA

CNPJ 09.151.796/0001-58 Praça Depurado Francisco Perêira' 02 -CEP: 58 835-000

AÍESTAOO DÉ CONCLUSÀO DE OBRA

A PreíeiluÍa Municipal de Lagoa, locâlizado na Praçâ Oeputado Francisco PereiÍa' 02' centro'

êgp, áá.$s-ooo com cNpl n" 09.15.1.796/0001-58, CERT,FtcA, para Íins de prova iunto ao

õãLlt-ór\rseliô REGIONAL OeiN-CeNnnnn E AGRONOMIA, do_êstado da Paraiba com

intuito de baixar a aÍt númeÍo pgzoiS'000sáô7, profissional Dlego dê BÍito oliveira' CREA no

033943-4, que a obra cuio o objetlvo pavimentaçáo e drenagem em paralelepipedos em diversas

ruas do municipto de Lagoa, .""Í#;;;i;;t-;J oorlzdrg firmado com a CoNSTRUTOTA

SUASSUNA E MARINS LTDA,"àN;"J";;'-01+liias/0oor-99.foi coNcLUlDA' com o

cronoorama Íisico executado ", tnt'o- ob"d"t"ndo aos padróes técnicos exigidos e se encontra

ã, ú1iãiio rr".lonrmento. atendendo Plenamente à comunidade'

o Dresente teÍmo nàl preiudicâ o cliente de regresso da instância recebedora das obras' quando

apuradas ulteriore§ Íesponsabilidade do execulor' 
R6.ú*cç. vc.,r.drnr r L,tr.

," 
ro" --.rl 1'1.l.1',:--

.,\- r ' :'
E.,' ;" 

"- 
r íí"'dt d'o t'

' t-"g"' '-J- 
"' ''' aí '

ZEa
g.s 3
e.= *
É *5
E 1'3

!ê'
,i---.tJi;,r. -er-ou 

t- scrc'rcrtr

ildgro & o

MAGNO OEMYS DE OLIVEIRA BORGES

Conkatânte - PrqÍelto l!{unicipal de Lagoa

crrr€r(e tê, Dàrteos ccí.(lào (É acrr\/o!écn'€!
:. [r9',1-r'i" . ",t,,aêm:t tr' /'c]r)
Errctulndo6e o{!l h.tnlôsl qre lüo aalaim) da coÍip.lênc'n

cJ o.dlsslonslcqjo o ôome con3lâ no terto--r- , )_o" .J, : oe :,5

Énf Ovil M' ln.,

)si,o'lsôci[c.1Úa Ú!
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§

E
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P9fr ã
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Data: 10/02/2015
pelo AcomPan hamento/Fiscal izaçào da(s) ObÍas(s ) ei ou SeÍviços:

it:-:,r3("

CRÉÂ 16',|274',1134
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Construtora Suassuna & Martin

rur.,t-robnçartHrÁRla coNsoLlDADA

a
3.519,42

.9c

- Riacho dos Cavabs -

o

:-rlÉ oocuinl.L iu. ' i!-t c -i' : jspônssullldadâ d!
Ámmr rrr perrc oa ccítÉáo dê acê^'o ÚcoiÓ

, :J--.it-l'c,nitroê6::-t =/:'.
.orulr6oae q1 mrlttcl ore nao t ra(m) dâ coÍDáênci!

.tô ôíoíhaloílât cuio o nome condâ no t'jê,(o'

i:a. rtr.cê-a-éê:LdcL
Lr,ôt

õ

e
9

É

e

€
.9
ê

Ê

:nf

Rua Joaquim Meita

PB

iqts
<fr1
õÉ€
E:B
ta E

sêõ
-Eào"ma'"o.;$"19fjll - CEP: 58870-000

1.785/OOO1-99

/

w
\
)

Proço
ÍotalUnitárioQuant.unid.Oiscriminaçáo dos S9ryiço6Item

a15,44
Prelimlnares1.0 102,000,43237 .20m

e nivelamento1.1 7 73,4489.188,00undfaceidâ caçãoraâdIta pEsmâlaP Éa

3.519,12
deÍ2.0 1,861892.16

75.200,35

ub- eitodecteea compã çãolari çãoReSu

3.0 7.4@,64
15,6017 4.40

't:3
reiuntâdo com argamâ3sagran{ico

249,60
6016,00

cordáo

grênltico

67.550,11
35 701.892.16

3.3

27.938,12
2-1r?,221 L21.892.16

4.1

25.520,94

30,06849.00
297,9655

Calcada em concreto Slmptes con' acôbemento

".ániado, 
e= 8cm, c/rampa p/ d''ficientes em

Iã-n.ráto, .onto'-" aBNT NBR 9o5o/20o4

Passeio Público

Lim za I da obra

4.2

458,40
fiomeio-nocalauraP nt4.3

107.47
TOTAL

Página
t9/23

\ry9

§

4.0

M^ll^r' ffia



o

PREFEITURA MUNICIPALDE LAGOA

ESÍAOO DA PARAIBA

CNPJ 09.151.796/0001-58 Praça Deputado FÍancisco Pereira' 02 - CEP: 58'835-000

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Preíeitura Municipal de Lagoa, localizado na Praça De'utado Francisco Pereira' 02' centro'

ôÉá, ãâ,àisooq;m cNPl no oeiàiisorooor'5s' cERTlFtcA' para fins de p'ova iunto ao

oREA coNSELHo REGIoNAL oe ir'rtÉt'rúÀnin E AGRoNoMIA'.do-estado da Paraiba com

intuito de baixar a aÍl número tu'iito"oiitói"oro-ostãn"t ói"go a".aÍito olivoira' CREA n0

0339434, que a obra.uio o oo1"ti'oiâJüi'iãàããà'íãia" o" piêdro da secretaria de saÚde do

municioio de Lasoa, conlorme **tjtJtliôà"õii i'*qã9 g 9^golsTRUrorA 
SUASSUNA

E MARTTNS LTDA, cNPJ n *oilliàu"níi'Igg iti ôôHiLyloa'-com o cÍonosrama Íisico

execulado em anexo obedecendo ;:;;d#t 
-têt; 

";s 
exigidos e sê encontra em períeito

ffijl.*;ü, àtendendo plenamente à comunidâde

O presente termo nâo

apuradas ulteriores Íes

prejudica o cliente de Íegresso da instância recebedora

ponsabilidade do executor
tlÀ:

e,Íi/í

J"oI -;3ÉE-:Pá.;:
*:Íi
x;qÉ
.Eiã'

L

das obras, quando

I eôJ li;i. 1

pelo Acompanhamento/F iscalização da(s) Obras

lost VJ

(s) e/ou Serviços

5

Ê
9

t

E

E
E

z
I

ã

t
hNtÉ§sÍõs8
EsE
xQ9

SEo

cslri

Data 10/0?12015
el

10/02/2015

Lagoa' PB

E

NÉTO CREA 16'1 2141131

íÃlEilr
Pág ina
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Anot.çáo dc R€sponsàbilid.dê Técnic! - ART
Lci n" 6.496, dc 7 dê dczcmbro dê 1977

cREA.PBlb.

ART OBRA / SER\,IçO
No PB2O15OOO594.l o F

o

o
cons.lho Rêsion.l dê Eng.nhâÍiâ ê Asronomià dâ PâÍ.

INICIAL
INDIVIDUAL

- 

l. REFô.asl Tácnl@
DIEGO DE BRIIO OLIVEIRA

lllulo oroíi6sinál: E{GENHEIRO clvll
E nÊ.§á contÉrrdá: col{slRuToi suAÀsurl^ e aRÍN§ LÍDA Régrslrc: oooo3r9,13-,4

D
. CPL. o

2. Cdrt.llnt.
cônrrâtânter Pi.í.ltüE llunlElDtl d. L.qd
ÊTIÀ lsAAEI FEREIRA

Td!ío^6: t33) 34rl-lí27

Ação lnsütuoúal: ó.gão PÚbli.o

CPF/CNPJ: @.151.?aõJ§oOla0

BáiTo: CENTRO

Email
Celeb.ado €hr íal02,2ola

Tlpo de dúâlánle: PE6So JURlolC^ ttE OIRÉIÍo Pt'BLlCo

CEP:54435000

Datâ da Síuâéo: 11i02,20tssrlrsÉo: BÀx^ DE 
^RT 

POÊ COIiICLUSÃO TOTAL DE OEâ /SEFV!@

Mortvo' col{cLlJsÁoDÂoBRA/sERvlço
oescJiÉo: oBR^ CO|{CLUIoÀ clllFoRrE ÀlÉsl^Do DE RECEBILEI'IÍo

PÍqri6táÍio: Pt f.ltÜ. uunlôlP.l 
'it 

L'{p'

Ídcfôn6. (43) aa!*lr, Emâil:

coo.dêíá.|âs B.ográÍ6§i Lâüüt'l': o Loníltud': 0

;;;;: ;';;, ór^" Prev.ão d' rênniío: o",02/20r5

- 

3. O.dc dã ObE,Sdüço

- 

r. Anúdad.rÉôle

CPF/CNPJT Oi.l5í.706/00Or_6' õ

E

É
'õ

I
I

I
6
c

I

-9

o

aoX
FuãõeE
E: -t
"c§ Esêe
ià

ctPAL AMAoÉu JosÉ oE ALMEIoA

CÉPr 5a435000

I,m3 - COlrDuçÀo' 
Hr,:^i#s-,,rt-tlffi^,""f;,^;ffxêi.' 

sERvrÇos ' corrsrÊuÇÁo crvrr '-

- 

5. Obs.mçõ..
EXECl]ÇÃo ÔE oBÊA

- 

ô. Oél!6qô.'
Hare qs. !.to! @ôPnndo

- 

7. Entld.rL d. cL"'
NET{HUMA _ N O OPÍANÍE

t. 
^slÔíur..

Dodarô 6!rú verdáddÉs

À ARÍ á várd, smdt'

vald dâ aRT. Êl r78,3/r

OE REÊORMA E AMPLIAÇÃO DA ÉSCOLA

â6 EgÉ6 dê aéet [dsd' P'êsda6 ntÊ nmá. tÉ6Eas d3 P!SNÍ, n' l€g'ElâÉo

olEcoDEâRlÍool'v€lR^

Ê,á.I'UE IhIdPá & Lõíd '

do @müovanlê do Pag dlo d dldónd. no 6h' do crd

Nosso Núm6Ío: í2222?9

6pêdnê. no ds€lo n 529d2004

quàndo qúilrds, m'dbnle á 6d1taÉo

Pagô êm @/028015

À d'|á&dú' dáb rÍrÍ 
"d' 

$' *ffi j*"Jffi#' ;§HilH1:ili'tr"Y'#

§- lnto.6.çõ"

/) t ".w'
{1

JP/*
X
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Anotâçào dc RcEpon5abilididc Técnicr - ART

LGi no 6.496, dê 7 dê dêz.mbÍo dê 1977

c
ART OBRA / SERVIçO

No PB2015(!{!(,5997

Con.êlho Rêgionâl dê Enscnh!Íiâ ê Asronomiâ dô P.râFEA.PB
INICIAL

INDIVIDUAL

- 

l. R..p6rávtt Técnlcô

DIÉGO DE ARIÍO OUVEIRA

Reglslto: 000O33913_a

(
o

o
oc o. CPL.

Íílulo o.ú§siúâl: El{GÊll}lElRo clvll
Emprc§a contEiadá: CONSÍR|JÍoR SUASSUNÀ I r'ARTlNs LTDÂ

contralenle: PELlturE lunlclp3l dê L!go.

_- s, O.d6 d. clhB/S"úço

- 

2. cdú.t ít.

EXECUÇÀO

CPF/CNPJ: 09.í 5í,7s6lo00l -5a

RU^ |S^AEL PEiÊli
cotrlpLríênro: Bâirc: cEt'lRo

Cidad!: LÀcoa I,,F:PB cEP:58tIiooo

Íd.íon6: (a3l !.(tçtl2? Email'

Coitr6lo: ooar2ot' CêlebradÔ m: í!v0s'20t4

Vâld1 Rl ?2.500.!rG Tlpo d6 dÚshhl€: PEs6oA JURrorc t'E olREío PÚBLlco

Ação lnsltudoílâl: &gã' PÚblko

snuâÉo: BÀX^ DE 

^,tÍ 
PoR coxclus^o ToÍaL DE O6ir |EFiBçO 

Ddã dá sihrâçáo: rliornors

Mcrivo' collcLuúo o^ osRÀrsERvlço

"Iirr"*Àiã*"i'loteteevÉs 
conronne rtst Do oE coNcLU§^o oE oBê

CPF/CNPJ: 09.í51'7s6/0001'51 E

Eg

a§6 xE
H!!<:
e9üb
8r 3ü

{ÊsE€- e93 !Eo9
p

I
P
I
e

o

PÍopnêÉííoi Prí.hi,â r'uÓl'lp'l dt ktoá

RUÀ 
'9ABEL 

PÉiâNA

Íd.Íom: 83)!.3&tl? Ehâill

,r*U-"0.. o."etál'"t" Ltrllurl': o Longtürd': 0

#;:;;",;ã";. PreusáodêréÍrnno:o'oz2r't5

N": 02

cEP: 5485000

Do PRÊolo oÀ sEcFÉÍ

nàs lÚas lé6rer dá

ÀRrA oE sAÚoÉ Do MUNICIPIO DE LAÔOA P6

aBl.tÍ, nà 6OEl€çto êsP'clnd ê no dedolo n 529612004'
OE OARA ÔE REFORMÀ

" 
flffi5r;,&'-"S.'3^t* :%í;;'ffm"' 

sERvrÇos - coNsÍRr']Ç^ô crvrL ''

Osd& qu. êôtou drhPnndo

?, E urttd' ó' cl!s'

-*u*_ 
nno *-o*'

E$$ d. a6*itilidadt P'êüdas

- 

3. Àtâlh't!râ'
Oêclárô 6sém Eríâdd6 âs

g. thtoldçõ"
' a ÀÂI é váidã B6'ntô

-i ou *'' ^t 
t'o''

d díd.áda no 6ló do Crd

ir.dâ. m€dhntê'ÚÉ€ntaÉo * -.o,oontt oo *o*'oto

^ 
ãub.ôôd:ü d.dr Â^Í pd3 6 *ffiI#,ffi,i§ruxl,- .Íl:'TI;X[

/oô
rrl.riErylL

Pásliu\
22123 C

w

(-
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l)
.---.1
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ffi'xtw
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cons€lho R€sional de ErlgenhâÍià ê Asronomià d.

Anotâção dc Respons.bilidàdc Té€nicà - ART
Lêi n" 6,,t96, dê 7 dê dêz€mbÍo dê 1977

ARÍ OBRA / SERVIçO
No P82015(l(!063()1

suBsnTUrÇÃo à P820150005967
INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: Og.t5t.796/000150

No: 02

CREA.PB
P!Í.íb. D

. CPL. o

- 

l. lLrEm&ivJ Íóônl6
DIEGO DE BRÍO OIIVEIRÂ

ÍÍtulo p.Dfusio.âlr ÊNGErltlEtiO CML RNP: ocí2'6:t62_1

EhD.ls m .ârádâ: cor{sTRÚÍoR §u^Àsuia a itaRtlNs LÍD^ RegÉÚ§: O0OOg!9{l{

_ 2. Cdü.t!ú.
Coít ãlánrer ffilrub luhlclpll d. L!íM
RUA IS BEL FÉREIRA

T€lêfoE: (a3) !a:lo-í127

ÀÉo lnsttuaoôâl: &gao Públlco

Bai.ror CENÍRo

Côl6brádo €m: líO2Il0l3
Ílpo de dlrãtahle: PEssoa JuFlDaca

cEPr5a335ooo

Deta dã StuaÉo: l1102/2015
§ruâÉo: BArvÁ DE AiÍ P]OR CONCLUSÂO ÍOÍ^l DE OBi rSêÀVlçO

Morrvo COI|CLUSÁODÀOBÀ /SEiVlçO
Das.rtção: oaR corcLulD^ CONFOiLE ÀÍEST^DO DE COI{CLUSÂO DE OBiÀ

- 

5. O.d6 dá o6.:ls.Íüço
PÍopnsÉÍlo: P..í.ltuÉ Iünlolp.I .L L.t€
RUÀ I§ABE! PERÉIRA

Co.ndê.n.rúó: Bárrc: CENÍFO

CÀiadô: t.A6o UF: PB

Tcl.aom: Emil:
co<íddáó* Csogl1á,icâs: Lôdtrd.:o Loigjlld.: o

Dsl3 dê lnldo: llt r0l/2olt PÍlvtsão de lémino: 1Ú0212013

Fiídidáde: ldierltraúá

CPF/CNPJ: oe-',51.79ob0o'l{t 6

E

r!e ãE
EÍxK:
E=38
E:3ü
I Õ A=
sê!:

ón
I
á

e.

o

- 

a. Àlúd.d. Íêc.le

\/ ' A A8T ó váidá ômúi. q@ndo qurtada' môdiântê áprêÚrtção do .@provánle do p€ce. o a dílrêno' no 8il! d'Ô cÍ4

Éstâ ART é lsdlâ dê lrb R.gislrêds6m: t!,02t20í5

cEP: 54335000

3 - CONOUÇÃO

15 . ÊX€CUC^O ' RÉSO(ÚÇÁO lO25 ) OSÂÀS E SERVIÇOS _ CONSIRUÇaO CIVIL _>

iil;ÊãH,lõú iüÃr"iar''iÀvnreúaçro - 11'7s - EM PARAELEPIPF'os

l5 - EXEC1JÇÁO > RESO!ÚçÀO 1(r5 > oBRÀS E §ERVIÇOS - CONSTRUÇÁO CIVIL _>

SANEÀMENÍO § 
'1620. 

DFIENÂGEM

a.892,16

1,00

- 

t. lnro.ÍErr..

- 

5. ob5.üçó€
EXECUÇÁO OÉ OBRÁPARA PÀVIüENTAÇÀO E DRENAGEM ÊM DIVÉRSÀS RT]ASNA CIOAO OE LAGOA'PB

NÊNHUMÂ . NÂO OPTANIE

- 

,. AÉlníuh. DÉGO D€ ARIIO OUVÉIRA ' CP

O.dâo etÚ ErdedqÉ á níffiçõ6 a'jm'

Píí.huE xunr.iFl ô L:!d _ C

Àlul Úod5dâ.ÚuÂRT p.dê,.,údl Ú h@,õt}.. fudnyod€/, @íl @ 8ldr.

N

\

$

tr_w W
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Conselho Regional dê Engenharia e Agronomia da pâraíba

CERTTDÃo DE AcERVo rÉcNrco coM
ÂTESTADO

Rêsolução t{o tO2S de 30 dê O.rtubro I,ê2OO9 CREA-PB
No 1053
Emissãot 1

Valid.de:
Chavet "g

(r(

iY

c

CERTIFICAMOS, parâ os devidos
Tácnrc€(s) - ARTS. constân!6(s) dâ
coníorm€ descnção(ões ) atÉixo

ilns, que cohs!â em nossos aÍquivos o r€orslrcp,","m" ceirrrõÀó'r"ão-;;; ;#"â:, ;,ITã"" :Hlfff :ffi Hã"t]j"":;"tr:i1,lJlg:í:i

-- D€6crlçâo

CERTIDÁÔ DE ÂcERVo TÉCNIco CoMATEsTAf,,o

-- lntêrêssado(á)

Profssionâl: OTEGO DE BRTTO OLIVETRA

R6gisfo:061246362-1

CPF: 022.359.90147

Enderêço: RUA CARÁptNtMA, 1561, APTO 205, BENF|CA, FORTALEZA. CE.60015290
Tipo dê Regi§to: vtsTo pRoFtssloNAL

O8[e lnic'al: UhZ2014
Dâta Finali tM6finido

- 

Título(§)

cRAoUAÇÃo

ENGENHEIRO CiVIL

ÁtribuiÇáo: ART|Go 7ô DA RESOLUÇÃO N"218, OE 29106í973. DO CONFEA.
lnstituição d6 Ensino: UN|VÊRSIDADE FEDERAL DO CÊARÁ
Dâtâ de Forínâção: 08/08,20i3

- 

Empaesa Contratâde

CONSÍRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA ^ EPP

- 

lnÍormaçõ.s / t{otaÉ

' A Cêítidáo de AcoÍvo Técnico (CAo à qual o atestâdo êsÉ únculado consdtul.á provã da cápectdedê técrilcofÍoffssionat dâ pêssoa
Juddlca somêhts so o íêsÍronsável tócnico Indtcado esdvêÍ na corü.tão dà Rêgtst.o e euttaçáo (cRo) aprê6êntada
_ Cstlficamos quê 6€ encontre vimulado à prêsênte CAT o atêstadô âpresantâdo êm cumprlmênto à Lêi n. 0.666/s3, êxp€dido pêla pêssoa
iurídicá contraiante/pÍopdêgÍio, a quêm êabo a rssponsabilidâdê pela veracidadê o €xattdão dâs inÍormaç6e6 nsÉ conetántê;. É dê
respônsabilldadê d6ste Conselho â vêrlfcação de átivldâda p.offssional em conÍo.midá.tê coln a têi no 5.19466 ê Rêsoluqõês do Consetho
Fsdêral d€ EngênhâÍlâ o Agíonomle - COI{FEA

' E§tâ cêrtidão p€rdeÍá a velldade, câso ocotÍã qualqu€a alterâçáo poBterlor dos êl6mento5 cedâstrais nol, conddos.

Cortidão no 1053142015

1510412017,16t55

ehavê dê lmprêssão: 35ãAB

#'

í
A âute.ticidede desta Cenjdào pode er vêÍil€dà 6m: hltpr/.rêarb bLco/ .om â cháver 35ãAB

lmpEsso em: 1í04,2017 ás 16:55:00 por: ad3pt p:179182,135.65

_ ARTí.1

PB2oííx)06348

ç{



:ad.<lo .la RÉaro{rat illd.d. Tócric. - AaÍ
. e' n- 6 a9Ú. .t 7rt du.6bF d. 1977

- 

l.i-úcaa- rci:-
,raso D€ Enrro olrr.,$
-.t§E!..d'!.of,Úc'rocNl!

i

''_ _:..crgi;.) c rrfif lno

crr..a. RracHo Ebs c^'r, tos
,.frr c.ir.trt ttrl laêlün

<l,Â§rrlrICiO à pA)O r SOOOGOaA

ART OBRÂ / SERVIçO
ii" PR?ot 5(l(}06348

PêdúD h.ô L./i!Út ô R.á!6 dr Càá
iu^ DolrÍoi FE^xc§@ c ãrilric

ú:AUC,€OOSC^VÀI.OS
cqrr§c-r.ês re!ê o :.qÉêrts i

-.,Ú'tEÍ..ncl'à 
- arccuÇ^o > l|oa - f,Eso{uqáo !@5, o6^^s É sE tvçosE:rF!C^CÔ-s . .CÊarx

rn,ac^aias r rDtaê clo, r.ÀrÉit^rs Esú
sr t}, I cna , f§r:^;4c1a, I § !Li!:
I. -.I!9!taô : ..r, REâôluc,lo 16rr r @rrs r .í.t{vÊoi _ ccr.§rRuclô .r1r \S^lE^IeiÍrO ' âEOE OE E§GOÍO

coi§rEucÁo qv( >

corBtiuçÀo ctvr" ,

^.ô.EEt 
aó 

- -..5- &rr- o cd.di 4úá êr...rd. !ÉN !,.o 
^Â;rà4d.

_ a ::a:.tta __
,. Êduh.-Ot-

rFnFrrr.á a^o oPT*Ít

- 

a a..húrô. --

Clíil

h,Dtu*ü.'rnó

Êstô ARI a ss ú. L!

Crp: 061 ,a6fi2-l
:4úÍ+-',

' -...-\, 
- 

4t - (_.
- ,.*-rJn lre *íl§Â tüI,<.r,.* . ,- , . " "p{rtüb Csstt õoott

cPF r?7 8dr.ÍB{.{0

Á!h.*'ffiAtÍ16',,ú6auÊ*qaq
BEE r r.@íror3aÍtrti?ra, .,.1.?n r/o,

o':

.H§Ê
o .:: d)

o orri'rrãÊgsõ
áe:O (, rí,-<Lí,
0ro

§.qt

õ gE
EIIJO
Efl,O.
o oE!{

.e ódõ
uJ0tt:

T
E

E

ó§
§89::ô 9 €

3* H§

*3;.:ÉôÉ€
,c ô8

p

É

6N--rNh

74fr§ 
zrrs 'o\

'X .,. 2zo '=o rL,- !k*/

í

tB

s

MJ'91" W



ANE

o
ú) FL. 221 o

(

nlÀCHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

€SÍADO DA PÂRAíBA - BRASIL

cNPJ: 08.921.t76100o1-82

End: nua Dr- lntônio carnei'o's8 - Centro - cEP: 58'87O-OOO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

h
. CPL. o

A preÍeituÍa MuniciPâl de Riacho dlos Cãvãlos' localilada na Rua DÍ' Antônio

CaÍneiro, n"58. cêntÍÔ, CEP: 5887OOO' coín CNPJ: ne 08'921'875í,01'82' CERTIFICA'

para Íins de Provs iúnto ão CREA' Conselho R€Sional de EnSenhôria e Agíonomia do

Estado da Paraíba com intuito de baixa da art nr PB2o15oÍro6o88' do ProÍr§sional

Dieqo de Bírto olivêrta cREA.n" oliti'"' o"t e obra culo-o^^obieto PINTURA E

RÉ;oRMA No cEMrrÉRlo pue;;'ãNiuRÂ DE MElo's.. rlo's oAS RuAs oo

MuNrcipio. RE.E DE EsGoÍotcii"nrasr'. âiroÀmq oe c'"osto, 
"ouE'PoRrlvo

aNÍoirro aRAüJo PEREIRA t"it?iiié-aã ot uMA LA,AN,ERIa' sERvlços No

MUNlciPlo oE RlAc*o oo" 
"o'oiãs 

;;nrãto Ít" 0ío/201s FiÍmâdo com a constÍutora

suASsuNÂ E MARTINS LÍDA, cN;; iI'ü ii:tt'*t-es' Foi coNcLuiDo' com o

cÍonograma Íisrco execulado tt ""ã'o' 
o*"""ndo aos Pãdíões téGnlcos exrqidos ê

se eícontra em oêíeito rrnc,onarrcní, *endeodo ptsnamente á coínutlidâde'

O presente tcÍmo não Prcisdica o cliente de regrês'o da itrglancia íÊcebêdoÍa d3s obras'

J,Inã rpuoo"" "ltêÍioíês 'esPonsabilida{'es 
dq er€cutoí 

{:üJ,.i,-,€i: :r.:l . ir,...
\-l-'.'.*.^* *-§r-a.- U+r*a':
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PreÍeito MunaciPal de Riacho dos CaYálos - '11/0
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Construtora Suas§una & hlartins Ltd

PREFEÍruRA kUN'CI/PAL DE R'ÁCi,O OOS C AVALOS'PB

REF- : C OtlllÍf E 01 0'N1 3
ABÊRT; o6/A$20fi - ÂS ,6:00flS () * E
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ONETA: fiNTURA E REFORÁ/,A NO CEMTTÊNA PUBTJCO E PINIURÁ oos MEiOS-FtoS

ããi-ir-üns áo úu-rvrctpro. REDE DE Escoro íGÂLEFrÁ1.-\EI?RMA No GINÁsro

Éôrriiôãnvb nrvroruro ennu;o PEREÍRÁ E coi,srnuçÁo DE uMÀ I.I.vANDERIA

ÇoNFoRM€ pLANtLHAs 0RÇÂMENrÁR Âs oE cusrcs. ÁNEXA.

SE'i'HO8 ME§'DE'I'TE

TNFORMA'iOS ATNDA AUE, Á 
'vos§4 

PRoPo§rÁ ryM v*tPgrP160 ísEssE r/rÁl

';;As';';;i;;;;írxÊõüçro oos srnwÇos sEnÁ 0r 30 íIRrri'Al 0rÁ§'

Na cemtza'íe rSraxuos PRoPoNDo o MENoR PREço

POSSiVEL ÁPRESE VIÁÂíOS n vossn seruroR'q' os Nosso§ PRorÊsros DF

ELEVADA ESNMA E APREÇO-

TEMOS A HONRA DÉÂPRESEÍf'AR Á vOSSq SErI'HORIA 
^rOS§4pnopOSre onÇ,queivrÁú rvO vpt,on oE fti ttzzu'§6 í csnro e ÔE í!,6Í duze,it06 e oienÍa e

seis m$s e cinqriente e 5€ü5 ceíÍevú§)

ESPEC'F'CÁOOS DÁ §§GUí ,E FORITA;

í. PÍílurd e RêtuÍ,na I,o Cemdé'i' RlÔlbo e Pinturd de fi'iei''s-Fr0§ da§

Ruas b tutuniÍ],fio - R§ í3 002'50 ( T,ts.ze mil dois 
'ea§ 

ê

ciÍrqierta ce,tâva§)

2. Rede dê Esgo'Ú (Gahnbj - Ê$ 14 9N'5A ( O"tuze mí ílo€*níus

I virte ê ootê íêab e chq,d,lta ff,,tavcA)

3. RstuÍmá do Gi4ás'b Pofiesryíiw Nnonio NÜio Pe'Bná - R§

75.024,39 ( s,'/íefik, e cít(, ínil vlste I Wãfío Íaak à uínla e nove

cÊrta6s)
1. tu.rín-q& de uma tai@denb - R5 9'33A'17 ( N&e rnil/rP-zentos e

trlÍtla ÍEab 6 dezessetg coí'íavos)

ÁIÉ^ICIOS4MENIE

RIACHO D MARçç de 2013.

ri.

c pJ: 01.14',78ff0001.S8

Rua Jo4utÍn Weirã de Âírdrade. 11 - CcntÍa - CEP: 5887o-oao - Riacho dos êavalos - PB
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PLá,{IH mÇA EtíÍÀRla

Ob1 Pll{TInA E FErOR$,Â I'lO CêrÍIÉRlo PT.BUCO É PâÍTLR DOs iÉlOSflOS OA§ R.l S DO lÃ.ll6lPlo

Lod R ÀCfiO 00S C VALOSPS

10 PRÍUl/,]NARÉS 27E7,22

1.1 Ln?Eã e FÍpúaçao 0a mlofo pda Frttd d @l 2J ?3f.& .j.17

133,12

21 Clqtsao l:3 (cÍÍt€íllo ê &c€)

Ue ÚrE. 1 2rB tÉllerb.cit e aê€) 15.1r

3.0 HORÁ,UC § t58,@

3l sndrà b(ii Y.rro loÉd ê Y4"

R€de ê PVC (,n 2'lín

1.00

32
:ro.@

10 9.90a,16

Pntr. a cd ../ 2 úriG a.2'1 3 05225

586.70 1.18

13 042.!O

Construtora Suassuna & MaÉins Ltd
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Construto ra §uassuna & Martins Ltd
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CNPJ: 04.{41.78t0001-99

RpH
is,3
3\ 3
"ct E

Eê-,
3i

\

c?oilocÍtÁlta f tstco FtNÀtcEIRo

llens Cls.ámin:çáo Íorais,(Ra)

1'SaÍnam

25.@% 6S6.41
L 153,12 38,2E 3E2E
3.0 Hi3t lôçô.. rlidr.utirá5 §,í) 39,50 :§,í)

Pillluín 2476.01 2 ElB.M 7.76.A

IOÍAI GER^L ,3.002.50

100

DES€Im(SO - SêíreÉt

t)ÊsflrAotso - Aalãrdãdo

3150,6ô

3?50,63

3 250.63

6 50r.?5

3 ã0.63

9 75',08

ãm*
75.009É

3 ãô.ô3

13.m2.50

Rua Joaquim Vidra de AÍdrêde, 1Í - CeríÍo - CEp: SSSTo-O0O - Riacfio dos Cavatls - pB
CNPJ: 04.441.74SIOOO1-9e
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Construtora Suassuna&Martins Ltd CPL
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Rue Joaguim VÍ"jÍa dâ Andradê,
c

I.tdt
CIPJ: 0.t í4, 785Á100r{r

-- -C^EÊ _5847&OOO - Rircào dos Câvatos - pB
1 . 745/o«r, -99

11 - Cefltrc
NPJ. 04-44

ROB

ÊsE
et;
üà1,

-Eà

OUÀIITID ,JNii

(IJXA' t{t t} lrt FStí)llt (aAll{aÁl
rrullgPÍO. Ri.dro dos CâvrLoi

ÊM)ERÊÇO: oivú... Rut. d. Ci.dc d. Ri..rrô do3 Crvjoô
FRCpÍ{EtÀmO: HGat.r. ia,r,idpd d. turo do, c.vrh.

DEscxrÇÀo Dos sERvtÇos

Dír: tlrço d! 2013

B.D.l ' 30t(

1.0
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Construtora §uassuna & Martins Ltd

OBRA: REOE DE ESGOTO (GALERüA)

tutttciPto: Riecho dos crv.lo6
€N0EREÇO: Div€Í!8 RU.3 da Ciade de Riadro dos Cârdôg

PROPÊETÂRO: Pr€íeibr. snicipd de Riecho dos Caydot

ÍrE DtscRr ÀçÀo

't.0 §ERvtÇos PREUUNÂRES

2.0 REoE DE ESGOTO (GÀLERIA)

à§!
p€õ
ô oúitE5-= 9N
óv:O l, Ír

ü or-
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Q-E o
õ 3,E
€ü3
Eü,o.
; E õ§'
-c óõ9
ú& 
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€
€

É
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E

B
E

§
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r
E

í0 oias 20 Oi§ 30 Dias

1fro 0ii'ô

I
6 C52 5C

50,00% 50,00c.6 E,E77

4.438.50 4.507,09

Íotâl
Tot l aaJíulaô
%
% Ao.rÍr lda

ô.052.50 4.{ú8,50

6.052,50 10.491,00

40.36 29,59

40.36 69,95

4.507,09 1

1,1.998.09

30,05
1@,00

C PJ: 0,t.ul.r85r0001-3!

Rua Jo€quim Vreira dc AndÍadê, 11 - Ccnüo - CEP: 5A87O4OO - Riac o dos Cavatos - pB
CNPJ: 04..,í.1í .745/Ooo l -99
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Construtora Suassuna & martiÉMd
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ob.a: REFORIIA NO qilCSrO PoUÉSPoRÍrvO ArÍrNO ÂMm PEFETÍU

Locd : AY. .rcÉo SuassJna B.D.l = 25*
1.§.nDatâ. Múço do 2Or 3 ,'Jeô Coostruid€(ÍÍf)l

10 REYES Iíi'EIVIOS 76,92

1.1 Chmlisc,o 1.3 (ffrEflto e ôreE) 4.00 4,00 1ô,00

12 Ussa Uniea 1:2-8 (ciryEnto.csl e aÍs€) 4,00 15.23 60,s2

20 I H s7 ALAcoE s HIDRJiU ucAs 10 715.&
21 Vs stritiio d slto ddho e cire dosc€Íg€

213.9á4.00

Cara de dêsc€íga de s(Éíepor coíndotà t22,4a

2.3 Assonlo pláslcú põa Yaso srÍnlâio r 2.00

11.12 68.52

25 TomaiÍa dâstca
Reglsüo de pÍêssaô Canur,Élro col'npbto r2.m

?7 17.30

2B Rêdê de trüC dm 25nEn ll] 2.72 108,80

Red€ dê PVC dm 1mrrr . mdusrve cortêxóo§ 196,00 37.06 7.2":c,76

210 Lavâório sâm cduna 6,m 45.10

211 14,0,0 4,30 ô0 2c

3.0 , srÁrÁçóFs Ér€ÍRcÁ 1

31 Rsfle{or relaogula Íedtâdo com l npsda v4or
I'lddo{@ír únd a,m 255.10 1 oio.ao

3? LdÍFBdâ iÍrardêsêêlllo , l00Yí 12,m 2,8 27 ,§

17e10 172,10

OudÍo de Cisffi&to de eíleÍlla eín áapa dê Q
galvaüdo. {qn*insrto s insleleçà

10 PINTURÂ 15.r65.00

41 Pütrrà P'VA dR pãedúá, c/ 2 don=rrg 9,@ 7.079,91

4.2 Pinürê L*ü efilq dl6 dêfir&a sobÉ piso dê

+râúg i'l-r' LC85.06

50 REDÊ DE ESGOTO 8_115,94

51 Esc$raÉo Moc&tba d. vd8 alá 2.00Ín da
prú.ddâdô 1 i73 40

Âlcco c$n Ap.ovêdEr'ênlo do Màlonll 18,37 1 432 6ô

53 Tuôo de concÍeto 20&nm de esgoto m

3§.364506.0 PÂVITE I{IACAO
61 Cdçadâ êaíl corÉíeto 1 .3:5. q "7arn 32.50 1.880,50

62 Ptlo êrn coÍlcÍol,i d€sâínFodo. o,!r lunla c,c

did8çâo. pÍepro ÍÍEàtir. esp.=7crn 795,m 39.m

1.553,7t7.0 ESOUAORIÂS

24271 1 553.34

7.'l coírus€da. aídPoíts de kÍÍ§ & óít eírl á
Feraêgern

2.513.996.0 Ln§!àu;i«ír.irovEÂsos
lii ,,J3E] Ilmgeza Ftnal dê obÍa ffi.16:t0oot{'

n .. 7 Ídrt 75.021.39
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CRONOGRÁMÁ FIS O-FINÁNCEIRO

nEu orscRrMrNAÇÃO í5 Di8

100%

30 Dias

1.0 REVLSl|MENT()§ I
2.0 INSTALAçÔESHIDRAUUCAS

76,92

100%r
3.0 IIiSTALAçÔESELETRICA

10.715,E0

100% 1

I
4.0 PIIITURA

r.219,86

1000ó 1

I
1s.165.00

5.0 REDE DÉ ESGOTO 100% 8.{16.9EI
8 41ô.98

ô.0 PA\nüENTAçÃO 1000ÁI
7.0 ESOUADRIAS

35.362,50

100% 1

I
1553.34

8.0 DIVERSOS I
2 513.99

TOEI

Íotd rcufirlado
v.
% Acumulada

35,594.56

35.594,56
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oEscRlçÀo Dos sERvrÇos UND U NTiÍTEM roÍAL (Rt)
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.t33,aol.o sERWçOs PRELUflNARES É GERÁIS
44,6020.001? Lrmpeza 60 feíreno

7,101.3 Locaçáo da ObÍâ ôuavà. dô gâbaotos

rNF RAEsÍRuru RÂ2.0

1. t 38,Iti)z1 Írôbaltro3 cm Íêí3
?.30z1 1

1

I

2.2 1.076.A5
I1.14? 2-l

112_6r
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0.302.2 4
533,59S U P RAESTR UÍU RA3.0
?9i 6:0. ta31

11i)

22:8.144.0

í 653.4ôa.1
1 080 3!ltí

4399â,45412 eoDqqô {elê,riánto r.zado'

602.724-2 Esquâddrs Mêtôllc.s

NÍO§ E PINTURA

57

602.72
72

4.2.1

5.0

4 ?.r.4

5.í 70

3.9ê 232,1758,34
1.1r6.53r9,1458,3512 Rêbocô (Uessâ Unicr)
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