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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, lavrei o 
presente TERMO DE ABERTURA deste Processo Administrativo para a 
realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de n° 

01, que corresponde a este termo. 

a Silva 
CPL 
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~lupe 
CONSTIIIJtNDO UMA NOVA HISfÓlUA 

ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 

SOLICITAÇÃO N° :0000035/2020 
Data da Solicitação : 11/02/2020 

1. Unidade Administrativa Contábil/ Orgão 

Nome: Secr etaria Mun. de Educação I SECRETARI A MUN. DE EDUCAÇÃO 

2. Dados da Despesa Orçamentária 

Projeto/Atividade : o I Elem. de Despesa : Subelem. de despesa : 

Ficha : I F. de Rec.: o I Prog. Trabalho : Saldo : 

3 ltems Solicitados 

COD. ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. R$ ESTIMADO TOT. ESTIM. 

1.07.01.000016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE UNO 1 535 . 157 , 25 535 . 157 , 25 
ENGENHARIA CIVIL PARA A REFORMA DO 
ANTIGO PREDIO DO HOTEL GUADALUPE 
PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
GUADALUPE-PI. -

Total Estimado R$ 535 . 157,25 

4. Justificativa 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARI A CIVI L PARA A REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO HOTEL 
GUADALUPE PARA FUNCI ONAMENTO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUADALUPE-PI . 

5. Autorização do Ordenador de Despesa 

Declaro que a Despesa está de acordo com o par ág r a f o primei r o, i nc i so I e II , do 
artigo 16 da Lei Compleme ntar 101/2000 . 

4~ !~ Cwa.bMÍt~ 
Ordenador de Despesa 

6. Declaração de Disponibilidade Financeira 

Declar o existi r disponi b i l i dade f i nance i ra para atender a despesa requisitada acima , 
com data minima pr evista para pagamento a par t ir de: 

Guadalupe- PI , ~/ 0~ ~~~~ 



.. 

• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI- 11/2019 - Piaui 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadaiupe - Pl ORSE - 11/2019 - Sergipe Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91 % 

Plani lha Orçamentária Sintét~ca 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

Total Peso(%) 
BOI --

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 53.864,82 10,07 % 
...-........... -

1.1 Comp 01 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL M~S 3,00 R$ 5.075,00 R$ 6.277.26 R$ 18.831 ,78 3,52 "'o 
-- -

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO i M• l 6,40 R$ 259,55 R$ 321 ,03 R$ 2.054,59 0,38 "'o 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, ' 
1.3 97622 SINAPI i M' I 218,10 R$ 37,23 R$ 46,04 R$ 10.041 ,32 1,88 "'o 

SEM REAPROVEITAMENTO I 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÃMICO, DE FORMA MANUAL, SEM i 

1.4 97633 SINAPI M• 327,34 R$ 15,73 R$ 19,45 R$ 6.366,76 1,19 "'o 
REAPROVEITAMENTO -

1.5 Comp 02 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO M• I 64,00 R$ 9,51 R$ 11 ,76 R$ 752,64 0,14 "'o 
' -- ---·-- ----- ·~- f - ---· ----

1.6 18 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO CERÃMICO OU LADRILHO M• ! 294,70 R$ 11,24 R$ 13,90 R$ 4.096,33 0,77 "'o 
..,. --- - ~ - - ----- -- -

' 1.7 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M' 3,59 R$ 184,03 R$ 227,62 R$ 817,15 0,15 % 

1.8 8038 ORSE 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM 

M' 186,11 R$ 31 ,23 R$ 38,62 R$ 7.187,56 1,34 "'o 
REAPROVEITAMENTO ,.. 

1.9 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M• I 61 ,27 R$ 6,08 R$ 7,52 R$ 460,75 0,09 % 

1.10 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M• 53,08 R$ 17,84 R$ 22,06 R$ 1.170,94 0,22 % . 
-

1.11 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M• 1.500,00 R$ 1,13 R$ 1,39 R$ 2.085,00 0,39 % 

f> 



• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B .D .I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI- 11/2019- Plaui 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl ORSE ·11/2019 ·Sergipe Horlsta: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

Plan..!!_ha Orçamentária Sintética 
~ 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

Total Peso (%) 
BOI -.--

ALVENARIA - ~ 

___ R$ _ 5.9S3,46 2 - -----· .. ---- -------- --~----.- -
1,11% 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 

2.1 87515 SINAPI 'HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
M' 44,65 R$ 77,66 R$ 96,05 R$ 4.288,63 ' 0,80 o/o I LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA 

t ----1 

2.2 93188 SINAPI 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

M 36,35 R$ 37,03 R$ 45,80 R$ 1.664,83 0,31 o/o 
DE VÃO L --3 REVESnMENTOS R$ 24.524,64 ~58 ".4 --
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

3.1 87904 SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M' 44,65 R$ 6.51 R$ 8,05 R$ 359,43 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL 

__._MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
.L --

3.2 87529 SINAPI TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
I M' 44,65 R$ 23,19 R$ 28,68 R$ 1.280,56 0,24 o/o 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS __ 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

3.3 87268 SINAPI TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM I M' 72,96 R$ 59,81 R$ 73,97 R$ 5.396,85 1,01 o/o 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
eARFDE& 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

3.4 87242 SINAPI DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, M' 59,90 R$ 236,04 R$ 291 ,95 R$ 17.487,80 3,27 o/o 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS 

--~ - - ~ 

4 I ESQUADRIAS ' R$ §2.397,16 , . 9,79 % --- -f-"-" - -PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
4.1 68050 SINAPI INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM I M• 7,25 R$ 335,55 R$ 415,04 R$ 3.009,04 0,56 o/o 

GUARNICAO/ALIZARIVISTA 

4.2 73933/004 SINAPI 
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 

M' 54,97 RS 401 ,65 R$ 496,80 R$ 27.309,09 5,10 o/o 
GUARNICAO COMPLETA 



• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI • 11/2019 • Piaui 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação • Guadalupe • Pl ORSE • 11/2019 • Sergipe Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91 % 

Planilha Orçamentária Sintética - -
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

Valor Unit com 
Total Peso (%) 

BOI ---·- --
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

-...---
4.3 68050 SINAPI INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM M' 2,94 R$ 335.55 R$ 415,04 R$ 1.220,21 0,23% 

· GUARNICAO/ALIZARIVISTA -
4.4 94582 SINAPI 

,JANELA DE ALUMfNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM i M' 44,52 R$ 188,01 R$ 232,54 R$ 10.352,68 ' 1,93% 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA 

4.5 94581 SINAPI 
'JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

M' 25,15 R$ 327,42 R$ 404,98 R$ 10.185,24 1,90% 
VIDROS, PADRONIZADA --
JANELA DE ALUMfNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

4.6 94582 SINAPI ARGAMASSA. COM VIDROS, PADRONIZADA t M' 
I 

1,38 R$ 188,01 R$ 232,54 R$ 320,90 0,06 % 
,.-.-..--- ___. ---

5 PISOS I R$ 180.937,69 33,81% 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO --
5.1 83534 SINAPI M' 41 ,75 R$ 476,08 R$ 588,86 R$ 24.584,90 4,59 % 

11MPERMEABILIZ6NTE,_LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
1- - - -------- ---

5.2 87620 SINAPI 1
coNTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA}, PREPARO 

M' 695,84 R$ 23,27 R$ 28,78 R$ 20.026,27 3,74 % MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 2CM 

5.3 98680 SINAPI 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA}, ACABAMENTO LISO, 

M' 64,00 R$ 30,89 R$ 38,20 R$ 2.444,80 0,46 % 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÃNICO DA ARGAMASSA 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
5.4 87249 SINAPI EXTRA DE DIMENSÓES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA M' 695,84 R$ 57,00 R$ 70,50 R$ 49.056,72 9,17 % 

MENOR QUE 5 M2 

5.5 92398 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

M' 1.500,00 R$ 45,72 R$ 56,55 R$ 84.825,00 15,85 % 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - --

6 I INSTALAÇOES R$ 55.292,07 10,33 % \ . -- .. · . ~ .. . -~-- c -
6.1 HIDRÁULICA R$ 4.822,61 0,90 % 

6.1 .1 74184/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 50,61 R$ 62,59 R$ 62,59 0,01 % 



• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI- 11/2019- Piauí 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl ORSE -11 /2019 - Serg ipe Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91 % 

Planilha Orçamentár ia Sintética 
-

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

Total Peso (%) 
BOI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RÕSCAVEL, 3/4", COM 
6.1.2 89987 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00 R$ 59,77 R$ 73,92 R$ 369,60 0,07 % 

RAMAL DE ÁGUA 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

6.1.3 89985 SINAPi ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 R$ 56,87 R$ 70,34 R$ 70,34 0,01% 
RAMAL DE ÁGUA 

6.1.4 86884 SINAPi 
ENGATE FLEXiVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

UN 6,00 R$ 6,71 R$ 8,29 R$ 49,74 
-- I E INSTALAÇÃO _.._ --- - J_ 

6.1.5 72601 SINAPi 
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25X20~ 

UN 6,00 R$ 7,73 R$ 9,56 R$ 57,36 
FORNECIMENTO E INSTALACAO -
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

~ 

6.1.6 89530 SINAPI 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E IN§TALAÇÃO_ 

UN 1,00 R$ 9,02 R$ 11 '15 R$ 11 '15 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA~- - ------
6.1.7 72790 SINAPi 

32MMX1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 2,00 I R$ 16,02 R$ 19,81 R$ 39,62 , 

- -
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

-+- ---

6.1.8 89383 SINAPi SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 11,00 R$ 4,56 R$ 5,64 R$ 62,04 0,01 % 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

6.1.9 89391 SINAPI SOLDÁVEL, DN 32MM X 1: INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 2,00 R$ 6.07 R$ 7,50 R$ 15,00 0,00% 

- ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.1.10 89362 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

UN 26,00 R$ 6,06 R$ 7,49 R$ 194,74 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.1 .11 89367 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL 

UN 12,00 R$ 8,23 R$ 10,17 R$ 122,04 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

~ 

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM-
-

6.1.12 72602 SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 5,00 R$ 9,67 R$ 11 ,96 R$ 59,80 

6.1.13 94797 SINAPI 
TORNEIRA DE BOlA, ROSCÁVEL, 1; FORNECIDA E INSTALADA EM 

UN 1,00 R$ 27,12 R$ 33,54 R$ 33,54 
RESERVACÃO E ÁGUA 



Item 

f-
Código Banco 

6.1.14 89356 SINAPI 

• • 
CONSTRIJINOO UMA NOVA HISTÓRtA 

Obra 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl 

Bancos B.D.I. 
SINAPI -11/2019- Piaui 23,69% 
ORSE -11/2019- Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 112,12% 
Mensalista: 70,91 % 

Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
----'-- BOI 

Total ! Peso(%) 

TuBO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 43,06 . R$ 14,68 R$ 18,15 R$ 781 ,53 0,1 5 % 



• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B .D.I . Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI ·11/2019 • Piaul 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação • Guadalupe - Pl ORSE -11 /2019- Sergipe Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

Planil~a Orçamentári a Sintét_ica 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

Total Peso(%) 
BOI --

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL - -- --- - ----
6.1.15 89357 SINAPI 

DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 106,94 R$ 20,37 R$ 25,19 R$ 2.693,81 0,50 % 

-
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

--- -- - - - -
6.1 .16 89395 SINAPI 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 7,00 R$ 8,42 R$ 10,41 R$ 72,87 0,01% 

-
TE, PVC, SOLDAvEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

--
6.1.17 89398 SINAPI 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 R$ 12,02 R$ 14,86 R$ 59,44 0,01 % 

n: COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN - -
6.1 .18 89396 SINAPI 25MM X 1/27 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- UN 4,00 R$ 13,63 R$ 16,85 R$ 67,40 0,01 % 

--- FORNECI~TO E INSTALAÇÃO --
6.2 SANITÁRIA r J ' R$ 7.782,22 1,45% • -- ~ --

6.2.1 98102 SINAPI 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PR~-

UN 1,00 R$ 38,96 R$ 48,18 R$ 48,18 0,01% 
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA= 0,4 M 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
;--.- - --· ----- ~-

6.2.2 89707 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 4,00 R$ 21 ,31 R$ 26,35 R$ 105,40 0,02 % 
ESGOTO SANITÁRIO 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

6.2.3 89708 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 R$ 47,20 R$ 58,38 R$ 116,76 0,02% 
ESGOTO SANITÁRIO 

6.2.4 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXiVEL EM PVC 1"X 1.1/2"- FORNECIMENTO E 
UN 1,00 R$ 9,23 R$ 11 ,41 R$ 11,41 0,00 % 

INSTALAÇÃO 

6.2.5 86879 SINAPI 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

UN 8,00 R$ 5,45 R$ 6,74 R$ 53,92 0,01 % 
SE!-i LADRÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO __ 

6.2.6 72543 SINAPI CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM- FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 35,12 R$ 43,43 R$ 86,86 0,02 % INSJALACA.Q __ 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

- -
6.2.7 89519 SINAPI 

D~-~GUA- FORNECIMENTO _E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 R$ 31 ,07 R$ 38,43 R$ 38,43 0,01 % 

·--
6.2.8 72541 SINAPI CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E UN 4,00 R$ 22,26 R$ 27,53 R$ 110,12 0,02 % ·· ·--· . . -.-



Item Código ,. 
6.2.9 72547 

Banco 

• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl 

SINAPI - 11/2019 - Piauí 23,69% 
ORSE -11/2019- Sergipe 

Descrição 

Planilha Orçamentária Sintética 

Und Quant. 
-- ---

Valor Unit Valor Unit com 
--· _ B.Q!_ 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 112,12% 
Mensalista: 70,91% 

Total Peso (%) 

SINAPI CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 R$ 6,71 R$ 8,29 R$ 58,03 ' 0,01 o/o 



• • 
CO NSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRJA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI - 11/2019- Piaul 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl ORSE -11/2019 - Sergipe Horlsta: 112,12% 

Mensalista: 70,91 % 

Planilha Orçamentária Sintética --- -

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

Total Peso (%) 
BOI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM, iNSTALADO EM PRUMADA 
- -

6.2.10 89498 SINAPI 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALA_çÃO 

UN 6,00 R$ 8,31 R$ 10,27 R$ 61 ,62 0,01% 
~ -- - -

6.2.11 89502 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA UN 5,00 R$ 10,41 R$ 12,87 R$ 64,35 0,01% 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.2.12 89497 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

UN 1,00 R$ 7,63 R$ 9,43 R$ 9,43 0,00 % 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA~ÃO 

6.2.13 89501 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA 

UN 4,00 R$ 9,20 R$ 11 ,37 R$ 45,48 0,01% 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALA_çÃO 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

-+ 

6.2.14 89783 SINAPI JUNTA SOLDÂVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 R$ 8,01 R$ 9,90 R$ 19,80 0,00 % 
___ .............,. OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

' TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 1 

6.2.15 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M : 16,70 R$ 12,89 R$ 15,94 R$ 266,19 0,05 % 
SANLT Á.RIO _ 
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E i 

6.2.16 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 20,92 R$ 18,93 R$ 23,41 R$ 489,73 0,09 % 
SANITARJO .. 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

6.2.17 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M I 56,69 R$ 37,15 R$ 45,95 R$ 2.604,90 0,49 % 
SAMI ARIO 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

6.2.18 8971 3 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 7,00 R$ 28,82 R$ 35,64 R$ 249,48 0,05 % 
SANITÁRIO 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

6.2.19 89796 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 RS 26,21 R$ 32,41 R$ 64,82 0,01% 
ESGOTO SANITÁRIO 

6.2.20 1594 ORSE 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

UN 3,00 R$ 7,07 R$ 8,74 R$ 26,22 0,00 % PRIMÁRIO, DIÃM = SOMM 

6.2.21 7594 ORSE 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

UN 1,00 R$ 5,93 R$ 7,33 R$ 7,33 0,00 % 
PRIMÁRIO DIÃM = 75MM 



Item Código 

6.2.22 89798 

6.2.23 89799 

6.2.24 89803 

6.2.25 89801 

6.2.26 83446 
6.2.27 Comp 03 ... ~ .. ~.~.--

6.3 

6.3.1 97583 

6.3.2 Comp 04 

6.3.3 Comp05 

6.3.4 91953 

6.3.5 91959 

6.3.6 91967 

• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISfÓRJA 

Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 
Não Desonerado: Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o 

funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl 
SINAPI- 11/2019- Piauí 23,69% 
ORSE - 11 /2019 - Sergipe Horlsta: 112,12% 

Mensalista: 70,91 % 

Banco 

SINAPI 

Descrição 

Planilha Orçamentária Sintética 

Und 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

M 

SINAPI 'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

M 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREÕIAL, DN 50 
SINAPI MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU UN 

VENTILAÇÃO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU UN 
VENTILAÇÃO __ _ __ _ 

SINAPI i CAIXA DE PASSAGEM 30X30~40 COM TAMPA E DRENO BRITA _ _ __ . UN 
PRÓPRIO ~~UNTO FOSSA SUMIDOURO _ UN 

SINAPI 

PRÓPRIO 

PRÓPRIO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

ELÉTRICA 

LUMINÁRIATIPO CALHA, DE SOBREPÓR, COM""1i:ÃMPADA TUBULAR DE 
18 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
LÂMPADA FLUORESCENTE COM PLAFON PLASTICO BRANCO E SOQUETE 
E-27 

UN 

UN 

PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO UN 
POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4" 

UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E~ 
PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAyÃO 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

UN 

t-

Quant. Valor Unit Valor Unit com 

----+-- BOI -~.:...._-~ 

Total Peso (%) 
---

9,74 R$ 7,34 R$ 9,07 R$ 88,34 0,02 % 

..... 
3,29 R$ 12,23 R$ 15,12 R$ 49,74 I Q,Q1 % 

2,00 R$ 8,57 RS 10,60 R$ 21 ,20 0,00 % 

3,00 R$ 4,44 RS 5,49 RS 16,47 0,00 % 

-~---

- 114,21 • R$ 34~~~~--0,Q_6 % 3,00 ~ 92,34 R$ 
1,00 . R$ 2.203,40 R$ 2.725,38 ~s 2.725,38 . q~s1 ~ 

RS 42.687,24 7,98 % 

112,00 R$ 49,44 R$ 61 ,15 R$ 6.848,80 1,28 % 

18,00 R$ 44,50 R$ 55,04 R$ 990,72 0, 19 % 

14,00 R$ 45,21 RS 55,92 R$ 782,88 0,15 % 

12,00 R$ 20,71 R$ 25,61 R$ 307,32 0,06 % 

17,00 R$ 32,85 R$ 40,63 R$ 690,71 0,13 % 

3,00 R$ 44,99 R$ 55,64 R$ 166,92 0,03 % 



Item Código Banco 

6.3.7 91955 SINAPI 

• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl 

Bancos B.D.I. 
SINAPI -11/2019- Piaui 23,69% 
ORSE -11 /2019- Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BOI 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 112,12% 
Mensalista: 70,91 % 

Total ! Peso(%) 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

UN 2,00 R$ 25,47 R$ 31,50 R$ 63,00 0,01 % 



• • 
CONSTRIJINOO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI - 11/2019- Piaui 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl ORSE - 11 /2019- Sergipe Horlsta: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

Planilha Orçamentária Sintética --, 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

Total Peso (%) 
BOI 

-

6.3.8 92023 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ T 

UN 1,00 R$ 36,47 R$ 45.10 R$ 45,10 0,01 o/o 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

'õüA'õRo DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
- - .,.. 

6.3.9 83463 SINAPI GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN 1.00 R$ 254,57 R$ 314,87 R$ 314,87 0,06 o/o 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO-

I ~ . FORNECIMENTO E INSTALACAO 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA 

6.3.10 74131 /004 SINAPI 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

UN 1,00 R$ 345,95 R$ 427,90 R$ 427,90 0,08 o/o 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

6.3.11 74131/005 . SINAPI 
,METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
1COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

UN 1,00 , R$ 401,58 R$ 496,71 R$ 496,71 ' 0,09 o/o 

.INST ALACAO -- - -~ - "-- -· 
6.3.12 91992 SINAPI 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
UN 4.00 R$ 30,55 R$ 37,78 R$ 151 '12 0,03 o/o 

SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAçt.O --
6.3.13 91996 SINAPI 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
UN 9,00 R$ 24,36 R$ 30,13 R$ 271 ,17 0,05 o/o 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.14 92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 1 O A, INCLUINDO 

UN 46,00 R$ 21 ,96 R$ 27,16 R$ 1.249,36 0,23 o/o 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

4 --4-- ~ -t 

6.3.15 92001 SINAPI 
'TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 20 A. INCLUINDO 

UN 3,00 R$ 24,09 R$ 29,79 R$ 89,37 0,02 o/o 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.16 92008 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ T 10 A, INCLUINDO 

UN 38,00 R$ 35,32 R$ 43,68 R$ 1.659,84 0,31 o/o 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.17 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE- FORNECIMENTO UN 130,00 R$ 9,17 R$ 11 ,34 R$ 1.474,20 0,28 o/o E INSTAI Ar.Ã() 



• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI -11/2019 • Plaui 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação • Guadalupe • Pl ORSE · 11/2019 ·Sergipe Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

Planilha Orçamentária Slntét~ca -. - ·-r-
Valor Unit com I 

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
BOI 

Total 1 Peso(%) Item Código 
.... 

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
UN 4,00 R$ 19,19 R$ 23,73 R$ 94,92 0,02 % 6.3.18 91939 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
- -- -- -+--- ·- - - ;---

I CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
UN 44,00 R$ 10,24 R$ 12,66 R$ 557,04 0,10 o/o 6.3.19 91940 SINAPI 

PAREDE· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

UN 87,00 R$ 6,88 R$ 8,50 R$ 739,50 i 0,14 o/o 6.3.20 91941 
PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

-- ---+- - -· +---1--- .. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A • 

---
I 

UN 14,00 R$ 9,53 R$ 11 ,78 R$ 164.92 0,03 % 6.3.21 93653 SINA? I 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO __ -- ------·-- --
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A • 

UN 8,00 RS 9,96 R$ 12,31 R$ 98,48 0,02 % 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ___ 
--· ----· -~· --

26,74 i SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A • UN 2,00 R$ 10,81 R$ 13,37 R$ 0,00 o/o 93655 
FORNECIMENTO EINST~ÃO __ - ---- --DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A • 

UN 1,00 R$ 65,80 R$ 81 ,38 R$ 81.38 0,02 % 6.3.24 93671 SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - -

SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA· 

UN 1,00 R$ 76,65 R$ 94,80 R$ 94,80 i 0,02 % 6.3.25 93673 
FORNECIMENTO E INSTALA_ç_ÃO 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

UN 2,00 R$ 105,27 R$ 130,20 R$ 260,40 0,05 % 6.3.26 74130/005 SINAPI 
60_AJOOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, I M 2.262,15 R$ 2,60 R$ 3,21 R$ 7.261 ,50 1,36 % 6.3.27 91926 SINAPI 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ' I 

-l + - -- -+-· -- -- --- -
SINA? I CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 4 MM2

, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
M 497,75 RS 4,20 R$ 5,19 R$ 2.583,32 0,48 o/o 6.3.28 91928 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
>------ - --- -

SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2

, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
I M 122,50 R$ 10,02 R$ 12,39 R$ 1.517,77 0,28 % 6.3.29 91933 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 



• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI - 1112019- Piaui 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl ORSE - 1112019 - Sergipe Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91 % 

Plani lha Orçamentári a S intética ---
Item Código Banco Descrição Und Quant. Va lor Unit 

Valor Unit com 
Total 

BOI 
-----4 --- --- - -----

6.3.30 91934 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2

, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

t-: I 78,50 R$ 14,36 R$ 17,76 R$ 1.394,16 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

r ELETRODUTO FLEXfVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (314"), PARA 
6.3.31 91854 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 140,00 R$ 6,10 R$ 7,54 R$ 1.055,60 0,20 % 

INSTALAÇÃO 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (314"), PARA 

6.3.32 91834 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E I M I 475,50 R$ 6,16 R$ 7,61 R$ 3.618,55 ' 0,68% 
INSTALAªº-. 
ELETRODUTO FLEXfVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

6.3.33 91856 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E I M I 25,40 R$ 7,72 R$ 9,54 R$ 242,31 0,05 % 
__ ) NSTALA.S:ÃO _ _ __ 

ELETRODUTO FLEXfVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
6.3.34 ' 91836 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E l M i 70,50 R$ 7,88 R$ 9,74 R$ 686,67 

INSTALA_çÃO 

6.3.35 93008 SINAPI ELETRODUTO RfGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 112")- I 
M I 7,62 R$ 1 O, 11 R$ 12,50 R$ 95,25 

- FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.3.36 90456 SINAPI 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA {4X4 

UN 135,00 R$ 2,89 R$ 3,57 R$ 481 ,95 0,09 % 
OU4X2) 

6.3.37 90458 SINAPI 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

UN 3,00 R$ 18,76 R$ 23,20 R$ 69,60 0,01 % 
GRANDE 176X40 CM) - -

6.3.38 90443 SINAPI 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAISI DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS M i 165,50 R$ 9,03 R$ 11 ,16 R$ 1.846,98 0,35 % 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM --
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISIDISTRIBUIÇÃO 

6.3.39 90466 SINAPI 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

I M 165,50 R$ 9,08 R$ 11,23 R$ 1.858,56 0,35 % 

6.3.40 Comp 06 PRÓPRIO DISPOSITIVO -DPS CLASSE 11 , 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, UN 4,00 R$ 75,03 R$ 92,80 R$ 371 ,20 0,07 % 
CORRENTE MAXIMA DE •2o:_KA {TIPO AC) _ - -· 
ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA COM MURETA DE CONCRETO E TUBO 

6.3.41 Comp 07 PRÓPRIO EM AÇO GALVANIZADO. CONTEMPLA DISJUNTOR 100A E CAIXA DE UN 1,00 R$ 1.176,86 R$ 1.455,65 R$ 1.455,65 0,27 % 
MEDICAO 



Item Código Banco 

7 

7.1 86931 SINAPI 

7.2 2066 ORSE 

7.3 95544 SINAPI 

• • 
CONSTRUINDO U~ NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Guadalupe - Pl 

Bancos B.D.I. 
SINAPI -11 /2019- Piaui 23,69% 
ORSE -11/2019- Sergipe 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 112,12% 
Mensalista: 70,91% 

Descrição 

Planilha Orçamentária Sintética 

Und Valor Unit Valor Unit com 

-------'--- BOI 
Quant. Total Peso ("'o) 

LOUÇAS E METAIS 

VASO SANITÁRIO SIFONADO CÓM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM
FORNECIMENTO E INSTALA_.ÇÃO 
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO 

1 
CONVENCIONAL. ___. 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

UN 6,00 R$ 351 ,34 R$ 

-
UN 6,00 R$ 38,87 R$ 

UN 6,00 R$ 44,15 R$ 

----
RS 6.047,28 1,13% 

434,57 R$ 2.607.42 : 0,49% 

48,07 R$ 288.42 0,05 % 

54,60 R$ 327,60 0,06% 

7.4 Comp 08 PRÓPRIO BARRA RETA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0 1 1/2 UN 2,00 R$ 157,71 R$ 195,07 R$ 390,14 0,07% 

7.5 Comp 09 PRÓPRIO 

7.6 86904 SINAPI 

7.7 74234/001 SINAPI 

7.8 86912 SINAPI 

7.9 86915 SINAPI 

8 

8.1 96116 SINAPI 

-----
BARRA RETA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0 1 1/2 UN 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39~M ou EQUIVALENTE.- ~-~-N 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 112" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO UN 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINH~ PADRÃO MéDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MéDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

FORROS 

FORRO EM RéGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
I 

UN 

UN 

M' 

4,00 R$ 78,05 R$ 96,54 R$ 386,16 ' 0,07 % 

6,00 R$ 101 ,44 R$ 125,47 R$ 752 ,82 ~ 0,14 % 
-+-

1,00 R$ 440,41 R$ 544,74 R$ 544,74 0,10% 

•-
2,00 R$ 43,39 R$ 53,66 R$ 107,32 0,02 % 

6,00 R$ 86,60 R$ 107,11 R$ 642,66 0,12 % 

R$ 35.124,69 6,56% 

604,66 R$ 46,97 R$ 58,09 R$ 35.124,69 6,56 % 



• • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Refonna do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI • 11/2019 • Piaul 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação • Guadalupe • Pl ORSE -11/2019 ·Sergipe Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91 % 

Planilha Orçamentária Sintética 
-

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

Total Peso(%) ' BOI 

9 j PINTURA ! R$ 28.979,52 5,42% 
r --.. - .. ~·~ - -- - . ---

9.1 PAREDES R$ 27.423,87 5,12 ~ - - - - ~ - -
9.1.1 88483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO M• 1.043,13 R$ 2,22 R$ 2,74 R$ 2.858,17 0,53% 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
- --

9.1.2 88497 SINAPI 
]DEMÃOS.. __ 

M• 1.043,13 R$ 10,61 R$ 13,12 R$ 13.685,86 2,56% 
-- -

9.1.3 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, M• 1.043,13 R$ 8,44 R$ 10.43 R$ 10.879.84 ' 2.03% 
DUAS DEMbOS_ 

9.2 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 1.555,65 

9.2.1 73924/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE ! M• 54,97 R$ 22,88 R$ 28,30 R$ 1.555,65 ' 
MET8LICA - - -

10 COBERTURA R$ 89.812,38 16,78% 

. REMOÇÃO DE TRAMA DE MAcE IRA PARA COBERTURA, DE FORMA - .._.._..-_ --- -
10.1 97650 SINAPI 

MANUAb, SEM REAPROVEITAMENTO 
M• 920,48 R$ 5,19 R$ 6,41 R$ 5.900,27 1,10% 

10.2 97647 SINAPI 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE M• 920,48 R$ 2,41 R$ 2,98 R$ 2.743,03 0,51 % 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

10.3 92541 SINAPI TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, M• 920,48 R$ 44,61 R$ 55,17 R$ 50.782,88 9.49 % 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

10.4 94201 SINAPi 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, M• 920,48 R$ 25,32 R$ 31 ,31 R$ 28.820,22 5,39 % 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

I 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com adequações para o SINAPI - 11/2019 · Piauí 23,69% Não Desonerado: 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação • Guadalupe • Pl ORSE • 1112019 · Sergipe Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

Planilha Orçamentária Sintética 

Código Banco - --- -- - -~escrição Und Quant. --Valor Unit Valor ~;~~om Total ! Pes~ (%) 

- --- -- . - - - -- +---- - -· ~ -
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, o 

__ 94228 SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL I M I 24•20 R$ 52•32 R$ 64•71 R$ 1·565•98 0•29 V. 

11 SERVIÇOS FINAIS RS 2.223,54 0,42 "k 
-- --- -- I - -- - -- - . 

11 .1 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO ou PORCELANATO COM PANO ÚMIDO M' I 695,84 R$ 1,38 R$ 1.70 R$ 1.182,92 0,22 % 
t---- - --1 - -

11 2 99808 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO M' : 132 90 R$ 2 43 R$ 3 OO R$ 398 70 O 07 01 

. _ MURIÁTICO _ --- ___ ~-- · -+- _._ _ • _ • ~ 10 

11 .3 72897 SINAPI lcARGAMANUALDE ENTULHOEMCAMINHAOBASCULANTE6M3 i M• I 22,50 RS 18,66 RS 23,08 R$ 519,30 o,1o o;. 
--- - . - f- ---...---- -- -r--

11 4 72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, j M• f 22 50 R$ 4 41 R$ 5 45 R$ 122 62 O 02 o;, 
. RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM __ · ' • • · • • 0 

Total sem BOI R$ 432.750,54 
Total do BOI R$ 102.406,71 
Total Geral R$ 535.157,25 

I 

\ 



CONSTRUINDO UMA NOVA NISTÓRfA 

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE COM ADEQUAÇÕES PARA O 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 -Administração local: 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas 

na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes 

atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, Engenharia e 

planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais; 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

1.2- Placa da obra: 

A placa da obra deverá terá dimensões de (2,00 x 1 ,50) m, com formato e inscrições a 

serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e proporções de placas de 

obra. Será executada em chapa galvanizada n° 22 e já fornecida com pintura em esmalte 

sintético. Terá sustentação em peças de madeira de lei de 13 qualidade 2,5x7,5 em e peças de 

madeira de 38 qualidade 7,5x7,5 em, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão 

ter todas as informações básicas sobre a obra. 

1.3 a 1.10- Demolição e retiradas: 

A Execução de demolições deverá obedecer, rigorosamente , o disposto na NBR-5682 e 

será conforme destacado no projeto de arquitetura. O material remanescente da demolição é de 

propriedade do construtor, a quem caberá a providência de remoção do local para não prejudicar 

o início dos trabalhos; 

Os serviços de demolição e remoção de materiais deverão atender as normas de proteção 

ao trabalho, pois emprega mão-de-obra que realiza atividades de difícil rotina , devendo ser 

programada e dirigida por responsável técnico legalmente habilitado. 



OBJETO: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE COM ADEQUAÇ0ES PARA O 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 
MUNICiPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.11- Capina e Limpeza do Terreno: 

• O terreno deverá ser previamente limpo, retirando toda a camada vegetal existente no 

local. 

2.0- ALVENARIA 

2.1 - Alvenaria de Elevação: 

O tipo de tijolo a ser usado será com dimensões (9x14x19)cm com espessura de 9 em; 

As paredes deverão obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas plantas do 

projeto de arquitetura, serão aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro; 

Serão executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada 

qualidade. Os tijolos deverão ser molhados antes de utilizados; 

A argamassa empregada será de cimento, cal, e areia média no traço 1 :2:8; 

As juntas de argamassa terão espessura média de 1 ,5 em, admitindo-se no máximo 2,0 

em. 

Figura 1 - Detalhe do tijolo a ser usado 

Fonte: https://www. balaroti. com. br/tijolo-6-furos-9x14x19cm-normatizado-33-pm2-varios-

40410/p. Acessado em 16/01/2020 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE COM ADEQUAÇ0ES PARA O 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 
MUNICiPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.2- Verga para esquadrias: 

Nos locais a serem implantadas as novas esquadrias conforme indicados em projeto, serão 

implantadas vergas de concreto; 

O concreto deverá ser dosado racionalmente e apresentar a resistência característica de 

fck = 20 Mpa, traço 1:2,7;3 (cimento/areia média/brita1), preparado em betoneira. 

3.0- REVESTIMENTO 

3.1 - Chapisco: 

Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenado, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas; 

As superficies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de 

qualquer revestimento; 

As superficies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1 :3 de modo a recobrir totalmente as paredes. 

3.2 - Massa Única: 

Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar uma 

superfície plana e aprumada de 2 em de espessura; 

A argamassa será de cimento, cal e areia média no traço 1 :2:8 nas paredes. 

3.3- Revestimento cerâmico: 

Será executado com cerâmica esmaltada PEI-4 de 1 a qualidade, nas dimensões 25x35 em, 

com juntas de 5 mm, estando em conformidade com as normas técnicas e será aplicado nos 

locais e na altura estabelecida no projeto; 

As peças cerâmicas deverão apresentar os códigos de tonalidade e dimensões indicados 

nas embalagens de fabricação; 

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com as 

paredes; 



CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE COM ADEQUAÇÕES PARA O 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 
MUNICiPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O rejuntamento será executado com rejunte em pó pré-fabricada na cor compatfvel com o 

da cerâmica. 

3.4- Revestimento cerâmico em pasti lhas: 

• Os locais indicados no projeto arquitetônico deverão receber um revestimento em 

pastilhas de porcelana com placas de 30x30 em em pastilhas de 5,0 x 5,0 em, alinhadas 

a prumo conforme projeto arquitetônico; 

• As peças terão dimensões de 30x30 em e espessura de 0,5 em sendo assentados com 

argamassa industrializada AC-111 de acordo com o fabricante ; 

• O rejuntamento será executado com rejunte acrílico na cor compatrvel com o da 

cerâmica. 

4.0- ESQUADRIAS 

4.1 -Porta de correr em vidro e alumínio: 

As portas serão confeccionadas vidro e alumlnio nas dimensões indicadas em projeto 

arquitetônico; 

Será confeccionado em serralheria especializada de forma completa, ou seja, com 

chumbadores, dobradiças e fechaduras e pintadas com base antiferruginosa zarcão. 

Serão chumbadas nas paredes com argamassa 1 :3 de cimento e areia grossa. 

4.2- Porta de abrir em ferro: 

As portas serão confeccionadas em ferro de abrir tipo barra chata com requadro e 

guarnição completa 

4.3 - Porta de correr em vidro e alumínio: 

A porta da entrada principal será vidro e alumínio nas dimensões indicadas em projeto 

arquitetônico; 

Será confeccionado em serralheria especializada de forma completa, ou seja, com 

chumbadores, dobradiças e fechaduras e pintadas com base antiferruginosa zarcão. 

Serão chumbadas nas paredes com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa. 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE COM ADEQUAÇ0ES PARA O 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
LOCALIDADE: SEDE -ZONA URBANA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.4 a 4.6- Janelas em vidro e alumínio: 

As janelas serão confeccionadas em vidro e alumínio do tipo correr e maxim-ar, fixação 

com argamassa. As do tipo correr possuem duas folhas de vidro. 

5.0- PISOS 

5.1- Lastro impenneabilizado espessura de 6 em: 

Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4 ,5:4,5 (cimento, areia 

média e brita no .1) e aditivo impermeabilizante lfquido na proporção conforme o fabricante; 

Terá 6,0 em de espessura e é destinada a evitar a penetração de água nas edificações, 

especialmente por via capilar; 

De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta 

para que se evitem juntas de concretagem e, conseqüentemente, pontos sensíveis de 

percolação; 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto 

endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado 

graúdo se tornem aparentes, pela remoção da pelicula que aí costuma formar-se. 

5.2- Base niveladora (contra-piso) espessura de 2 em: 

Para o assentamento do piso, será executado sobre o lastro impermeabilizado (contra

piso) uma base niveladora e regularizada na espessura de 2 em com argamassa no traço 1:3 de 

cimento e areia grossa; 

A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do lastro, 

bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de cimento do 

lastro impermeabilizado e da pavimentação. 

5.3 - Piso cimentado: 

O piso será executado em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia média) separado por 

juntas de dilatação plástica incluindo aditivo impermeabilizante de pega normal para 

argamassas; 

Deverá apresentar espessura de 3,0 em na cor cinza natural com acabamento liso; 



CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE COM ADEQUAÇÕES PARA O 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 
MUNICiPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A execução do cimentado deve prever a correta cura do piso, mantendo a hidratação do 

cimentado durante o perfodo de cura (no mfnimo 1 O dias após a execução). 

5.4- Piso cerâmico: 

Este serviço consiste na execução de piso cerâmico com resistência no nível PEI-5, tipo 

"A" nas dimensões (45x45) em com base niveladora em argamassa 1 :3, cimento e areia grossa 

que será assentado usando a argamassa cola, obedecendo as seguintes recomendações: 

a) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola; 

b) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro 

dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 

3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em seguida, 

retira-se o excesso da cola com o lado dentado; 

c) As cerâmicas não serão imersas em água: serão assentes a seco; 

d) A argamassa da camada de regularização será "apertada" fi rmemente com a colher 

e, depois, sarrafeada. Entende-se por "apertar'' como sendo a ação que visa reduzir os 

vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da retração e 

conseqüente estabilidade do piso; 

e) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola ; 

f) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro 

dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada 

de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em 

seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado; 

g) As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas e não 

encharcadas quando da colocação; 

h) Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas 

com auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a 

finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se 

aquelas que denotarem pouca segurança; 

i) Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em 

relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 em em 5m, ou seja, 0,2%; 
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OBJETO: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE COM ADEQUAÇÕES PARA O 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

j) As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão 

corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm com a utilização de 

espaçador plástico especifico; 

I) Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será 

executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatfvel com a da 

cerâmica; 

m) As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a 

argamassa de rejuntamento. 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa 

limpeza da pavimentação. 

5.5- Pavimentação em blocos intertravados de concreto, cor natural, esp. 8,0 em: 

A pavimentação da área externa da edificação será executada com peças de concreto 

simples para pavimentos articulados; 

Serão do tipo bloquetes intertravados na espessura de 8,0 em com dimensões de 1 O x 

20cm e resistência de 35 MPa (NBR 9781); 

Serão assentados sob um colchão de areia média no local previamente aterrado, 

compactado e regularizado 

Após o assentamento das peças, deverá ser procedida a compactação por meio de placa 

vibratória e verificado o nivelamento de acordo com o projeto; 

Quando não indicado em projeto, deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em 

direção às canaletas ou pontos de salda de água; 

O arremate dos blocos junto aos meios-fios deverá ser feito com blocos cortados (meia 

peça) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das peças (quando 

necessário); 
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Figura 2 - Detalhe do piso intertravado 

Fonte: https://www.hometeka.com.br/aprenda/descubra-tudo-sobre-pisos-intertravados-de

concreto-precos-paginacoes-e-dicas/. Acessado em 15/01/2020 

6.0- INSTALAÇÕES 

As instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas serão executadas por profissionais 

habilitados seguindo rigorosamente a orientação dos projetos. 

Os quantitativos e qualitativos das instalações estão discriminados em planilha anexa. 

As especificações técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e orientações gerais estão 

discriminados em cadernos específicos anexo. 

6.1 -Hidráulica: 

• Toda a tubulação e os acessórios das redes de água será de PVC soldável, 

normatizada e executada conforme recomendações do fabricante. O diâmetro da 

tubulação deverão obedecer rigorosamente às especificações do projeto. 
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• O procedimento usado nas juntas deverá ser o seguinte: lixamento na ponta, na parte 

externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida líquido removedor de sujeira 

e colocar uma camada fina de cola do tipo colagem rápida para PVC. 

• Toda a tubulação deverá ser testada antes do recobrimento. 

• As louças serão de 18 qualidade e os metais com canopla com acabamento cromado. 

• Os tubos somente poderão ser assentados após a aprovação da FISCALIZAÇÃO que 

poderá, às expensas da CONTRATADA, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem 

como rejeitar o material julgado impróprio para uso. 

6.2- Sanitária: 

• Toda a tubulação e os acessórios das redes de esgoto serão de PVC soldável , 

normatizada e executada conforme recomendações do fabricante. O diâmetro da 

tubulação deverão obedecer rigorosamente às especificações do projeto. 

• O procedimento usado nas juntas deverá ser o seguinte: lixamento na ponta, na parte 

externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida líquido removedor de sujeira 

e colocar uma camada fina de cola do tipo colagem rápida para PVC. 

• Toda a tubulação deverá ser testada antes do recobrimento. 

• As louças serão de 18 qualidade e os metais com canopla com acabamento cromado. 

• Os tubos somente poderão ser assentados após a aprovação da FISCALIZAÇÃO que 

poderá, às expensas da CONTRATADA, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem 

como rejeitar o material julgado impróprio para uso. 

• Os Lavabos PCD deverão ser executados obedecendo todas as exigências da Norma 

de Acessibilidade da NBR 9050/2004 e as indicações contidas no Projeto de 

Detalhamentos de Áreas Molhadas. 

• As bacias sanitárias dos lavabos para P.C.D.'s serão convencionais e adaptadas às 

Normas de Acessibilidade NBR 9050 com altura final de 46cm, com o assento. 

6.3 - Elétrica: 

• Todas as instalações elétricas deverão obedecer criteriosamente às caracteristicas 

especificadas nos projetos e na planilha orçamentária. 

-· 
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• De acordo com o projeto arquitetônico, toda a instalação elétrica da edificação deverá 

ser trocada por uma instalação nova e dimensionada de acordo com o memorial de 

instalação elétrica em anexo 

7.0- LOUÇAS E METAIS 

Serão fornecidos e instalados nos locais indicados conforme projetos especificas e plantas 

dos mesmos. 

Todas as louças e metais dos banheiros deverão ser instalados após a conclusão das 

instalações que possam necessitar; 

As alturas e posicionamentos das louças e metais nos banheiros devem seguir o projeto 

hidrossanitário; 

Todas as peças que necessitem de água deverão ser instaladas de forma que evitem 

vazamentos e desperdício de água; 

Todas as peças que serão fixadas nas paredes deverão ser fixadas somente após a 

conclusão do acabamento das paredes. 

8.0-FORROS 

8.1 - Forro de réguas de PVC: 

1tNFOIUIAÇOD 'I'ÉCNICAS 

Modelo 
Espessura Espaçamento da estrut. de Peso Kg/m2 

emmm sustentação/mm 

200 X 10 A800 1,94 10 

Se o forro for instalado junto ao teto, apenas os perfis transversais às lâminas de forro 

serão necessários (ver figura 2}; 

Sendo rebaixado do teto, utilize o espaçamento indicado no quadro acima; 
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Em seguida, instale as cantoneiras em todas as paredes do ambiente que será forrado 

(roda-forro), cortando os cantos em 45 graus - meia esquadria (ver figura 4) ; 

Quando as lâminas forem menores do que o comprimento que será forrado, utilize a 

emenda para possibilitar a instalação (ver figura 5); 

Antes de iniciar a colocação das lâminas de forro, defina a posição das luminárias e 

equipamentos que serão colocados junto a ele; 

Recorte a primeira lâmina com comprimento de 1 em menor que o vão onde o forro será 

instalado (ver figura 6); 
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Inicie a colocação das lâminas de forro observando os seguintes pontos: 

- A face com a identificação do forro deve estar voltada para a cobertura ; 

- A lateral"macho" A do encaixe da primeira lâmina deve ser introduzido na cantoneira B 

(roda forro), permitindo que a borda de fixação fique disponível para ser fixada ; 

Para tramas de sustentação de madeira, utilize pregos de 12 x 12; para estrutura em 

metalon, utilize rebites ou grampos (ver figura 7); 

Para colocar a última lâmina, corte-a com 2cm menor do que o comprimento onde o forro 

será instalado (ver figura 9) ; 

A largura da última lâmina deverá ter a medida do fundo da cantoneira até o fundo do 

engate fêmea da lâmina anterior menos 1 em (ver figura 1 O); 

Com o lado cortado voltado para a cantoneira, encaixe as duas extremidades da lâmina 

nas cantoneiras laterais, mesmo que ela fique sobreposta à lâmina anterior (ver figura 11 ); 

Encaixe o forro até o final da cantoneira. Com o auxilio de uma chave de fenda, fixe o 

engate macho no engate fêmea da lâmina anterior (ver figuras 12 e 13). 
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9.0 - PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a eficiência e durabilidade 

do revestimento protetor, evitando levantamento de pó durante o trabalho até que as tintas 

estejam completamente secas. Não será permitido o trabalho nas superfícies que não estejam 

perfeitamente enxutas; 

Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter uma 

coloração uniforme. 

9.1 - Paredes: 

9.1.1 - Aplicação de selador látex PVA: 

Será aplicado selador látex PVA em paredes (resina à base de dispersão aquosa de 

copolimero estireno acrilico) utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas 

como alvenaria, reboco, concreto e gesso. Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, 

seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir o selador 

em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 
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9.1.2- Aplicação e lixamento de massa PVA: 

A massa corrida à base de PVA será aplicada em duas demãos (lixa fina entre uma e outra 

demão) aplicadas com desempenadeira de aço ou espátula, com intervalo mínimo de 6 horas 

entre as demãos e lixamento da última demão; 

Sua base para aplicação terá de ser lixada e seca, livre de gordura, fungos ou outro corpo 

estranho. Em superfícies muito absorventes ou pulverulentas, como tijolos de barro, reboco 

muito poroso, mole e arenoso, aplicar uma ou duas demãos de selador. 

9.1.3- Tinta látex PVA: 

Será aplicada na superfície das paredes, em 02 (duas) demãos, servindo como camada de 

proteção aos raios solares, às intempéries e que estejam sujeitas à limpeza freqüente. Poderá 

ser aplicada sobre reboco de tempo de cura recente, pois sua microporosidade permite a 

exsudação por osmose, de eventual umidade das paredes (respiração da película), sem 

empolamento nem afetação do acabamento; 

A aplicação da tinta será feita com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A 

primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. As aplicações serão 

espaçadas de 3 a 6 horas, no mínimo. A segunda demão será aplicada pura; 

As ferramentas para aplicação serão rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios 

e ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com solvente recomendado pelo 

fabricante. O tempo de secagem será de 1/2 h a 2 h (ao toque) , de 3 a 6 horas (entre demãos) e 

24 horas (de secagem final para ambientes internos); 

Durante a aplicação eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas 

com detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 

rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando 

a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

9.2- Esquadrias metálicas: 

9.2.1 - Esmalte acetinado, duas demãos, sobre esquadrias metálicas: 

As esquadrias metálicas serão pintadas com tinta esmalte acetinado, em duas demãos; 

Deverá ser verificada se a pintura de fundo (dada nas esquadrias pelo serralheiro, na 

oficina, antes da colocação da peça) estiver danificada ou manchada, retocar toda a área 
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afetada, bem como todas as áreas sem pintura e os pontos de solda, utilizando à mesma tinta 

empregada pelo serralheiro; 

Efetuar, em seguida, sobre as superfícies de ferro, a remoção de eventuais pontos de 

ferrugem, quer seja por processo mecânico (aplicação de escova de aço seguida de lixamento, e 

remoção do pó com estopa umedecida em benzina), quer seja por processo químico (lavagem 

com ácido clorídrico diluído, água de cal etc.); 

A espessura do filme, por demão de tinta esmalte, será de no mlnimo 30 micrometros. 

10.0 - COBERTURA 

10.1 e 10.2- Retiradas (remoção de tramas e telhas): 

Deverá obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-5682 e será conforme destacado no 

projeto de arquitetura. O material remanescente da remoção é de propriedade do construtor, a 

quem caberá a providência de remoção do local para não prejudicar o inicio dos trabalhos; 

Os serviços de remoção de materiais deverão atender as normas de proteção ao trabalho, 

pois emprega mão-de-obra que realiza atividades de difícil rotina, devendo ser programada e 

dirigida por responsável técnico legalmente habilitado. 

10.3- Estrutura de madeira para cobertura de telha cerâmica: 

• Composta de linhas (7,0x14,0)cm, caibros (7,0x3,5)cm e ripas (1 ,5x3,0)cm 

perfeitamente serradas, sem nós, empenas ou outras falhas, em madeira de lei, 

assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre as paredes; 

• As emendas serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-las 

trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios; 

• Será feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensões do projeto 

arquitetônico; 

• Deverão ser observadas as seguintes distâncias entre peças: 

1) Ripas: deve-se utilizar no mínimo, 3 ripas por telha, independente do tipo, de modo 

que a distância máxima, de eixo a eixo, seja de 0,25 m (para telha cerâmica canal ou 

colonial) e de 0,30 m (para telha Marselha); 

2) Caibros: distância máxima, de eixo a eixo, de 0,50 m (telha cerâmica); 

3) Linhas: distância máxima, de eixo a eixo, de 4,00 m (telha cerâmica). 
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Figura 3 - Trama de madeira para suporte do telhado 

Fonte: https://madebral.com.br/produtos/ripas-de-madeira-em-curitiba/. Acessado em 

15/01/2020 

10.4- Cobertura em telha cerâmica tipo Colonial: 

• As telhas serão cerâmicas tipo colonial, de fabricação mecânica, bem assentadas e sem 

porosidade; 

• A forma de colocação das telhas deverá ser de baixo para cima, sobrepondo no minimo 

8,0 em uma a outra de modo a evitar infiltração de água; 

• As telhas da cumeeira (divisor de águas), das pontas (caliças) e das laterais (beira e 

bica) deverão ser rejuntadas com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia fina, para 

evitar seus deslocamentos em decorrência da ação dos ventos; 

• As telhas cerâmicas a serem usadas deverão ter calhas suficientemente largas para 

que depois de assentadas não haja o comprometimento do canal de descida das águas 
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e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e 

funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiência os canais); 

• A inclinação das telhas será no mínimo de 25% e no máximo de 30%, devendo 

obedecer ao projeto arquitetônico. 

Figura 4- Telha colonial paulista 

Fonte: https://madebral.com.br/produtos/ripas-de-madeira-em-curitiba/. Acessado em 

15/01/2020 

10.5- Calha para água pluvial: 

A calha será em chapa de aço galvanizada (zincada), desenvolvimento 1 OOcm, conforme 

modelo em desenho arquitetônico anexo; 

Servirá de proteção contra as águas pluviais. 

11.0 - SERVIÇOS FINAIS 

11.1 e 11.2- Limpeza final da obra: 
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• Toda a área construlda deverá ser entregue completamente limpa interna e 

externamente; 

• Todos os revestimentos cimentado, cerâmico e piso etc., deverão ser limpos abundante 

e cuidadosamente de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

serviços de limpeza. 

11.3 e 11.4- Carga e remoção de entulho com transporte em caminhão basculante: 

• Todo material escavado e não reaproveitado deverá ser removido para locais 

previamente indicados pela fiscalização com caminhão basculante; 

• Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações provisórias e também 

todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra não aproveitáveis; 

• Deverá ter bastente cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou 

salpicos de tinta ou argamassa endurecida das superffcies acabadas, sobretudo dos 

pisos. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

É exigência indispensável da Prefeitura que todos os materiais a serem empregados na 

obra deverão ser novos e de primeira qualidade; 

Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas originais. As marcas 

e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização; 

A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com a execução da 

mesma, tais como: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, seguros e equipamentos 

necessários a uma perfeita execução dos serviços; 

A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A 

fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar indesejável ou 

prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e 

memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida; 
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Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico, 

ou, na discriminação do orçamento. Quando houver omissão no projeto arquitetônico e nas 

especificações, será consultada a fiscalização; 

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente 

serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos 

envolvidos no projeto; 

A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial 

ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a 

indenização; 

A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, 

inclusive banheiro; 

A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessários 

ao bom andamento de todos os serviços; 

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e 

especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização; 

A contratada se responsabilizará pela colocação de placa de identificação do programa de 

financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos serviços; 

Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao periodo 

de execução dos serviços; 

Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as caracteristicas 

estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste às normas da ABNT no que couber; 

Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para a retirada 

do recinto da obra; 

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser 

retirada imediatamente do local da obra; 

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra; 

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 

comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome conhecimento e ordene as 

providências a serem tomadas; 

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de 

impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc. 
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PORTARIA N° 01/2020 

C< NSTRUINDO UMA NOVA .-~JSTORIA 

de 02 de janeiro de 2020 

Nomeia Representante da 
Comissão Permanente de Licitação 
do município de Guadalupe. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUI , no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Art. 133, VI , da Lei orgânica do Município de 
Guadalupe-PI e respaldado pelo Art. 51 "caput da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 
9.648/98. 

RE S OLVE: 

Art 1° - Designar os Servidores ~nio Fernandes da Silva, CPF: 841 .265.313-00, 

Rejane Paislandim Soares, CPF: 955.460733-49 e Joelma Carvalho de Sá Sousa, 

CPF: 011 .775.173-1 O, para, sob a pres1dência do primeiro, constituírem a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guadalupe, competindo-lhe a 

pratica de todos os atos necessários ao procedimento e Julgamento das Licitações. 

Art 2° - O presidente da Comissão será substituído em sua ausência e 

impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado como suplentes 

da Comissão Permanente de Licitação os servidores: José Eronildo Cardoso 

Macedo, CPF: 897.602.713-20, Iara Leila Fonseca de Sousa, CPF: 687.953.603-44, 

Pedro Afonso Almeida de Santana, CPF: 200.322.733-34. 

Art. 3° O prazo máximo de mandato, para os membros da Comissão Permanente de 

Licitação será um ano, vedada a totalidade dos membros para a mesma comissão, 

na sua integralidade, dos membros para a mesma comissão no período 

subseq uente. 



lupe 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORJA 

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI , aos dois dias 
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. 

Publique-se, Reg1stre-se e Cumpra-se; 

MARIA JOZENEI~ LIMA 
Prefe1ta Municipal 

Numerada, registrada e publicada a presente portaria, nesta Secretaria 
Mumc1pal de Planejamento e Gestão, dois dias do mês de janeiro do ano de 
do1s mil e vinte. 

Secretário 
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PORTARIA N- 0112020 

~ 
GíiâCíalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HJSTÓiliA 

de 02 de janeiro de 2020 

Nomeia ~me da 
Comilldo .,.,_,..,. de Uclt8çAo 
do munlctp6o de au.dalupe. 
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lllribuiç6ee ...._ que lhe com- o M 133, VI. da tAl orglnica do M1.náp1o de 
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Macedo, CPF· 8117.1102 713-20, lanlleill FonMc:a de Souu. CPF· 687.9S3.8()3..U, 

Pedro AIIoneoAimeida de Santane, CPF: 200.322.733-34. 

Art. 3" o pniZO m6ximo ele mendm, 1*11 os~ de ComiMio,..,.,....... de 
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111 - iiWgr.adade. dos membroa ..,.. a "*"" corNallo no l*fodo 
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À 
ASSESSORIA JURfDICA 
ASSUNTO: EMISSÃO DE PARECER SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

LICITA TÓRIO 

TOMADA DE PREÇO N° 005/2020 

Senhor Assessor, 

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal n ° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, estamos encaminhando o processo licitatório para análise e 
emissão de parecer referente a Contratação de empresa de engenharia civil para 
reforma do antigo prédio do Hotel Guadalupe para funcionamento da Secretaria 

Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 
Sem mais para o momento. 

Guadalupe (PI), 11 de fevereiro de 2020. 

Ênio Fernande 
Presidente 

a Silva 
CPL 



' 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxxxxx 

I 

EMPRESA: _____________________________________________ __ 

ENDEREÇO: ___________________________________________ __ 

CNPJDAEMPRESA: __________________________________________ _ 

TELEFONE: _____________________________________________ _ 

FAX: _________________________________________________ __ 

E-MAIL: ------------------------------------------

REPRESENTANTE: _________________________________________ __ 

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao TOMADA DE PREÇOS N°. XXX/2020, cujos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela Comissão às xxxxxxxxx 
(horário local) do dia xxxxxxx, na sala de reuniões da CPL, situada à Praça César Cals, 1300, Centro, 
Guadalupe-Piauí. 

Guadalupe (PI), _____ de------------- de 2020. 

Assinatura 

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet, deverão preencher esta folha e encaminhar 
para a CPL, através do e-mail prefeituraguadalupe@outlook.com, ou entregá-la pessoalmente. A não 
remessa deste recibo exime a Comissão/Pregoeiro, da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxx 

TIPO DE LICITAÇÃO 
Menor Preço Valor Global 

BASE LEGAL 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel Guadalupe para 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

DATA DE ABERTURA: 
(Sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preço) 

xxxxxxxx 
HORÁRIO: xxxxxx do horário local. 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI - Sala Comissão Permanente de Licitação. 

COMISSÃO: 
JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA - Membro 
REJANE PAESLANDIM SOARES - Membro 
~NIO FERNANDES DA SILVA - Presidente 

INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



GíiãiHaJuge 
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TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxx 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O MUNicfPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAU(. pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Praça Cesar Cal's 1300 Centro Guadalupe - Pl inscrito no C.N.P J. n°. 06.554.083/0011-47, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO do MUNICÍPIO DE GUADALUPE, estado do Piauí, nomeada pela Portaria n°. 01 /2020 de 
02 de janeiro de 2020, torna público que se reunirão na sala da Comissão de Licitação na sede deste 
órgão, na Praça César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, sob a presidência do Senhor 
~NIO FERNANDES DA SILVA, tendo como membros JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA e REJANE 

PAESLANDIM SOARES, realizará às xxxxxminutos do dia xxx, na Sala de Reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça César Cal's, 1300, Centro, a sessão de abertura do 
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° xxxxx, tipo EMPREITA POR MENOR 
PREÇO VALOR GLOBAL, de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93 com suas alterações, além das 
disposições fixadas no presente Edital e seus anexos, na forma abaixo: 

DATA DE ABERTURA: xxxxxxxxxx 
HORÁRIO: xxxxxxxxxxx 
.!.QÇAh: Sala da CPL- Comissão Permanente de Licitação, localizada na Pça. Cesar Cals, no. 1300, 
Centro, Guadalupe-PI. 

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS COMERCIAIS serão 
recebidos conforme mencionado abaixo, na sessão pública de processamento da TOMADA DE 
PREÇOS, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Na 
hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta, transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

I SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO 1- ESPECIFICAÇÓES E QUANTIDADES DOS ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO; 
ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO); 
ANEXO 111 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(A SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES, QUANDO DO CREDENCIAMENTO); 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATO IMPEDITIVO; 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO; 

ANEXO VIl- MINUTA DO CONTRATO. 

11. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel Guadalupe 
para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

I 2. DO VALOR MÁXIMO 

2.1. O valor total da contratação do serviço, baseado na estimativa média dos orçamentos 
apresentados é de R$ 535.157,25 (quinhentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e sete reais 
e vinte e cinco centavos). 



13. FONTE DE RECURSO 
Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361 .0004.2101.0000 - Outras 
atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51. 

14. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar da licitação as Empresas que tiverem especialidade correspondente ao 

objeto licitado; 
4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, Lei Complementar n°. 127 de agosto de 2007, Lei Complementar no. 128 de dezembro 
de 2008 e Lei Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2015. 

4.3. Não poderá participar deste certame o licitante que tenha entre seus sócios ou dirigentes, 
alguém que seja servidor da Administração contratante. 

4.4. Não poderão participar deste certame os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com o Município 
de Guadalupe-Piauí ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como os licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

4.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

4.7. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos de 
representação para itens distintos. 

4.8. Não poderão participar os interessados que estiver cumprindo a penalidade de suspensão 
temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública nas três 
esferas do governo. 

4.9. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio. 
4.1 O. Não poderão participar os interessados que estiverem cumprindo a penalidade de suspensão 

temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública. 

I 5. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados alguns documentos. A licitante deverá se 

apresentar para credenciamento junto a CPL por meio de um proponente/representante, 
devidamente munido de documento, que a credencie a participar deste procedimento 
licitatório. 

5.1.1 . Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.1.1.1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro documento (com foto) que o 

identifique; 
5.1.1.2. Procura ão (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), conforme 

M~I:L!!J acompanhado de documento da empresa (contrato social em Vigor, 
registro comercial ou outro documento que os substitua, devidamente registrado e 
aditivos, se houver) e cópia do documento oficial de identidade ou outro documento 
(com foto) que o identifique. 

5.1.1.3. Documento da empresa (contrato social em Vigor, registro comercial ou outro 
documento que os substitua, devidamente registrado e aditivos, se houver), caso 
seja o sócio ou proprietário da empresa licitante. 
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5.1 .1.4. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, somente para efeito do disposto nos Arts. 43 a 45 da Lei Complementar no 
123, de 14/12/2006 atualizadas pelas Leis Complementares no. 127 de agosto de 
2007, no. 128 de dezembro de 2008 e n°. 147 de 07 de agosto de 2015, emitida 
nos termos do art. ao da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio - DNRC no 103, de 30/04/2007, pelo Registro competente para a 
inscrição do Ato Constitutivo. 

5.1.1 .5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
em anexo {ANEXO IH). 

5.1.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, que inexiste qualquer fato im editivo à sua participação na licitação citada, 
conforme modelo em anexo AN~.=O;...t.:;.a 
5.1.1 .7 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital, por sua representada. 

5.3. Os documentos (originais ou cópias) em 01 (uma) via de que trata o item 5.1 .1 deverão 
ser apresentados antes do inicio da sessão. No caso de cópias, estas deverão ser 
autenticadas em cartório competente ou pela CPL. 

5.4. A não apresentação ou ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação do licitante nas etapas do procedimento e 
interposição de recursos; 

5.5. Os conjuntos de documentos referentes à Habilitação e Proposta de Preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 
nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços"), na forma a seguir: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxx 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) .•• 
(CNPJ DA EMPRESA) •.. 

ENVELOPE N° 01 -DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PRECOS N° xxxxx 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ••. 
(CNPJ DA EMPRESA) ••• 

ENVELOPE N° 02- PROPOSTA DE PREÇOS 

5.5.1 . A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da CPL. 

5.5.2. O não credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de impetrar 
recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua 
desclassificação. 

5.5.3. Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão a CPL a declaração de pleno 
conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope n° 01 -habi litação 
e o envelope n°. 02 - proposta de preços. 



5.5.4. Iniciada a sessão pública da Tomada de Preços e efetuada a entrega dos envelopes n°. 01 
e n°. 02, não cabe à desistência da proposta. 

I 6. DA HABILITAÇÃO- ENVELOPE N° 01 
6.1. PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO AS EMPRESAS DO RAMO PERTINENTE 

AO OBJETO E QUE ATENDEREM TODAS AS EXIG~NCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS. 
6.2. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 

os quais dizem respeito a: 

6.2.1 . Documentos relativos à habilitação jurídica: 
6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 
6.2.1 .2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Vigor e aditivos se houver, 

devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial, acompanhado de cédula 
de identidade do titular dos titulares e, em se tratando de Sociedade por Ações, 
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores; 

6.2.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 

6.2.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova 
de Diretoria em exercício. 

6.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal: 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juríd icas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
6.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
6.2.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

6.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei mediante a 
apresentação de: 

6.2.2.4.1. Quanto a Fazenda MunicipaL" 
6.2.2.4.1.1 . Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.1.2.Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.2. Quanto a Fazenda Estadual: 
6.2.2.4.2.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.3. Quanto a Fazenda Pública Federal: 
6.2.2.4.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
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6.2.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF (Lei n.0 8.036/90}, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.2.3. Documentos relativos à qualificação técnica: 
6.2.3.1 Certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica e Física junto ao CREA ou CAU, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou física, dentro do prazo de 
validade. Sendo de outro Estado. deverá conter o visto do CREA-PI ou CAU-PI. 
dentro do prazo de validade; 

6.2.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
6.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exerclcto social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, vedados a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

6.2.4.1.1 . Apresentação do r:i:.:~Vll~ referente a apuração contábil do índice de 
liquidez da empresa. A boa situação financeira, a que se refere a alínea acima, 
conforme os critérios de análise econômico-financeira, estará comprovada 
através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá 
ser maior ou igual a 1: 

- ILC: lndice de Liquidez Corrente ou, 
- ILG: lndice de Liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

GS = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

6.2.4.1.1 .1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. Caso memorial não seja apresentado, a 
Comissão faculta-se o direito de efetuar. 

6.2.4.1.1.2. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício 
social, em substituição ao Balanço Patrimonial deverão apresentar o 
Balanço de Abertura, apresentados na forma da lei e registrado na Junta 
Comercial dó Estado. 

6.2.4.1 .1.3. Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, 
registrados na Junta Comercial; 



6.2.4.1.1 .4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do 
Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 

6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro 
(espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, fiança bancária e 
títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na 
forma do Artigo 56,§ 1°, I da Lei 8.666/93. 

6.2.4.1.1.6.1. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no BANCO 
DO BRASIL, Ag.: n° 3679-X, CC 12.184-3. 

6.2.4.1.1 .6.2.0s documentos comprobatórios da prestação da garantia de 
proposta deverão ser inclusos no envelope 01 (HABILITAÇÃO); 

6.2.5. Outros documentos: 
6.2.5.1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido 

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na Lei n.0 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.0 

3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em gualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. ,ANEXO 

6.2.5.2. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro 
do prazo de validade; 
6.2.5.3 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou autenticada por membro da 
Comissão de Licitação em 01 (uma) via. 

6.4. Não serão aceitos "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

6.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
disposit ivo deste edital e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado. 

6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir
se ao local da sede do interessado. 

6.7. Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar n°. 133, de 14/13/2006). 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura 
Municipal de Guadalupe-PI, para a regularização da documentação, pagamento ou 



C ONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA. 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

6.8. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 6.7 acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

I 7. DA PROPOSTA 
7 .1. A proposta deverá ser endereçada a esta Prefeitura Municipal, em atenção a Comissão 

Permanente de Licitação, datilografada ou digitada em português, datada, sem rasuras, 
emendas ou entrelinha e em papel timbrado, caracterizando o proponente, contendo as 
seguintes condições: 

7.1 .1. Descrição dos itens constantes no objeto da presente licitação, com seus respectivos 
preços unitários e globais, consignados em moeda corrente, ou seja, em Real (R$), sendo 
que a empresa vencedora será a que apresentar o MENOR PREÇO VALOR GLOBAL; 

7.1.2. Ter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados a partir da 
data da entrega da proposta; 

7.1.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem itens com desvantagem para o 
serviço público ou consignarem preços excessivos ou inexequíveis, assim como será 
impedido de participar da presente licitação o licitante que for comprovadamente 
qualificado como inidôneo; 

7.1.4. Não serão consideradas retificações ou alterações de quaisquer itens dos propostos 
apresentados, após os mesmos serem abertos; 

7.1.5. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os unitários, 
e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os expressos por 
extenso; 

7.1.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 
7.1.7. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 

7 .1.8. A proposta feita pelo contratado na Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020, 
vincula-se em todos os seus termos ao Edital de Licitação. 

7.1.9. No preço deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 
sobre os serviços, sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros. 

7.1.10. A proposta deve vir assinada pelo representante legal e técnico de nível superior 
responsável pela empresa. 

7 .1.11 . Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições para a contratação 
como opções de marcas, prazos e preços para o objeto licitado. 

I 8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais pessoas 
que quiseram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes 
lacrados, t imbrados e rubricados no lacre do envelope, contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO- ENVELOPE- 01 e a PROPOSTA DE PREÇO- ENVELOPE- 02. 

8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido nenhum 
documento ou proposta. 

8.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de habilitação -
Envelope - 01 . 



8.4. A decisão sobre a habilitação será comunicada na própria sessão de abertura dos envelopes 
correspondentes, e se todos os licitantes se comprometerem a desistir de eventuais recursos, 
proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes das propostas de preço. 

8.5. Não havendo desistência de recorrer da decisão sobre a habilitação, a Comissão manterá em 
seu poder as propostas de licitantes inabilitados, com envelopes devidamente fechados e 
rubricados, até o término do período recursal de. que trata a alínea "a", inciso I, art. 109, Lei 
Federal n°. 8.666/93. 

8.6. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da sessão 
específica para abertura das propostas. 

8.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes dos licitantes inabilitados, que estarão disponíveis na 
sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, sala de licitação, na Praça César Cals, 1300, 
Centro de Guadalupe-PI, pelo período de trinta dias, sendo posteriormente destruídos ou 
enviados para reciclagem, via protocolo 

8.8. No dia, hora e local designado, proceder-se-á à abertura dos envelopes dos licitantes 
habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

I 9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1 . A Classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços globais cotados entre os licitantes 
que tiverem atendido as especificações da presente Licitação. 

9.2. No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar MENOR PREÇO 
VALOR GLOBAL. 

9.3. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação será 
decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados. 

9.4. A Comissão Permanente de Licitante poderá optar pela convocação dos demais proponentes, 
obedecida sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas 
pelo primeiro classificado, no caso de não comparecimento do licitante vencedor, para 
recebimento da ordem de serviços. 

9.5. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a Prefeitura 
Municipal de Guadalupe vier a ter conhecimento de fato ou circunstância superveniente sobre 
licitante que desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica e/ou financeira. 

9.6. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, conforme Lei Complementar 
133/2006. 

9.7. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

9.8. Para efeito de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o va lor de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da mão de obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal n°. 8666/ 93, desde que apresentados 
dentro do prazo legal, na secção de Protocolo desta Prefeitura. 

! 11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

11 .1. A licitante adjudicatária deverá prestar os serviços no Município de Guadalupe - Pl, conforme 
o caso, de acordo com o previsto nos incisos I e 11, art. 73, da Lei 8.666/ 93. Observadas as 
exigências constantes das especificações e da proposta. 

11.2. Após a homologação do contrato a licitante deverá executar até 31 de dezembro de 2020. 



12. DO PAGAMENTO 
12.1.0 município efetuará o pagamento da CONSTRAPRESTAÇÃO após efetiva execução e medição 

dos SERVIÇOS objeto do CONTRA TO, nos termos definidos na Cláusula 11 do Contrato. 
12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 
imprescindível para o pagamento. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

12.4. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 
condições de habilitação exig idas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 
será suspenso. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1.São obrigações da CONTRATANTE: 

13.1.1 . Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes da presente licitação. 

13.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços no perímetro urbano do 
município de Guadalupe - Pl. 

13.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos 
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

13.1.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1.A CONTRATADA obriga-se a: 

14.1.1 . Prestar os serviços estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas 
parcelas, prazos e quantitativos estimados pela administração. 

14.1.2. Proceder à ré execução imediata de todo e qualquer serviço que, por ocasião da 
conferência deste, for constatado a não conformidade com as especificações previstas no 
Edital. 

14.1 .3. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em 
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.4. Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de 
acordo com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal. 

15. DO CONTRA TO 
15.1. A cont ratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja 

respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 
15.2. O contrato será homologado pela autoridade competente do órgão. 
15.3.A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da homologação, 

comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, para assinar o contrato. 
15.4. Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o 

contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, respeitando a ordem de 
classificação dos mesmos, em ordem decrescente, com vistas à celebração da contratação. 

15.5.A divu lgação da convocação por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Guadalupe, Piauí. 



15.6.A contratação será celebrada com duração até 31 de dezembro de 2020, contados da data da 
assinatura do contrato, ou ao término dos serviços, prevalecendo o que ocorrer primeiro, 
podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n° 8.666/93, por interesse 
público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

15.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.8.DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
15.8.1 . A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 
15.8.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

15.8.2.1 . Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
15.8.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou especificações e prazos; 

ou 
15.8.2.3. A lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativa prévia. 

15.9. DAS PENALIDADES 
15.9.1. A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a 

saber: 
15.9.1.1. Advertência deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante 

contra recibo do representante legal do adjudicatário, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações descumpridas. 

15.9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, 
por dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia. 

15.9.1.3. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 
16° (décimo sexto) dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das 
obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 
8.666/93. 

15.9.1.4. Multa de até 20% (Vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
inadimplemento total da execução do serviço e/ ou no descumprimento das 
obrigações assumidas. 

15.9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
consoante inciso VI e § 3° do art. 87 da Lei 8.666/ 93. 

15.9.1.6. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas 
as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da 
punição. 

15.9.1.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o 

16. DA VIGÊNCIA 

impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (Vinte e 
quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis. 

16.1 . O presente instrumento terá vigência da data da assinatura do contrato a 31 de dezembro de 
2020. 



17. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

17.1. Reserva-se à Prefeitura Municipal de Guadalupe a faculdade de revogar ou anular a presente 
Licitação, a seu critério, bem como o direito de adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento 
e/ou abertura das propostas, descabendo em tais qualquer indenização às licitantes. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1.A Administração poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de 
qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

18.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
EDITAL. 

18.3.As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 

da contratação. 
18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 
18.S.A apresentação das propostas implicará' na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
18.6. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações 

porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a conferir agilidade ao feito, 
ficando facultado a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma do art. 
43 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

18.7.As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

18.8.Todas as propostas, cujos Envelopes forem abertos, e os Documentos de Habilitação serão 
rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial e quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

18.1 O. Os envelopes contendo documentos não abertos e as propostas comerciais das demais 
licitantes consideradas desclassificadas ficarão à disposição para retirada na Secretaria de 
Planejamento e Gestão, na sala de Licitação, à Praça César Cals, n°. 1300, Centro do Município 
de Guadalupe-PI, após a celebração do contrato, sendo posteriormente destruídos ou enviados 
para reciclagem, via protocolo. 

18.11. A petição será dirigida à autoridade subscritora do EDITAL. que decidirá no prazo de 26 
(Vinte e quatro) horas anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

18.12. Acolhida à petição de impugnação contra este EDITAL será designada nova data para a 
realização do certame. 

18.13. Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas circunstanciadas 
a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para 
consecução do fim desta licitação. 

18.14. Cópias do Edital estarão disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas. 

18.15. Os casos omissos deste certame serão decididos e solucionados pela CPL com base na 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

18.16. A critério da CPL a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário definidos 
por ele, o qual será registrado em Ata. 



18.17. Maiores informações sobre a presente licitação poderão ser fornecidas pela Comissão 
Permanente de licitação, no horário das 08:00h às 12:00h de Segunda a Sexta - Feira, na sede 
da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, ou pelo telefone(Oxx 89) 3552-1283 em Atenção 
Comissão Permanente de Licitação, e-mail: prefeituraguadalupe@outlook.com. 

18.18. Está eleito o foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir as questões 

derivadas deste procedimento licitatório. 
18.19. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 

esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

Guadalupe-PI, xx de fevereiro xxxxxxxxxxx de 2020. 

~NIO FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Em anexo 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxx 

ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
(Procurador) 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) CNPJ n.0 com sede à neste ato 
representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço}, a quem 
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI (ou de forma genérica: 
para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais) praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° )()()()(/2020, (ou de forma 
genérica para licitações em geral}, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo- lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar documentos e demais 
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando 
tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

de ____ de 2020. 

Assinatura 

Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 
Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 



ANEXO 111- MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

"DECLARAÇÃO" 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxx:xxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 
•••••••••••••••••••••• , 

neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 

vem: 

DECLARAR para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre 

plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 
Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 



CONS TRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

"DECLARAÇÃO" 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 
está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 

À 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxx 



._, ___ 

PROCESSO N° xxxxxxxx 

{Razão Social da Empresa), estabelecida na .... {endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 
•••••••••••••••••••••• , 

neste ato representada pelo seu {representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 

vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII, do Artigo r da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.0 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 {quatorze) anos, na condição de aprendiz{---). 

{Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 

CONTRATO No XXX/2020 

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de empreitada por menor 
preço entre si celebram a Secretaria 
Municipal de XXXXXX e a Empresa 

xxxxx. 

O MUNIC[PIO DE GUADALUPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX, com sede, foro e 
administração nesta cidade, à XXXXXXXXXXXXX, s/n XXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, inscrita no CNPJ W. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, com CPF no 
XXXXXXXXXX, RG no XXXXXXXXXXXXXX, e o outro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ No xxxxxxxxxxxxxxxx, aqui representada por seu Sócio Gerente o{a) 



Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com CPF W xxxxxxx:xxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxx 
doravante denominada simplesmente CONTRATADO, tendo em vista a homologação da TOMADA 
DE PREÇO N° XXXXXXXXXXX, tendo j usto e acordado celebrar o presente contrato de empreitada 
por menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e de acordo com as 

cláusu las e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ XXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a TOMADA DE 
PREÇO N° XXXXX, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° e são partes integrantes e 
complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à 
contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, pa ra 
imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos estipulados 
para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/ 93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos 
necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus 
prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° ·8.666/ 93, com suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas d iretas e/ ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 



....... ·-~ 

e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao 

contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços prestados, 
bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço entregue fora das 
especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, respondendo 
pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, 
qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civi l e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração 
e/ ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo- lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti - las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei Federal 
n° 8.666/93; 
p} Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades 
objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por 
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE 
por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a 
qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da 
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo com o salário 
mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços até 31 .12.2020 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ ou serviço está de acordo com 
o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades previstas em leis, 
sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 1S(quinze) dias da comunicação escrita do 
CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratua is, observando o disposto 
no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/ 93; 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÕ~tl.4 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita 
execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIG~NCIA 
o presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da publicação 
de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado a 
critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, § 4°, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO EQU(LIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço 
ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada 
da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo 
Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente 
a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado 
pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos 
promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal ou por 
depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da 
prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/fatura , acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade para com o FGTS, 
expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se referir; 
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso 
o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação 
devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da mesma, 
relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei Federal no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será 

suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro 
deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma 
forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO 



Fica designado o servidor , Engenheiro Civil, portador do RG de n° 
xxxxxxxxxxxxxxx e CREA-PI n°. xxxxxxxxxxxxxxx como o gestor do presente Contrato, o qual 
acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

CLÁUSULA D~CIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela 
CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a 
gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na 
entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo sexto) dia 
de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega dos 
serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com 
o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi litação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre: que possível e independentemente de qualquer aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, 
cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA D~CIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/ 93, cabem os recursos dispostos 
no seu art. 109. 

CLÁUSULA D~CIMA-SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Cont ratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n° 
8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos cont ratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA D~CIMA-OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida proveniente 
da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas vias de igual 
teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

Guadalupe-PI, xx de xxxxxxxxx de 2020. 



TESTEMUNHAS: 

PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

1° ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 

zo _____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 



DA: ASSESSORIA JURfDICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
OBJETO: ANÁUSE DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO DE llClTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000780/2020 

PARECER JURfDICO 

Trata-se de procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo Menor 
Preço Valor Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE PARA FUNCIONAMENTO DA 

. ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- GUADALUPE-Pl. 

O valor estimado da futura contratação, baseado em planilha estimada média dos 
valores para contratação do serviço, é de R$ 535.157,25 (quinhentos e trinta e cinco mil cento e 
cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), não havendo, portanto, óbice para que o certame 

ocorra através da modalidade pretendida. 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento da despesa devidamente garantidos 
com recurso próprio do órgão requisitante e Dotação Orçamentária oriundas da SECRETA RIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000 - Outras atividades da 
educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51. 

t o relatório, passamos ao parecer: 

O parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/93, assim dispõe: 

As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 
assessoria jurídica da Administração. 

A norma citada é fundamental para assegurar a correta aplicação do princípio da 
legalidade, para que os instrumentos convocatórios e contratos não contenham estipulações que 
não estejam de acordo com a lei, posto que o preceito da legalidade é singularmente relevante 
nos atos administrativos. Assim, se faz necessário o exame prévio e aprovação das minutas, para 
que a Administração não se sujeite a violar um princípio de direito, o que é severamente mais 

grave do que tran~gredir uma norma. 



• 
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vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor da coisa pública. Verifica-se 
que o protocolo, justifica o pedido de autorização para a contratação em questão. A Autorização 
da autoridade superior para abertura do Certame público dos autos, obedecendo, assim, a 
legislação vigente. Cantata-se nos autos que existe a Planilha Orçamentária obedecendo ao 
Diploma legal quanto a tal exigência no que tange a este tipo de contratação. 

O Edital não representa qualquer ofensa ao princípio da legalidade e também não há o 
que se falar em violação ao princípio da economicidade, da igualdade, uma vez que foi obedecido 
em todos os seus termos. Ao analisarmos a Minuta de Contrato, verificamos que estão presentes 
todas as cláusulas necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8666/93, estando em conformidade 
com a Legislação em vigor. 

Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, até o 
presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do Processo Licitatório 
pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 40 da lei 8666/93 e demais Legislações 
pertinentes. 

Como conclusão, fica o parecer favorável à realização para os fins aqui estabelecidos. 
Este é o parecer, s.mJ. ficando, no entanto, submetido à apreciação da Senhora Prefeita Municipal 
para quaisquer considerações, com ênfase no sentido de que o Processo em apreço se encontra, 
portanto, dentro das formalidades legais até o presente momento, conforme consta dos autos. 

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas 
observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos das normas aqui 
citadas. Não se incluem no âmbito de análise da Assessoria os elementos técnicos pertinentes ao 

.a certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada 

._.pelos setores responsáveis e autoridade competente da Prefeitura Municipal de Guadalupe. 

t o nosso parecer, S.M.J., 
Retornem-se os autos a CPL. 

Guadalupe, 11 de fevereiro de 2020. 

Dr. João Albe o s~hdfira Amaud Filho 
Assessciyurídico 

Advogado OAB/PI 11.725 

Maria ~faNolêto de Sousa 
Discente do Curso de Direito- FAESF 
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N° do Processo 
Orgão Responsável 

Data/Hora de Entrada 

Instaurado por 

Interessado 

CPF/CNPJ do Interessado 

Tipo do Interessado 

Objeto 

~etalhe do Objeto 

~bservação 

Site para Acesso 

Senha para Acesso 

PREFEITUR~ MUNICIPAL DE GUADALUPE 
Endereço: Praça CESAR CALS, 1300,CENTRO, 64840-0 
GUADALUPE -PI 
CNPJ:06.554.083/0001-47 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

013.0000780/2020 
PREFEITURA MUNIC. GUADALUPE 

11/02/2020 11:27:35 

Janaria Sousa Ribeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

06.554.083/0001-4 7 

Administração 

LICITAÇÃO 

Tomada de preço n° 005/2020. Contratação de empresa de 
Engenharia para reforma do pré .. . 

Tomada de preço n° 005/2020. Contratação de empresa de 
Engenh ... 

http://guadalupe.slafc.com.brlgtplconsultaprocesso 

hv4a2g2c 

VIA DO INTERESSADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 
Endereço: Praça CESAR CALS, 1300,CENTRO, 64840-000, 
GUADALUPE -PI 
CNPJ:06.554.083/0001-47 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
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LicitaçõesWeb - Recibo de Divulgação 
Informativo para efeito de cumprimento da IN TCEIPI N° 06 de 16/10/2017 

Órgão : P. M. DE GUADALUPE 

processo tce processo administrativo 

li 
procedimento 

J I L W-001976/20 013.0000780/2020 005/2020 

r data vlt publicação 

l 
l;tat:a \lbQttvra tiPO do obj~to 

12/02/2020 27/02/2020 10:00 Obras e Serviços de Engenharia 

descrição do objeto 
!Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel Guadalupe parél 
lfunc. mento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

..... 

_____ m_o_d_a_lid-a-de ___ __.ll' ___ tipo da licitacação ---, 
Tomada de preço _ _ Menor preço 

valor total previsto 

J [ R$535.1 57,25 

data divulgação 

[ 20/02/2020 l 

Impresso em 27/05/2020 00:18 Página 1/ 1 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000780/2020 

EMPRESA: -----------------------

ENDEREÇO: ____________________ _ 

CNPJ DA EMPRESA:--------------------

TELEFONE:----------------------

FAX: _______________________ __ 

E-MAIL: _______________________ _ 

REPRESENTANTE:---------------------------

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2020, cujos envelopes de 
Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela Comissão às 10horas00minutos (horário local) 
do dia 27/02/2020, na sala de reuniões da CPL situada à Praça César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-Piauí. 

Guadalupe (PI), _______ de _______ de 2020. 

Assinatura 

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet, deverão preencher esta folha e encaminhar para a 
CPL, através do e-mail prefeituraguadalupe@outlook.com, ou entregá-la pessoalmente. A não remessa 
deste recibo exime a Comissão/Pregoeiro, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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Gu~lupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000780/2020 

TIPO DE liCITAÇÃO 
Menor Preço Valor Global 

BASE LEGAL 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel 
Guadalupe para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

OATA DE A&RWRA 
(Sessão públ ica para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preço) 

27 de fevereiro de 2020. 
HORÁRIO: 10h:OOm do horário local. 

LOCAL DA SESSÃO PU6UCA 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI - Sala Comissão Permanente de Licitação. 

COMISSÃO: 
JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA - Membro 
REJANE PAESLANDIM SOARES - Membro 
tNIO FERNANDES DA SILVA - Presidente 

• INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



TOMADA DE PREÇOS N<> 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N<> 013.0000780/2020 

NORMAS E CONDIÇÚES ESPECfFICAS 

O MUNICfPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAU[ pessoajuridica de direito público interno, com 
sede na Praça Cesar Cal's 1300 Centro Guadalupe - Pl inscrito no C.N.P J. n°. 06.554.083/0011-47, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO do MUNICfPIO DE GUADALUPE, estado do Piauí, nomeada pela Portaria n°. 01/2020 
de 02 de janeiro de 2020, toma público que se reuniroo na sala da Comissão de Licitação na sede 
deste órgão, na Praça César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, sob a presidência 
do Senhor t NIO FERNANDES DA SILVA, tendo como membros JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA 
e REJANE PAESLANDIM SOARES, realizará às 10horas00minutos do dia 27/02/2020, na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça César Cal's, 1300, Centro, a sessão 
de abertura do procedimento liàtatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020, tipo 
EMPREITA POR MENOR PREÇO VALOR GLOBAL. de acordo com a lei Federal n°. 8.666/93 com 
suas alterações, além das disposições fixadas no presente Edital e seus anexos, na forma abaixo: 

DATA DE ABERTURA: 27/02/2020 
IIORÁRIO: 10horas00minutos 
LOCAL: Sala da CPL - Comissão Permanente de Ucitação, localizada na Pça. Cesar Cals, n°. 1300, 
Centro, Guadalupe-PI. 

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS COMERCIAIS 
ser~o recebidos conforme mencionado abai>co, na sess2ío pública de processamento da TOMADA 
DE PREÇOS, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta, 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

I SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 
ANEXO 1- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO; 
ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO); 
ANEXO 111 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (A SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES, QUANDO DO CREDENCIAMENTO); 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATO IMPEDITIVO; 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO; 
ANEXO VIl- MINUTA DO CONTRATO. 
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lt OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel 
Guadalupe para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

I 2. DO VALOR MÁXIMO 
2.1. O valor total da contratação do serviço, baseado na estimativa média dos orçamentos 

apresentados é de R$ 535.157,25 (quinhentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e sete 
reais e vinte e cinco centavos). 

[ 3. FONTE DE RECURSO 

Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101 .0000 -
Outras atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 . 

I 4. DAS CONDIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar da licitação as Empresas que tiverem especialidade correspondente ao 

objeto licitado; 
4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita da lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Complementar n°. 127 de agosto de 2007, Lei Complementar no. 
128 de dezembro de 2008 e Lei Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2015. 

4.3. Não poderá participar deste certame o licitante que tenha entre seus sócios ou dirigentes, 
alguém que seja servidor da Administração contratante. 

4.4. Não poderão participar deste certame os interessados que se encontrarem em processo 
de falência, de dissolução, de fusão, de dsão ou de incorporação, que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com o 
Município de Guadalupe-Piauí ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, bem como os licitantes que se apresentem 
constituídos na forma de empresas em consórcio. 

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

4.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 

4.7. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos 
de representação para itens distintos. 

4.8. Não poderão participar os interessados que estiver cumprindo a penalidade de suspensão 
temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública nas três 
esferas do governo. 

4.9. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio. 
4.10. Não poderão participar os interessados que estiverem cumprindo a penalidade de 

suspensão temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração 

Pública. 4 
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15. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados alguns documentos. A licitante deverá 

se apresentar para credenciamento junto a CPL por meio de um 
proponente/representante, devidamente munido de documento, que a credencie a 
participar deste procedimento lidtatório. 

5.1.1. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.1.1.1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro documento (com foto) que 

o identifique; 
5.1.1.2. Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), conforme 

ANEXO 11, acompanhado de dorumento da empresa (contrato social em Vigor, 
registro comercial ou outro documento que os substitua, devidamente 
registrado e aditivos, se houver) e cópia do documento oficial de identidade ou 
outro documento (com foto) que o identifique. 

5.1.1.3. Documento da empresa (contrato social em Vigor, registro comercial ou outro 
documento que os substitua, devidamente registrado e aditivos, se houver), caso 
seja o sócio ou proprietário da empresa licitante. 

5.1.1.4. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, somente para efeito do disposto nos Arts. 43 a 45 da Lei Complementar 
no 123, de 14!12/2006 atualizadas pelas Leis Complementares n°. 127 de agosto 
de 2007, n°. 128 de dezembro de 2008 e n°. 147 de 07 de agosto de 2015, emitida 
nos termos do art. ao da Instrução Normativa do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio- DNRC no 103, de 30/04/2007, pelo Registro competente 
para a inscrição do Ato Constitutivo. 

5.1.1.5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 
da licitante, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo em anexo (ANEXO 11 1). 

5.1.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 
da licitante, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 
citadQ, conforme modelo em Qnexo (ANÇXQ 1V). 
5.1.1. 7 Certificado de Regist ro Cadastral-CRC, conforme art.22, § 2º e art.37 
da Lei 8.666/93. 

5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir 
nas etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos 
neste Edital, por sua repre~entada. 

5.3. Os documentos (originais ou cópias) em 01 (uma) via de que trata o item 5.1.1 deverão ser 
apresentados antes do início da sessão. No caso de cópias, estas deverão ser autenticadas 
em cartório competente ou pela CPL 

5.4. A não apresentação ou ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação do licitante nas etapas do procedimento e 
interposição de recursos; 

5.5. Os conjuntos de documentos referentes à Habilitação e Proposta de Preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados 
com o nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços"), na forma a seguir: ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ... 
(CNP J DA EMPRESA) ... 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO D~ HABIUTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ... 
(CNPJ DA EMPRESA) ... 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

5.5.1. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da CP L. 

5.5.2.0 não credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de 
impetrar recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando 
na sua desclassificação. 

5.5.3.Concluída a fase do credendamento, os licitantes entregarão a CPL a declaração de 
pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope n° 01 -
habilitação e o envelope n°. 02 - proposta de preços. 

5.5.4.1niciada a sessão pública da Tomada de Preços e efetuada a entrega dos envelopes 
n°. 01 e n°. 02, não cabe à desistência da proposta. 

I 6. DA HABILITAÇÃO- ENVELOPE N° 01 

6.1. PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO AS EMPRESAS DO RAMO PERTINENTE 
AO OBJETO E QUE A TENDEREM TODAS AS EXIGrNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 

6.2. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

6.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 
6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 
6.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Vigor e aditivos se houver, 

devidamente registrado. no caso de Sociedade Comercial, acompanhado de 
cédula de identidade do titular dos titulares e. em se tratando de Sociedade por 
Ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores; 

6.2.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sodedades civis, acompanhado de prova da diretoria 
em exerócio; 

6.2.1.4. 1nscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de 
prova de Diretoria em exercício. 

6.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal: 



6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

6.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
6.2.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante. pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei mediante a 
apresentação de: 

6.2.2.4.1. Quanto a Fazenda Munici(XJI: 
6.2.2.4.1.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.1.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.2. Quanto a Fazenda Estadual: 
6.2.2.4.2.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do licitante; 

6.2.2.4.3. Quanto a Fazenda Pública Federal: 
6.2.2.4.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil; 

6.2.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de Certificado 
de Regularidade do FGTS - CRF (Lei n.0 8.036/90), expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 

6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT, 
como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. 

6.2.3. Documentos relativos à qualificação técnica: 
6.2.3.1 Certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica e Física junto ao CREA ou CAU, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou física, dentro do prazo 
de validade. Sendo de outro Estado, deverá conter o visto do CREA-PI ou CAU-PI, 
dentro do prazo de validade; 

6.2.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
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6.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, devidamente registrado na Junta Comerdal do Estado, 
vedados a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 

6.2.4.1.1. Apresentação do ANEXO VIII referente a apuração contábil do índice de 
liquidez da empresa. A boa situação financeira, a que se refere a alínea 
acima, conforme os critérios de análise econômico-financeira, estará 
comprovada através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, 
o qual deverá ser maior ou igual a 1: 

- I L C: fndice de liquidez Corrente ou, 
- ILG: fndice de liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

llC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

llG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo 

G.S = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigfvel a longo Prazo 

6.2.4.1.1.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. Caso memorial não seja apresentado, a 
Comissão faculta se o direito de efetuar. 

6.2.4.1.1.2. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício 
social, em substituição ao Balanço Patrimonial deverão apresentar o 
Balanço de Abertura, apresentados na forma da lei e registrado na 
Junta Comercial do Estado. 

62.4.1.1.3. Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, 
registrados na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do 
Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de 
alteração do Capital Soda!, devidamente registrada na Junta 
Comercial; 

6.2.4.1.1.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domia1io da pessoa física, dentro do prazo de validade 
expresso na própria certidão, 

6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da 
proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do 
objeto da contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da 
data de apresentação das propostas em uma das modalidades: em d 
dinheiro (espécie ou dleque administrativo). seguro garantia, fiança~ 
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bancária e títulos da Dívida Pública, este último, devendo 
criteriosamente se dar na forma do Artigo 56,§ 1°, I da Lei 8.666/ 93. 

6.2.4.1.1.6.1. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no 
BANCO DO BRASIL, Ag.: n° 3679-X, CC 12.184-3. 

6.2.4.1.1.6.2.0 s documentos comprobatórios da prestação da garantia de 
proposta deverão ser inclusos no envelope 01 (HABILITAÇÃO); 

6.2.5. Outros documentos: 
6.2.5.1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao 

estabelecido no inciso XXXIII do artigo JO da Constituição Federal, na Lei n.0 

9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V 
do art. 13 do Decreto n.0 3.555/2002, a licitante não emprega menores de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de 
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze an~ (ANEXO V) 
6.2.5.2. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, 

dentro do prazo de validade; 
6.2.5.3 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2º e art.37 
da Lei 8.666/93. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou autenticada por 
membro da Comissão de Licitação em 01 (uma) via. 

6.4. Não serão aceitos "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição 
aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

6.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado. 

6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial, com número do CNPJ e com 
o endereço respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 
Matriz e referir se ao local da licdc do intercsliado. 

6.7. Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar n°. 133, 
de 14/13/2006). Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

6.8. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 6.7 acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a d 
licitação. u~ 
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j 7. DA PROPOSTA 
7.1. A proposta deverá ser endereçada a esta Prefeitura Municipal, em atenção a Comissão 

Permanente de Licitação, datilografada ou digitada em português, datada, sem rasuras, 
emendas ou entrelinha e em papel timbrado, caracterizando o proponente, contendo as 
seguintes condições: 

7.1.1. Descrição dos itens constantes no objeto da presente licitação, com seus respedivos 
preços unitários e globais, consignados em moeda corrente, ou seja, em Real (R$), 
sendo que a empresa vencedora será a que apresentar o MENOR PREÇO VALOR 
GLOBAL; 

7.1.2. Ter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados a partir 
da data da entrega da proposta; 

7.1.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem itens com desvantagem para o 
serviço público ou consignarem preços excessivos ou inexequíveis, assim como será 
impedido de participar da presente licitação o licitante que for comprovadamente 
qualificado como inidôneo; 

7.1.4. Não serão consideradas retificações ou alterações de quaisquer itens dos propostos 
apresentados, após os mesmos serem abertos; 

7.1.5. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
unitários, e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os 
expressos por extenso; 

7.1.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 
7.1.7. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 

7.1.8. A proposta feita pelo contratado na Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020, 
vincula-se em todos os seus termos ao Edital de Licitação. 

7.1.9. No preço deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 
sobre os serviços, sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros. 

7.1.10 A. proposta deve vir assinada pelo representante legal e técnico de nível superior 
responsável pela empresa. 

7.1.11.Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições para a contratação 
como opções de marcas, prazos e preços para o objeto licitado. 

I 8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais 
pessoas que quiseram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 
envelopes lacrados, timbrados e rubricados no lacre do envelope, contendo os 
DOCUMENTOS DE HABIUTAÇÃO - ENVELOPE - 01 e a PROPOSTA DE PREÇO -
ENVELOPE - 02. 

8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido nenhum 
documento ou proposta. 

8.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de habilitação - ~ 

Envelope - 01. ~ 



8.4. A decisão sobre a habilitação será comunicada na própria sessão de abertura dos 
envelopes correspondentes, e se todos os licitantes se comprometerem a desistir de 
eventuais recursos, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes das propostas de 
preço. 

8.5. Não havendo desistênda de recorrer da dedsão sobre a habilitação, a Comissão manterá 
em seu poder as propostas de licitantes inabilitados, com envelopes devidamente fechados 
e rubricados, até o término do período recursal de que trata a alínea ·a·, inciso I, art. 109, 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

8.6. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da sessão 
específica para abertura das propostas. 

8.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes dos licitantes inabilitados, que estarão disponíveis 
na sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, sala de licitação, na Praça César Cais, 
1300, Centro de Guadalupe-PI, pelo período de trinta dias, sendo posteriormente 
destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo 

8.8. No dia, hora e local designado. proceder-se-á à abertura dos envelopes dos licitantes 
habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

I 9. DO CRIT~RIO DE JULGAMENTO 
9.1. A Classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços globais cotados entre os licitantes 

que tiverem atendido as especificações da presente Licitaç~o. 

9.2. No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar MENOR 
PREÇO VALOR GLOBAL 

9.3. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação 
será decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados. 

9.4. A Com1ss::!o Permanente de licitante poderá optar pela convocaç::io dos dema1s 
proponentes, obedecida sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e 
condições propostas pelo primeiro classificado, no caso de não comparecimento do 
licitante vencedor, para recebimento da ordem de serviços. 

9.5. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a 
Prefeitura Municipal de Guadalupe vier a ter conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente sobre licitante que desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica e/ou 
financeira. 

9.6. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, conforme Lei Complementar 
133/2006. 

9.7. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

9.8. Para efeito de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da mão de obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

j 10. DOS RECURSOS 

10.1. Somente serão aceitos recursos previstos na lei Federal n°. 8666/93, desde 
apresentados dentro do prazo legal, na secção de Protocolo desta Prefeitura. que~ 
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! 11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇOES, DO LOCAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
11.1. A licitante adjudicatária deverá prestar os serviços no Município de Guadalupe - Pl, 

conforme o caso, de acordo com o previsto nos incisos I e 11, art. 73, da Lei 8.666/93. 
Observadas as exigências constantes das especificações e da proposta. 

11.2. Após a homologaçilo do contrato a lidtante deverá executar os serviços no prazo máximo 
de 04(quatro) meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços. 

l12. DO PAGAMENTO 
12.1. O município efetuará o pagamento da CONSTRAPRESTAÇÃO após efetiva execução e 

medição dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos na Cláusula 11 do 
Contrato. 

12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 
imprescindível para o pé1gllmento. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

12.4. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 
condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 
será suspenso. 

113. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANIT 

13.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
13.1.1.Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes da presente licitação. 
13.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços no perímetro urbano do 

município de Guadalupe - Pl. 
13.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega 

dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
13.1.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA. no devido prazo fixado neste edital. 

114. DAS OBRIGAÇ0ES DA CONTRATADA 
14.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

14.1.1.Prestar os serviços estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, 
nas parcelas, prazos e quantitativos estimados pela administração. 

14.1.2. Proceder à ré execução imediata de todo e qualquer serviço que, por ocasião da 
conferência deste, for constatado a não conformidade com as especificações previstas 
no Edital. 

14.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em 
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.4. Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de 
acordo com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal. 
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l 1s. DO CONTRATO 
15.1. A contratação decorrente desta lidtação será formalizada mediante assinatura de contrato, 

cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 
15.2. O contrato será homologado pela autoridade competente do órgão. 
15.3. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (dnco) dias corridos contados da data da 

homologação, comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, para assinar 

o contrato. 
15.4. Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar 

o contrato, serão convocadas as demais licitantes dassificadas, respeitando a ordem de 
classificação dos mesmos, em ordem decrescente, com vistas à celebração da contratação. 

15.5. A divulgação da convocação por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 
de Guadalupe, Piauí. 

15.6. A contratação será celebrada com duração até 31 de dezembro de 2020, contados da data 
da assinatura do contrato, ou ao término dos serviços, prevalecendo o que ocorrer 
primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n° 8.666/93, por 
interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

15.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.8. DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
15.8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 
15.8.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

15.8.2.1. Não cumprimento de dáusulas contratuais, especificações e prazos; 
15.8.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou especificações e 

prazos; ou 
15.8.2.3. A lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativa 

prévia. 

15.9. DAS PENALIDADES 
15.9.1. A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a 

saber: 
15.9.1.1. Advertência deverá ser feita através de notificação por meio de ofício 

mediçmte contra recibo do representi;3nte legal do (;ldjudicatário, estabelecendo 
prazo para cumprimento das obrigações descumpridas. 

15.9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, 
por dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia. 

15.9.1.3. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir 
do 16° (décimo sexto) dia de atraso na execução do objeto ou no 
descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na lei no 8.666/93. ~ 



15.9.1.4. Multa de até 20% (Vinte por cento} sobre o valor do contrato, no 
inadimplemento total da execução do serviço e/ou no descumprimento das 
obrigações assumidas. 

15.9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, consoante inciso VI e § 3° do art. 87 da lei 8.666/93. 

15.9.1.6. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-
se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o 
fundamento legal da punição. 

15.9.1.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o 

j 16. DA VIG~NCIA 

impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (Vinte e 
quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, 
sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis. 

16.1. O presente instrumento terá vigência da data da assinatura do contrato a 31 de dezembro 
de 2020. 

117. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇAO DA UCITAÇAO 
17.1. Reserva-se à Prefeitura Municipal de Guadalupe a faculdade de revogar ou anular a 

presente Licitação, a seu critério, bem como o direito de adiá-la ou prorrogar o prazo para 
recebimento e/ou abertura das propostas, descabendo em tais qualquer indenização às 
licitantes. 

! 18. DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

18.1. A Administração poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação 
de qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

18.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
deste EDITAL 

18.3. As normas disciplinadoras desta lidtação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a 
segurança da contratação. 

18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 

18.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

18.6. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras 
situações porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a conferir agilidade 
ao feito, ficando facultado a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
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promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
na forma do art. 43 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

18.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

18.8. Todas as propostas, cujos Envelopes forem abertos, e os Documentos de Habilitação serão 
rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial e quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

18.10. Os envelopes contendo documentos não abertos e as propostas comerciais das 
demais licitantes consideradas desclassificadas ficarão à disposição para retirada na 
Secretaria de Planejamento e Gestão, na sala de Licitação, à Praça César Cals, n°. 1300, 
Centro do Município de Guadalupe-PI, após a celebração do contrato, sendo 
posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo. 

18.11. A petição será dirigida à autoridade subscritora do EDITAL, que decidirá no prazo 
de 26 (Vinte e quatro) hor~ anterior à data fixada para recebimento d~ propostas. 

18.12. Acolhida à petição de impugnação contra este EDITAL será designada nova data 
para a realização do certame. 

18.13. Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas quantas 
necessárias para consecução do fim desta licitação. 

18.14. Cópias do Edital estarão disponfveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

18.15. Os casos omissos deste certame serão decididos e solucionados pela CPL com base 
na Lei Federal n°. 8.666/93. 

18 16. A critério da CPL a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário 
definidos por ele, o qual será registrado em Ata. 

18.17. Maiores informações sobre a presente Licitação poderão ser fornecidas pela 
Comissão Permanente de licitação, no horário das 08:00h às 12:00h de Segunda a Sexta -
Feira, na sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, ou pelo telefone(Oxx 89) 3552-1283 
em Atenção Comissão Permanente de Licitação, c mail: 
prefeituraguadalupe@outlook.com. 

18.18. Está eleito o foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir as questões 
derivadas deste procedimento licitatório. 

18.19. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente. no mesmo local e horário. 

Guadalupe-PI. 12 de t1ereiro de 2020. 

f NIO FERNANb{~A SILVA 
Presidente da CPL 
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ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Em anexo 
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TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000780/2020 

ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
(Procurador) 

PROCURA CÃO 

A (nome da empresa) CNP J n.0 com sede à neste 
ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa -nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 
constitui, seu(s) Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 
e endereço), a quem confere(m) amplos podere.s para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe
PI (ou de forma genérica: para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais) praticar 
os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
N° 005/2020, (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e 
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 
apresentar documentos e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for 
o caso de apenas uma licitação). 

___ __ __. ___ de _ ___ de 2020. 

Assinatura 

Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 
Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 



ANEXO 111 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
A TT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO NO )()()()()()()00 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

DECLARAR. para fins de partidpação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, qu€ 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente . 

............... .... , ............... de ..................... ...... ..... de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 

4 
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Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATO IMPEDITIVO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N<> )00()00000000( 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR. para fins de participação no processo lidtatório em pauta, sob as penas da lei, que 
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 
inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa 
de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 



A 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

·DECLARAÇÃo· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
A TT. COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° )()()()()()()() 
PROCESSO N° )()()()()()()() 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

................. ..... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECL/\RAR para fins de partidpaçao no processo lidtatório em pauta. sob as penas da Lei, que está 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 
no inciso XXXIII, do Artigo r da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 
27 da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n.0 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ---). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Sodal da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 
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ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO No XXX/2020 

Contrato de empreitada por menor 
preço entre si celebram a Secretaria 
Municipal de XXXXXX e a Empresa 
XXXXX. 

O MUNJCrPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA MUNICIPAl DE XXXXXXXX, com sede, foro e 
administração nesta cidade, à XXXXXXXXXXXXX, s/n XXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, inscrita no CNPJ 
N°. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, com CPF no 
XXXXXXXXXX, RG no XXXXXXXXXXXXXX, e o outro lado a Empresa X)()()()()()(XXXXXXXX, com sede na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ No XXXX}()()()()()()()XX, aqui representada por seu Sócio Gerente 
o(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com CPF No xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em 
xxxxxxxxxxxxx doravante denominada simplesmente CONTRATADO, tendo em vista a 
homologação da TOMADA DE PREÇO NO )()()()()()()() tendo justo e acordado celebrar o 
presente contrato de empreitada por menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 
e suas alterações e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CRirtRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ 
XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCUlAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a TOMADA 
DE PREÇO N° )()()()()(. bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos 
constam do PROCESSO ADMINISTRA llVO n° XXXXXXXXXXXXXXX e são partes integrantes e 
complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, 
cabe à contratante: 
a) Proporcionar todas as fadlidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas>} 

pelo fornecedor; ~ 
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c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para 
imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no C()SO da contratada não cumprir com as especificações e prazos 
estipulados para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇCES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos 
necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos. perdas ou prejuílos. causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
por dolo ou culposo, na execução do contrato. bem como, por qualquer que venha a ser causados 
por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais, comerciais e tributários. resultantes 
da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem 
ao contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer -se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço 
entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, 
respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, 
qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros. por seus empregados dolosa. ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ónus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do 
contrato. 
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o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei 

Federal n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informaçi!lo à cerca das atividades 
objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por 
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
CONTRATANTE por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a 
qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da 
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo com o 
salário mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEstMENTO DOS SERVtÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços até 31.12.2020 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de acordo 
com o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades previstas em 
leis, sendo: 

.-.1 Provisoriamente. pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicação escrita 
do CONTRATADO; 
bl Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observando o disposto no Artigo 69 da lei Federal n°. 8.666/93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
do serviço objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela 
perfeita execução do mesmo, dentro do:; limites cstabeleddos pela l ei ou pelo Contrato. 

CLÁUSULA S~TlMA- DA VIG~NCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo ser 
prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, § 4°, da 
Lei Federal 8.666/93 e suas altefações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA D~CIMA - DO EQU[UBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-,.ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do 
serviço ofertado em sua proposta na época da lidtação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços/ devendo apresentar planilha de custo 
detalhada da época da licitação e atuat com os documentos comprobatórios dos custos/ que será 
analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de re{:omposição de preços 
relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá/ em hipótese alguma, ser superior ao 
praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os 
descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA Dt CIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente/ em moeda nacional e por meio de cheque nominal ou 
por depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da 
prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/fatura , acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito- CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade para com 
o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se referir; 
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste 
caso o vencimento dar -se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por 
parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da mesma, 
relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art 29 da Lei Federal no 8.666/9.3, e em caso de pendência o pagamento 
será suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro 
deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, 
nenhuma forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA Dt CIMA-SEGUNDA - DA FISCAUZAÇÃO 
Fica designado o sentidor ~ Engenheiro Civi~ portador do RG de n° 
)()()()()()()() e CREA-PI n°. )()()()()()()() como o gestor do presente Contrato, o qual 
acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados.. 

CLÁUSULA DtCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior/ devidamente comprovados o descumprimento 
pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implica~ã segundo a 
gravidade da falta/ na aplicação das seguintes penalidades: , 

' 
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Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na 
entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) 

dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo sexto) 
dia de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega 
dos serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e§ 3° do art. 87 da lei Federal 

n° 8.666/93 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, 
cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar -se-á comunicação escrita 
à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (exduídas as penalidades de advertência e 
multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DtCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/93, cabem os recursos 
dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA D~CIMA-SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando se o que dispõe a Lei 
n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA D~CIMA-OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe. como competente para dirigir qualquer dúvida 
proveniente da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da l ei em duas vias de 
igual teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

Guadalupe-PI. xx de xxxxxxxxx de 2020. 

PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 



TESTEMUNHAS: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

1° ___________________________________ RG/CPFn° ______________ _ 

2° ___________________________________ RG/CPFn° ______________ _ 



. -:,'"i._5.f~.tJ~ ··..:'.':: · .. ; .. . . ~A 

. :.~ió .· 

Certificáálo$,~~- d& artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de julho de 1993, que 
a EmpràSi.~YERDE L TDA, ~lecida na cidade d$ Flo~:l, CC?.Jll endereço 
àRuaJ~OliíjariO' Correia, ri0 316, Alto da Gu!a, Floriano-PI, insalãho"tCNPJ sob o n°. 
13.770.89910001-73, está devidamente habilitada junto à ~. ·Muniçipal de 
Planejafnento e:oest~o·do Munlcfpio de Guadalupe-PI na qu~~T~ ,. · 

, . . . 

matBrialita nlo éspéciftcàd4:>S ,.,,...,ilvft,Ãritla" 
36.oo:ô-02 - Distributçlo de água por caminhões 
37.02-9-09-~ ~~esgÕtp, . exc:eto a~~~~:· ··~ ... :;· · ·' 
38.11-4-00 ; Coleta-aé ~duOs·'~ ~ ' . o ·!' ., ,. .. ,,t 
38.12-2-QO - Coleta de residuos perigosos 
38.32-7-00 - Recuperaçlo de materiais plásticos 
41 .20-4-0()(.: Cô~·de eciffcios 
42.13-8-00.-o~· de urbanizaçlo - ruas, praças e calçadas 
42.21 -9-02'- ConStrúc;ao de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 -Man~o de redes de disbibuiçao de energia elétrica 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construçio de instalações esportivas e recreativas 
42.99-~99 -:Ol!tra$ ()bras.de·engenharia .~vil nao especificadas anteriormento-

.. : .. . 

43.:~~k~ .. sçk;QI· ~~~JlilJrtun!l ,qe .edifldç>s em~~ . : ... .. 
... ' da .conátruçao . . . _._, . ., ., . , ~ .. .. . ,., . 

~ .•• ....,..~ .; .;1\mirmnn êlociê.ObràS · · · · · ' · : :~ ·· · t i ~~···.······ ~· "'"~·· .. , ., . . -~ · 
Udí'tt&tlWn'é"desmontagem d~ andaimes e outras ·e.truturáS'~~· : . ;c;;q:,!~}'., .... ls_;·· ... .; 

4399-1 """' "Qb de_..,;_ _ __,..; ·. . . . . . . ,. '' ' •• .. ' I'' 'o'!'· -~ "t-'J,, .. , • ..•. > .• . ~- ras caYVJIGJICl · · • . · •• •· ...... ~.lr.t;~--·: '~ ··· ·~ ... 
43.99-1-04 - Serviços de operaçlo e fornecimento de.equlpamentos para tra~ e~~:~ e~ 
para uso em obras 
46.87-7-01 - Comércio atacadista de reslduos de papel e papelão 
46.87-7-03 - Com6rQo reSfdt.IOS' e 
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-:~ONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRES . · ~ ,.~.~~ 
MUNDO VERDE LTDA. DE ACORDO COM A LEI N.0 10.406 DE. 10/~1;2GO.-. NOV 
CODIGO CIVIL. 

r 

Pelo presente instrumento particular de contrato; WELIO REZE 
DE MESQUITA, brasileirot solteiro, empresário, nascido na cidade de i 
de Grajaú - MA. em 2-0/07/1976, portador da Cédut.i de ldentidadt: 
N°.000018919994-6, expedida pela SESCDGPC-MA. em 26/0612008. 
N°. 806.140.271-&7, residente e domiciliado na Rua Estrela S/N, Baír. 
Campo- Barão de Grajaú/MA CEP: 65.660-0QO; LEANJ)RO RIBE · 
DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, ·empresárip, nas·cjda lia ci· 
de floriano- PI, em 26/04/ 1980, portador da Cédula de Identidad~ 
1.662.539, expedida pela SSP/PI em 25/04/1996, e CPF. 
849.648.473-49, residente e domiciliada na 'Cidade de Floriano/P·i 
Rua .Fernando Marques, no 776, Bairro, CEP. 64:800-000; tem ent 
justo e contratado a constituição de uma Sociedade Empre· 
Limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e. 
omissões, pela legislação específica que disciplina essa f: 
societária: 

CLAUSULA I - NOME EMPRESARIAL 
A sõciedade girará sob a Denominação .Social de: MUNDO VERDE L TDA. 

CLAUSULA fi- SEDE 
A sociedade terá sua s~de social na cidade de Floriano/PI, na Rua· Augusto Rocha, 
Bairro Sambaiba, CEP. 64.800-000; e não terá filial no momento, mas. poderá abrir ou fe 
a qualquer tempo, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, obedecen<~ 

disposições legais vigentes. 

CLAUSULA 111- OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo social da sociedade será: RECUPERAÇÃO DE. MATERIAIS I 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE N° 3839-4199, COLETA DE RESÍD1 

NÃO-PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4100, COLETA DE RESíDUOS :P~RIGOSOS, CNAi 
3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERiORMENTE CNA' 
8129..0/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE No 81.21-L. 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉR· 
ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE 'N' ~7-7101, COMÉR1 

ATACADlSTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°4($87-7/03, SERVIr 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDI 
CNAE No 8111-7/00, LIMrEzA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLlOS ... ~~E No f 
4/00ATIVIDADES PAISAGISTICAS CNAE N° 8130-3/00. ~ ~:'.''~"~: 

~'{\ '~'".,;~} ·. ' ' . . 
CLA~SULA_Iy_- ~URAC~<? E INICIO DAS ATJYID~.~>~s~~. ".·:::: .. ,··:~- ,:;.• . 
A SOCiedade illlCtara suas attvtdades na data do arqUivamento -<f~ ;~~W1:!o.~n~tra. t ~OCI-af, e 
prazo de duração serâ por .tempo indeterminado. c::F· · ~-~~;.,-

' ~-, ,/ ~;)JP..~ 
----~--~~~~~ 
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CLAUSULA V- CAPITAL SOCIAL 
O capital social será de R$ 100.000~00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) qt.' 

no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, e subscritas em: 

WELIO REZENDE DE MESQUITA, 50.000 quotas, no valor de 
LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 50.000 quotas, no valor de 
TOT ALIZANDO, 100.000 quotas, no valor de 

R$ 50. 
R$ 5(} . 

RS lOC. 

Parágrafo Primeiro - As quotas subscritas são integralizadas, neste ·ato, proporcionalme: 
cada sócio em moeda corrente do pais. 

Pa'rágrafo Segundo - Atendendo ao .que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código C i' 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e ·.está limita~ 
importância total do capital social, respondendo todos SQ}idariamente' pela integrali~çr. 
capital social. 

Parágrafo Terceiro - As Quotas de capital desta sociedade são impenhor<à 
incomunicáveis e inalienáveis no principal e quanto aos frutos e rendimentos de quaí~ 
naturezas, facultado aos sócios o direito de deduzir defesa cabível contra a entrada de . 
sócio .~ue não goze da confiança de todos. . . 

. ' 
Parág.rafo Quarto - Os sócios não responderão subsidiariamente· pelas obrigações soe 
conforme estabelece o artigo 1.054 ele o artigo 997, VIII, d-o Código Civil, Lei 10.406/20 

CLAUSULA VI- EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade terá como .expressão de fantasia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO 
A Administração da sociedade será exercida pelos soctos WELIO REZENDE 
M:ESQUITA e LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidarrierite qualificado r 

instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos s.ociais, ficando autoriza 
uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e. investido dó$ mais amplos pod~ 
podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas reparti 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, eStabelecimentos bancá 
respondendo perante terceiros por todos os atos legais· atinentes ao exereício das atividadf 
empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negó1 
pode~do inclusive nomear procuradores, desde que com prazo dete~~ado e poc 
espec1ficos. ,.,,,~\"'~' · 

'r'\"~ ,, .. , ... 
_ .....,.,.-e''ri j,,.~-n 1' . ..... ~ ~· '·"' 

... - · .- - ~~f;. :\..:: 17.)\)~\!- ' ···_ ·.··':;,-:) 

. ./'..- ('~' • . .:.!·<. ~p~fí'· ~~'"' ______ .........-

-..... . ~-· 

---~-..:::\;\Ôt0~õ /\ " l;k] 
__-- ~.ss ,~ 

t üfo; ' 
~'(,.fo-J .- 2/4 ... -



~ 
CLAUSULA VIU- RETIRADA g 
Os Sócios no exercício da administração da sociedade terão direito a uma retirada mer ' 
título de pró-labore: ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabé 
pela legislação do imposto de renda. 
Parágrafo Único - A critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o to! 
parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de· lucros, no · cr 
estabelecido peJa Lei n° 6.404176. 

CLAUSULA IX- EXERCÍCIO SOCIAL 
Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balam: 
exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados 
sócios na proporção de suas quotas de capital. 

CLAUSULA X - NORMAS CONTRA TU AIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições 
constantes da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002- Novo Código CiviL 

CLAUSULA XI- DAS QUOTAS 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a tere· 
sem o expresso consentimento do outro só~io, cabendo, em igualdade de preço e condiçf 
direito de preferência aos sócios que queira adquiri-las; formalizand<r.se a alte~ 
contr~ual pertinente~ 

CLAUSULA XII- FALECIMENTO, iNTERDICÁO E IMPEDIMENtfO DE SOCIO 

No · caso de falecimento, interdição Otl impedimento· de qualquer um dos sócios, a soei e 
não será dissolvida. 

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de falecimento, serão admitidos na sociedade os herd 
de acordo com a partilha homologada em inventário~ efetuando-se: a respectiva alte1 
contratual. Os herdeiros poderão optar pela àlienação, para qualqlier dos s 
remanescentes, das cotas de capital e de sua parte nos lucros líquidos· apurados até a da: 
falecimento, levantados em balanço geral da sociedade. 

Parágrafo Segundo - Para pagamento dos herdeiros, será feito um balanço gen: 
sociedade, apurando os haveres do sócio, que serão pagos, a quem de direito, en 
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pélo IGP-M mais _i 

de 12% ao ano; vencendo-se a primeira no prazo de 30 (trin~a) dias ÇQffi.ados da dat 
conclusão do balanço, que deverá ser concluído no prazo máximo de até 90 (noventa) di8· 

Parágrafo Terceiro- Enquanto não realizado o inventário e a partilha das cotas do ~ 
falecido, os herdeiros serão representados na sociedade pelo inventariante designado 
autoridade competente; o sócio interditado será representado por curador designad0 
Termo de Curatela, expedido pela autoridade judiciária competent~. . •. \ . 

.,. .._.., ' ,~ ~ I ' ' I ' 

' ' ·~2.· 
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coNTRATO socÍAL DE coNSTITUIÇÃO DE soCIEDADE EMPliESARIA LIMITp . 
MUNDO VERDE LTDA. DE ACORDO COM A LEI. N.0 l0.406 DE 10/utllO«U-~· -i . 'de-§· . Q 

CODIGO CIVIL. · ~ - "oo. ~ o> 

- bJ,. ~ 

Parágrafo Quarto - No caso de falecimento e não havendo interesse de nenh~ "''~;;;:<i.;;:.>· 
figurar na sociedade, poderá o sócio, se for o único remanescente, optar por dar con mr 
à. empresa, na forma de sociedade limitada, incluindo um ou mais sócips interessados e d 
confiança, após apurados os haveres= e feito o pagamento ou acordo sobre o pagamentc
os herdeiros. promovendo-se a devida alteração contratual. 

CLAUSULA XIII- DA DISSOLUÇÃO 
A sociedade poderá ser dissolvida por vontade dos soe1os, apurando-se os have1 
efetuando-se os respectivos pagamentos na proporção das cotas. No ·caso de um dos s· 
desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar u outro, por escrito, com antecedência ( 
(sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade descrita na clá 
XII, aplicando-se também o disposto no seu parágrafo quarto. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administra'dores darão prefer 
à forma estabelecida no art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil. 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
Os Administradores deClaram, sob as penas da lei, de que não. está· impedido de exer· 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou p 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a c; 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculat 
contra a economia popular, contra. o sistema financeiro nacional, contra normas de defe 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA XVI - FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano!PI, para qualquer ação fundada neste cor 
renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E p~r se acharem em '.perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particula 
lavrado, obrigam-se a cumprir o . presente contrato, assinando-o na presença das 
test~munhas a~aixo, em três exemptan:s d~~ ~\~)~.r..~om a primeira via destinac, 
registro e arqu1vamento na Junta Ço~~~t"~_i?\~J~ Piaui. :;'\'-- ..: . i\tro ' ' \ ' •· .; u . a• . -~ . o~"'~\n 
Floriano/PI, I 7 de Maio de 2011 . c:>nfe~e Ql~' 

TESTEMUNHAS: 

1. ROGERIO DE HO~cwr ..... 
RG. N°. 1.084."'.:JUI'-,'""--

6~ 
-.ss\na't\.1 . , O 

ot>t~~b.MAO-Cil CJY\J\ \ 
LEANDRO RIBEIRO DE CARV A l 

· Sócio - Administi 

2. HIPOLITO<m1MfiirJ(-r 
RG. N°. 62454 SSPIPI 

414 
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PRIMEIRA ALTER:..\ÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SO .. L 1) 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VE~E. _L T_DA-~H;, E 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/0ln002- NOVO COD~0:C!VlL~ · · ___ .. __ .. ~- .--·-·-· --

Pelo presente instrumento particular WELIO REZENDE DE 1\~J:1:SQlT1_.~ .. 
brasileiro, casado sob o regime da :comunhão parcial de bens, empresano. nasca.lo 
na cidade de Barão de Grajaú - MA, em 20/07/1976, portador da C~dui <t ;,k 
[dentidade Rg. N°. 000018919994-6, expedida pela SESCDGPC-IvlA, em 
26/06/2008> CPF N°. 806.140.27 1-87~ residente e domiciliado na Rua Estrela 5:'~, 
Bairro do Campo- Barão de Grajaú/MA CEP: 65.660-000; LEANDRO RIBEIRO 
DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade! de: Floriano · 
PI, em 26/04/1980, portador da Cédula de Identidade N.c 1.662.539 . c>.p~dida pd:. 
SSP/Pl em 25/04/1996, e CPF. N °. 849.648.473-49, residente e do!r.i~J l i <1do n,, 
cidade de Floriano/Pl, na Rua Fernando Marques, n° 776, Bairro, CEP. 64.800·0U•.i: 
únicos sócios da Sociedade empresaria sob a Denominação social de: MliNDO 
VERDE LTDA-ME. Com sede social na Rua Augusto Rocha, 738, Baim.1 

Sambaiba, CEP. 64.800-000~ Floriano - Pl, inscrita no CNPJ n~ 13. 770.g9Yi l)U : -: ·: 
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em Sí::Ssàn o~· 
01 /06/2011 sob o NIRE n° 22200346219, resotvem de comum acordo c aa mdtHH 

forma de direito procederem à alteração de seu contrato social em obtdiênua "' 
CÇ>digo Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de Janeiro de 200.~ . 
mediante a Cláusula e condição a s~gurr: 

CLAUSULA I-
O capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). totalmente imegrali:t.uJ.o , pas!ta ,: 
ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com wn aumento de R$ '200.000.00 (duzemos 
mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ i,OO (um re-.d) .;!:\Cri urna. 
integralizadas em moeda corrente do país, subscritaS pelos sócios, passando o t:~pita a ~cr 
distribuído entre os sócios da seguinte forma; 

WELIO REZENDE DE MESQUITA, l 50.000 quotas, no valor d~ RS 1 ~O.Oo;u.~ú 
LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO. 1 so.ooo quotas, no valor de R$ l3C.ooo.uu 
TOT ALIZANDO, 300.000 quotas, :Do valor úe l{S JOú.(tOIJ.OO 

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao yalo:: de su~ quotas, 
v~ todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

t:"'~· 

~~~<,, . 
~~~~~ .,~VISTA DA MODIFICACÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA -SE O c_'Q/\ '1'RA !'O 

. - .-;..~V" _.1>..0 · / / SOCIAL COMA SEGUINTE REDAÇÃo': 
v., .ô'' .· ti. ' :.. v -e ~e" rA.US 1 -NOME E RESARIAL 

._:J ~"'~? · e empresária limitada gira sob a Denominação Social de: MUNDO \'I:JillE 
~ L.dl~-ME. 

' " 
~%~AUSULA D -SEDE 

c:f'J A socie~de tem su~ sede social na cidade de Floriano!PL na Rua Augu~to Rv<.:ha. 
738, Batrro Sambatba, CEP. 64.8'00-000; e não terá filial no momento, mas poderá 
abrir ou fechar a qualquer tempo, mediante alteração contratual assinada por todos 
os sócios, obedecendo às disposições legais vigentes. · . · 

m~ r-G :1$ 
~ =::!.- .. ~~- ~!1!5 --------
- A -·-••• •- .... ,. -..a • ...... ·---
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SO~~~~--· 
SOCIEDADE EMPRESARIA LlimTADA MUNDO VERDE LTD.''\-! ·_, Dr. 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002- NOVO COD~D :Cr\'_H · 

- -- ·- - -... _ ... 

CLAUSULA fi- OBJETIVO SOCIAL 
A sociedade empresaria tem como objetivo social RECUPER.o\ÇÃO DE MAlTRl A- 1 ~ 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE No 3839-4/99, COLETA DL 
RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00, COLETA DE RJ::SlDl ~~~ 
PERIGOSOS, CNAE N° 3812-2, ATIVIDADES DE L I!VJ.PEZA \AO 
ESPECIFICADAS Al\'7ERIORMENTE CNAE N° 8129-0/00, L l\1PEZA EM 
PIÚ:DIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE No 81.21-4-00, RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE No 4687-7/01 ~ CO.l\-lÉRt lO 
ATACADISTA DE . RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°4687-7/03, SER\ JÇO~ 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CO~'"DOMI~íOS 
PREDIAIS, CNAE N° 8111-7/00; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIO' 
CNAE No 8121-4/00ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE ~ 8130-3/úO. 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
A sociedade empresaria iniciou as suas atividades na data do arquivamento de :-.e:.1 ~un: nnv 
social, e seu prazo de duração são por tempo indeterminado. 

CLAUSULA~- CAPITAL SOCIAL 
O capital ~ociàt e ~ R$ 300.000,00 (trezentos mil re~) dividido em 300.000 (trcr.:ect' '" 
mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, e su~scritas .em: 

WELIO R.ÉZENDE DE MESQUITA. 150.000 quotas, no valor de R~ r SO.JL'f. c;t; 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, l so.ooo quotas,"n9 va1Qr .de . RS 1 )O.ui'!0/)'1 
TOT ALIZANDO, 300.000 quotas, no vaJor de RS JflO.OQO,OO 

Parágrafo primeiro- Atendendo ao que dispõ_e a Lei 10.40~/02 - r.;t!VO Codigo Civil. ~ 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todc~ re..-<;ronciem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VI -EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: MUNDO.VERÓ.E. 

CLAUSULA VII- ADMINISTRACÃO 
A AdministraÇão da sociedade é exercida pelos sócios . WELIO REZENDE DE 
MESQUITA e LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamt!nt(.; 
qualificados neste instrumento, que assinaram isoladamente l!m todos CJ~ 
documentos sociais, ficando autorizado o uso do nome empresarial. dispen~::inüv-u 
de caução é investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em ju;~;) ,_-. ,_ 
fora _d~le •. nas relaç~es com terceiros, nas repartições públicas federai !>, est.aduui~ .: 
mumcipats, autarqUias, estabelecimentos bancários, respondendo peranté· terct:iros 
?or todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assina;)d<' 
~solad~ente todos os documentos necessários â .gestão dos negócio~. pcdenJu 
mclus1ve nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poàer~s 
específicos~ . · . ·. ·· ._.. ··.;:~iPAl 

. i.,,. 
2 

.:. :·, ~ : .. e ::.om Original 

2ssinatura ,. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO S~~:lAL ,_b 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERJ?E_ ~~~A·.YfF. l Df . 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10101/2002 -NOVO COD}G•) :C~ v·l ~" . 

-----------------:- - ·-- -- --- -:· ::--.- - - · 

CLAUSULA VIll ·RETIRADA . , 
Os sócios administradores têm direito a uma retirada mensal á titulo de pró-labore, aJUSta..:w 
anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do Impú:;lv de 

Renda. · 

Parágrafo "Único- a critério dos sócios e no atendimento da própria ~vciedade. . c. t,•t<,;_ ·:1 

parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lu~ros. nQ cnlé:·l\• 

estabelecido pela Lei no 6.404176. 

CLAUSULA IX -EXERCÍCIO SOCIAL 
Todo dia 31 de Dez~mbro de cada ano, será procedido o levantamento do bala.1~,, Jt""> 
exercício, sendo que os lucros ou prejuízo~ verificados sérão distribuidos ou suport!idv:;. 

pelos sócios na proporçlo de suas quotas de capitaL 

CLAUSULA X- NORMAS CONJRATUAIS OMlSSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato 4everã9 Sêr ç1i~da5 -~ pisposiçoes legais 
constantes dá Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Novo Código Civil. 

CLAUSULA XI- DA DISSOLUÇÃO 
No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notiücar \) ouui:l. P'-1l 

escrito, com ant~ência de 60 (sessenta) dias. e seus haveres lhe serão re~mboisado::- 11.1 

modalidade que se estabelece na clausula XII. 

CLAUSULA XII'"'" DAS QUOTAS 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão_ser cedidas ou 1ransferid~ ~t':l t ~) 
expresso consentimento do ·outro sócio, cabendo, em igualdade de preçO" e. condições, o 
direito de preferência ao sóCio que queira adquiri~las, fonnalizando. se reaHza a c.es~:lo 
delas, alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA Xlll ~ FALECIMENTO 
No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociecfade ·continuará sua~ 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não send:o' ·possi vel ou tn.!Xi sündc 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, os mesmos determinarão o kvo.mamemo de 
um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré~mol1<1 de':erão. 
em (90) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de sert:rn imeg-rad,;::. I ' ' L 

não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do p~e-murto, 
ou, entãot receberão todos os seus haveres, apurad.Qs até· o balanço especiaL .:m 1 O l dez; 
prestações iguais e suoessivas. vencendo-se a primeira após 120 (cento c vinte) dia;s de dJta 
do balanço. . 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBÉRACÕES 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administrad~,res darão 
pre~e~ncia à forma es~elecida no art. 1.072, parágrafi. o 3° do C6di~? ... Ci~.i~:: OLi com'.:l.:Jia 
o soc1o consoante o disposto no pa."'1igrafo 2° <!o ~·~ifd;·~~~•do sempre a 
Clausula &•, alínea .. b... ~f\tt-ln~;:~ \ ·~ ·~J~üf-ú_btl s:. 

~-,~ . ' 
;:.e··e cor!"- o~i~\oa• C:>r\l ., . 

~· 
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PRIMEIRA ALTER\ÇÃO E CONSOLIDÀÇÁO DO CONTRATOS - , ; I AL D~ 
SOCIEDADE EMPRES~ LIMITADA MUNDO VERDE LTDA-,tt::.. . 
ACORDO COM A LÉI N° 10.406 DE 10/01/2002- NOVO CODJ?:;!-)~!\tll.". 

·-=-- - .. - .--.---·~ -. 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO .DE DESL1\1PEDil\tlENTO 
Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não está impedído de t:x.:r ..::<-t ,; 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtUde de condenação crimím:.!, ol. P~' ' 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tern.porariamenrc, 0 acess~: ;-; 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno1 <:oncus.:;àt'. 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacionaL contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de conswno. fé pública. e ;.l <1 

propriedade. 

CLAUSULA XVI- FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano-Piauí, para qualquer ação f.Jndad<! nç~ ~ ... : 
contrato. renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

e E por se acharem em perfeito acordo. em tudo quanto neste instrurneni') p<uti..:ü~ar !o: 
r lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das dum 

testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a pri~eira via destínad<1. < 
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Píau{ 

Floriano - PI, 23 de Outubro de 2012. 

~~ 
s6cto- AdinCtrador 

LE~lDÉ CARVALHO 
Sócio -Administrador 

2• HIPOL~W!Will&\ks 
RG. 624.S49!SIS:w.PíDAlUPE 

c::m!e ~·e ~m Origina= 

- ~ 
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Pelo presente instrumento particular WELIO REZENDE DE MESQUITA, 

brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido 
na cidade de Barão de Grajaú - MA, em 20/ 07/1976, portador da Cédula de 
Identidade Rg. N°. 000018919994-6, expedida pela SESCDGPC-MA. em 
26/06/2008, CPF N',_ 806.140.271-87, residente e domiciliado na Rua Estrela S/ N. 
Bairro do Campo - Barão de Grajaú/ MA CEP: 65.660-:ClOO; LEANDRO RIBEffiO 

DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na ddade de Floriano -
PI, em 26/ 04/ 1980, portador da Cédula de Identidade N.0 1.662.539, expedida pela 
SSP / PI em 25/ 04/ 1996, e CPF. N°. 849.648.473-49, residente e domiciliado na 
cidade de F1oriano/PL na Rua Fernando Marques, n° 776, Bairro, CEP. 64.800-000; 

únicos sócios da Sociedade empresaria sob a Denominação social de: MUNDO 
VERDE LTDA - ME. Com sede social na Rua Augusto Rocha, 738, Bairro 
Sambaiba, CEP. 64.800-000; Floriano- Pl, inscrita no CNPJ no- 13.770.8~/0001-73, 

com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estadb do Píauí, em sessões 

de 01/06/ 2011 e 01 / 11/ 2012 soo o NffiE n° 22200346219, resolvem de comum 
acÓrdo e na melhor forma de direito procederem à alteraÇão de seu contrato social 
em obediência ao Código Civil trazido pela Lei 10.406/ 2002, em vigor d esde 11 de 
janeiro de 2003, mediante a Cláusula e condição a seguir: 

-· ·'~\~M .. .. ~'l ... , .. . ._, " ,. 
~'f' \~, ·::. ~·'~ "' "'' t 

..ar(t.ff..\\~~ ; ·rJ~\.ü~ 
CLAUSULA I '"• ~1t ~,J'J~ o~\~\oa~ 
Fica a partir desta data alterado o end.ereçe comerdatpraWf.en':[ua jos 
316, Alto da Guia, CEP. 64.800-000 Floriano-PI. 

cuss\na~f-~ I~ 
CLAUSULAII nlJ~ 

Fíca a partir desta alterado o objetivo socíal P«Jâ,~CUPERAÇÃO DE 

MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE N° 383-94/99, 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00, COLETA DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAE No 3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE Nó 8129-0JOO, LIMPEZA EM 

PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS~ CNAE N° 81.21-4-00, RECUPERAÇÃO DE 

MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N° 4687-7/01, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°46S7-7/03, SERVIÇOS 
COMBINADOS PARA APOIO A ·EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS, CNAE No 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS ·E EM DOMICÍLIOS 

CNAE No 8121-4/00, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ·CNAE N° "8130•3/00, 
CONSTRUÇÃO DE EST AÇOES E REDES DE DISTRffiUIÇÃO DE ENERGIA 
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ACORDO COM A LEI N" 10.406 DE t!V!ri/2002- NOVO CÇDf?á~·=- ! ~ 

ELÉTRICA CNAE No 4221-9/02, MANyrENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE N ° 4221-9/03, 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CNAE 
No 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE· POÇOS· DE AGUA, 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE 
REDES CNAE N° 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE No 8129..()/00, MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE N° 4292-8/01, OUTRÀS OBRAS DE 
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CNAE N° 4330-4/99, LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° ml..OfOO, SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM 
MOTORISTA CNAE N° 4923-:0/02,. TRANSPORTE ESCOLAR CNAE N° 4924-

8/00, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 
REGIME DE FRETAMENTO.~ MUNICIPAL CNAE N° 4929-9/01, 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE N° .3600-6/02, 
SERVIÇOS DE ~IN.TUitA DE EDIFíCIOS EM GERAL CNAE N° 4330404, 

OUTRAS OBRAS · D"Ê ENGENHARIA CIVIL NÁO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE CN AE N° ,4299-f\192., 

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA- SE O 
CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL . 

A sociedade empresária limitada gira sob a Denomjnação Social de: MUNDO 
VERDE LIDA-ME. 

CLAUSULA li - SEDE 

A sociedade tem sua sede social na cidade de Floriano/Pl, Rua Jose Olegário, .316, 

Alto da Guia, CEP. 64.800-000; e não terá filial no momento, mas poderá abrir ou 

fec~ar a qualquer tempo, mediante alteração contra~~~da por todos os 
sócxos, obedecendo às disposições legais vig~;~;_·\~~\~~t 

oúf.\~\ \ :!:~\:l\~·~\. , 
. ~p ~~ ·~~ 

•• ~· O'!'"' 
- ··e 9:> . 

C.::>"~e - ----

?.ss\0ôtu{ô : r 
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. ': SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOÜDAÇÃO DO CONTRATO SO~IAL DA 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ·MUNDO VERfJf: :LP">~;~,: ~E 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/PV2002- NOVO CÇDIÇK1?!]~·=- ! 

CLAUSULA III- OBJETIVO SOCIAL 
A sociedade empresaria tem como objetivo social RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE Na 38394/99, 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAEN° 3811-4/00:, COLETA DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAE N° 3812·2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° 8129-0/00, LIMPEZA EM 

PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE No 81.21-4-00, RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLÁSTiCOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N° 4687-7/01, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE No.4687-7/03, SERVIÇOS 

COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMíNIOS 
PREDIAIS, CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 
CNAE N° 8121-4/00, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE N° 8130-3/00, 
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES E REDES DE DISTRIBUlÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA CNAE No 4221-9/02, MANUTENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO J.:>f ,EN~RGIA ELÉTRICA CNAE N° 4221-9/03, 
CONSTRUÇÃO DE iNST ALÁÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CN AE 

N° 429~5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, 
. . r . 

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE 
REDES CNAE ~o 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

. ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° ·8129-0/00, MONTAGEM DE 

ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE N° 4292-8/01, OUTRAS OBRAS DE 
ACABAMENTO DA<J.CONSTRUÇÃ.Q CNAE N° 4330-4/99, LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° 7711-0/00, SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE ·PASSAGEIROS - LOCAÇÃO UÊ AUTOMÓVEIS COM 
MOTORISTA CNAE No 4923-0/02, TRANSPORTE ESCOLAR CNAE N~ 4924-

8/00, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 

REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CNAE N° 4929-9/01, 

DISTRffiUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE No 3600-6/02, 

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE N° 4330-4/04, 
OUTRAS OBRAS 'bE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE CNAE N° 4299-5/99. 

CLAUSULA IV- DURA ÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

A sociedade einpresaria iniciou as sua~_afl-l~,;,'déf \i data do arquivamento de 
.....: • I ·0";.~\lt 

seu contrato social, e seu prazo·~~t\,~or .tewPo indeterminado. 
l:l~- . o~i~pt'la -

... ~,e t;.O r!'· 
c~n~e-. 

~;-------
. ~ 



':SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO so . .. ' 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMIT A~A ·MUNDO VER!J~ !LP>~~:: ~E 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE l0/91/2002- NOVO CÇDiçn?!J1..·: : 

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL 
O capital social e de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 
(trezentos mil) quotas, no valor unitári-o de R$ 1,00 (U:ín real) cada, e subscritas em: 

WEUO REZENDE DE MESQUITA, 150:000 quotas, no valor de R$ 150.000,00 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 150.000 quotas, no valor de R$ 150.000,00 

TOT ALIZANDO, 300.000 quotas, no valor de R$ 300.000,00 

Parágrafo primeiro - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/ 02 - Novo Código 
Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao val-or de suàs quota-s, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VI- EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade tem como ·expressão de fantasia o nome de: MUNDO VEROE. 

CLAUSULA VII- AWMJN!STRACÃO . . 
A Administração da ·sociedadé é exerciçla pelos sócios WELIO REZENDE DE 

MESQUITA e LEANbRo RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificados 
neste instrumento, que assinaratn isoladamente em todos os documentos sociais, 

ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e 

investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juizo ou fpra dele, 
nas relações coi:n terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, autarqui~s, estabelecimentos bancários, respçmdendo perante terceiros 
por todos os atos regais atinentes ao exercício das atividades da empresa, 
assinando isoladamente todos os documentos necessários à ·gestão dos negócios, 

podendo inclusive nomear procuradores, desde q_ue com prazo determinado e 

poderes específicos. . . . . -.· <·~\~\'P~l 
'·" ~ · .• , '• ,._ __ t·· l: ~'?t 

·: ~ .. \ . , ··~~~~\.v 

CLAUSULA VIII- REflRADA I; ~- '•'' ~· ~ o~\g,\na\ 
.. : -,. e ~';.C ·· 

Os sócios administr~dores têm direito a uma tétrrãda mensal tí de pró-

labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro . estabelecido pela 
. -- ;:>SSI ~ 

- -· A .: __ .QJ.J ~ 
-•.. .cr t ~--

legislação do Imposto de Renda. 

Parágrafo Único - a critério dos sócios e no atendimento da próprià sociedade, o 

total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no 

critério estabelecido pela Lei n° 6.404/76. 

4 
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CLAUSULA IX- EXERCÍCIO SOCIAL 

Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço 

do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados setão distribu:ídos ou 

suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital. 

CLAUSULA X- NORMAS.CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato deverão ser aplicadas as disposições 
legais constantes da Lei 10.406, de 10 qe Janeiro de 2002 -Novo Código,Ovil. 

CLAUSULA XI- DA DISSOLUÇÃO 

No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar o 

outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão 
reembolsados na modalidade que se estabelece na clausula XII. 

CLAUSULA XII- DAS QUOTAS 

As quotas dÁ sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 

sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de préço e 

condições, o direito de preferência ao sócio que ·queira adquiri-las, formalizando, 
se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA XIIT- FALECIMENTO 

No caso de falecimento ou interdiç.ão, de um dos sócios a sociedade continuará 

suas atividades com os herdeiros, ::;ucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, os mesmos determ.ina:rão 
o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os 

herdeiros do pré-morto deverão, em (90) dias da data do ·balanço especial, 

manifestar a sua vontade de setem integrados ou não à mesma sociedade, 

recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, 
receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) 

prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeíra após .~20.{~1\!:.tti.~i\~&~dias 
da data do balançó. · · '.·: ~ · ;_ .. : \ê~UJPE 

oorii,ina~ 
' . •·' :. • <:>. rol"' . . 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES .. . ~ 

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, g_os.~ darão , 

preferênc~a à fo~a estabelecida n~ art. 1.072, parágrafQ ?o d<tJ1S6~~ 
convçx:ara o sócio consoante o dtsposto no parágrafo· "2°· ~~· mesmo artigo, 
observando sempre a Clausula sa, alínea "b',.. 

5 
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CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Os Admirustradores declaram sob as penas da lei, de que não está impedid o de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 

aindà que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
d e prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular. contra o sistt?ma financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA XVI- FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano-Piauí, para qualquer ação fundada neste 
contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem etn perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular 

foi lav rado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença 

das duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a pri.rfieira via 
destinada, o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 

Floriano - PI, 03 de Abril de 2014. 

Sócio - Administrador 
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QUARTA ALTERAÇÃO ll CONSOLIDAÇÃO D~~~TO 4fY 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO ~ 
VERDE LTDA- ME, DE ACORDO COM A LEI No 10.406 DE 
10/01/2002- NOVO CODIGO CIVIL. 

I Pelo presente inStrumento LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, brasileiro, 

, solteiro, empresáho, nascido na cidade de Floriano/PI, em 26/04/1980, portador 

! da Cédula de Identidade RG. N°. 1662539, expedida pela SSP /PI e CPF. N°. '
j 849.648.473-49, re\sidente e domkiliando na cidade Floriano/PI, na Rua Fernando
l Marques, n° 776! Bairro Centro, CEP 64800-068i e LUZIANA FONSECA DA 
1 SILVA, brasileirÁ, solteira, empresária, nascida na cidade de São Francisco do ( 
l Maranhão/MA, 13/12/ 1977, portadora da Cédula de Identidade RG. N°. _ 
1283700947, expe 'da pela SSP/MA e CPF. N°. 757.759.643-49, e Carteira Nacional C 
\de Habilitação 0 03670685893 expedida em 20/04/ 2015 com validade em 
126/03/2020, resi ente e domiciliada na cidade Barão de Grajau/_MA, na Travessa 

1 Vai~ntim Ramosf ~o 13, Bairro do Campo, C.EP 65660-000; Un. icos sócios da 
1 sociedade emprerana Ltda., sob nome empresartal de: MUNDO VERDE LIDA-

\

ME, com sede soqial na Rua Jose OlegarioCorreia, n° 316, Bairro Alto da Guia, CEP 
64807-150, Floriko/PI, inscrita no CNPJ. N° 13.770.899/0001-73, com ato 
constitutivo arqJivado na junta comercial do Estado do Piauí em seção de 

1
01/06/2011 sob J NIRE n° 22200346219, resolvem de comum acordo e na melhor 

I 
fo;rma de direito ~rocederem à alteração e consolidação de seu contrato social em 
obediência ao C~digo Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigot desde 11 de 

~ janeiro de 2003, ~ediante Clausula e condição a seguir. 

l CLÁUSULA I - A partir desta o objeto social passa a ser: Recuperação de 
·~· materiais não especificados anteriormente (a trituração, a limpeza e a 
classificação de vidro; a recuperação de aparas e desperdícios. de papel e 

1 papelão, para a produção de matéria-prima secundária; a recuperação de 
I bo;rracha, como pneus usados, para a produção ~e matéria-prima secundâria,l;_ 

I Distribuição de 4gua por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto~ 
gesfão de redes; Coleta de residuos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; 

\ Recup.~'ração de: materiais plásticos; Construção de estações e redes de 
1 distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia 

I elétrica; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações 
.esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas 

!anteriormente (exe~ução de esc?ra~ento; serviços de loteamento (subdivisão de 
~ terras) com execuçao de benfettonas; Obras de açudes; Obras de outros tipos 
! (c~.nstrução); Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de 
j .;~\W.nto da construção; Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; 

. i , ,\\.~\lf 
l ' ô'tri~\\\~~ · . r ·~ - CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2018 13:41 SOB N2 20180443577 . 
I --· PROTOCOLO : 180443577 DB 08/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
~~~ 11804738357 . NIRE: 22200346219 • . ~r~{'3 MUNDO VERDE LTDA - ME 

-.• ·'. I J. RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚJIIOR 

O f SECRETÁRIO-GERAL 
I'J J • . ~ TERESINA, 09 / 11 / 2018 

~ · ; ?-- I www.piauidig ital. pi.gov . br 

A va1i dad,. deste docume t L f ' · · no , se ~resso, 1ca SUJe1to à.comprov~ção de sua. autenticidade nos r espectivos portai· 
f J Informando seus r espect1vos c6d1gos de ver1ficação 



e . 

I 

' 

<':c;p~ 
~,v . ~ - <>.;.~ 

f5 Pag.:Q2_ ~~ 
- ~ c - o 
~Ass. · .. 

õ.- ~ 
/ 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO 
jvERDE L TDA - ME, DE ACORDO COM A LEI No 10.406 DE 
ii.0/01/2002- NOVO CODIGO CIVIL. 
I 

j Coinérc~o ataca~sta _de resíduos e suc.atas metãlicos;. Se~ço de transporte d~ 

j 
passageuos - locaçao de automóveis com motonsta, Transporte escolar, ~, 

Tr.anSJ?orte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, '
' m\lriicipal; Locação de automóveis sem condutor; Serviços combinados para 
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em 
domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividade 

l de li~peza de ruas); Atividades paisagísticas;.C~ns~ção de edifícios; Obras de 
urbaruzação - ruas, praças e calçadas; Adnumstraçao de obras; Montagem e 

'1 desmontagem d~ andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; 
Serviços de op~ação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargJs e pessoas para uso em obras. 

A VISTA rlA MODIFICAÇÃO ORA ATUSTADA CONSOLIDA-SE O 
CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO. 

I I 
. CLAUSULA I- JoME EMPRESARIAL 
A sociedade empresária gira sob a Nome Empresarial de: MUNDO VERDE 

ILTDA-ME. I 

CLAUSULA 11- lsEDE 
A sociedade te sua sede na Rua Jose Olegario Correia, n° 316, Bairro Alto da 
Guia, Floriano/P , CEP 64807-150. 

CLAUSULA III -OBJETIVO SOCIAL 

( 

A sociedade em~resária tem como objeto social: Recuperação de materiais n~ 
I especificados anteriormente (a trituração, a limpeza e a classificação de vidro; a 
recuperação de aparas e desperdícios de papel e papelão, para a produção de 
matéria-prima s~cundâria; a. recuperação de borracha, como pneus usados, para a 
produção de m*éria-prima secundária); Distribuição de água por caminhões; 
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos 
não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Recuperação de materiais plásticos; 
Construção de ~ftações e redes de distribuição C(e energia elétrica; Manutenção 
de redes de dis~ibuição de energia elétrica; Montagem de estruturas metálicas; 

:Construção de i~stalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia 
r civil não espec~icadas anteriormente (execução de escoramento; serviços de 

!
loteamento (suBdivisão de terras) com execução de benfeitorias; Obras de 
açudes; <?8Y.~~..outros tipos (construção); Serviços de pintura de edifícios em 

f t~ . .. \7,\~ ''·· , ;.~ ' l 
.. ç t.f\U~\:D ~LIJ\>t . •. ~ ... J'\)t ~'J~ • ·o\(\~~ 

n'\ O~'~ I 
.fe~·e ~o . 
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SONTRATO e 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO a 
;YERDE LTDA- ME, DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 
10/01/2002 -NOVO CODIGO CIVIL. I C:O,.ulto!la Trtbuürla 

I geral; Outras obras de acabamento da construção; Comércio atacadista de 
!resíduos de papel e papelão; Comércio atacadista de resíduos e sucatas 
1 metálicos; Servi~o de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

\ 
~otorista; Tr~ns~orte escolar; Tr.ansporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, municipal; Locação de automóveis sem condutor; 
Serviços combi~ados para apoio a edifícios~ exceto condomínios prediais; 
Limpeza em pré.fios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente (atividade de limpeza de ruas); Atividades paisagísticas; 

~ Cons~~ção ~e 'tdifícios; Obras de urbanização - ruas, praç~s e calçadas; 
, Adm1rustraçao 4e obras; Montagem e desmontagêm de anda1mes e outras 
1 
estruturas tempof ârias; Obras de alvenaria; Serviços de .operação e fornecimento 
de equipamento para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em 
obras. 

CLAUSULA IV J DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
O inicio da atividade empresarial ocorreu em 01/06/2011, e seu prazo de duração 

I 

é por tempo indeterminado. 

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL 
O capital social ~ de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 
(trezentos mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) e subscritas em 

I moeda corrente df . pais: 

a) LEANDR(J) RIBEIRO DE CARVALHO n° de quotas 150.000, no valor de 
R$150.000 00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do capital; 

( 

b) LUZIANAI FONSECA DA SILVA, n° de quotas 150.000, no valor de~ 
150.000,00 tcento e cinquenta núl reais), representando 50% do capital. 

Parágrafo Único ·- Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações 
!sociais, conformejestabelece o artigo 1.054 cfc o artigo 997, VIII, do Código Civil, 
Lei 10.406/ 2002. I 

CLAUSULA VI .J DA RESPONSABILIDADE 
Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02- Novo Código Civil, a responsabilidade 
de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e está limitada à importância total 
do ~apitai social, resp?_~,dSR~o todos solidariamente pela integralização do capital 

I 
SOCial. . . • ' · '·~ ~t>\• 

?\\tJ~\"t~~~rt; .. \·~t~\\l~ . 
• \ .~e "':.J· . a• , H- o l('\'"o · 

~ · "" - ·e . ,, . 
C:>""e~ 

• 
I 3 
I 
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QUARTA ALTIÍRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO D~~~p I 

\ 
• SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUND~ P. 

'f:lll,......li....o.l>. !vERDE LIDA - ME, DE ACORDO COM A LEI No 10.406 D ' ~ 
~0/01/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. 

i 
1 CLAUSULA VII b DAS QUOTAS 

\

As quotas da soc~dade. são indivisíveis e não. poderão ser cedi~as ·o:u transferidas~ 
sem o expresso dmsentunento dos outros sóctos, cabendo, em tgualdade de preço 
e condições, o dir~ito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, fonnalízando, 
l se realiza a cessãq delas, alteração contratual pertinente. 
. I 

CLAUSULA vJJ- EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade tem ~orno expressão de fantasia: MUNDO VERDE. 

J ' 

I CLAUSULA IX-~DMINISTRACÃO 
I A partir desta da~a a administração será exercida pelo sócio LEANDRO RIBEIRO 
DE CARVALHO, com os. poderes e atribuições de representá-la em juízQ ou fora 
dele, nas relações com terceiros, nas repartições publi~as federais, estàduaís e 
muniCipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros 
por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, 
assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, 
podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e 
poderes especifi~os autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em ativil:iades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 

I 
favor de qualquet dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociera~e, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 

! 1.015,.1064, CC/2 02) 
I 

CLAUSULA X- ETIRADA DE PRO-LABORE 
O sócio no exerdcio da sociedade tem direito a uma retirada mensal a título de 
I pró-lab,ore, ajust~da anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido 
t pela legislação dq impostb d e renda. C:::::::· 

CLAUSULA XI - ÍEXERCÍCIO SOCIAL 
Ao .termino de !cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, o 
administrador J'llestará contas justificada~ de sua administraçã'o, procedendo à 
elaboração do in.Jentario, do balanço patrimonial e de resultado econômico, sendo 

1 que os lucros o~ prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos 
! sóCios na propor9ão de suas quotas de capital. 

I Parágrafo Único- a critério dos sócios e no atendi1.':W!WÃ.f!a própria sociedade, o 
~ total ?u ?arte dos 1~cros poder.ão se~.ft~~~.ti.~sn~Maçao de r eservas d e lucros, 
no cnténo estabe~ec1do pela Le1 n°. 6.404f:1'6~!J~h· l , 

I 

I P~ 
~ i 
I I 
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO 
jVERDE LTDA- ME, DE ACORI)O COM A LEI N° 10.406 DE 
~0/01/2002 -NOVO CODIGO CIVIL. 

~ 

~~ CLAUSULA XII l DAS FILIAIS 
A sociedade não1 possui filial, podendo quando servir !30S interesses, abrir ou 

I fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando 
\para estas uma p 

1 
te do capital social da matriz. 

CLAUSULA XII -FALECIMENTO 
No caso de fal ·mento ou interdição, de um çios sócios a sociedade não será 
dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o ( 
levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré
morto, será lavra~o um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, ( 
ou então, os herdf iros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, 
em (24) parcelas i~ais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira 
após (60) dias da data do evento. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES. 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e o adnúnistrador dará 

' 
preferência à for*'a estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil, ou 
convocará o sócio! consoante o disposto no parágrafo 2° do mesmo artigo. 

I 

CLAUSULA XV l DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
r O administrador Cfeclara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
f a administração tia sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por ~e encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA XVIr- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos nãt regulados neste contrato, deverão ser aplicados as dispos1çõ~ 
legais constantes a Lei 10.406/ de 10 de Janeiro de 2002- Novo Código Civil. 

'j... 

CLÁUSULA XVIl- FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - Pl, para qualquer ação fundada neste 
contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

I 
:a{lFfE\i}S\:~ i~\U~íC\PAl 
' - UE mlAI.U\Ll\PE 
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONfRATO 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LlMIT ADA MUNDO 
I 

! 
jVERDE LTDA - ME, DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 

I ~0/01/2002- NOVO CODIGO CIVIL 

~ .P,~r. se acharemE per.feito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular 
~o;~·.,~avr~do~ ob? ~se a cumprir o pres~nte contrato, um _vi~ única destinada ao 
I teg1stro·e arqmv ento na Junta Comercial do Estado do P1am. 
I I 

I . . I . 
Floriano/PI, 06 ~e novembro de 2018. 

~ ~~ I ~1~-

. ICto ~ c 
r ~ ri 
I '-.r ' WQkl ~ 1 

,.(.LEANDJo Rffi\~~\.DE ~AR VALHO 

I 
JUCEPt 
iõt .. ~ ••ttw. ., .... . 

I 

I 
I 
l 

Sócio - administrador 

" iw/ana Jo/lULeJil: dJt $JJAA 
LUZI~A FONSECA DA SILVA 

Sócia - quotista 
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CertificamO$ nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de julho de 1993, que 
a Empresá' ~VERDE· L TOA, estabelecida na cidade de Floriano-PI. com endereço 
à Rua JoséOiêgario Correia, n° 316, Alto da Guia, Floriano-PI, insCrita no CNPJ sob o n°. 
13.770.899/0001-73, está devidamente habilitada junto à Secretaria .. Municipal de 
Planejamento e~tAo do Municipio de Guadalupe-PI na qualic:fad8.~~. 

Re~:::uo.MBC::Ao de materiais não especifir-3dos· Anto~rinrmfl.ntA 
36.00-S-02 - Distribuição de água por caminhões _ 

37.02-9-00- AtM~ r~adof18~ ~ e_s~t~. exceto a ~tao de red~~: ,.. .• '. 1!· &~~ 
38.11-4-00-Colétaderesfduos·nAo-pengosos · '·' !·l .. . ,.,_~ ·.·.,. 

38.12-2-QO - Coleta de residuos perigosos 
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 
41 .204-00'- Construçto· de edifícios . · 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - .Outras obras .de engenharia civil não especificadas anteriormente 

.~3.30,+0!t ~. ~~pi~tura ~~ .ediflcios em ~ral 
-43.~~ obraJ de acabamento da .construção . . . : 

1
· : • . . • • 

43.99;'1.-01 ·-~·~dníiniStrâÇao de ·obras · · · .. · •• ·· · ' • · " 
43.99-1.;o2- Mohbi~m e ·desniontagem dé andaimes e outras ·estrUturas' t~porénas · · ·:·,:.,y:~ · I \ · 

43.99-1 -03 - 0brasdeatvenaria · · · · • ! , .I' ·''1j.;~ ... ::. _;.~;·· .· 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevciçlo de cargas e pessoas 
para uso em obras 
46.87-7-01 -Comércio atacadista de resfduos de p3pP.I e papelão 
46.87-7-03 - Comérckratacadista de reslduos·e-sucatas metálicos 

Cadastrado em 19/02/2020 coni ·validade até - · . 
Tenno Cadastral. lavrado na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

,!\(~\.. 
~ ~·· .. ) 
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'.~ONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITA~ 
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Pelo presente instrumento particular de contrato, : EL-1 -,-b ZE 
DE l\tlESQUIT A, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de 1 
de Grajaú ~ MA, em 20/07/1976, portador da Cédula de Identidadf. 
N°.000018919994-6, expedida pela 'SESCDGPC~MA, em 26/06/2008. 
N°. 806.140.271-87, residente e domiciliado na Rua Estrela S/N, Baír; 
Campo - Barao de Grajaú/MA CEP: 65.660-000; LEANDRO RIBE · 
DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na ci. 
de Floriano - PI, em 26/04/ 1980, portador da Cédula de Identidadf 
1.662.539, expedida pela SSP/PI em 25/04/1996, e CPF. 
849.648.473-49, residente e domiciliada na cidade de FlorianofP·· 
Rua Fernando Marques, n° 776, Bairro, CEP. 64.800-000; tem ent 
justo e contratado a constituição de uma Sociedade Empre 
Limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e 
omissões, pela legislação específica que disciplina essa fr 
societária: 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL 
A sôciedade girará sob a Denominação Social de: MUNDO VERDE L TDA. 

CLAUSULA ll- SEDE 
A sociedade terá sua sede social na cidade de Floriano/PI, na Rua Augusto Rocha, 
Bairro Sambaiba, CEP. 64.800-000; e não terá filial no momento, mas poderá abrir ou fe 
a qualquer tempo, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, obedecem' 
disposições legais vigentes. 

CLAUSULA Ill- OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo social da sociedade será: RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS I 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE N° 3839-4/99, COLETA DE RESÍD 1 

NÃO-PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAi 
3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNA· 
8129-0/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N° 81.21-•' 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉR~ 
ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N° 4687-7/01, COMÉR 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°4687-7/03, SERVIr 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDT 
CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ~~E N° f 
4/00A TIVIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE N° 8130-3/00. ~\'í:·\~' 

<;\\ ... ~ . '· ,• t- • 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVID~ ~ .. ~:(~' ··· . . · ... : ,_.. 
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento ·a'é se.u'i;Ó~t~ sociaf, e 
prazo de duração será por .tempo indeterminado. CJ' '. ~· tG~ ·. _,.. / 

' ~ ; •'' !)-;;.; ?J-'} 
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CONTRA TO SOCIAL DE CONSTJTUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMIT ~" 
MUNDO VERDE LTDA. DE ACORDO COM A LEI N.0 10.406 DE 10/Ul.l2CO:!·- NOV')/ 

CODIGO CIVIL. ~ 

CLAUSULA V- CAPITAL SOCIAL 
O capital social será de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem- mil) '1'" 
no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, e subscritas em: 

WELIO REZENDE DE MESQUITA, 50.000 quotas, no valor de RS 50 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 50.000 quotas, no valor de R$ Su. 

TOTALIZANDO, 100.000 quotas, no valor de R$ IOC 

Parágrafo Primeiro- As quotas subscritas são integralizadas, neste ato, proporcionalme· 
cada sócio em moeda corrente do país. 

Parágrafo Segundo - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Cb 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e está limita• 
importância total do capital social, re~pondendo todos solidariamente pela integral izaçr. 
capital social. 

Parágrafo Terceiro - As Quotas de capital desta sociedade são impenhor~; 
incomunicáveis e inalienáveis no principal e quanto aos frutos e rendimentos de quai~ 
naturezas, facultado aos sócios o direito de deduzir defesa cabível contra a entrada de 
sócio .<1ue não goze da confiança de todos. . . 

. . 
Parágrafo Quarto - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações soe 
conforme estabelece o artigo 1.054 ele o artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei 10.406/20 

CLAUSULA VI- EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade terá como expressão de fantasia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO 
A Administração da sociedade será exercida pelos soctos WELIO REZENDE 
MESQUITA e LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificado : 
instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais, ficando autoriza 
uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos poà· 
podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas reparti 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancá 
respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividadf 
empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negó 
podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo deterrn\nado e po< 

'fi "':\'(i< f\\.. espec1 1cos. "'~' 1r.:'i~. , · 
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CLAUSULA VIII- RETIRADA \:2~Ass.:~ ~ 
Os Sócios no exercício da administração da sociedade terão direito a um~etirada er 
titulo de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite tabe! 
pela legislação do imposto de renda. 
Parágrafo Único - A critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o to. 
parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no Ci 

estabelecido pela Lei n° 6.404176. 

CLAUSULA IX - EXERCÍCIO SOCIAL 
Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balam· 
exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados 
sócios na proporção de suas quotas de capital. 

CLAUSULA X- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições 
constantes da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002- Novo Código Civil. 

CLAUSULA XI- DAS QUOTAS 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a tere· 
sem o expresso consentimento do outro só~io, cabendo, em igualdade de preço e condiçf 
direito de preferência aos sócios que queira adquiri-las; formalizando-se a alte: 
contr,tuai pertinente~ 

CLAUSULA XII- FALECIMENTO, INTERDIÇÃO E IMPEDIMENTO DE SOCIO 

No · caso de falecimento, interdição ou impedimento de qualquer um dos sócios, a socie 
não será dissolvida. 

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de falecimento, serão admitidos na sociedade os herd 
de acordo com a partilha homologada em inventário, efetuando-se a respectiva altei 
contratual. Os herdeiros poderão optar pela alienação, para qualquer dos s 
remanescentes, das cotas de capital e de sua parte nos lucros líquidos apurados até a da: 
falecimento, levantados em balanço geral da sociedade. 

Parágrafo Segundo - Para pagamento dos herdeiros, será feito um balanço ger': 
sociedade, apurando os haveres do sócio, que serão pagos, a quem de direito, er. 
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M mais .i 
de 12% ao ano; vencendo-se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias contados da dat 
conclusão do balanço, que deverá ser concluído no prazo máximo de até 90 (noventa) di ?. 

Parágrafo Terceiro - Enquanto não realizado o inventário e a partilha das cotas do ~ 
falecido, os herdeiros serão representados na sociedade pelo inventariante designado 
autoridade competente; o sócio interditado será representado por curador designad0 
Termo de Curatela, expedido pela autoridade judiciária competente. . ,. , . 

.. ... . ~ ,.. . . . . 
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Parágrafo Quarto - No caso de falecimento e não havendo interesse de n ~ um he ei 
figurar na sociedade, poderá o sócio, se for o único remanescente, optar por dar ntim 
à. empresa, na forma de sociedade limitada, incluindo um ou mais sócios interessados e (. 
contiança, após apurados os haveres e feito o pagamento ou acordo sobre o pagamentr 
os herdeiros. promovendo-se a devida alteração contratual. 

CLAUSULA XIII- DA DISSOLUÇÃO 
A sociedade poderá ser dissolvida por vontade dos soctos, apurando-se os have1 
efetuando-se os respectivos pagamentos na proporção das cotas. No caso de um dos s 
desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência c 
(sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade descrita na clá 
XII, aplicando-se também o disposto no seu parágrafo quarto. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administradores darão prefer 
à forma estabelecida no art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil. 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exer· 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou p 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a c: 
públicos~ ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculat 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defc 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA XVI- FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano/PI, para qualquer ação fundada neste cor 
renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E p~r se acharem em ·.perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento parti cu la 
lavrado, obrigam-se a cumprir o. presente contrato, assinando-o na presença das 
test~munhas a?aixo, em três exemplares de~, i,&.~t\\·:~t~'r.~'tom a primeira via destina<' 
regtstro e arqUivamento na Junta Co~~o/~t\àb''P~'f!;A.,D.f'"' P1aui. 

'J\\- \C ,.... ,, iro~U'V ' . \ . \:,. •).., . . "3' ... O~'i' 
Floriano!PI, 17 de Maio de 2011. C.~"~e~'e ~rr. 

- ~ 
WE 

~ss\fl3 ,~ 
E DE MESQUITA • . 
inistradól" o••~W ~MAô-CLl C CIIJ\ \ 

TESTEMUNHAS: 

1. ROGERIO DE HO 
RG. N°. 1.084. 

LEANDRO RIBEIRO DE CARV A l 
Sócio - Administ1 
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_ PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO(.SOCl.Ahb )~ 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE L1_DA-~1E, DL 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002- NOVO COD~'J:C!\'IL~ 
------------·----------... -----· --- ~ · ·--.,_ .. ·--

Pelo presente instrumento particular WELIO REZENDE DE M.FS()l' LL~·· 
brasileiro, casado sob o regime da ·comunhão parcial de bens, emprcsârio. nd::,ctúo 
na cidade de Barão de Grajaú - MA, em 20/07/1976, portador da C.é:dui<t tk: 

[dentidade Rg. N°. 000018919994-6, expedida pela SESCDGPC-tv'i.A. .::m 
26/06/2008, CPF N°. 806.140.271-87, residente e domiciliado na Rua Estrela S ... \. 
Bairro do Campo- Barão de Grajaú!MA CEP: 65.660-000; LEANDRO RlBEIRO 
OE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade: de Flmian~1 
Pl, em 26/04/1980, portador da Cédula de Identidade N.c 1.662.5}9 c:-.pedid<! p~: ;:-. 
SSP/Pl em 25/04/ f996, e CPF. N°. 849.648.473-49, residente e àon::~Jli ctdn n" 
cidade de Floriano/PI, na Rua Fernando Marques, n° 776, Bairro, CEP. 64.80tl-l•O• 
únicos sócios da Sociedade empresaria sob a Denominação social .:k: M\; , ·uu 
VERDE LTDA-ME. Com sede social na Rua Augusto Rocha, 738, Ba·n'-1 
Sambaiba, CEP. 64.800-000; Floriano - PI, inscrita no CNPJ nc l3 . 770 .õ~~ nu. -; · 
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí. em s ~.:: ssãn ;t~· 
01/06/2011 sob o NfRE n° 22200346219, resolvem de comum acord(' c :1a rne!lh•! 
forma de direito procederem à alteração de seu contrato social em ob{:diênu~ dl 

C~digo Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de Janeiw de :~oP .~ . 
mediante a Cláusula e condição a seguir: 

CLAUSULA I-
O capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente ímegralu.a~o. pa~!>a .: 
ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com um aumento de R$ '20(!.000.00 (duzt.·mo.; 
mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um n:.d} ~.1uu ll• ! ~a. 
integralizadas em moeda corrente do país, subscritaS pelos sóclOS, passando o ·;.:pitá; a ~~:1 
distribuído entre os sócios da seguinte fonna: 

WELIO REZENDE DE MESQUITA, 1 so.ooo quotas, no valor de R~ i ::{l.tl!YJ.u(' 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 150.000 quotas, no valor de .Ri. • .SfdJJ~u::.: 
TOTALIZANDO, 300.000 quotas, no valor úe k S Jon.(IOfl.üO 

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vaio~ de sua::. ::~otas . 
.,; r;t-as todos respondem solidariamente pela integralização do capital sociaL . 

r- • 
·~ ~~~~<,, \ 

:_._'Y:.:~~~~ ;,,~.;{"VISTA DA MODIFICA CÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA - SE O l. úS]RA !'O 
. · ·c_~V"' 91~,0 · · / SOCIAL COM A SEGUflVTE REDAÇÃO: 

. -~ .. ~ . :li-NOME EMPRESARIAL 
_;J ~"'~ s~ · e empresária limitada gira sob a Denominação Social de: MUN UO \ J._fU)f. 

1> L !l~-ME. 

CLAUSULA II- SED.E 
A socie~ade tem su~ sede social na cidade de Floriano/Pl, na Rua Augu:-.h) R0c..:h<!.. 
73~, Batrro Sarnba1ba, CEP. 64.800-000; e não terá filial no momenw, mas podera 
abrir ~u fechar a qualquer tempo, mediante aaeração contratual assinaua por todos 
os sócios, obedecendo às disposições legais vigentes. · __________________ _. ...................... ----------------~/ p 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO '"'(fff:-y~ . 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTl -''--\-11'.~ t-. ~ 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002- ~OVO CODJ-GD :ervn ~ 
--------------------·- -- ---·--

CLAUSULA Til - OBJETIVO SOCIAL 
A sociedade empresaria tem como objetivo social RECUPERAÇÃO DE :v!A1TR1 . , ~ 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE N° 3839-4/99~ COLE·~ A Dl-. 
RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE No 3811-4/00, COLETA DE R.l:':~lDl ~)::, 
PERIGOSOS, CNAE N° 3812-2, ATIVIDADES DE L l!Vl.PEZA :\ AO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE No 8129-0/00, U~PEZA EM 
PRÊ.DIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE No 81.21-4-00, R.EC'LPER~ÇÀO DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉRCIO A.IA( A01S1.-\ iH· 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N" 4687-7/01 ~ COMtlH lO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°4687-7/03, ~ER\ J( O-:. 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍ.'dü~ 
PREDIAIS, CNAE No 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E E:\f 0 0:\>HCÜ 10' 
CNAE No 8121-4/00ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE No 8130-3/úQ. 

CLAUSULA IV -DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
A sociedade empresaria iniciou as suas atividades na data do arquivamento dl'! .,t;(~ 1.:-Lit i\;;n• 
social, e seu prazo de duração são por tempo ind~termin.ado. 

CLAUSULA v~ - CAPITAL SOCIAL 
O capital sociaf e d~ R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em JUO.OGO (trctcr:t"·: 

mil) quotas, no valor wlitário de R$ 1,00 (um real) cada, e su~scritas em : 

WELIO RltZENDE DE MESQUITA, 150.000 quotas, no "alor de K s . ::0. 'r' :,t. 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 150.000 quotas, no vaior dt: R::: : ;,o.\•tll·.")'1 
TOT ALIZANDO, 300.000 quotas, no valor de RS 30lJ.OQ0.0tJ 

Parágrafo primeiro- Atendendo ao que dispõe a Lei 1 0.406/0~ - :~ovo Cndigc' ( ·\ d . ..~. 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todo!: resr<.•nciem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VI - EXPRESSÁ O DE J.'ANT ASIA 
A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: MUNDO V ERDE. 

CLAUSULA VII- ADMINISTRACÃO 
A AdministraÇão da sociedade é exercída pelos sócios WELIO REZENDE f!_fi: 
MESQUITA e LEANDRO RIBEffiO DE CARVALHO, dl;!v idam~t~u.: 
qualificados neste instrumento, que assinaram isoladamente l!m :ud1;S u~ 

documentos_ ~ociai~, ficando autorizado o uso do nome empresariai. d íspc11~amh;-" 
de caução e mvestido dos mais amplos poderes, podendo reoresentâ.-la em Ju;;;) , ·· .. 

fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públí~as fedemi !:>. c~~c.úJ<.Ú ::. ..: 

municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo penl~t .. · t~rcçirtl~ 
~or todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa. n. ·:;Lna;:dc 
~solad~rnente todos os documentos necessârios à gestão dos ncgócío5, poàcn.:Jo 
mclus1ve nomear procuradores, desde que com prazo determinado c poderes 
específicos::. 

2ssinatura 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATC~ó-~.~~l.\ ~ 
SOCIEDADE EMPRESARlA LIMITADA M"CNDO VERJ?E t:~A~ :VI:,;at SP:. 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/0112002- NOVO CODl-G•):(.'J v·lt. . 

------------------:--- ·- -- ··- -:·.--.--

CLAUSULA VIII- RETIRADA . . . 
Os sócios administradores têm direito a uma retirada mensal a titulo de pro-labore:. aJU1>u.;J 

anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legisiaçao 00 Lmp~J~1<v Jc 
Renda. · 

Parágrafo ~nico - a critério dos sócios e no atendimento da própria St.1Ctd".ó-:.. t• ., ·::.: · .. 

parte dos lucros poderá ser destinadó à formação de reservas dt' lu~ws. no tn:ê:·h · 

estabelecido pela Lei no 6.404/76. 

CLAUSULA IX -EXERCÍCIO SOCIAL 
Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do batm.,:.· Jo 

exercício, sendo que os lucros ou prejuizo~ verificados serão distribuídos ou supurt:-~J;.>
pelos sócios na proporção de suas quotas de capital . 

CLAUSULA X- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato devemo ser ~p1iç~da5 as 9,isposições l::g.ai!' 
constantes da Lei 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002- Novo Código Civil. 

CLAUSULA XI -DA DISSOLUÇÃO 
No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá noti ticar ,) OUl!\ .. !k'l 

escrito, com antecéaência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão rcemboi::.<-t~.L)::- 'lu 

modalidade que se estabelece na clausula XII. 

CLAUSULA XII- DAS QUOTAS 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou trl:l.ns1end~ ~t::J1 •> 

expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de preço· e condições, o 
direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, fonnalizando. se realiza a cc.s~:lo 

delas, alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA Xlll ~FALECIMENTO 
No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade continuará ~t:a.:
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou ~n.;:--.istindc 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, os mesmos determinarão o k\nntanH:!l!~c Jç 
um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-mort.o dcvcrJ<'. 
em (90) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de s~rcrn im.:5raJ,;~ , ,,, 
não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratw:üs do pre-m~Jrto . 
ou, então, receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especiaL ~::m ~ O (da; 
prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento c vinte) dias di.! tbtJ 
do balanço. 

CLAUSULA XIV- DAS DELffiERACÕES 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os aàministra(h,rcs jarão 
pre~er.ência à forma es~elecida no art; 1.072, ~arágrafo 3° do ~ó_d~~?"(~~t u,!.. cvnv,_. ~.-..lra 
o, soc1o consoante o diSposto no paragrato 2 qo m~~<?'~''Jlgô, : oMli:'\'as.i.uo sempre a 
Clausula 84

, alínea "b". ~Htt-,\:. , .. !_.ü.H~LüPt~ 
~~ ~ .. ~4J· ' 

. rr. o,-\~ina• 
C.:>ntete ~ · 
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PRIMEIRA ALTER\ÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SO~~~~: L;;i 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA<\.)E, D ~ 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/0112002 -NOVO COD(G.O::Ct\t.U., ." 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não está impedido tk txl:'; ..: •. t .:. 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminc.. " ' ' i'' 1 

se encontrarem sob os efeitos dela,. a pena que vede, ainda que temporariamemc, ,:, <.u.: cs~c :. 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, toncus.;a,). 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacionaL colltrd 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo. fe púb!i ~..·a. ,)., ... 
propriedade. 

CLAUSULA XVI - FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano-Piauí, para qualquer ação fu nd.:Lda ~~~·:;. 
contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrument•) partí ... ü .ilr r,J. 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na pre_e-nça d::\" d:.üt:
testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destín~dn '" 
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do P iauf. 

Floriano - PI, 23 de Outubro de 2012. 

~ 
Sócio- A~~ncrador 

LEA~b DÉ CARVALHO 
Sócio - Admil1istrador 

-_. . .,-ANDA SOARES 
•JIA:J~ j;.f.&JI F 

2• HIPOL~'cMill íii!lii.'AJ,;s 
RG. 624.549 /SJSP.t!.PJ,OAlliPE 

c.:m~e ~ e r.om Ori~ina~ - r: 
4 

..._ _/ 
a~u._o2/ __ / <1-2 1 ~ .. 2.:> 
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~- ..I ~- SECUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 50 --~1 ~ ~-~ 

. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERD~ !L'fk>-4-: • ,fl?E ,'b 

ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002- NOVO CPP.'fQo.OYI .• !.. : 
' . . . . . . . . 

• 

Pelo presente instrumento particular \'\TELIO REZENDE DE MESQUITA, 
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido 
na cidade de Barão de Grajaú - MA, em 20/07/1976, portador da Cédula de 
Identidade Rg. N°. 000018919994-6, . expedida pela SESCDGPC-MA, em 
26/ 06/2008, CPF N". 806.140.271-87, residente e domiciliado na Rua Estrela 5/N, 
Bairro do Campo - Barão de Grajaú/ MA CEP: 65.660-000; LEANDRO RIBEIRO 
D~E CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade de Floriano -
Pl, em 26/04/1980, portador da Cédula de Identidade N.0 1.662.539, expedida pela 
SSP/ Pl em 25/04/ 1996, e CPF. N°. -849.648.473-49, residente e domiciliado na 
cidade de Floriano/ Pl, na Rua Fernando Marques, n° 776, Bairro, CEP. 64.800-000; 
únicos sócios da Sociedade empresaria sob a Denominação social de: MUNDO 
VERDE LTDA - ME. Com sede social na Rua Augusto Rocha, 738, Bairro 
Sambaiba, CEP. 64.800-000; Floriano- Pl, inscrita no CNPJ n° 13.770.89'il/ 0001-73, 
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Píaui, em sessóes 
de 01/06/2011 e 01 / 1.1/ 2012 sob o NIRE n° 22200346219, resolvem de comum 
ac()rdo e na melhor forma de direito procederem à alteração de seu contrato social 
em obediência ao Código Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de 
janeiro de 2003, mediánte a Cláusula e condição a seguir: 

1\' . ~,, ,,: · .• ~\Y ~\.. 
.,.. _ ... , ·;, \~l ' l 

Of\~ff-\ \ ~-'~u~\..U~ 
CLAUSULA I • \)t \.J~ o~\!ol,\na\ 

c.o~· . 
Fica a partir desta data alterado o endereço comerciatpgW.ena Rua Jos 
316, Alto da Guia, CEP. 64.800-000 Floriano-PI. . tura 

;r_~<;\f\Ô ~ 

CLAUSULA li JJ)JJ 
Fica a partir desta alterado o objetivo social ~~ ECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE N° 3839-4/99, 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00, COLETA DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAE N° 3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° 8129-0/00, LIMPEZA EM 
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N° 81.21-4-00, RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE No 3832-7/00, COMÉROO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N° 4687-7/01, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°4687-7f03, SERVIÇOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS, CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS 
CNAE No 8121-4/00/ ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ·cNAE No 8130-3/00, 

CONSTRUÇÃO DE EST AÇOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
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. . ;: sEGDND~ ALTERAÇÃO E coNSOLIDAÇÃO DO coNTRATO so~L~~. 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ·MUNDO VER!J·~ !L~!;~,: 'E>E ~ 
ACORDO COM A LEI No 10.406 DE 10/PV2002- NOVO CÇDtçn~!J-·:· : W 

ELÉTRICA CNAE N° 4221-9/02, MANYTENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE N° 4221-9/03, 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CNAE 
N° 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE 
REDES CNAE N° 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° 8129..{)/00, MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE N° 4292-8/01, OUTRAS OBRAS DE 
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CNAE N° 4330-4,199, LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° 7711-0/00, SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS : LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM 
MOTORISTA CNAE N° 4923-0/02,. TRANSPORTE ESCOLAR CNAE N° 4924-

8/00, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 
REGIME DE FRETAM'ENTO, MUNICIPAL CNAE N° 4929-9/01, 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE N° 3600-6/02, 

SERVIÇOS DE J?IN.TU~A DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE N° 4330404, 
OUTRAS OBRAS · O'E ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE CN AE N° j299-!V92., 

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA ATUSTADA CONSOLIDA- SE O 
CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL . 

A sociedade empresária limitada gira sob a Denominação Social de: MUNDO 
VERDE L TDA-ME. 

CLAUSULA li - SEDE 

A sociedade tem sua sede social na cidade de Floriano/PI, Rua Jose Olegário, 316, 

Alto da Guia, CEP. 64.800-000; e não terá filial no momento, mas poderá abrir ou 
fechar a qualquer tempo, mediante alteração contra,~~\~ínada por todos os 
sócios, obedecendo às disposições legais vig~f{f.\·;.., \~~~?t 

oG:t.\\:.\' --\\\\\1.~ , · , '\' n'f.. 1.) .; .,,~a' 
~ · '('('·O· '~ 
~~e'i'e f'P 

C;>•• 



CLAUSULA III- OBJETIVO SOCIAL 
A sociedade empresaria tem como objetivo social RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE No 3839·4/99, 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00, COLETA DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAE N° 3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° 8129-0/00, LIMPEZA EM 
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N° 81.21-4-00, RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N° 4687-7/01, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE No.4687-7/03, SERVIÇOS 

COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS, CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 
CNAE N° 8121-4/00, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE N° 8130-3/00, 
CONSTRUÇÃO DE EST AÇOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA CNAE N° 4221-9/02, MANUTENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO QF )!N~RGIA ELÉTRICA CNAE N° 4221-9/03, 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CNAE 
No 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE 
REDES CNAE No 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE No 8129-0/00, MONTAGEM DE 

ESTRUTURAS METÁLICAS CN AE N° 4292-8/01, OUTRAS OBRAS DE 
ACABAMENTO DA~, ·CONSTRUÇÃO CNAE N° 4330-4/99, LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° 7711-0/00, SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE ·PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM 
MOTORISTA CNAE N° 4923-0/02, TRANSPORTE ESCOLAR CNAE N° 4924-
8/00, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 
REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CNAE N° 4929-9/01, 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE N° 3600-6/02, 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE N ° 4330-4/04, 
OUTRAS OBRAS 'DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE CNAE N° 4299-5/99. 

CLAUSULA IV - DURA ÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

A sociedade empresaria iniciou as suas a~~$íf~ \ data do arquivamento de 
. .r-!Lt.:~""il.\':\! .. ~ ' \~t 

seu contrato soc1al, e seu prazo~~('l~ór ~e~po indeterminado. 
\)'í- • oor\~'"a' 

., ··e ~~· 
c~o .e · ~,;----

.. . .. ._ ------ lfiM?t. _;!l:;P 'f..·. 
LI s--;i1~~r -T< "> ~ 1 _02-J ~ 
.... ... ~~ ......_ ~ Q?.t11~ 
~~=·:·:~:::::::::·::~-
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:.- SEGlrND;. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO S~~IAL D ,; . 
. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ·MUNDO VER!J~ iL~~;M):!,: l>E 

ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/!)1/2002- NOVO CÇDlç:<X?!JI ... :• : 

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL 
O capital social e de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) d ividido em 300.000 

(trezentos mil) quotas, no valor unitário de R$1,00 (um real) cada, e subscritas em: 

WEUO REZENDE DE MESQUITA, 150.000 quotas, no valor de R$ 150.000,00 
LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 150.000 quotas, no valor de R$ 150.000,00 
TOT ALIZANDO, 300.000 quotas, no valor de R$ 300.000,00 

Parágrafo primeiro - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código 

Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem sol idariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VI- EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA VII- AWMJN!STRACÃO 
A Administração da . sociedade é exercida pelos sócios WELIO REZENDE DE 
MESQUITA e LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificados 
neste instrumento, que assinaram isoladamente em todos os documentos sociais, 
ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e 

investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, 

nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, autarqui~s, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros 
por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, 
assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, 
podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo detenninado e 
poderes específicos. . .•. ···~t~\YJ\.l 

1 . ... ' • ' ' ;: lh\)f, 
~_',t..l• ·...; v \ .. ,.,..,., - . 

CLAUSULA Vlll- RETIRADA . ' 0'!'\g,\oa• 
. . : '"e •;.crr. 

Os sócios administr~dores têm d ireito a uma retirãda/i\1~~ tít de pró-
labore, ajustada anualmente em comum acordo, d~re estabelecido pela 
legislação do Imposto de Renda. ---- ;;.s; ' 

1 
OJj ~ 

·: { r • ,;. __ - ·-

Parágrafo Único - a critério dos sócios e no a tendimento da própria sociedade, o 

total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no 
critério estabelecido pela Lei n° 6.404/76. 

4 
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CLAUSULA IX- EXERCÍCIO SOCIAL 
Todo d ia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço 
do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribu1dos ou 

suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital. 

CLAUSULA X - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato deverão ser aplicadas as disposições 
legais constantes da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Novo Código Civil. 

CLAUSULA XI- DA DISSOLUÇÃO 
No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar o 
outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seu s haveres lhe serão 
reembolsados na modalidade que se estabelece na clausula XII. 

CLAUSULA XII - DAS QUOTAS 
As quotas dá sociedade são indivisíveis e não poderão ser ced idas ou transferidas 

sem o expresso consentimento do ou tro sócio, cabendo, em igualdade de préço e 

condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, formalizando, 
se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA XIll- FALECIMENTO 

No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade con tinuará 

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, os mesmos determinarão 
o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os 

herdeiros do pré-morto deverão, em (90) dias da data do balanço especial, 

manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, 

recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, 
receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) 

pres tações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após ~O.(~í:l:to~\~&tdias 
da data do balanço. , .; , .: 1!\LUPE. 

. . " w r"' Q11'\~\na~ 
• • t ~-

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES ~ 

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e _osa~~o 
preferênc~a à for~a estabelecida n~ art. 1.072, parágrafo 3o dç,}ló~~ 
COnvocara O SÓCIO COnsoante O disposto 110 parágrafo ~0- m ' "fnesmo artigo, 
observando sempre a Clausula sa, alínea "b". 

5 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL·> A 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAf?A· MUNDO VE~iJ:.-tDf\!rvft: ~E 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002- NOVO CÇ1âl~O.c.;:~~Lr : ~ 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não está impedido de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA XVI - FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano-Piaui, para qualquer ação fundada neste 
contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular 

foi lavrado, obrigam-se a cumFJrir o presente contrato, assinando-o na presença 
das duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via 
destinada, o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 

Floriano- PI, 03 de Abril de 2014. 

WE 

LEAN 
Sócio - Administrador 

6 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOC ~.: "' (\) b 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTD .,. _ " 

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. ~ 

Pelo presente instrumento particular WELIO REZENDE DE MESQUITA, 

brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, 

nascido na cidade de Barão de Grajaú - MA, em 20/07/1976, portador da 

Cédula de Identidade RG. n° 000018919994-6, expedida pela SFSCDGPC-MA, 

em 26/06/2008, CPF: n° 806.140.271-87, residente e domiciliado na Rua Estrela 
. 

S/ N, Bairro do Campo, Barão de Grajaú - MA, CEP: 65.660-000; LEANDRO 

RIBEIRO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade 

de Floriano - Pl, em 26/ 04/ 1980, portador da Cédula de Identidade RG: n° 

1.662.539, expedida pela SSP /PI em 25/04/1996, e CPF: n° 849.648.473-49, 

residente e domiciliado na cidade de Floriano - PI, na Rua Fernando Marques, 

n° 776, Bairro Centro, CEP: 64.800-068; únicos sócios da Sociedade empresaria 

sob a Denominação social de: MUNDO VERDE LTDA- ME. Com sede social 

na Rua Jose Olegário, no 316, Bairro Alto da Guia, Floriano - PI, CEP: 64.800-000, 

inscrita no CNPJ n° 13.770.899/0001-73, com contrato social arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Piauí, em sessão de 01/06/ 2011 e sob o NIRE n° 

22200346219, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito 

procederem à alteração de seu contrato social em obediência ao Código Civil 

trazido pela Lei 10.406/ 2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante a 

Oáusula e condição a seguir: 

CLAUSULA I - Fica a partir desta alterado o endereço comercial para: Rua 

Jose Olegãrio Correia, no 316, Bairro Alto da Guia, Floriano - Pl, CEP: 64807-

150. 

CLAUSULA- Il Ingressa- se na sociedade a sócia: LUZIANA FONSECA DA 

SILVA, brasileira, s~l te.i.rf~~~CtpMsaria, nascida na cidade de São Francisco do 

· · ; . ·:. · ·u~~u~t 
, - ~ "l,ool~ ' 

·' o~\g,\na• 
. " e c.o n"• .. ,, - . 
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r-;1~ ~~~=70369139 L:D~~ ~200346219. 
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TERCEIRA .ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA- ~-
ME DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. 

1 
· .H..~pal cfe 

Maranhão/MA, em 13/12/1977, portadora Cé~ula de Identidade RGifi,.,ui"•) ~ 
283700947, expedida pela SSP/MA CPF: n°. 757.7o9.643-49, e Carte~ra Nac1~l .. ~,; 
de Habilitação n° 03670685893, expedida em 20/04/2015, data de vencimento 

em 26/03/2020 residente e domiciliada na Travessa Valentin Ramos S/N, 

Bairro Centro, Barão de Grajaú - MA, CEP: 65.660-000 

CLAUSULA - III Retira - se da sociedade o sócio: WELIO REZENDE DE 

MESQUITA, acima qualificado, cedendo e transferindo suas quotas de capital 

totalmente integralizada no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 

real) cada urna para a sócia admitida. 

CLAUSULA- IV O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido a 

quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da sócia acima 

qualificada, o valor correspondente proporcionalmente a suas quotas de capital 

na sociedade, assim, também, corno declaram haver recebido todos os direitos e 

haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamarem, seja a que titulo 

~ ··. 

'~ ....... . 
··-

for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e 

irrevogável quitação. \ 

CLAUSULA - V A sócia aqui admitida, na condição de cessionário da parte 

cedente de: WELIO REZENDE DE MESQUITA, a partir desta alteração assume 

todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transferidos pelos .__,· 
.--

cedentes, passando a fazer partes integrantes da sociedade, com idênticos 

direitos e obrigações asseguradas aos o~tros sóci~s, confgrro~ ~~F~P.5H~P;ostos no ( 
~nEFE~ 1 iJ ·I : ... ~~ . _ •. . .. "-

contrato de constituição. m: GUAO~~~. H: 
Confere w rn 0"i~ina; 

------~~~~ ----<SSinatura 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇ~O DO CONTRA TO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA
ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. 

CLAUSULA - VI O capital social da sociedade é de 300.000,00 (trezentos mil 

reais), to~al~ente integralizado, dividido e~ 300.000 (trezentos mil) quotas c~~ 

valor umtáno de R$1,00 (hum real) e subscntas em: {!-. Pdg.J'(9~1 
'0. Ass ... $(),c ,. 

" ,h 
a) LUZIANA FONSECA DA SILVA, n.0 de quotas 150.000, no 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

b) LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, n.0 de quotas 150.000, 

no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO 

A Administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio, 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificado neste 

instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais, 

ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e 

investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora 

dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante 

terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da 

empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos 

negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo 

determinado e poderes específicos. 

CLAUSULA VIII -DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 
~-· · · " ·::.: '\PAL 

d . . - d . d d 1 .. •, cn: • J i·\·~· .. ,u.,, . exercer a a mm1straçao a soc1e a e, por ei:' 'êsp_e<!ré<\1-.Ji n' le virtude de 
u~ l.J~,.. • 

~ ...... O .. iaina~ 
C.:>n~e· e ~·" • ' "" 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ~. 
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA -

ME, DE ACORDO COM A LEI N". 10.406/2002 - NOVO CO DIGO CIVIL. (;';d"··~ fi?Y. 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos. dela, a pena que ved·',_'"·~~,.IJ 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos pubhcos; ou por cnme ' . J 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA ATUSTADA CONSOLIDA- SE O 

CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO COM A SEGUINTE REDACÃO 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL 

A sociedade empresária gira sob a Denominação Social de: MUNDO VERDE 

LTDA-ME. 
-- I\~ 

,. .. ··~i\h\·~w \.. 
CLAUSULA Il -SEDE ·.JHtff..\~~·\~:·n~L\)?t . "<Ç ~:,ut-\ . 
A sociedade tem sua sede na Rua Jose OlegárWtCorrc:J~. o~\I~'Bairro Alto da 

C:.>"~e·:e 
Guia, Floriano- PI, CEP: 64807-150. ~~ 

----.-~~ura ~ .--- . 61SSI 

CLAUSULA III - OBJETIVO SOCIAL A sociedad~jrf)~:.:_~_te seguinte 

objeto social: RECUPERAÇÃO DE MA'mfY'Aif'-NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE (REPARAÇÃO DE DESPERDICIOS DE PAPEL E 

PAPELÃO, PARA PRUDUÇÃO DE MA TERIA-PRIMA SECUNDARIA) CNAE "' \ 
'· 

N° 3839-W'99, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAE N o 3811-W'OO, 

COLETA DE RESfDUOS PERIGOSOS, CNAE N° 3812-2, ATIVIDADES DE 

LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE 

LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, FORNOS, 

CALDEIRAS, DUTOS DE VENTIAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR) CNAE N ° 

8129-0/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N ° 81.21-4-00, ( 

RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, 
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~----------------------------------------- d~ 
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA-
ME DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CODIGO CIVIL. .---::1 d::;V 

, ~~a~G ~ 
~-- <-., 

COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE _/ Pag .. ~ "1 
4687-7/01, COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CN l:;~~ .. ~;"' 
N°4687-7/03, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, 

EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM 

PRÉDIOS E EM DOMICiLIOS CNAE N° 8121-4/00, ATIVIDADES 

PAISAGiSTICAS CNAE N° 8130-3/00, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES E 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE N° 4221-9/02-

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

CNAE N° 4221-9/03, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS CNAE N° 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

POÇOS DE AGUA, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTÃO DE REDES CNAE N° 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS; CAPINAÇÃO DE RUA; 

LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA) CNAE N ° 8129-0/00, 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE N° 4292-8/01, OUTRAS 

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CNAE N° 4330-4/99, 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° 7711-0/00, 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE N° 4923-0/02, TRANSPORTE 

ESCOLAR CNAE N° 4924-8/00, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE 

PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CNAE N° 

4929-9/01, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE No 3600-6/02, 

SER VIÇOS DE PINTURA DE EDIFiCIOS EM GERAL CNAE N° 4330404, 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE (A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIA 

PARA CONSTRUÇÃO. DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURAS E.T.C.) 

CNAE N° 4299-5/99. . -~ · '\r l\l 
-· ' ·\· .'1~ ' \ t-\ '•' '" "' nc a(\t.ft!_ i,.}.,;,;.. DJ\l\.\.- L 

• \ • t. '•)U~ ' ....... 1('"-'oa• 
;,pf"'· o 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA

·ó 
ME, DE ACORDO COM A LEI N°.10.406/2002- NOVO CODIGO CIVIL. ~_,<-' G'""' 

. . "' P Jr _ <>. 5 ag.:l2Q_ 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES ~:ss.:~~~ 
A sociedade empresaria iniciou as suas atividades em 01/ 06/ 2011, e seu prazo'-.__.,......1' 

de duração é por tempo indeterminado. 

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL 

A sociedade empresária tem o capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 

(um real) cada urna, integralizadas em moeda corrente do País, da seguinte 

forma: 

a) LUZIANA FONSECA DA SILVA, n.0 de quotas 150.000, no 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

b) LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, n.0 de quotas 150.000, 

no valor de R$ 150.000,po (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

CLAUSULA VI- RESPONSABILIDADE 

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/ 02 - Novo Código Civil, a 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e está 

limitada à importância total do capital social, respondendo todos 

solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO 

A Administração da · sociedade é exercida exclusivamente pelo sócio, 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificado neste 

instrumento, que assin~ isoladamente em todos os documentos sociais, ficando 

autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido 

dos mais a~-BlS\yL\\Qderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas 
. ''1\\)\ N'-' 

~\\1\i~~\.\\\lt ' 
o ,_ \;\\~ • " ' . , •. o~\g,'n 

~ ~·e ~o'· . n ,e 
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ME, DE ACORDO COM A LEI N°.10.406/2002- NOVO CODIGO CIVIL. t,:c;PatdE>G: tf» ~" '-., F 
~ Pag.: 15J_ ~ 

relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipai i~ Ass.:~ ; 
autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros po ()' ,b 

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA -

todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando 

isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo 

inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes 

específicos. 

CLAUSULA VIII- EXPRESSÃO DE FANTASIA 

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA IX- RETIRADA DE PRO-LABORE 

O sócio no exercício da sociedade tem direito a uma retirada mensal a título de 

pró-labore, ajustada a nualmente em comum acordo, dentro do limite 

estabelecido pela legislação do imposto de renda. 

CLAUSULA X- INDIVISIBILIDADE DAS QUOTAS 

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em 

igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira 

adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual 

pertinente. 

CLAUSULA XI- DAS FILIAIS 

A sociedade não possui nenhuma filial, mas quando servir aos interesses 

poderá abrir ou fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território 

nacionat destacando para estas uma parte do capital social da matriz. 

CLAUSULA XII - EXERCÍCIO SOCIAL 

Ao término de cada .exercício social, ·em 31 de Dezembro de cada ano, os 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA - ~ · 

ME, DE ACORDO COM A LEI N'. 10.406/2002 - NOVO CO DIGO CIVIL. ' "·"''': /7". j 
m/!;'' ""' ~ 

à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econéL[ o)lag .. 7~:::..\) 

sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suporta .,_ ' · J 
pelos sócios na proporção de suas quotas de capital. ...... 

Parágrafo Único- a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, 

o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de 

lucros, no critério estabelecido pela Lei n°. 6.404/76. 

CLAUSULA XIII- FALECIMENTO 

No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será 

dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o 

levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do 

pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos 

legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o 

balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, 

vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES. 

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administradores 

darão preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3° do Código 

Civil, ou convocará os sócios consoantes o disposto no parágrafo 2° do mesmo 

artigo. 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O ·Administradores deClara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
~1u;\~ i'· u.tt~~\FAL . ~~)t1l!UID~ ~ar, contra o sistema financeiro nacionat contra normas de 

C:>n-fe~·e c.orn Ori~ina! 

~~--
----a-=-s~si::-natura 

l);>t~_..,M.I~ 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA-
r .. ~?al de 

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. ~-§' <>""' 
~ Pag.:1_0 ~ 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, o ·tass.:~ ~ 
õ- ,b 

propriedade. 

CLAUSULA XVI- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 

Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as 

disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de Janeiro de 2002 - Novo 

Código Civil. 

CLAUSULA XVII- FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - PI, para qualquer ação fundada 

neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento 

particular foi lavrado, 6brigam-se a cumprir o presente contrato, assinando em 

via única, o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 

Sócia - Cotista 

DA SOARES 

4.830/SSP/DF RG. N °. 624549 SSPJPI 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA -
ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. 

~
,i,c'pal dto G'.:

Pag.: 19st( .,~ 
Ass.: ,JiJL. ~ 

Pelo presente instrumento particular WELIO REZENDE DE MESQUIT '-.... _ ,h 

brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, ·t 

nascido na cidade de Barão de Grajaú - MA, em 20/07/ 1976, portador da 

Cédula de Identidade RG. n° 000018919994-6, expedida pela SFSCDGPC-MA, 

em 26/06/2008, CPF: n° 806.140.271-87, residente e domiciliado na Rua Estrela 

S/ N, Bairro do Campo, Barão de Grajaú - MA, CEP: 65.660-000; LEANDRO 

RIBEIRO DE CARVALHO, brasileiro, ~olteiro, empresário, nascida na cidade 

de Floriano - Pl, em 26/04/1980, portador da Cédula de Identidade RG: n° 

1.662.539, expedida pela SSP / PI em 25/ 04/ 1996, e CPF: n° 849.648.473-49, 

residente e domiciliado na cidade de Floriano - Pl, na Rua Fernando Marques, 

n° 776, Bairro Centro, CEP: 64.800-068; únicos sócios da Sociedade empresaria 

sob a Denominação social de: MUNDO VERDE LTDA- ME. Com sede social 

na Rua Jose Olegário, no 316, Bairro Alto da Guia, Floriano - PI, CEP: 64.800-000, 

inscrita no CNPJ n° 13.770.899/0001-73, com contrato social arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Piauí, em sessão de 01/06/2011 e sob o NIRE n° 

22200346219, resolvem de comum acordo e na melhor forma de d ireito 

procederem à alteração de seu contrato social em obediência ao Código Civil 

trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante a 

Cláusula e condição a seguir: 

CLAUSULA I - Fica a partir desta alterado o endereço comercial para: Rua 

Jose Olegário Correia, n ° 316, Bairro Alto da Guia, Floriano- Pl, CEP: 64807-

150. 

CLAUSULA - 11 Ingressa - se na sociedade a sócia: LUZIANA FONSECA DA 

SILVA, bras~le~~a:: :~l~e~~f~i~mp~aria, nascida na cidade de São Francisco do 

. : • · • · . -,\!iLUPt. 
' - ·; ~"'~J\.v• . ' 
. ' Q '!'\t:,\03' 

. . ,r-.: ::··e ~orr'· 
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TERCEIRA :ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA-

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CODIGO CIVIL. '~pai d~ P. 
Maranhão/MA, em 13/12/1977, portadora Cédula de Identidade RG: n•t:,~ 
283700947, expedida pela SSP/MA CPF: n°. 757.759.643-49, e Carteira Nacion \ Ass .. ~ ~ 

• ,~ ,b 

de Habilitação n° 03670685893, expedida em 20/04/2015, data de venctmento ' 

em 26/03/2020 residente e domiciliada na Travessa Valentin Ramos S/N, 

Bairro Centro, Barão de Grajaú - MA, CEP: 65.660-000 
I 
~ . 

CLAUSULA - III Retira - se da sociedade o sócio: WELIO REZENDE DE \ 

MESQUITA, acima qualificado, cedendo e transferindo suas quotas de capital 

totalmente integralizada no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 

real) cada uma para a sócia admitida. 

CLAUSULA - IV O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido a 

quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da sócia acima 

qualificada, o valor correspondente proporcionalmente a suas quotas de capital 

na sociedade, assim, também, como declaram haver recebido todos os direitos e 

haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamarem, seja a que titulo 

for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e 

irrevogável quitação. \ , 

CLAUSULA - V A sócia aqui admitida, na condição de cessionário da parte 

cedente de: WELIO REZENDE DE MESQUITA, a partir desta alteração assume 

todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transferidos pelos 

cedentes, passando a fazer partes integrantes da sociedade, com idênticos 

direitos e obrigações asseguradas aos outros sócios, conform~ ~~t~o ~Hsppstos no 
. r;,HFfE.\Tl. ~q ;, ;·:~l. ··~· · . • ~. , t . 

contrato de constituição. ' - m:. G-UÁOÁL:;PE 

assinatura 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA
ME DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. ,,Õpa/ d~ f ~ VQ 

~ ""' 
:!' P.2i! 1..!.zh "" 

CLAUSULA - VI O capital social da sociedade é de 300.000,00 (trezento J~:~ ~ 
reais), totalmente integralizado, dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas m ,b 

valor unitário de R$1,00 (hum real) e subscritas em: 

a) LUZIANA FONSECA DA SILVA, n.0 de quotas 150.000, no 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

b) LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, n.0 de quotas 150.000, 

no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO 

A Administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio, 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificado neste 

instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais, 

ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e 

investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora 

dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante 

terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da 

empresa, assinando isoladamente todos~·os documentos necessários à gestão dos 

negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo 

determinado e poderes específicos. 

CLAUSULA VIII -DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está im_P.edido de 
~ · ·-· ""'\t-Al 

exercer a administração da sociedade, por l ·· ~~Q;i= ~;JF\;hifm'\L · tud d e1: ~r~~'f'1~'tml~ vu e e 
., , '-•• j 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA -~,,.~Pa'd~G'" 
ME, DE ACORDO COM A LEI N". 10.406{2002- NOVO CODIGO CIVIL. t: ~,. ~l 

• !JL >-\>~ .. ~ 'l) 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vee~.e, ,-b 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime' 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA ATUSTADA CONSOLIDA- SE O 

CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO COM A SEGUINTE REDACÃO 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL 

A sociedade empresária gira sob a Denominação Social de: MUNDO VERDE 

LTDA-ME. 

.. ~·:,n~\cr?l\l 
CLAUSULA 11 -SEDE ..:tl'"\ttf:\\:~~:!.n~lU\lt 

• \' \)f.Jl\lt~~ . ! 

A sociedade tem sua sede na Rua Jose Olegário"CorrrJ~. o'!\I.~'Bairro Alto da 
c::.o~e,·e r • 

Guia, Floriano - PI, CEP: 64807-150. ~ 

_.-------ãss\natura . ......~ 
CLAUSULA 111 - OBJETIVO SOCIAL A sociedade filP~~eguinte 

l-
objeto social: RECUPERAÇÃO DE MATR o--NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE (REPARAÇÃO DE DESPERDICIOS DE PAPEL E 

PAPELÃO, PARA PRUDUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA) CNAE 

N° 3839-W99, COLETA DE RESfDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAE N° 3811-WOO, 

COLETA DE RESiDUOS PERIGOSOS, CNAE N° 3812-2, ATIVIDADES DE 

LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE 

LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, FORNOS, 

CALDEIRAS, DUTOS DE VENTIAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR) CNAE N° 

8129-0/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICfLIOS, CNAE N° 81.21-4-00, 

RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ~
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA- ...-~>alde ti' r,,,,, G 

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002 - NOVO CO DIGO CIVIL. -.{ J1 ~~.;o;, 

COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE ,~:':~} 
4687-7/01, COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE 

N°4687-7/03, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, 

EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, CNAE No 8111-7/00, LIMPEZA EM 

PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS CNAE N° 8121-4/00, ATIVIDADES 

PAISAGiSTICAS CNAE N° 8130-3/00, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES E 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE N' 4221-9/02-

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

CNAE N° 4221-9/03, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS CNAE N° 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

POÇOS DE AGUA, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTÃO DE REDES CNAE N° 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENT.E. · (RUAS; CAPINAÇÃO DE RUA; 

LIMPEZA DE ACOSTAMENTO .DE ESTRADA) CNAE N° 8129-0/00, 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CNAE N° 4292-8/01, OUTRAS 

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CNAE N° 4330-4/99, 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° 7711-0/00, 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE No 4923-0/02, TRANSPORTE 

ESCOLAR CNAE N° 4924-8/00, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 

PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CNAE N° 

4929-9/01, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES CNAE N ° 3600-6/02, 

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE N° 4330404, 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE (A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIA 

PARA CONSTRUÇÃO. DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURAS E.T.C.) 

CNAE N° 4299-5/99. 
- 111.1 

~ ~~:"t·~-~•c\Yt't... 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA

ME, DE ACORDO COM A LEI N° . . 10:406/2002- NOVO CODIGO CIVIL. 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

de duração é por tempo indeterminado. 

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL 

A sociedade empresária tem o capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), dividido em 300.p00 (trezentas mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 

(um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, da seguinte 

forma: 

a) LUZIAN A : FONSECA :DA SILVA, n.0 de quotas 150.000, no 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

b) LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, n.0 de quotas 150.000, 

no valor de R$ 150.000,p0 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

CLAUSULA VI- RESPONSABILIDADE 

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a 

responsabilidade de cada sócio é r~strita ao valor das suas quotas e está 

limitada à importância total qo capital social, respondendo todos 

solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VII- ADMINISTRACÃO 

A Administração da ' sociedade é exercida exclusivamente pelo sócio, 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificado neste 

instrumento, que assina isoladamente e~ todos os documentos sociais, ficando 

autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido 

dos mais ~o.lnÇt-1\\.0deres, podendo representá-la em J'uízo ou fora dele, nas 
.. ':\~u~SCU' 

•"\ ~~~ •• \\\ ~\oc \ \ u~'' .. '\)t" ~ 
. ·C ~'JI\í't\\. . ~ 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 1~ ~ 
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA- ~--r.~P .L;j; 

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. /' Pac .. ti;~ '?"' 
2Ass~ J} 

relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e mu.nicipai " .. y 
autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por 

todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando 

isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo 

inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes 

específicos. 

CLAUSULA VIII- EXPRESSÃO DE FANTASIA 

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA IX- RETIRADA DE PRO-LABORE 

O sócio no exercício da sociedade tem direito a uma retirada mensal a titulo de 

pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite 

estabelecido pela legislação do imposto de renda. 

CLAUSULA X- INDIVISIBILIDADE DAS QUOTAS 

( 
'~ 

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou ~ 

transferidas sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em 

igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira 

adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual 

pertinente. 

CLAUSULA XI - DAS FILIAIS 

A sociedade não possui nenhuma filial, mas quando servir aos interesses 

poderá abrir ou fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território 

nacional, destacando para estas uma parte do capital social da matriz. 

CLAUSULA XII- EXERCÍCIO SOCIAL 

Ao término de cada ,exercício soéial, ·em 31 de Dezembro de cada ano, os 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEbADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA
ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. /i~~·;;Pa1 

d(l G'<-., 

~ Pag.: /..bl ~ 
à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômi \~;Ass.:~ ~ 

. ~ b 

sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportado o- _ ' 

pelos sócios na proporção de suas quotas de capital. 

Parágrafo Único - a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, 

o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de 

lucros, no critério estabelecido pela Lei n°. 6.404/76. 

CLAUSULA XIII- FALECIMENTO 

No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será 

dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o 

levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do 

pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos 

legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o 

balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, 

vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES. 

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administradores 

darão preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3° do Código 

Civil, ou convocará os sócios consoantes o disposto no parágrafo ';!J do mesmo 

artigo. 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O ·Administradores deelara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
a~1~l~ r-Mltil~\FnL . .. · ---Üt~rnn.1A_'éu-PEar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

Con;;ere ~m O~iiina~ 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA- _.. 

ME, DE ACORDO COM A LEI N'. 10.406/2002- NOVO CO DIGO CIVIL.(.:~ 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, o "{'fi· :~~~ 
propriedade. -... _ 

CLAUSULA XVI- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 

Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as 

disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de Janeiro de 2002 - Novo 

Código Civil. 

CLAUSULA XVII- FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - Pl, para qualquer ação fundada 

neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento 

particular foi lavrado, 6brigam-se a cumprir o presente contrato, assinando em 

via única, o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 

Floriano- PI, 12 de Setembro de 2017. 

Sócia - Cotista 

DA SOARES 

.830/SSP/DF 
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
' e SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO 
co 

1 
A!i VERDE LTDA- ME, DE ACORDO COM A LEI No 1 <-'~ 

g:~~:~::d~"~:!t! 10/ 01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL. tv~ag .. 1fli.c"\ 
1 ; Ass. :~~: ' \~ b 

\t ' 

I Pelo presente instrumento LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, brasileir , 
, solteiro, empresário, nascido na cidade de Floriano/FI, em 26/04/1980, portador 
da Cédula de Identidade RG. N°. 1662539, expedida pela SSP/Pl e CPF. No. '-

849.648.473-49, r$idente e domiciliando na cidade Floriano/PI, na Rua Fernando 
Marques, n° 776! Bairro Centro, CEP 64800-068; e LUZIANA FONSECA DA 
SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida na cidade de São Francisco do ( 

Maranhão/MA, ~m 13/ 12/1977, portadora da Cédula de Identidade RG. N°. 
1283700947, expedida pela SSP /MA e CPF. N°. 757.759.643-49, e Carteira Nacional [ 

• de Habilitação ho 03670685893 expedida em 20/ 04/2015 com validade em 

126/03/2020, residente e domiciliada na cidade Barão de Grajau/ MA, na Travessa 
1 Valentim Ramos n° 1.3, Bairro do Campo, CEP 65660-000; Únicos sócios da 

I sociedade empreJaria Ltda., sob nome empresarial de: MUNDO VERDE LTDA-

l
ME, com sede so1ial na Rua Jose 0 \egario Correia, n° 316, Bairro Alto da Guia, CEP 
64807-150, Floriano/PI, inscrita no CNPJ. N° 13.770.899/0001-73, com ato 

I 
\constitutivo arquivado na junta comercial do Estado do Piauf em seção de 

1
01/ 06/2011 sob o NIRE n° 22200346219, resolvem de comum acordo e na melhor 

li forma de direito procederem à alteração e consolidação de seu contra to social em 
. obediência ao Código Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de 

·janeiro de 2003, mediante Clausula e condição a seguir. 

I -CLAUSULA I - A partir desta o objeto social passa a ser: Recuperação de 
I materiais não especificados anteriormente (a trituração, a limpeza e a 
classificação de vidro; a recuperação de aparas e desperdícios de papel e 
papelão, para a produção de matéria-prima secundária; a recuperação de 

I borracha, como pneus usados, para a produção de matéria-prima secundârial:._ 

I Distribuição de âgua por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto~ 
gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de residuos perigosos; 
I Recuperaçã.o de materiais plásticos; Construção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações 
esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas 
anteriormente (execução de escoramento; serviços de loteamento (subdivisão de 
terras) com execução de benfeitorias; Obras de açudes; Obras de outros tipos 

I 
(construção); Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de 
~c~\W.nto da construção; Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; 

J .,ij, ... f 
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 

• SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO p 
, CO ~e~,1 · "-A.JO.!i..;t, fvERDE L TDA - ME, DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 
I contabllld.td•G•r•t& 10V01/2002- NOVO CODIGO CIVIL. .. -~ 

Con•ultorlo Trlbut•rllo ~--,,.,c•Pd df> :-.,. . '~ ~' 
I ~ ~ · ~ PaglbY " I Comércio atacadista de residuos e sucatas metálicos; _Serviço de transp : ~ie.tJ~ f 
\ passageiros - locação de automóveis com motonsta; Transporte e ~Utr~,~·;:·-:b 
(Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob r~gime de .fretame-nto, 
j municipal; Locação de automóveis sem condutor; . Serv1ços combmados para 
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em l domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividade I de limpeza de ruas); Atividades paisagísticas; Construção de edifícios; Obras de 

r urbanização - ruas, praças e calçadas; Administração de obras; Montagem e 
1 desmontagem de andaimes e outras estruturas temporârias; Obras de alvenaria; 
I Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
l elevação de cargas e pessoas para uso em o bras. 

! CLAUSULA III- OBJETIVO SOCIAL 

I A sociedade empresária tem como objeto social: Recuperação de materiais nã~ 
especificados anteriormente (a trituração, a limpeza e a classificação de vidro; a e recuperação de aparas e desperdícios de papel e papelão, para a produção de 
matéria-prima secundária; a recuperação de borracha, como pneus usados, para a 
produção de matéria-prima secundária); Distribuição de água por caminhões; 

, Atividades relac~onadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos 
· não~perigosos; 9oleta de resíduos perigosos; Recuperação de materiais plásticos; 
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção 
de redes de dis~ibuição de energia elétrica; Montagem de estruturas metálicas; 

l Construção de i!stalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia 
t civil não espec~ficadas anteriormente (execução de escoramento; serviços de 
loteamento (su9divisão de terras) com execução de benfeitorias; Obras de .. j~~~~;: ~~&1{~utros tipos (construção); Serviços de pintura de edificios em 

HE "" \;Ul\U.~ . ~ ~~'(... oor\~,n~ 
- •'e ~~ n'te'' ~ CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2018 13:41 SOB N2 20180443577. 

I' PROTOCOLO: 180443577 DE 08/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11804738357. NIRE: 22200346219. 
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ~ONTRATO 
SOCIAL DA SOCIEDADEEMPRESARIA LIMITADA MUNDO p 
VERDE LTDA - ME, DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 
10/01/2002 -NOVO CODIGO CIVIL. Contabilidade G.,,, & 

Consultoria lrlbut6rll 

geral; Outras obras de acabamento da construção; Comércio atacadista de '
resíduos de papel e papelão; Comércio atacadista de resíduos e sucatas ._ 
metãlicos; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

I motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviãrio coletivo de passageiros, sob \ 
regime de fret.imento, municipal; Locação de automóveis sem condutor; 
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
Limpeza em pré ios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente ( tividade de limpeza de ruas); Atividades paisagísticas; 

, Construção de difícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
f Administração e o bras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras 
,
1
· estruturas tempo ãrias; Obras de alvenaria; Serviços de operação e fornecimento 
. de equipamento para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em 
l 
I obras. 
I 

' 
CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
O inicio da atividade empresarial ocorreu em 01/06/2011, e seu prazo de duração 
é por tempo indeterminado. 

CLAUSULA V- CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 

1 

(trezentos mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) e subscritas em 
moeda corrente do pais: 

a) LEANDR&. RIBEIRO DE CARVALHO, n° de quotas 150.000, no valor de 
R$150.000 00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do capital; 

b) LUZIAN FONSECA DA SILVA, n° de quotas 1500000, no valor de~ 
1500000,00 cento e cinquenta mil reais), representando 50 % do capital . 

. Parágrafo Único - Os sócios não responderã.o subsidiariamente pelas obrigações 
!sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, Vlll, do Código Civil, 
I Lei 100406/ 20020 

i 

CLAUSULA VI- DA RESPONSABILIDADE 
Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/ 02- Novo Código Civil, a responsabilidade 
de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e está limitada à importância total 
do ~apítal social, resp~.~,d~Reo todos solidariamente pela integralização do capital 
soctal. o 'o •• ··i~"''· 

õl\\tf~\} ~~~~~\._\.\\>~ 
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- e 1to~ 
C.:>t\'te~ I 

ISTRO EM 09 / 11/20 18 13:41 SOB N2 20180443577. 
s \natU(ÔPROTOCOLO 43577 DE 08/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

2!~ .. """\ ~18 . NIRE: 22200346219. ,., !L~- _ll LX:>!::'1~--~ LTDA - ME 

.. ~~~~ ~~~ RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
í)(»i'-"1 SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 09/11/2018 
www.piauidigital.pi.gov . br 

3 

A validad1 deste documento , 
I 

se impresso, fica s uj eito à comp rovaçã o de sua a ute nticidade nos respectivos porta i : 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



. l 

l l[!l~· 
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATf~-
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUND( ~ 
VERDE L TDA - ME, DE ACORDO COM A LEI No ~fl6:-D · Cf7 <'' '"' Ue~ 

Conrablfidl~ Getaf & l Consultoria TributAria 10/01/2002- NOVO CODIGO CIVIL. r:::·~~ 

.. ~ CLAUSULA Vil - DAS QUOTAS õ- , b 

As quotas da soc~edade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou tran ferid 
sem o expresso consentimento dos outros sócios, cabendo, em igualdade de preço' 

1 
e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, formalizando, 

' se realiza a cessãq delas, alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA VIII- EXPRESSÃO DE FANTASIA 
I A sociedade tem corno expressão de fantasia: MUNDO VERDE. 
t 

I CLAUSULA IX- ADMINISTRACÃO 
I A partir desta data a administração será exercida pelo sócio LEANDRO RIBEIRO 
DE CARVALHO, com os poderes e atribuições de representá-la em juizo ou fora 
dele, nas relações com terceiros, nas repartições publicas federais, estaduais e 
municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros 
por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, 
assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, 
podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e 
poderes especificas autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em ativiçiades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da socie~ade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 
1.015, 1064, CC/2002) 

I CLAUSULA X- kETIRADA DE PRO-LABORE 
I O sócio no exercício da sociedade tem direito a uma retirada mensal a título de 
i pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido 
pela legislação do imposto de renda. 

CLAUSULA XI- EXERCÍCIO SOCIAL 
Ao termino de cada exerdcio social, em 31 de Dezembro de cada ano, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e de resultado econômico, sendo 
que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos 
sócios na proporção de suas quotas de capital. 

Parágrafo Único- a critério dos sócios e no a.t~ndii~\~R~ea própria sociedade, o 
total ?u parte dos l~cros poder.ão se~ pesti~.ti€Js \\\~açao de reservas de lucros, 
no cnténo estabelecido pela Lei n°. 6.404/?f6:,Uf\DA . , 

. '"a , .. ,.~ ,..,m ong 
C.:.tn"~~ ~ 
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO D CON"(~ATO 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO fjY' 
jVERDE LTDA - ME, DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 
!10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL. 

! CLAUSULA XII- DAS FILIAIS 
\ A sociedade não possui filial, podendo quando servir ~os interesses, abrir ou 
: fecbar outras neste Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando 
1 para estas uma p,rte do capital social da matriz. 

1 CLAUSULA XII~ - FALECIMENTO -
No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será 
dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o ( 
levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-

i morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, ( 

I ou então, os herd~iros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, 
em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira 
após (60) dias da data do evento. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES. 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e o administrador dará 
preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil, ou 

!
convocará o sócio consoante o di:posto no parágrafo 2° do mesmo artigo. 

CLAUSULA XV- DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO ! O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA XVI- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicados as dísposiçõe 
legais constantes ta Lei 10.406/ de 10 de Janeiro de 2002- Novo Código Civil. 

CLÁUSULA XVII- FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - PI, para qualquer ação fundada neste 

!contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 
··•"\ Al tJ{·ÇfE\Õ~:\:· ,~\Utit E 

· ,_ t 'E. t;til\DA.Ll\P 

C:>n"e~·e ~p,"!> 
o,-ig.ina6 
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[ ~: • pUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO~ONTR "' Or 
~ 1 " . pOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADÃ" NDO L)} 
, co ? A!i fERDE LTDA - ME, DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE W 
l g~~~'.:::~~~d~~~~~;:~~ 10/01/2002- NOVO CODIGO CIVIL. 

I E por se acharemlem perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular 
l foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, um via única destinada ao 
' registro e arquivattnento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 

I 
I 

Floriano/FI, 06 de novembro de 2018. 
I ~.,J.._"-

i ~~~ r(JJ~ Al lC 
o~.LEANDJo Rrà\t'Ro'-bE ~ARV ALHO 

Sócio - administrador 

~ • .aPlana JoU)Ler;l o/;!. SJjlAJa.. 
LUZiiNA FONSECA DA SILVA 

Sócia- quotista 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
13.770.899/0001-73 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
MUNDO VERDE LTDA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MUNDO VERDE 

DIGO E DESCRIÇ O DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

CADASTRAL 

38.39-4-99- Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIV1DADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4-00- Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.32-7-00- Recuperação de materiais plásticos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.1 3-8-00 - Obras de urbanlzaç.ão- ruas, praças e calçadas 
42.21 -9-02- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21 -9-03- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 -Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral 
43.30-4-99 -Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-01- Administração de obras 
43.99-1-02- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 

DATA DE ABERTURA 
01/06/2011 

43.99-1-04- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 
46.87-7-03 - Comércio atacadista de reslduos e sucatas metálicos 

I LOGRADOURO 
R JOSE OLEGARIO CORREIA 

I COMPLEMENTO ........ 
I CEP 
~4.807-150 

I BAIRRO/DISTRITO 
ALTO DA GUIA 

ENDEREÇO ELETR NICO 
ATENDIMENTO@RRCONTAS.COM.BR 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

~~···· 

I SITUAÇ:Xo CADASTRAL 
ATIVA 

[ IIOTI\10 DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I snuAÇ:Xo ESPECIAL ........ 

I MUNiciPIO 
FLORIANO 

I TELEFONE 
~89) 3521-1017 

. provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

:mitido no dia 20/02/2020 às 17:05:29 (data e hora de Brasília). 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 
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2/2020 

NUMERO DE INSCRIÇ O 
13.770.899/0001-73 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
I.,UNDO VERDE LTDA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
01/06/2011 

CADASTRAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
49.23-0-02- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de f retamento, municipal 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
81.11-7-00- Serviços combinados para apolo a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.21-4-00- Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

CODIGO E OESCRIÇ O DA NATUREZA JUR DICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

e 
1 

LOGRADOURO 
R JOSE OLEGARIO CORREIA 

I CEP 
64.807-150 

I BAIRRO/DISTRITO 
ALTO DA GUIA 

I MUNiciPIO 
FLORIANO 

I COMPLEMENTO -······· 

ENDEREÇO ELETR NICO 
ATENDIMENTO@RRCONTAS.COM.BR 

I TELEFONE 
(89) 3521-1017 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

~ 
~ 

I SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

O CADASTRAL 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

e ·provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

:mitido no dia 20/02/2020 às 17:05:29 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

**•····· 
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18/02/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

~-v_o_l_ta_r __ ~~~~ __ l_m_p_ri_m_i_r ~ 

CAl 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS- CRF 

Inscrição: 13.770.89910001-73 

Razão Sociai:MUNDO VERDE LTDA ME 
Endereço: RUA JOSE OLEGARIO 316 I ALTO DA GUIA I FLORIANO I PI I 64800-000 

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 Servico - FGTS. 

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

Validade:08/02/2020 a 08/03/2020 v-

Certificação Número: 2020020803092176306008 

Informação obtida em 18/02/2020 16:37: 32 

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

https:llconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



~· 

PODER JUD.CIÁRlu 
JUST I ÇA DO TPARAL HO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : MUNDO VERDE LTDA 
(MATRI Z E FILIAIS ) CNPJ : 1 3 . 770 . 899/0001-73 

Certidão n° : 4870 780/2020 
Expedição : 18/02/2020 , à s 16 : 38 : 34 
Va l idade : 15/08/2020 - 180 (cento e oiten ta ) dias , contados da data 

de sua e xpediçã o . 

Cer ti f i ca - se que MUNDO VERDE LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), i n s crito(a ) no CNPJ sob o n° 
13.770 . 899/0001-73, NÃO CONSTA do Banc o Nacio nal de Devedores 

Trabalhi s t as . 
Certidã o e mi t ida com base no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalh o , acrescenta do pela Lei n° 12 .440 , de 7 de ju l ho de 2011 , e 
na Resolução Admini s trativa n° 1470/201 1 do Tr i bu na l Superior do 
Trabalh o , de 2 4 d e agosto de 2011 . 
Os dados cons t an t es d esta Certidão são de responsab il i dade dos 
Tribunais do Traba l ho e estão at u a l izados até 2 (dois) dias 
anteriores à d ata da sua expedição . 
No caso de pessoa jur ídica , a Certidão a testa a empresa em relação 
a todos os seus estabeleci mentos , agências ou filiais . 
A aceitação d e s ta cert idão condiciona - se à verificação de sua 
auten t icidade no p o r ta l d o Tribun al Superior do Trabal h o na 
Internet ( h t tp : I /www. t s t . jus . b r ) 
Certidão emitida gratuitament e . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Naciona l de Devedo r es Trabalh istas constam os dados 
neces s ários à iden tif icação das pesso a s natura i s e jurídicas 
inadimplentes perante a J ustiça do Traba l ho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentenç a conde natória tra nsitada em j u lgado ou em 
acordos judiciais trabal h istas , i n cl u sive no concernente aos 
reco lh ime n tos prev idenciários , a h onorá r ios , a 
emo lumentos ou a recol h imentos determi na dos em l ei ; ou 
de execução d e a co rdos firmados peran t e o Ministé r io 
Traba lho ou Comissão d e Conciliação Prévia. 

custas , a 
decorrentes 
Púb l ico do 



18/02/2020 Emissão de 2" via de Certidão 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MUNDO VERDE LTDA 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabi lidade do sujeito passivo acima identif icado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5. 172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1. 751, de 2/10/201 4. 
Emitida às 09:02:53 do dia 10/01/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/07/2020. v 
Código de controle da certidão: 676A.8257 .9154.8351 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta .19, Prep~rar pági!la 
lliii para 1mpressao 

servicos.receita. fazenda .gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResulladoSegVia.asp?Origem= 1 & Tipo= 1 &NI= 13770899000 173&Senha= 1/1 



18/02/2020 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
n° 200113770899000173 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI no 0112005) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.486.996-2 

CNPJ/CPF 

13.770.899/0001-73 

RAZÃO SOCIAL 

MUNDO VERDE LTDA ME 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham 
a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo 
os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada 
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para 
constar, foi emitida a presente certidão. 

-Chefe da Seção de Dívida Ativa
Procuradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/0112020, às 03:20:19 

VÁLIDA ATÉ 26/04/2020 y 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCe•·tidao.jsp 

Chave para Autenticação: EIAO-BD4C-F420-6A6A-A040-2AA2-8267-89D4 

https://webas.sefaz.pi .gov. br/certidaoNegativa/servleVControlador?acao=9&numCertidao= 200113770899000173 1/1 



20102/2020 Certidão de Situação Fiscal e Tributária 

.,._.;:;P .,.... ?. ..:. * .... __ 
~;:;:;~~:!J GOVERNO DO ESTADO DO PIA UI 

--===-=~$;~~!•~ SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
n° 2002201377089900017301 

RAZÃO SOCIAL 

MUNDO VERDE LTDA ME 

ENDE REÇO BAIRRO OU DISTRITO 

RUA JOSE OLEGARIO CORREIA 316 ALTO DA GUIA 

MUNICI PJO CE P FONE(S) N"(S) FAX (N") 

FLORIANO 64800000 

C PF/C PJ (N°) INSCRIÇÃO ESTADUAL 

13.770.899/0001-73 19.486.996-2 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabi lidade 
do sujeito passivo ac ima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se 
em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2020, às 08:40:47 

VÁLIDA ATÉ 20/04/2020 v 

ESTE DOCUMENTO ~ÃO TE RÁ VALfDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO Sl TE http ://webas.sefaz.pi.gov.b r/cer tidaoSituacao/jsp/validarCer tidao.jsp 

Chave para Autenticação: 4F40-EE I 3-7644-FC I A-2B7E-COA8-8FC0-452B 

hllps://webas.sefaz. pi .gov.br/certidaoSituacao/servleVControlador? acao=9&numCertidao=200220 1377089900017301 &tipoDocumento=CNP J 1/1 



FLORIANO 
GOVERNO MUNICIPAL 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS 

REQUERENTE /INTERESSADO: 

RAZÃO SOCIAL: MUNDO VERDE L TOA 

E FANTASIA: MUNDO VERDE 

INFORMAÇCES GERAIS DO REQUERENTE: 

ENDEREÇO: Rua José Olegário Correia, 316 

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí 

BAIRRO: Alto da Guia 

CNPJ: 13.770.899/0001-73 

ATIVIDADE: 3839-4/99- Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

CERTIFICAÇÃO 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não 

registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, 

do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, 

constatamos não existi r pendências I débitos fiscais e dfvida ativa em nome do contribuinte 

supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido 

contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda. 

DIRETORIA DA RECEITA 
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

N° 000601 /2020 
Emitida via Internet em: 20/02/2020 

Válida até: 20/05/2020 

www.floriano.pi.gov.br 



[Autenticação) 

e ·scrição -----, ód. Contribuinte r N° do Alvará I Validade 

-+699 ~.-2_2_4_69_9 ____ __,L ~-__ 3_o_2_t2_o_2o __ __li L 31 11 212o2o 

Emissão -

16/01/2020 

Jntribuinte 

Jme: MUNDO VERDE L TOA 

" F/CNPJ: 13.770.899/0001-73 

Jme Fantasia: MUNDO VERDE 

rlqereço 

Jgradouro: RUA JOSE OLEGARIO CORREIA 

Jirro: ALTO DA GUIA 

fade: FLORIANO 

"'•'h?l\l 

Número: 316 

CEP: 64807-150 

Estado: Pl 

e .vidadePrincipal ~------------------------~ 
9-4/99-00- RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

>servações 

resente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendc 
do como quitação de tributos. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIB_uiÇÃO DE 1° GRAU 
CERTIDAO ESTA DUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FAL~NCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N° 1781306 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de 
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI , 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇOES DE FAL~NCIA, CONCORDATA, 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL: MUNDO VERDE L TOA 
CNPJ : 13770899000173, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO 
ENDEREÇO: R JOSE OLEGARIO CORREIA 
BAIRRO: ALTO DA GUIA, MUNICIPIO: FLORIANO· Pl 

OBSERVAÇOES: 

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Piauí; 

Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE tAL~NCIA , CONCORDATA, 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidão; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica ; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados d~ instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias. 

Certidão emitida em 18 de Fevereiro de 2020 às 16 h 41 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no si te do 
Tribunal de Justi ça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus .br) , link "Certidão 
Negativa de 18 Instância". Certidão N° 1781306. Código verifi cador: 
15C32.05A66 .67EAF.CF9A8 

FOLHA 1 de 1 



Página 

Conselho de Ar~uitetura e Urbanismo 
do. Brasil 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSO/ 
JURIDICA 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei N° 12378 de 3 1 d e Dezembro d e 2 010 

NO 0000000554680 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Validade: 31/05/2020 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se reg istrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra err 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s 
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) 

-- INFORMAÇÕES DO REGISTRO-----------------------

Razão Social: MUNDO VERDE L TOA 
Data do Ato Constitutivo: 
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 
Data de Registro: 26/11/2014 
Registro CAU : PJ28421-1 
CNPJ: 13.770.899/0001 -73 
Objeto Social : RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE 3839-4/99; 

COLETA Dt RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE 3811-4/00; COLETA DE RESIDUOS 
PERIGOSOS, CNAE 3812-2; ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 
CNAE 8129-0/00;LIMPEZA EM PRtDIO E DOMICILIOS, CNAE 8121-4/00; .RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLASTICOS, CNAE 3832-7/00; COMERCIO ATACADISTA RESIDUOS DE fiAPEL E 
PAPELÃO, CNAE 4687-7/01 ; COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATA, CNAE 
4687-7/03; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, .EXCETO CONDOMINIOS 
PREDIAIS, CNAE 81 11-7/00; LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICILIOS, CNAE 8121-4/00; 
ATIVIDADES PAISAG STICAS CNA.E 8130-3/00. CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE 
DISTRIBUI§ÃO 'DE ENERGIA ELETRICA CNAE 4221-9/02, MANUTENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUI ÃO DE ENERGIA ELtTRICA CNAE 4221-9/03, CONSTRUÇÃO DE INSTALA80ES 
ESPORTIV S E RECREATIVAS CNAE N° 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUCÃ DE 
POÇOS DE AGUA, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO Dr REDES 
CNAE3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 
8129-00, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE 42a2-8/01, OUTRAS OBRAS DE 
ACABAMETO DA CONSTRUÇÃO CNAE 4330-4/99, LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM 
CONDUTOR CNAE 7711-0/00, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE f=SASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE 
AUTOMOVEIS COM MOTORISTA CNAE 4923-0/02, TRANSPORTE ESCOLAR CNAE 49~4-8/00, 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO 
MUNICIPAL, CNAE 4929-9/01 , DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHOES CNAE 3600-6/02, 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CNAE 4330-4/04, OUTRAS OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 4299-5/99. 

Atividades econômicas: 

-ATIVIDADES PAISAGISTICAS 
-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 
-COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS 
-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
-LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIOS 
-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
- RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
-SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 
-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 

Capital social: R$ 300.000,00 
Última atualização do capital : 23/10/2012 

- - RESPON SÁVEIS TÉCNICOS ------------------------- 

Nome: MARINALDO MOTA DA ROCHA JUNIOR 

A auten~cidade desta Certidao pode ser venficada em: httpsJisiccau.caubr.gov.brlapplviewlsighVe><terno?form=Servicos. com a chave: A 19023 

Impresso em: 2010112020 és 17:05:33 por: MUNDO VERDE. Ip: 170.84.147.215 
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Conselho de Ar~uitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOf 
JURIDICA 

Título: 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Arquiteto e Urbanista 

Início do Contrato: 27/10/2014 
Número do RRT: 2882958 
Tipo de Vínculo: EMPREGADO 

NO 0000000554680 

Designação: RESPONSABILIDADE TÉCNICA DENTRO DAS ATIVIDADES CONCEDIDAS AO PROFISSIONAL 
ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO W 21 CAU/BR. 

---- OBSERVAÇÕES ------------------------------------------------------------

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidã' 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 
- Válida em todo o território nacional. ,.. 

I 

(t1 D: t-J '.S-
Certidão n• 554680/2020 

Expedida em 20/01/2020, Florlano/PI, CAU/PI 

Chave de Impressão: A19D23 

A autenUcidade desta Certidao pode ser verificada em: hnps://siccau.caubr.gov.br/applviewlsighVextemo?lonn=Servicos, com a chave: A 19D23 

Impresso em: 20101/2020 âs 17:05:33 por: MUNDO VERDE, ip: 170.84.147.215 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUi CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercfcio da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais. 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE Pl 

Certidão n.•: Pl/2020/00000823 
Nome: ROGERIO DE HOLANDA SOARES CPF: 273.568.333-87 
CRC/UF n.• Pl-005769/0 Categoria: CONTADOR 
Validade: 18.05.2020 v-
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO 

Confirme a existência deste documento na página http:/1201.33.23.184/spwPI/principal.htm. mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 273.568.333-87 Controle : 2548.2861 .3175.3489 

<lssinatura 

3.23. 178/scripts/SQL dhpv03PI.dll/ login 
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álise pelas Índices do Balanço :! Pag.: gt._.:f.~-
'lciado para: R & H CONTAS LTDA EPP ~ Ass.:~ ~ Fc• fll~ 
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'Ano: 1212018 11:)1 ~reço: RUA JOSE OLEGARIO CORREIA, Complemento:, N.0 : 316, Bairro: ALTO DA GUIA, Cidade: Floriano, Estado: 1·, P: 6480715C r 
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ligo Nome 

Valores 

Expressão 

c11/c21+c23 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

1.440.633,02 I 20 .376,38 + 0,00 
Quanto a Empresa possui a curto prazo para quitar suas obrigações de curto e longo prazo. 

Quanto maior melhor. 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE c111c21 

1.440.633,02 I 20.376,38 
Quanto a Empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer 

face ao total de suas dividás de curto prazo. 
INDICE DE SOL VENCIA GERAL c11c21+c23 

1.993.721 ,63 I 20 .376,38 + 0,00 
Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos(totais), para pagamentodo total de suas 

dívidas .Quanto maior o resultado, melhor será a condição da empresa. 

LUZIANA FONSECA DA SILVA 
SÓCIA -ADMINISTRADORA 

CPFIMF: 757.759.643-49 
RG: 283.700.947 - SSP-MA 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO 
SÓCIO ·ADMINISTRADOR 

CPF/MF: 849.648.473-49 
RG: 1.662.539 SSP1PI 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUf 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercfclo da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabil idade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE Pl 

Certldlio n.O: Pl/2019/00006380 
Nome: ROGERIO DE HOLANDA SOARES CPF: 273.568.333-87 
CRC/UF n.• Pl-005769/0 Categoria: CONTADOR 
Validade: 31 .12.2019 
Finalidade: LIVRO DIÁRIO 

Livro: DIARIO 
N° 007/ Exerclc lo: 2018 

Confirme a existência deste documento na página http:/1201 .33.23.184/spwPI/principal.htm, mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 273.568.333-87 Controle : 1925.1552.1866.2180 

ROGERIO DE HOLAN DA 
SOARE$:27356833387 

~ .33.23.178/<oript./SQl_dhP"03PI.dMoglo 

k ---~~-~ ............... ~~ ... - · • 

2Ssinatura 

j F> "1 11 ,.20~ 
I,JJ\t'fo • ~- ...Y~- - -

1/1 

...... 



TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 48 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 48 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 007, referente 
ao período 01/01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercfcio social 
em 31/12/2018, da firma MUNDO VERDE LTDA , estabelecida no(a) RUA 
JOSE OLEGARIO CORREIA, n° 316, bairro ALTO DA GUIA, CEP 64807-150, 
cidade Floriano, estado Pl , inscrita no C.N.P.J. 13.770.899/0001-73 e 
registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n° I' ·~ 
22200346219 por despacho de 01/0?/2011. . / {~ ~ 

p .... • /-)o j.l) _(J.,,(1 . ..--~ ht "t{.1Jf/J:cv ~ :; . t' ~ · 
W ·C .r1J2, {)JvL)f/J..?OV -1·?5 I lf' I - J 

F U(/..D}·)~ Jcw""~e:.t?A- JCP ~U~ANA FONSECA DA SILVA 
S<6CIA - ADMINISTRADORA 

CPF/MF: 757.759.643-49 
RG: 283.700.947- SSP-MA 

S<}va., f\ I n vUv ( G 
LE~IBEIRO DE CARVALHO 

SÓCIO- ADMINISTRADOR 
CPF/MF: 849.648.473-49 

RG: 1.662.539 SSP/PI 

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 201 8 



Balanço Patrimonial 
Licenciado para: R & H CONTAS L TOA EPP 
Empresa: MUNDO VERDE LTDA - CNPJ: 13.770.899/0001-73 
NIRE: 22200346219- Data : 01/06/2011 

Conta 

1.1 

1.1 .1 

1.1.1.01 

1.1.1 .01 .01 

1.1.1 .01 .01 .001 

1.1.1.02 

1.1.1.02.01 

1.1.1.02.01 .002 

1.1.1.02.51 

... 1.1.1.02.51.003 

• . 1.1 .05 
1.1.1.05.03 

1.1.1.05.03.007 

1.4 

1.4.4 

1.4.4 .01 

1.4.4.01 .01 

1.4.4.01 .01 .003 

1.4.4.01 .01 .004 

1.4.4.01 .01 .005 

1.4.4.01 .01 .006 

Doscrlção 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

NUMERARIOS 

CAIXA GERAL 

CAIXA 

BANCOS 

CONTA MOVIMENTO 

BANCO DO NORDESTE C.C 16.938-0 

APLICACOES FINANCEIRAS 

APLICAÇÃO FUNDO BNB 

DESPESAS ANTECIPADAS 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

INSS A COMPENSAR 

NAO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

BENS EM OPERACAO 

BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PREST.SERVICOS 

EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES 

VEICULOS 

MOVEIS E UTENSILIOS 

COMPUTADOR 

Data de Encerramento: 31/12/2018 

~· 
fiY 

,, .. ::::.:: ~ 
31/12/2018 

1.993.721,63 D 
1.440.633,02 D 

1.440.633,02 D 

1.402.124,59 D 

1.402.124,59 D 

1.402.124,59 D 

22.217,84 D 

1.779,21 D 

1.779,21 D 

20.438,63 o 
20.438.63 D 

16.290,59 o 
16.290,59 D 

16.290,59 D 

553.088,61 D 

553.088,61 D 

553.088,61 D 

553.088,61 o 
425.711 ,23 D 

70.000,00 D 

37 .021 ,38 o 
20.356,00 D 

Valor de Ativo e Passivo: RS 1.993.721 ,63 (Hum Milhão Novecentos e Noventa e Três Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)'. 

! (jtt M{• lootw!t:< da_ SJW: 0:JSJ, • k ~ l.. 
LÔZIANA FONSECA DA SILVA LE.~NDRO RIBEJRÓ DE CARVALHO 

SÓCIA- ADMINISTRADORA SÓCIO- ADMINISTRADOR 
CPF/MF: 757.759.643-49 CPF/MF: 849.648.473-49 

RG: 283.700.947 - SSP-MA RG: 1.662.539 SSP/PI 

Continua ... 



Balanço t;>atrimonial 
Licenciado para: R & H CONTAS LTDA EPP 
Empresa: MUNDO VERDE L TOA - CNPJ: 13.770.899/0001-73 

NIRE: 22200346219- Data: 01/0612011 

Conta 

2 
2.1 

2.1 .1 

2.1.1.03 

2.1.1.03.01 

2.1.1.03.01.001 

2.1.1.03.01.002 

2.1.1.03.02 

2 .1.1.03.02.005 

2.1.1.03.02.008 

2.1 .1.03.03 

2.1.1.03.03.001 

2.1.1.52 

2.1.1.52.03 

2.1.1.52.03.001 

2.4 

2.4 .1 

2.4.1.01 

2.4.1.01 .01 

2.4.1 .01.01.001 

2.4.2 

2.4 .2 .01 

2.4.2.01 .02 

2.4.2.01 .02.001 

2.4.2.01.02.002 

2 .4 .5 

2.4.5.01 

2.4.5.01 .01 

2.4.5.01.01 .001 

Descrição 

PASS I VO 

CIRCULANTE 

OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS 

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 

INSS A RECOLHER 

FGTS A RECOLHER 

OBRIGACOES FISCAIS 

IRRF A RECOLHER 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 

OBRIGACOES TRABALHISTAS 

SALARIOS A PAGAR 

PARCELAMENTOS 

PARCELAMENTO FEDERAL 

PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL REALIZADO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVAS 

RESERVAS 

RESERVAS DE LUCROS 

RESERVA LEGAL 

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 

OUTRAS CONTAS 

LUCRO E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA 

Fortes Contábi 

31 /1212018 

1.993.721 ,63 c 
20.376,38 c 
20.376,38 c 
20.081,52 c 
14.770,74 c 
6.985,63 c 
7.785,1 1 c 

993,70 c 
126,40 c 
867,30 c 

4.317,08 c 
4.317,08 c 

294,86 c 
294,86 ,c 
294,86 c 

1.973.345.25 c 
300.000,00 c 
300.000,00 c 
300.000,00 c 
300.000,00 c 

1.558.999,59 c 
1.558.999,59 c 
1.558.999,59 c 

87.816,09 c 
1.471 .183,50 c 

114.345,66 c 
114.345,66 c 
11 4.345,66 c 
114.345,66 c 

Data de Encerramento: 31/12/2018 
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.993.72 1,63 (Hum Milhão Novecentos e Noventa e Três Mil Setecentos e V inte e Um Reais e Sessenta e Três Centavos) . 

v 
!.tU ú, ·t 1·t:t Jc,·w.c.et vkt ,v l?ucA .(\"r)\ k A ~ l~ 
LUZI~NA FONSECA DA SILVA LE~ND~~IBEIRO DE CARVALHO 

( 

SÓCIA - ADMINISTRADORA SÓCIO- ADMINISTRADOR 
CPF/MF: 757.759.643-49 CPFIMF: 849.648.473-49 

RG: 283.700.947- SSP-MA RG: 1.662.539 SSP/PI 
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Demonstração do Resultado do Exercício 
Licenciado para: R & H CONTAS LTDA EPP 
Empresa: MUNDO VERDE L TOA o CNPJ: 13.770.899/0001°73 
NIRE: 22200346219 o Data: 01/0612011 
Estabelecimentos: 0001 o MUNDO VERDE LTDA; Centros de Resultado: 001 o GERAL 

Conta 

(+) 010 

010.01 

010.01.01 

010.01.02 

(-) 020 

020.01 
020.0 1.04 

020.02 

020.02.01 

(=) 030 

(o) 040 

040.01 

040.02 

(=) 060 
(-) 070 

070.01 

070.02 

070.03 

070.03.02 

(=) 150 . 

(=) 200 

Descrição 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL 
FATURAMENTO MERCADORIAS E SERVICOS 

REVENDA DE MERCADORIAS 

PRESTAÇÃO DE SERVICOS 

DEDUCOES DA RECEITA 
IMPOSTOS INCIDENTES 

SIMPLES NACIONAL 
OUTRAS DEDUCOES 

VENDAS CANCELADAS 

RECEITA LIQUIDA 
CUSTO MERCADORIAS E SERVICOS 

CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 

LUCRO BRUTO 
DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS TRIBUTARIAS 
RESULTADO FINANCEIRO 

DESPESAS FINANCEIRAS 
RES. ANTES DO IMP. RENDA E CONT. SOCIAL 

RESULTA LIQUIDO DO EXERCICIO 

i.AY;;ütl({ :lotwt'tl c&:! .ífkv.. 
LUZIANA FONSECA DA SILVA 

SÓCIA o ADMINISTRADORA 
CPF/MF: 757.759.643-49 

RG: 283.700.947 o SSPOMA 

.. . ' 
• I : • •• ~ ; .· H~It;IPAl 
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01 /01/2018 
a 

31/12/2018 
1.311 .260,99 

1.311.260,99 

176.660,89 

1.1 34.600,1 o 
7.425,11 

6.712.62 

6.712,92 

712,49 

712,49 

1.303.835,88 

116.874,47 

41 .518,80 

75.355,67 

1.186.961,41 

1.072.615,75 

1.069.683,15 

2.059,74 
872,86 

872,86 

114.345,66 



TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 48 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 48 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 007, referente 
ao periodo 01 /01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercicio social 
em 31/12/2018, da firma MUNDO VERDE LTDA , estabelecida no(a) RUA 
JOSE OLEGARIO CORREIA, n° 316, bairro ALTO DA GUIA, CEP 64807-150, 
cidade Floriano, estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 13.770.899/0001-73 e 
registrada no( a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n° 
22200346219 por despacho de 01 /06/2011 . 

p ,p ,ll'\, f1 V F7. I 
J..QJJ., -?,Uh hu., C}fft YIN~\ ~ 
LÜZIAr4iA FONSECA DA SILVA 

SÓCIA- ADMINISTRADORA 
CPF/MF: 757.759.643-49 

RG: 283.700.947- SSP-MA 

Floriano-PI , 31 de Dezembro de 2018 

sJ~edB~ }.~ARVALHO 
SÓCIO -ADMINISTRADOR 

CPF/MF: 849.648.473-49 
RG: 1.662.539 SSP/PI 
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PIUH~OV~ 
0SUVlÇOS 

Contribua para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta I 

DECLARACÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL.DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO No 005/2020 
PROCESSO ADMIN,STRATIVO No 013.000078/2020 

MUNDO VERDE L TOA, estabelecida na Rua José Olegário Correa, 
316, Bairro: Alto da Guia, Floriano-PI , inscrita no CNPJ sob n°.: 13.770.899/0001-
73, neste ato representada pelo seu sócio administrador Leandro Ribeiro de 
Carvalho, com CPF: 849.648.473-49, no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII , do Artigo 
r da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 
Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.0 9.854 , de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Por ser verdade assina a presente. 

Guadalupe-PI , 27 de fevereiro de 2020 

\ (JJ. Q '"' ,Q ' 
MUNdo" vERDE LTDA 

Leandro Ribeiro de Carvalho 
Sócio Administrador 

CPF: 849.648.473-49 

Rua Jose Olegário, 316 Alto da Guia 
Floriano Pl 64800-00 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 
lnsc. Estad: 19.486.996-2 
leandroantao@hotmail.com 
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f1UH2)0 VIJU)J 
CtSU'VlÇOS 

Contribua para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta I 

DECLARACÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO No 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013.000078/2020 

MUNDO VERDE L TOA, estabelecida na Rua José Olegário Correa, 
316, Bairro: Alto da Guia, Floriano-PI , inscrita no CNPJ sob n°.: 13.770.899/0001 -
73, neste ato representada pelo seu sócio administrador Leandro Ribeiro de 
Carvalho, com CPF: 849.648.473-49, no uso de suas atribuições legais, vem : 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 
participação na licitação citada , que não foi declarada inidônea e não está 
impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de 
contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de 
fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

Guadalupe-PI , 27 de fevereiro de 2020 

~~L roA 
Leandro Ribeiro de Carvalho 

Sócio Administrador 
CPF: 849.648.473-49 

Rua Jose Olegário, 316 Alto da Guia 
Floriano Pl 64800-00 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 
lnsc. Estad: 19.486.996-2 
leandroantao@hotmail.com 



• 

• 

ft\JHI)O VIRJ)J 
osmvtços 

Contribua para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta I 

DECLARACÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO No 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013.000078/2020 

MUNDO VERDE L TOA, estabelecida na Rua José Olegário Correa, 
316, Bairro: Alto da Guia , Floriano-PI , inscrita no CNPJ sob n°.: 13.770.899/0001-
73, neste ato representada pelo seu sócio administrador Leandro Ribeiro de 
Carvalho, com CPF: 849.648.473-49, no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requis itos de 
habilitação. 

I 

Por seryerdade assina a presente. 

Guadalupe-PI , 27 de fevereiro de 2020 

{;.)~a~~ k. 
M~~~vVvE~DE LTDA 

Leandro Ribeiro de Carvalho 
Sócio Administrador 
CPF: 849.648.473-49 

3 

< 
c 
G 

Rua Jose Olegário, 316 Alto da Guia 
Floriano Pl 64800-00 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 
lnsc. Estad: 19.486.996-2 
leandroantao@hotmail.com 



« 

MUNDO VERDE L TOA 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 

Rua José Olegário Correa, 316, Bairro: Alto da Guia 
CEP: 84.800-000 Floriano-PI 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO No 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013.000078/2020 

ENVELOPE No 01- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

-

..... 
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Gíiaêlalu 
CON STRUINDO UMA N OVA HISTÓRIA 

ATA DE REALIZAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N° 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000780/2020 

As dez horas do dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se o 
Presidente da CPL deste Órgão e respectivos membros, designados por Portaria, em atendimentos às 
Disposições contidas na Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores, a fim de receberem a 
documentação e propostas comerciais referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 
013.0000780/2020, para realizar os procedimentos relativos a TOMADA DE PREÇO N°. 005/2020, 
tendo como objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel 
Guadalupe para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

Na data e hora marcadas para abertura do procedimento o Presidente abriu a sessão, onde 
compareceu a seguinte empresa: MUNDO VERDE LTDA, CNPJ N° 13.770.899/0001-73. 

Foram recebidos pela Comissão Permanente de Licitação a documentação de credenciamento de 
representante legal e os envelopes contendo a Documentação de Habilitação, Proposta Comercial que 
estavam lacrados e devidamente rubricados por seu representante legal. Na fase de credenciamento 
a empresa: MUNDO VERDE LTDA, CNPJ N° 13.770.899/0001 -73, cumpriu plenamente ao disposto 
no Edital, sendo assim credenciado representante legal. Após o credenciamento, passou a análise da 
Documentação de Habilitação da empresa acima citada, onde constatou-se que a empresa deixou 
de apresentar a comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta correspondente 
a 1% (um por cento) do valor estimado em edital, portanto descumprindo o previsto no item 6.2.4 e 
6.2.4.1.1.6 do edital em análise, ficando assim desabilitada a participar da 2a fase da presente licitação. 

Em seguida a Comissão decidiu por aplicar o art. 48, § 3° da Lei Federal n° 8.666/93 - Quando todos 
os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá 
fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste 
prazo para três dias úteis. (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998), sendo dado o prazo legal para que a 
empresa MUNDO VERDE LTDA, CNPJ N° 13.770.899/0001-73, apresente novas documentações 
válidas. 

Nada mais haven~a tratar , deu~se P?r encerrada~ sessão, às 12: 1_2m, lavrando esta ata q_u~ depois 
de lida e aprovad conforme, var devrdamente assrnada pela Comrssão Permanente de Lrcrtação e 
licitante presente. 

~, 

Licitante: 

I 
IJ ' J . JJ. v·J, .... 

MúJDO VERDE L TOA 
CNPJ N° 13.770.899/0001-73 

Rejane Paeslandim Soares 
Membro 

Joelma Sousa 

~nio Fernande da Silva 
Presidente a CPL 
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Pelo presente instrumento particular de contrato, WELIO REZENDE 
DE MESQUITA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Barão 
de Grajaú - MA, em 20/0711976, portador da Cédula de Identidade Rg. 
N°.000018919994-6, expedida pela SESCDGPC-MA, em 26/06/2008, CPF 
N°. 806. 140.27 1-87, residente e domiciliado na Rua Estrela S/N, Bairro do 
Campo - Barão de Grajaú/MA CEP: 65 .660-000; LEANDRO RIBEIRO 
DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade 
de Floriano - PI, em 26/04/ 1980, portador da Cédula de Identidade N.0 

1.662.539, expedida pela SSP/PI em 25/04/ 1996, e CPF. N°. 
849.648.4 73-49, res idente e domiciliada na c idade de Floriano/PI, na 
Rua Fernando Marques, n° 776, Bairro, CEP. 64.800-000; tem entre si, 
justo e contratado a constituição de uma Sociedade Empresária 
L imitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas 
omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma 
societária: 

CLAUSULA I - NOME EMPRESARIAL 
A sociedade girará sob a Denominação Social de: MUNDO VERDE L TDA. 

CLAUSULA li - SEDE 
A sociedade terá sua sede social na cidade de Floriano/PI, na Rua A ugusto Rocha, 73 8, 
Bairro Sambaiba, CEP . 64.800-000; e não terá fi lial no momento, mas poderá abrir ou fechar 
a qualquer tempo, mediante alteração contratual ass inada por todos os sócios, obedecendo às 
disposições legais vigentes. 

CLAUSULA III- OBJETIVO SOCIAL 
0 objetivo social da sociedade será: RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE N° 3839-4/99, COLETA DE RESÍDUOS 
NÃO-PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAE No 
3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE No 
8129-0/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N° 81.21-4-00, 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE No 4687-7/01, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°4687-7/03, SERVIÇOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 
CNAE No 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS CNAE No 8121-
4/00ATIYIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE No 8130-3/00. 

CLAUSULA IV - DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
A sociedade inic iará suas ativ idades na data do arquivamento de seu contrato social, e seu 
prazo de duração será por tempo indeterminado. 
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CLAUSULA V- CAPITAL SOCIAL 
O capita l social será de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas, 
no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, e subscritas em: 

WELIO REZENDE DE MESQUITA, 50.000 quotas, no valor de R$ 50.000,00 
LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 50.000 quotas, no valor de R$ 50.000,00 
TOT ALIZANDO, 100.000 quotas, no valor de R$ 100.000,00 

Parágrafo Primeiro - As quotas subscritas são integralizadas, neste ato, proporcionalmente a 
cada sócio em moeda corrente do país . 

Par ágrafo Segundo - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e está limi tada à 
importância total do capital social, respondendo todos solidariamente pela integralização do 
capital social. 

Pa rágrafo Terceiro - As Quotas de capital desta sociedade são impenhoráveis, 
incomunicáveis e inalienáveis no principal e quanto aos frutos e rendimentos de quaisquer 
naturezas, facultado aos sócios o direito de deduzir defesa cabível contra a entrada de novo 
sócio que não goze da confiança de todos. 

Parágrafo Quarto - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, 
conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil , Lei 10.406/2002. 

CLAUSULA VI - EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade terá como expressão de fantas ia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO 
A Administração da sociedade será exercida pelos soc1os WELIO REZENDE DE 
MESQUITA e LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificado neste 
instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais, ficando autorizado o 
uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos poderes, 
podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, 
respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da 
empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, 
podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes 
específicos. 
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CLAUSULA VIII- RETIRADA 
Os Sócios no exercício da administração da sociedade terão direito a uma_ re_tirada fiÍens~l a p
título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do llmtte estabelectdo 
pela legislação do imposto de renda. 
Parágrafo Único - A critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o total ou 
parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no critério 
estabelecido pela Lei no 6.404176. 

CLAUSULA IX- EXERCÍCIO SOCIAL 
Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do 
exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos 
sócios na proporção de suas quotas de capital. 

CLAUSULA X- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais 
constantes da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002- Novo Código Civil. 

CLAUSULA XI- DAS QUOTAS 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, 
sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de preço e condições, o 
direito de preferência aos sócios que queira adquiri-las; formalizando-se a alteração 
contratual pertinente. 

CLAUSULA XII- FALECIMENTO, INTERDIÇÃO E IMPEDIMENTO DE SOCIO 

No caso de falecimento, interdição ou impedimento de qualquer um dos sócios, a sociedade 
não será dissolvida. 

Parágrafo Primeiro- Na hipótese de fa lecimento, serão admitidos na sociedade os herdeiros 
de acordo com a partilha homologada em inventário, efetuando-se a respectiva alteração 
contratual. Os herdeiros poderão optar pela alienação, para qualquer dos sócios 
remanescentes, das cotas de capital e de sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do 
fa lecimento, levantados em balanço geral da sociedade. 

Parágrafo Segundo - Para pagamento dos herdeiros, será feito um balanço geral da 
sociedade, apurando os haveres do sócio, que serão pagos, a quem de direito, em 60 
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M mais juros 
de 12% ao ano; vencendo-se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
conclusão do balanço, que deverá ser concluído no prazo máximo de até 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Terceiro - Enquanto não realizado o inventário e a partilha das cotas do sócio 
fa lecido, os herdeiros serão representados na sociedade pelo inventariante des ignado pela 
autoridade competente; o sócio interditado será representado por curador designado em 
Termo de Curatela, expedido pela autoridade judiciária competente. 
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Parágrafo Quarto - No caso de falecimento e não havendo interesse de nenhu( herdeirô em 
figurar na sociedade, poderá o sócio, se for o único remanescente, optar por dar continuidade ~ 
à empresa, na forma de sociedade limitada, incluindo um ou mais sócios interessados e de sua 
confiança, após apurados os haveres e fe ito o pagamento ou acordo sobre o pagamento com 
os herdeiros, promovendo-se a devida alteração contratual. 

CLAUSULA XIII- DA DISSOLUÇÃO 
A sociedade poderá ser dissolvida por vontade dos socws, apurando-se os haveres e 
efetuando-se os respectivos pagamentos na proporção das cotas. No caso de um dos sócios 
desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 
(sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade descrita na cláusula 
XII, aplicando-se também o disposto no seu parágrafo quarto. 

- CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES 
As de! iberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administradores darão preferência 
à forma estabelecida no art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil. 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA XVI- FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano/PI, para qualquer ação fundada neste contrato, 
renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das duas 
testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada ao 
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 

\Q(]\)\j ~}k--~~M.AÃTál CCAJ\ \J ~ Z ~ 
LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO 

Sócio - A dministrador 
TESTEMUNHAS: 

2. HIPOLITO'B 6J3:NDA SOARES 
RG. N°. 624549 SSP/PI 
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Pelo presente instrumento particular WELIO REZENDE DE 
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcia l de bens, empresário, nascido 
na cidade de Barão de Grajaú - MA, em 20/07/ 1976, portador da Cédula de 
Identidade Rg. N°. 0000 189 19994-6, expedida pela SESCDGPC-MA, em 

. 26/06/2008, CPF N°. 806. 140.27 1-87, residente e domiciliado na Rua Estrela S/N, 
Bairro do Campo - Barão de Grajaú/MA CEP: 65.660-000 ; LEANDRO RIBEIRO 
DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade de Floriano 
PI, em 26/04/ 1980, portador da Cédula de Identidade N.0 1.662.539, expedida pela 
SSP/PI em 25/04/1996, e CPF. N°. 849.648.473-49, residente e domiciliado na 
cidade de Floriano/PI, na Rua Fernando Marques, n° 776, Bairro, CEP. 64.800-000; 
únicos sócios da Sociedade empresaria sob a Denominação social de: MUNDO 
VERDE LTDA-ME. Com sede social na Rua Augusto Rocha, 738, Bairro 
Sambaiba, CEP. 64.800-000; Floriano - PI, inscrita no CNPJ n° 13.770.899/00 1-73 , 
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em sessão de 
01 /06/20 11 sob o NIRE n° 222003462 19, resolvem de comum acordo e na melhor 
forma de direito procederem à alteração de seu contrato social em obediência ao 
Código Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, 
mediante a Cláusula e condição a seguir: 

CLAUSULA I -
O capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, passa a 
ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com um aumento de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ l ,00 (um real) cada uma, 
integralizadas em moeda corrente do país, subscritas pelos sócios, passando o capital a ser 
distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

WELIO REZENDE DE MESQUITA, 150.000 quotas , no valor de R$ 150.000,00 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 150.000 quotas, no va lor de R$ 150.000,00 
TOTALIZANDO, 300.000 quotas, no valor de R$ 300.000,00 

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA- SE O CONTRATO 
SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃ O: 

CLAUSULA I - NOME EMPRESARIAL 
A sociedade empresária limitada gira sob a Denominação Social de: MUNDO VERDE 
LTDA-ME. 

CLAUSULA 11 - SEDE 

A sociedade tem sua sede social na cidade de Floriano/PI na Rua Augusto Rocha 
' ' 738, Bairro Sambaiba, CEP. 64.800-000; e não terá fili al no momento, mas poderá 

abrir ou fechar a qualquer tempo, mediante a lteração contratual assinada por todos 
os sócios, obedecendo às disposições legais vigentes. 
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CLAUSULA III- OBJETIVO SOCIAL 
A sociedade empresaria tem como objetivo social RECUPERAÇÃO DE MATE AIS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTEIUORMENTE, CNAE N° 3839-4/99, COLETA DE 
RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00, COLETA DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS, CNAE No 3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE No 8129-0/00, LIMPEZA EM 
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N° 81.21-4-00, RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N° 4687-7/01, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°4687-7/03, SERVIÇOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS, CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 
CNAE N° 8121-4/00ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE N° 8130-3/00. 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
A sociedade empresaria iniciou as suas atividades na data do arquivamento de seu contrato 
social, e seu prazo de duração são por tempo indeterminado. 

CLAUSULA V- CAPITAL SOCIAL 
O capital social e de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentos 
mi l) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, e subscritas em: 

WELIO REZENDE DE MESQUITA, 150.000 quotas, no valor de R$ 150.000,00 
LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 150.000 quotas, no valor de R$ I 50.000,00 
TOT ALIZANDO, 300.000 quotas, no va lor de R$ 300.000,00 

Parágrafo primeiro - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civi l, a 
responsabil idade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VI- EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO 
A Administração da sociedade é exercida pelos sócios WELIO REZENDE DE 
MESQUITA e LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente 
qualificados neste instrumento, que assinaram isoladamente em todos os 
documentos sociais, ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o 
de caução e investido dos mais amplos poderes, podendo representá- la em juízo ou 
fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e 
municipais, autarqu ias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros 
por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, ass inando 
isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo 
inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes 
específicos. 
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CLAUSULA VIII- RETIRADA 
Os sócios administradores têm direito a uma retirada mensal a título de pró- labore, ajustada 
anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do Imposto de 
Renda. 

Parágrafo Único -a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o total ou 
parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no critério 
estabelecido pela Lei n° 6.404176. 

CLAUSULA IX -EXERCÍCIO SOCIAL 
Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do 
exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados 
pelos sócios na proporção de suas quotas de capital. 

CLAUSULA X- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato deverão ser aplicadas as disposições legais 
constantes da Lei 10.406, de lO de Janeiro de 2002- Novo Código Civil. 

CLAUSULA XI- DA DISSOLUÇÃO 
No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por 
escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na 
modalidade que se estabelece na clausula XII. 

CLAUSULA XII - DAS QUOTAS 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de preço e condições, o 
direito de preferência ao sóc io que queira adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão 
delas, alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA XIII- FALECIMENTO 
No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, os mesmos determinarão o levantamento de 
um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, 
em (90) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou 
não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, 
ou, então, receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em I O (dez) 
prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data 
do balanço. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reuruao, e os administradores darão 
preferência à forma estabelecida no art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil, ou convocará 
o sócio consoante o disposto no parágrafo 2° do mesmo artigo, observando sempre a 
Clausula 83

, alínea "b". 
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PRIMEIRA AL TER\ÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL DA _j~ . 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE L TDA-ME, DE 
ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002- NOVO CODlGO :C~YIL: . 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não está impedido de exercera"' 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

CLAUSULA XVI- FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano-Piauí, para qualquer ação fundada neste 
contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das duas 
testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada, o 
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 

Floriano- PI, 23 de Outubro de 2012. 

L ;:-~- ,< -= -.....,..,_!!!!500 
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~~ 
Sócio - Admfnltrador 

LEAN~!, DE CARVALHO 
Sócio -Administrador 

2' HIPOLITO D~Ó'LANDA SOARES 
RG. 624.549 /SJSP/PI 
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MESQ~TITA, b LY Pelo presente instrumento particular }VELIO REZENDE DE _v . ~ 

brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido 

nt1 cidade de Barão de Grajaú - MA, em 20/ 07/ 1976, portador da Cédula de 
Identidade Rg. 0

. 000018919994-6, exped ida pela SESCDCPC-MA, em 

26/06/ 2008, CPF N". 806.140.271-87, residente e domiciliado na Rua Estrela Sj 1 , 

!3air ro J o Campo - Barão de Grajaú / MA CEP: 65.660-000; LEANDRO RIBEIRO 

QE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade de Floriano -

Pl, em 26/ 04/ 1980, portador da Cédu la de Identidade N.0 1.662.539, expedida pela 

SSPjPT em 25/ 04/ 1996, e CPF. N°. 849.648.473-49, residente e domiciliado na 

cidade de Floriano/ Pl, na Rua Fernando Ma rques, n° 776, Bairro, CEP. 64.800-000; 
únicos sócios da Sociedade empresaria sob a Denominação social de: MUNDO 

VERDE LTDA - ME. Com sede social na Rua Augusto Rocha, 738, Bairro 

Sambaiba, CEP. 64.800-000; Floriano- Pt inscrita no CNPJ n° 13.770.899/ 0001-73, 

com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em sessões 

de 01/ 06/ 2011 e 01 / 11/2012 sob o NIRE n° 22200346219, resolvem de comum 

ncordo e na melhor forma de direito procederem à alteração de seu contrato social 

em obediência ao Código Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de 
janeiro de 2003, mediante a Cláusula e condição a seguir: 

CLAUSULA! 

Fica a partir desta data alterado o endereço comercial para: na Rua Jose Olegário, 

316, Alto da Guia, CEP. 64.800-000 Flor iano-PI. 

CLAUSULA II 

Fica a pnrtir desta alterado o objetivo social Para: RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE N° 3839-4/99, 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAE N ° 3811-4/00, COLETA DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAE N ° 3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° 8129-0/00, LIMPEZA EM 
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N ° 81.21-4-00, RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N ° 3832-7/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N° 4687-7/01, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N°4687-7/03, SERVIÇOS 

COMBINADOS PARA APOIO A ED IFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS, CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 

CNAE N" 8121-4/00, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE N ° 8130-3/00, 
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
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ELÉTRICA CNAE N ° 4221-9/02, MANUTENÇÃO DE REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE N ° 4221-9/03, 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CNAE 
N ° 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE 

REDES CNAE N ° 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° 8129-0/00, MONTAGEM DE 

ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE N° 4292-8/01, OUTRAS OBRAS DE 

ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CNAE N° 4330-4/99, LOCAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° 7711-0/00, SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM 
MOTORISTA CNAE N ° 4923-0/02, TRANSPORTE ESCOLAR CNAE N ° 4924-

8/00, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 

REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CNAE N ° 4929-9/01, 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE N° 3600-6/02, 

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE N° 4330404, 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE CNAE N° 4299-5/99 . 

.......-- ~ ' 

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA- SE O 

CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃ O: 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL 

A sociedade empresária limitada gira sob a Denominação Social d e: MUNDO 
VERDE LTDA-ME. 

CLAUSULA II- SEDE 

A sociedade tem sua sed e social na cidade d e Floriano/ FI, Rua Jose Olegário, 316, 

Alto da Guia, CEP. 64.800-000; e não terá filial no momento, mas poderá abrir ou 

fechar a qualquer tempo, mediante alteração contratual assinada por tod os os 

sócios, obed ecendo às disposições legais vigen tes. 
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CLAUSULA III- OBJETIVO SOCIAL 
A sociedade empresaria tem como obje tivo social RECUPERAÇÃO DE 

MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE N o 3839-4/99, 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAE N ° 3811-4/00, COLETA DE 

RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAE N ° 3812-2, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° 8129-0/00, LIMPEZA EM 

PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N° 81.21-4-00, RECUPERAÇÃO DE 

MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, CNAE N° 4687-7/01, COMÉRCIO 

ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS CNAE N °4687-7j03, SERVIÇOS 

COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 

PREDIAIS, CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 
CNAE N o 8121-4/00, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CNAE N ° 8130-3/00, 

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA CNAE N° 4221-9/02, MANUTENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE N ° 4221-9/03, 

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CNAE 

N° 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE 

REDES CNAE N° 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE N° 8129-0/00, MONTAGEM DE 

ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE N° 4292-8/01, OUTRAS OBRAS DE 

ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CNAE N° 4330-4/99, LOCAÇÃO D E 
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° 7711-0/00, SERVIÇO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM 
MOTORISTA CNAE N° 4923-0/02, TRANSPORTE ESCOLAR CNAE N ° 4924-
8/00, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 

REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CNAE N ° 4929-9/01, 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE N° 3600-6/02, 

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE N° 4330-4/04, 
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE CNAE N° 4299-5/99. 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

A sociedade empresaria iniciou as suas atividades na da ta do arquivamento de 

seu contra to social, e seu prazo de duração são por tempo indeterminado. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ·MUNDO VERD~ -er1JA:ME,- JJE 
ACORDO COM A LEI No 10.406 DE 10/0i/2002- NOVO CO~~GQ CIVIL. - • 

CLAUSULA V- CAPITAL SOCIAL 
O capi tal social e de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 
(trezentos mil) quotas, no valor unitár io de R$1,00 (um real) cada, e subscritas em: 

WEUO REZENDE DE MESQUITA, 150.000 quotas, no valor de R$ 150.000,00 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, 150.000 quotas, no valor de R$ 150.000,00 
TOTALIZANDO, 300.000 quotas, no valor de R$ 300.000,00 

Parágrafo primeiro - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código 

Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VI- EXPRESSÃO DE FANTASIA 

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO 
A Administração da sociedade é exercida pelos sócios WELIO REZENDE DE 

MESQUITA e LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificados 

neste instrumento, que assinaram isoladamente em todos os documentos sociais, 

ficando autorizado o uso do nome empresariaC dispensando-o de caução e 

investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora de le, 

nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, autarquias, es tabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros 
por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, 

assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, 

podend o inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e 

poderes específicos. 

CLAUSULA VIII- RETIRADA 
Os sócios administradores têm direito a uma retirada mensal a títu lo de pró

labore, ajustada anualmente em comum acordo, denh·o do limite estabelecido pela 

legislação do Imposto de Renda. 

Parágrafo Único - a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o 

total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no 

critério estabelecido pela Lei n° 6.404/76. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERD-E LT!J .. '\--ME,· DE . . 

ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002- NOVO COD:iC-0 CIVIL. 

CLAUSULA IX- EXERCÍCIO SOCIAL 

Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço 

do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou 

suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capitaL 

CLAUSULA X- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 

Sobre os casos não regulados nes te contrato deverão ser aplicadas as disposições 

legais constan tes da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002- Novo Código CiviL 

CLAUSULA XI- DA DISSOLUÇÃO 

o caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar o 

outro, por escri to, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão 
reembolsados na modalidade que se estabelece na clausula XII. 

CLAUSULA XII- DAS QUOTAS 

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 

sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de preço e 

condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, formalizando, 

se realiza a cessão delas, ai ter ação contratual pertinente. 

CLAUSULA XIII- FALECIMENTO 

o caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade continuará 

suas a tividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexis tindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, os mesmos determinarão 

o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os 

herdeiros do pré-morto deverão, em (90) dias da data do balanço especial, 

manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, 

recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, 

receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) 

prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias 

da data do balanço. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES 

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administradores darão 

preferência à forma estabelecida no art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil, ou 

convocará o sócio consoante o disposto no parágrafo 2° do mesmo ar tigo, 

observando sempre a Clausula sa, alínea "b". 
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CLAUSULA XV - DECLARA CÃO DE DESIMPEDIMENTO ~'·' lflllr1--} r!{j1Y 
Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não está impedido de 

exe rcer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

co ndenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 

ainda qu e tempora riamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 

de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas d e defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA XVI- FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano-Piauí, para qualquer açã.o fundada nes te 

contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular 

fo i lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença 

das d uas tes temunhas abaixo, em três exemplares d e igual teor, com a prim eira v ia 

destinad a, o regis tro e arquivamento na Junta Comercial d o Estado do Piauí. 

Floriano- PI, 03 de Abril de 2014. 
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Pelo presente instrumento particular WELIO REZENDE DE MESQUt,~Y 
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, -t' ~ 

nascido na cidade de Barão de Grajaú - MA em 20/07/1976, portador da 

Cédula de Identidade RG. n° 000018919994-6, expedida pela SESCDGPC-MA, 

em 26/06/2008, CPF: n° 806.140.271-87, residente e domiciliado na Rua Estrela 

S/N, Bairro do Campo, Barão de Grajaú - MA, CEP: 65.660-000; LEANDRO 

RIBEIRO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade 

de Floriano - Pt em 26/04/1980, portador da Cédula de Identidade RG: n° 

1.662.539, expedida pela SSP/PI em 25/ 04/1996, e CPF: n° 849.648.473-49, 

residente e d omiciliado na cidade de Floriano - Pl, na Rua Fernando Marques, 

n° 776, Bairro Centro, CEP: 64.800-068; únicos sócios da Sociedade empresaria 

sob a Denominação social de: MUNDO VERDE LTDA- ME. Com sede social 

na Rua Jose Olegário, n° 316, Bairro Alto da Guia, Floriano- Pt CEP: 64.800-000, 

inscrita no CNPJ n° 13.770.899/0001-73, com contrato social arquivado na Junta 

Comercial do Estado do PiauC em sessão de 01/06/2011 e sob o NIRE n° 

22200346219, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direi to 

procederem à r,lteração de seu contra to social em obediência ao Código Civil 

trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante a 

Cláusula e condição a seguir: 

CLAUSULA I - Fica a partir desta alterado o endereço comercial para: Rua 

Jose Olegário Correia, n° 316, Bairro Alto da Guia, Floriano - Pl, CEP: 64807-

150. 

CLAUSULA - li Ingressa - se na sociedade a sócia: LUZIANA FONSECA DA 

SILVA, brasileira, solteira, empresaria, nascida na cidade de São Francisco do 

CERTIFICO O REGI STRO EM 22/09/2017 09:28 SOB N° 20170381854. 
PROTOCOLO: 170381854 DE 15/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
11703691390. NIRE : 22200346219 . 
MUNDO VERDE LTDA - ME 

RAIMUNDO NONATO DE OLrvEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA , 22/09/2 017 
www . piauidigital.pi.gov. br 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA-

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CODIGO CIVIL. .,),,:0~ 

Maranhão/MA, em 13/12/1977, portadora Cédula de Identidade R4~~;;r ,, 
"Ass.. . j 

283700947, expedida pela SSP /MA CPF: n°. 757.759.643-49, e Carteira Nac~~al ,b 
~~ _,,/ 

de Habilitação n° 03670685893, expedida em 20/04/2015, data de vencimento 

em 26/03/2020 residente e domiciliada na Travessa Valentin Ramos S/N, 

Bairro Centro, Barão de Grajaú - MA, CEP: 65.660-000 

CLAUSULA - 111 Retira - se da sociedade o sócio: WELIO REZENDE DE 

MESQUITA, acima qualificado, cedendo e transferindo suas quotas de capital 

totalmente integralizada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 

real) cada uma para a sócia admitida. 

CLAUSULA - IV O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido a 

quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da sócia acima 

qualificada, o valor correspondente proporcionalmente a suas quotas de capital 

na sociedade, assim, também, como declaram haver recebido todos os direitos e 

haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamarem, seja a que titulo 

for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e 

irrevogável quitação. 

CLAUSULA - V A sócia aqui admi tida, na condição de cessionário da parte 

cedente de: WELIO REZENDE DE MESQUITA, a partir desta alteração assume 

,:s 
~·-
~, 
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t\A ...... _ 
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I 

todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transferidos pelos ..__) 
~ 

cedentes, passando a fazer partes integrantes da sociedade, com idênticos 

direi tos e obrigações asseguradas aos outros sócios, conforme estão dispostos no 

contrato de constituição. 

CERTIFICO O REGI STRO EM 22/09/2017 09 :28 SOB N° 20170381 854 . 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL _ 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTD~(\~~ 
ME, DE ACORDO COM A LEI N". 10.406/2002- NOVO CODIGO CIVI~{.,:~~ }) 

CLAUSULA - VI O capital social da sociedade é de 300.000,00 (trezentos "'mil y 
reais), totalmente integralizado, dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas com 

valor unitário de R$ 1,00 (hum real) e subscritas em: 

a) LUZIANA FONSECA DA SILVA, n.0 de quotas 150.000, no 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

b) LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, n.0 de quotas 150.000, 

no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

CLAUSULA VII- ADMINISTRACÃO 

A Administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio, 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificado neste 

instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais, 

ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e 

investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora 

dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante 

terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da 

empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à ges tão dos 

negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo 

determinado e poderes específicos. 

CLAUSULA VIII - DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

A val i dade deste documento se i 
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, TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA - ---~
ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CODIGO CIVIL. ~{~,,,,,P:

1 

~' 
o ..n ,1. v 
ag.~ ~ 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que ve,à,ê?s··M"' ~ 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

fa limentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacionaC contra normas de 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA- SE O 

CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO COM A SEGUINTE REDAÇÃO 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL 

A sociedade empresária gira sob a Denominação Social de: MUNDO VERDE 

LTDA- ME. 

CLAUSULA 11 -SEDE 

A sociedade tem sua sede na Rua Jose Olegário Correia, n° 316, Bairro Alto da 

Guia, Floriano - PI, CEP: 64807-150. 

CLAUSULA III- OBJETIVO SOCIAL A sociedade empresária tem o seguinte 

objeto social: RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE (REPARAÇÃO DE DESPERDICIOS DE PAPEL E 

PAPELÃO, PARA PRUDUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA) CNAE 

N° 3839-4/99, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00, 

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CNAE N° 3812-2, ATIVIDADES DE 

LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE 

LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, FORNOS, 

CALDEIRAS, DUTOS DE VENTIAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR) CNAE N ° 

8129-0/00, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, CNAE N° 81.21-4-00, 

RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE N° 3832-7/00, 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL . ~~· 
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTD~P~
ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CODIGO CIV~~' QdY_ ~"'c) 

COMÉRCIO ATACADISTA DE RESiDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, cJJ;:st#'--~ 
, ,.,.. / 

4687-7/01, COMÉRCIO ATACADISTA DE RESiDUOS E SUCATAS c'NAE .... 

N°4687-7/03, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, 

EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, CNAE N° 8111-7/00, LIMPEZA EM 

PRÉDIOS E EM DOMICiLIOS CNAE N° 8121-4/00, ATIVIDADES 

PAISAGiSTICAS CNAE N° 8130-3/00, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES E 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE N° 4221-9/02-

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

CNAE N° 4221-9/03, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS CNAE N° 4299-5/01, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

POÇOS DE AGUA, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, .EXCETO A 

GESTÃO DE REDES CNAE N° 3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS; CAPINAÇÃO DE RUA; 

LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA) CNAE N° 8129-0/00, 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE N° 4292-8/01, OUTRAS 

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CNAE N° 4330-4/99, 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE N° 7711-0/00, 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE N° 4923-0/02, TRANSPORTE 

ESCOLAR CNAE N° 4924-8/00, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 

PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CNAE N° 

4929-9/01, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE N ° 3600-6/02, 

SER VIÇOS DE PINTURA DE EDIFiCIOS EM GERAL CNAE N° 4330404, 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE (A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIA 

PARA CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURAS E.T.C.) 

CNAE N ° 4299-5/99. 

CERTIFICO O REGI STRO EM 22/09/2017 09 : 28 SOB N° 2017038185 4 . 
PROTOCOLO : 170381854 DE 15/ 09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
11703691390 . NIRE : 22200346219. 
MUNDO VERDE LTDA - ME 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIO- GERAL 

TERES INA , 22/09/2017 
www . piauidigital.pi.gov.br 

,.J 
~ 

) 

~...~ 

-~ 
\!-~ 

I ' 

~ í 
<::r 
<--

--,,-
~ 
-·\ 

\ --~ 
--~ 

A validade deste documento , se impresso, f ica s ujeito à comprovaçAo de sua autenticidade nos respec~vos portais . 
,..,,....,.,._,..., ,... -t.,..nC!! .no ... ~.- ;;.1"4. ,... • • ,. ,... 



()D 
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 'fi(" Mnt, 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA çald lot:t'vv 

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CODIGO CIVIIff"'(.' ntt ~""'o-
f~ . Pag.QQ_J ~ 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
3 ~~ 

\
§. Ass.: "' "' . 
-~ ,b 

A sociedade empresaria iniciou as suas atividades em 01/06/2011, e seu prazo-

de duração é por tempo indeterminado. 

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL 

A sociedade empresária tem o capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 

(um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, da seguinte 

forma: 

a) LUZIANA FONSECA DA SILVA, n.0 de quotas 150.000, no 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

b) LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, n.0 de quotas 150.000, 

no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50% do 

capital; 

K::-
~-""'·--> 

CLAUSULA VI- RESPONSABILIDADE 
. ::-----... ,_ .... --""'J 

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/ 02 - Novo Código Civil, a 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e es tá 

limitada à importância total do capital social, respondendo 

solidariamente pela integralização do capital social. 

todos ~-~ 

CLAUSULA VII- ADMINISTRACÃO 

A Administração da sociedade é exercida exclusivamente pelo sócio, 

LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, devidamente qualificado neste 

instrumento, que assina isoladamente em todos os documentos sociais, ficando 

autor izado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido 

dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas 
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_TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA-

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CODIGO CIVI;··,-~ 

relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e muniqi.pai§~~9v\ 
, ~ As~ .. ... "'// "' ' ~· 

autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por ,b 

todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando 

isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo 

inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes 

específicos. 

CLAUSULA VIII- EXPRESSÃO DE FANTASIA 

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: MUNDO VERDE. 

CLAUSULA IX- RETIRADA DE PRO-LABORE 

O sócio no exercício da sociedade tem direito a uma retirada mensal a título de 

pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite 

es tabelecido pela legislação do imposto de renda. 

CLAUSULA X- INDIVISIBILIDADE DAS QUOTAS 

' ~ ,. 
' ' ~-

~, .. --- \ -._) 

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em 

igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira 

adquiri-las, fo rmalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual 

pertinente. 

-~':2_ 

CLAUSULA XI- DAS FILIAIS 

A sociedade não possui nenhuma filial, mas quando servir aos interesses 

poderá abrir ou fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território 

nacional, destacando para estas uma parte do capital social da matriz. 

CLAUSULA XII- EXERCÍCIO SOCIAL 

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, os 

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTDA-

ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002- NOVO CODIGO CIVIL. 

~ 

à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econf(~J.,"'~ 
sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou supo-:rtád~ ~ 

pelos sócios na proporção de suas quotas de capi tal. ~ I 

Parágrafo Único- a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, 

o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de 

lucros, no critério es tabelecido pela Lei n°. 6.404/76. 

CLAUSULA XIII- FALECIMENTO 

No caso de falec imento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será 

dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o 

levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do 

pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos 

legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurad os até o 

balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, 

vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento. 

CLAUSULA XIV- DAS DELIBERAÇÕES. 

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administradores 

darão preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3° do Código 

Civil, ou convocará os sócios consoantes o disposto no parágrafo 2° do mesmo 

artigo. 

CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O Administradores declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOC~~~P~. 
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO VERDE LTJ;:>A ~ t1!0<>'"',., 
ME, DE ACORDO COM A LEI N°. 10.406/2002 - NOVO CODIGO CIVIl~. A~.~ .i 

l) 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 

CLAUSULA XVI - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 

Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as 

disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de Janeiro de 2002 - Novo 

Código Civil. 

CLAUSULA XVII- FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - PI, para qualquer ação fundada 

nes te contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento 

particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando em 

via única, o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 

Floriano - PI, 12 de Setembro de 2017. 

~ 'wEL~EN~~UI;A 
Ex Sócio - Ad~· nistrador 

\l (J)\, (} f. 1 ~~ 
LEANDRO RilEIRÕ E CARVALHO 

r Sócio-Administrador 

x. t;() ~ ;,';:; J l 0. Jo t UI- eo.. da ~jp_/{)~ 
LUZ(ANA FONSECA DA SILVA 

Sócia - Cotista 

"--------· 
I 

TESTEMUNHAS:_. ·· 

2" HIPOLA~ HOLANDA SOARES 

RG. N°. 624549 SSP/PI 
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Contabilidade Gerei & 
Consultoria Tributârfa 

~~âlu 
/'.;,~' v"'v \ !I I J 
·~ ~ -;.- cy'1 
(~ Pa~: · ..,..} ~ r~· 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DQ~~OmR .. ~ · /'11. 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAí;>A MY DO 
VERDE LTDA- ME, DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 
10/01/2002- NOVO CODIGO CIVIL. 

Pelo presente instrumento LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, bras ileiro, ~ 
solteiro, empresário, nascido na cidade de Floriano/ PI , em 26/04/1980, portador 

da Cédula de Identidade RG. N°. 1662539, expedida pela SSP / PI e CPF. N°. ~ 
849.648.473-49, residente e domiciliando na\ idade Florianoj PI, na Rua Fernando < 
Ma rques, n° 776, Bairro Centro, CEP 64800-068; e LUZIANA FONSECA DA 5 
SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida na cidade de Sã~ Francisco d<~ ;r 
Maranhão/ MA, em 13/12/1977, portadora da Cédula de Ident1dade RG. N. 

283700947, expedida pela SSP /MA e CPF. N°. 757.759.643-49, e Carteira Nacional 

:de Habilitação n° 03670685893 expedida en1 20/ 04/ 2015 com validade em 

! 26/ 03 / 2020, residente e domiciliada na cidade Barão de Grajau / MA, na Travessa '\ 

1 Vé:l lc ntim Ramos, n('l 13, Bairro d o Campo, CEP 65660-000; Únicos sócios da 

\sociedade empresaria Ltda., sob no me empresarial de: MUNDO VERDE LTDA -

,ME, com sede social T\él Rua Jose Olegario Correia, nll 316, Bairro Alto da Guia, CEP 
I 
i 64807-150, Floriano/ PI , inscrita no CNPJ. Nn 13.770.899/0001-73, com ato 

I consti tutivo arquivéldo na junta comercial do Estado do Piauí em seção de 

; 01/06/2011 sob o NIRE n° 22200346219, resolvem de comum acordo e na mel hor 

~ forma de direito procederem à alteração c consolidação de seu contra to social em 

' obediência ao Código Civil trazido p ela Lei 10.406/2002, e m vigor desde 11 de 

. janeiro de 2003, mediante Clausula e condição a seguir. 

CLÁUSULA I - A pa rtir desta o objeto socia l passa a ser: Recuperação de 
materiais não especificados anteriormente (a trituração, a limpeza e a 
l classificação de vidro; a recuperação de aparas e desperdicios de papel e g 
1 papelão, para a produção de m atéria-prima secundária; a recuperação de -~ 

· borracha, como pneus u sados, para a produção de matéria-prima secundári~ 5:' 
1 Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto ã---~ 
I gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; ., 
l Recuperação de materiais plásticos; Construção de estações e redes de 
! djstribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribui ção de en ergia 
I elétrica; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações 
1 esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas 
! anteriormente (execução de escoramento; serviços de loteamento (subdivisão d e 
! terras) com execução de benfeitorias; Obras de açudes; Obras de outros tipos 
1 (construção); Serv iços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de 
~ acabamento da construção; Comércio atacadista de resíduos de pape l e papelão; 
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ContRbllldado Gorai & 
Consultor!• TribuUrl• 10/01/2002- NOVO CODIGO CIVIL. .:~ p :'")..., : "<'\ 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTR~· 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO 
VERDE LTDA- ME, DE ACORDO COM A LEI N(t:o)~ ·~E 

2 ~g.~ ~) 

i Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; Serviço de tra\t;~·~~ ~ 
: passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escol r; z:3 
:Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, ~ 
i municipal; Locação de automóveis sem condutor; Serviços combinados para 
:apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em 
1 domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividade 
. de limpeza de ruas); Atividades paisagísticas; Construção de edifícios; Obras de 
1 urbanização - ruas, praças e calçadas; Administração de obras; Montagem e 

1

1 

:desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; 
. I ; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
! I elevação de cargas e pessoas para uso em obras. 

:f 

I l ) 
I . 
i 

A VJSTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O 

CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO. 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL 
i A sociedade emprcsári<1 gira sob a Nome Empresarial de: MUNDO VERDE 
;LTDA- ME. 

' I CLAUSULA li- SEDE 
A sociedade tem sua sede na Rua Jose Olegario Correia, n° 316, Bairro Alto da 
Guia, Floriano/PI, CEP 64807-150. 

I 

~ - ~ 
! CLAUSULA III - OBJETIVO SOCIAL . ~~, 
i A sociedade empresá ria tem como objeto socia l: Recuperação de materiais nã~ 
' especificados anteriormente (a trituração, a limpeza e a classificação de vidro; a 
~ recuperação de aparas e desperdícios de papel e papelão, para a produção de :} 
matéria-prima secundária; a recuperação de borracha, como pneus usados, para a 
produção de matéria-prima secundária); Distribuição de água por caminhões; 

, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos 
, não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Recuperação de materiais plásticos; 
l Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção 
! de redes de distribuição de energia elétrica; Montagem de estruturas metálicas; 

r ·Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia 
: civil não especificadas anteriormente (execução de escoramento; serviços de 
' ! loteamento (subdivisão de terras) com execução de benfeitorias; Obras de 
:açudes; Obras de outros tipos (construção); Serviços de pintura de edifícios em 

I 
I 

A valiqade deste documento, 
' I 
i 
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Contabllldodo Go,. l & 
Con•ultorla Trlbutórla 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO 
VERDE LTDA - ME, DE ACORDO COM A LEI N o 10 ,. tl~~ 

'. G'' 
10/01/2002- NOVO CO DIGO CIVIL. t Pag .. m ""''<:' 

i \:;,A>> .. ~~ 
f geral; Outras obras de acabamento da construção; Comércio atacadfsta de ~ 
\resíduos de papel e papelão; Comércio atacadista de resíduos e sucata ~ 
; m etálicos; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

, l motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
. i ; regime de fretamento, municipal; Locação de automóveis sem condutor; 
l I Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
1 I Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas 

! anteriormente (atividade de limpeza de ruas); Atividades paisagísticas; 
. ~. Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
! Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras 
: estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços de operação e fornecimento 

\

, ~ de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para u so em 
· obras. 

I 

I 
( 

I 
I 
i 

I 

: CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
; O inicio da atividade empresarial ocorreu em 01/06/2011, e seu prazo de duração 
; é por tempo indeterminado. 
! 
' I 

j CLAUSULA V- CAPITAL SOCIAL 
1 O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) , dividido em 300.000 l (trezentos mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) e subscritas e m 
: moeda corrente do pais: 

. ,.. 

a) LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, no de quotas 150.000, no valor de ~ 

R$150.000:00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50 % do capital; -~ 
I : 
I I 
. I 

I 
l 

b) LUZIANA FONSECA DA SILVA, n° de quotas 150.000, no va lor d e i 
I 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representando 50 % do capital. 

\ Parágrafo Único - Os sócios não responderão su bsidiariamente pelas obrigações 
! sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/ c o artigo 997, VIII, do Código Civil, 
I Lei 10.406/2002. 

l CLAUSULA VI- DA RESPONSABILIDADE 
Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02- Novo Código Civil, a responsabilidade 
de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e está limitada à importância total 
do capital social, respondendo todos solidariamente pela integralização do capital 

; social. 

! I 
I 
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I ' li~~·~~ e QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO ~ 
" SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO 

i ~~ ir-A§ VERDE LTDA - ME, DE ACORDO COM A LEI No.;,~ de 6 DE 
.V c ontabllldado .Gtral & 10V01/2002. NOVO CODIGO CIVIL. . .._v<' ~'\ 
'i • Conou ltorl~ Tr~butâ rl a "<' I) ll ')i 
l : ; Pag~E (iY 
· I ~ Ass • ~ ~ CLAUSULA VII- DAS QUOTAS 'Olõ- .. ~b 

lAs quotas da sodedade são indiv isíveis e não pode rão ser cedidas ou tr, ~feJ,i s~ 
j sem o expresso consentimento dos outros sócios, cabendo, em igualdade de preço 
; e cond ições, o direito de preferência ao sócio q ue q ueira adquiri-las, form al izando, 
! se realiza a cessão delas, alteração con tra tual pertinente. 

CLAUSULA VIII- EXPRESSÃO DE FANTASIA 
A sociedade tem como expressão de fan tasia: MUNDO VERDE. 

: CLAUSULA IX- ADMINISTRACÃO 

A partir desta da ta a adminis tração será exercida pe lo sócio LEANDRO RIBEIRO 
, DE CARVALHO, com os poderes e a tribuições de representá-la em juizo o u fora 
I dele, nas relações com terceiros, nas reparti ções publicas federais, es taduais e 
: municipais, autarquias, estabelecimentos bancá rios, respondendo perante terceiros 
l por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, 
1 assinando isoladamen te todos os documentos necessá rios à gestão dos negócios, 
, podendo inclus ive nomear procuradores, desde q ue com prazo determinado e 
:pode res específicos autorizado o uso do no me em presarial, vedado, no 
! entanto, em atividades estranhas ao in teresse social ou assu mi r obrigações seja em 
\ favor de qualquer dos quo tis tas ou de tercei ros, bem como 011erar ou alienar bens 
; imóveis da sociedade, sem autor ização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 
! 1.015, 1064, CC/2002) 
I 

: CLAUSULA X- RETIRADA DE PRO-LABORE t"-
t \ ~ 

:O sócio no exercício da sociedade tem d ireito a uma retirada mensa l a título de ~ 
: pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido .~ 

1 
i pela legislação do imposto de renda. ~ 

; CLAUSULA XI- EXERCÍCIO SOCIAL 

i Ao termino de cada exercício socia l, em 31 de Dezembro de cada ano, o d 

i ad rn inistrador prestará con tas justificadas de su a ad ministração, proceden do à 
I elaboração do inventario, do balanço p a trimonial e de resul tado econômico, sendo 
1 que os lucros ou prejuízos verifi cados serão distribu ídos ou suportados pelos 
I Ó . - :i ; s ctos na p roporçao c e suas q uotas de capita l. 

I Parágrafo Único - a critério dos sócios e no a tendimento da p rópria sociedade, o 
I to tal ou parte dos lucros poderão ser destinad os à formação de reservas de lucros, 
I no cri tério estabelecido pela Lei n". 6.404/76. 

I . CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2018 13 : 41 SOB N° 2018044 3577. 
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1 I ~~~l, QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO ~ I · ~ ® SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO 

.
j ~~ co f A!i VERDE L TDA - ME, DE ACORDO COM A LEI No lA-~~ I 
l : g~~~~:~~:d;"~:~~,! ;1.0/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL. t~Pag~ c.;~~\ \ 
I I f\.IY 

! ; CLAUSULA XII- DAS FILIAIS \:ss.:~ b P' 
j A sociedade não possui fi lial, podendo quando servir aos interesses, abrir oú'' 
: fechar outras nes te Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando 
, para estas uma parte do capital social da matriz. 

I I 
l ' 

i CLAUSULA XIII- FALECIMENTO 
No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será 

1 d issolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o 
' levantamento de um balanço especial nes ta da ta, e se convier aos herdeiros do pré
' morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, 
' ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial , 
I em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencend o-se a primeira 
1 após (60) dias da data do evento. 

I 
i CLAUSULA XIV - DAS DELIBERAÇÕES. 
! As deliberações dos sócios serão tomadas em reur11ao, e o administrador dará 

r ! preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil, ou 
; convocará o sócio, consoante o disposto no parágrnfo 2° do mesmo artigo. 

I 
I 

i CLAUSULA XV- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
; O administrador decla ra, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
' a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de cond enação 
I criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
l temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fal imentar, de 
, prevar icação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conh·a a economia 
' 1 popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

I ~ 
concorrência, contra as relações de consumo, fé públ ica, ou a propriedade. ~ 

i ~ 
:CLAUSULA XVI- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS ~ 
Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicados as disposiçõ~ 

Ilegais constantes da Lei 10.406/ de 10 de Ja neiro de 2002- Novo Cód igo Civil. 

I 
I 
CLÁUSULA XVII- FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - PJ, para qualquer ação fundada nes te 

,conb·ato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja . 
I 
' 
I 
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~~ QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
lli)~ili t~ SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MUNDO 

' CO~A§ WERDE LTDA- ME, DE ACORDO COM A LEI N ° 10~.~~~~ 
ContabllldadeGttal & 1, 0/01/2002- NOVO CODIGO CIVIL. (/'' G'v \ 

'""'""""'~"''' > p ~B»"'o-' 2 ag.. : 

j \~ Ass.. : 
; E por se achare1?1 em perfeito ac~rdo, em tudo quanto neste i~s~u~ento p.a "'tricu ar ,-b 
· f01 lavrado, obngam-se a cumpnr o presen te contrato, um v1a umca destmaeta a 

I r registro e arqu ivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 
í ' 
I I 
j : Floriano/PI, 06 de novembro de 2018 . . \ ~~-
1 :.r.; .::-' . 

I. "~·<:, ~>~ \M_ t c. 
, 1 ~LEANDRe~IRO DE CARVALHO 

Jl r:x -. . . --- Sócio - administrador 

e 1 
L,_'-•::o_"-j" " J1()</al1a Jotwca o&c S/JAia_ 

LUZI..(NA FONSECA DA SILVA 

'i 

I 
I I 

\ 
I 

i 
I 

I 

I 
' I I I 

A vali4adj deste documento , 
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CA ITÓRIO LEAL 2" OFICIO DE NOTAS, 

PR~TESTOS . ESCRITURAS, PROCURAÇÓES 
E ReGISTRO DE TITULOS E OOCUMEHTOS 

RECO HECIMEN 
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2710212020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 13.770.899/0001-73 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
MUNDO VERDE LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MUNDO VERDE 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

CADASTRAL 

38.39-4-99 -Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

I E DESCRI DAS ATIVIDADES I 

36.00-6-02- Distribuição de água por caminhões 
37.02-9-00 -Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4-00 - Coleta de reslduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.32-7-00- Recuperação de materiais plásticos 
41 .20-4-00- Construção de edifícios 
42.13-8-00- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21 -9-03- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de Instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edlffclos em geral 
43.30-4-99 -Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-01 -Administração de obras 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 -Obras de alvenaria 

DATA DE ABERTURA 

01 /06/2011 

43.99-1-04- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
46.87-7-01 -Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 

C0DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 -Sociedade Empresária Limitada 

' LOGRADOURO 
R JOSE OLEGARIO CORREIA 

I COMPLEMENTO .......... 
I BAIRRO/DISTRITO 

ALTO DA GUIA 

ENDEREÇO ELETRONICO 

ATENDIMENTO@RRCONTAS.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ..... 
I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

I MUNiciPIO 
FLORIANO 

I TELEFONE 
(89) 3521-1017 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 27/02/2020 às 14:21 :37 (data e hora de Brasíl ia). 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01 /06/2011 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL . ...... . 
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27/02/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

13.770.899/0001-73 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO OATADEABERTURA 
01/06/2011 

CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 
MUNDO VERDE LTDA 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUND RIAS 

49.23-0-02 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motoristéo 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
49.29-9-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-0-00- Locação de automóveis sem condutor 
81 .11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condominios prediais 
81 .21-4-00- Limpeza em prédios e em domicílios 
81 .29-0-00- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81 .30-3-00- Atividades paisagísticas 

DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

206-2 -Sociedade Empresária Limitada 

RIO CORREIA 

I I BAIRRO/DISTRITO 

ALTO DA GUIA .__ ______ ..J 

I MUNiciPIO 
FLORIANO 

I COMPLEMENTO ........ 

ENDEREÇO ELETRONICO 

ATENDIMENTO@RRCONTAS.COM.BR 
I TELEFONE 

(89) 3521-1017 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

~ 
~ 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01/06/2011 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL ......... DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

- provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 27/02/2020 às 14:21:37 {data e hora de Brasília). ·Página: 2/2 
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27/02/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MUNDO VERDE LTDA 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão jud icial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é vá lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 , de 2/10/201 4. 
Emitida às 09:02:53 do dia 10/01/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/07/2020. v-
Código de controle da certidão: 676A.8257.9154.8351 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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27/02/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

~-v_o_l_ta_r __ ~~ ~~--1-m_p_r_im_i_r~ 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 13.770.89910001-73 

Razão Social :MUNDO VERDE LTDA ME 

Endereço: RUA JOSE OLEGARIO 316 I ALTO DA GUIA I FLORIANO I PI I 64800-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribui ção que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8. 036, de 11 de maio de 1990, certifi ca que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em si tuação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade: 2 7/02/2020 a 2 7/03/2020 

Certificação Número: 2020022703015608885780 

I nformação obtida em 27/02/2020 14:37:23 

A utili zação deste Certi f icado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autent icidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
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PODER JUDI CIÁRIO 
JUSTI ÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : MUNDO VERDE LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ : 13 . 770 . 899/0001- 73 

Certidão n° : 5390221/2020 
Expedição: 27/02/2020 , às 14 : 39 : 07 
Validade : 24/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que MUNDO V ERDE LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
13 . 770 . 899/0001-73, NÃO CONSTA do Banco Naciona l de Devedores 
Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabal ho , acrescentado pela Lei n° 12 . 440 , de 7 de julho de 20 1 1 , e 
na Resolução Administrativa n° 1 470/2011 do Tribuna l Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Traba lho e estão atual i zados até 2 (do is) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em r elação 
a todos os seus estabe l ecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certi dão cond iciona - se à veri f icação de sua 
aute n ticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst . jus . br ) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimple ntes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória t r ansitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente a os 
reco lhimentos previdenciários, a h onorários , a custas, a 
emol umentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de e xecução de acordos firmados perante o Ministério Púb lico do 
Traba l ho ou Comissão de Conci l iação Prévia . 

Dúvidas e sugestões: cnd t@tst. jus .br 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DA FAZENDA 

PROCURADORIA TRTBUT ÁRIA 

SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA A TTV A DO ESTADO 
n°200113770899000173 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PG E/PI n" O I /2005) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

e 19.486.996-2 

CNPJ/CPF 

13.770.899/000 l-73 

RAZÃO SOCIAL 

MUNDO VERDE L TOA ME 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobra r dívidas que venham 
a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo 
os •·egistros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada 
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para 
constar, foi emitida a presente certidão. 

-Chefe da Seção de Dívida Ativa
Procuradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/01/2020, às 03:20:19 

VÁLIDA ATÉ 26/04/2020 v 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br·/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.,jsp 

Chave para Autenticação: E I AO-BD4C-F420-6A6A-A040-2AA2-B267-B9D4 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
n°2002201377089900017301 

RAZÃO SOCIAL 

MUNDO VERDE LTDA ME 

E DEREÇO 

RUA JOSE OLEGARlO CORRETA 316 

M U ICÍ I' IO 

FLORIANO 
CPF/CN I'J (N°) 

13.770.899/0001-73 

CEP 

64800000 
FONE(S) N•(S) 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.486.996-2 

llAIRIW OU ll iSTRITO 

ALTO DA GUlA 

FAX (N") 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quai squer dívidas de responsabi lidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se 
em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2020, às 08:40:47 

VÁLIDA ATÉ 20/04/2020 i..--

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http ://webas.sefaz.pi.gov .br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp 

Chave para Autenticação: 4F40-EE 13-7644-FC I A-287E-COA8-8FC0-452B 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIBJ.IIÇÃO DE 1° GRAU 
CERTIDAO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FAL~NCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N° 1787934 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de 
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrôn ico de Execução Unificado (SEEU), 
ressa lvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FAL~NCIA. CONCORDATA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:MUNDO VERDE L TOA 
CNPJ: 13770899000173, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO 
ENDEREÇO: R JOSE OLEGARIO CORREIA 
BAIRRO: ALTO DA GUIA, MUNICIPIO: FLORIANO· Pl 

OBSERVAÇÕES: 

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Piauí; 

Esta certidão abrange apenas AÇÕ_ES DE FAL~NCIA , CONCORDATA , 
INSOLVêNCIA CIVIL , RECUPERAÇAO JUDICIAL OU RECUPERAÇAO 
EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidão; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Certidão emitida em 27 de Fevereiro de 2020 às 15 h 03 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confi rmada pela internet no site do 
Tribuna l de Justiça do Estado do Piauí (www.tj pi.jus.br), link "Cert idão 
Negativa de 1 a Instância". Certidão N° 1787934. Código ve rifi cador : 
7ED9B.CA047.1 EAB9.E77 FB 
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FLORIANO 
GOVERNO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO 
ESTADO DO PIAUÍ 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Tributação 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS 

REQUERENTE I INTERESSADO: 

RAZÃO SOCIAL: MUNDO VERDE L TOA 

NOME FANTASIA: MUNDO VERDE 

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE: 

ENDEREÇO: Rua José Olegário Correia, 316 

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí 

BAIRRO: Alto da Guia 

CNPJ: 13.770.899/0001-73 

ATIVIDADE: 3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

CERTIFICAÇÃO 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não 

registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, 

do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, 

constatamos não existir pendências I débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte 

supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária , contra o referido 

contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda. 

DIRETORIA DA RECEITA 
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

N° 000601/2020 
Emitida via Internet em: 27/02/2020 

Válida até: 20/05/2020 

www.floriano.pi.gov.br 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL 05 FLORIANO 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

~~~ ~ .~ 
. Inscrição ód. Contribuinte I N' do Alvará I r Validade 

._I 2_2_4_69_9 ____ ...___ ____ _ ___, IL_ ___ 3_0_2_12_0_20 __ __, l 31/12/2020 

Contribuinte 

Nome: MUNDO VERDE L TOA 

CPF/CNPJ: 13.770.899/0001 -73 

Nome Fantasia: MUNOO VERDE 

Endereço 

[Autenticação] 

~ Emissão 
1 16/01/2020 

Logradouro: RUA JOSE OLEGARIO CORREIA 

Bairro: ALTO DA GUIA 

Cidade: FLORIANO 

Número: 316 

CEP: 64807-150 

Estado: Pl 

vidade Principal 

3839-4/99-00 - RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Observações 

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo 
válido como quitação de tributos. 

Diretora de 



' . 

Página 1/2 

'· L4· ,1!« 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO P ESSOA 

Conselho de Ar~uitetura e Ur banismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE REG ISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei N° 12378 d e 3 1 de Dezembro de 2010 

JURI DICA 

NO 0000000554680 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Validade: 31/05/2020 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) 
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) 

-- INFORMAÇÕES DO REGISTRO--------------------------

Razão Social: MUNDO VERDE L TDA 
Data do Ato Constitutivo: 
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 
Data de Registro: 26/11/201 4 
Registro CAU : PJ28421-1 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 
Objeto Social: RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE 383S-4/99; 

COLETA DE: RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE 3811-4/00; COLETA DE RESIDUOS 
PERIGOSOS, CNAE 3812-2; ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 
CNAE 8129-0/00;LIMPEZA EM PRÉDIO E DOMICILIOS, CNAE 8121-4/00; RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS, CNAE 383Z-7/00; COMERCIO ATACADISTA RESIDUOS DE PAPEL E 
PAPELÃO, CNAE 4687-7/01 ; COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATA, CNAE 
4687-7/03; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS 
PREDIAIS, CNAE 8111-7/00; LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICILIOS, CNAE 8121-4/00; 
ATIVIDADES_ PAISAG STICAS CNAE 8130-3/00. CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE 
D ISTRIBU I~AO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE 4221-9/02 , MANUTENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUI ÃO DE ENERGIA ELETRICA CNAE 4221-9/03, CONSTR_UÇÃO DE INSTAL~ÇÕES 
ESPORTIV S E RECREATIVAS CNAE N° 4299-5/01, PERFURAÇAO E CONSTRUÇAO DE 
POÇOS DE ÁGUA, ATIVIDADES RELACIONAD.I\S À ESGOTO, EXCETO A GESTÃO D~ REDES 
CNÁE3702-9/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 
8129-00, MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET ÀLICAS CNAE 4292-8/01, OUTRAS OBRAS DE 
ACABAMETO DA CONSTRUÇÃO CNAE 4330-4/99, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM 
CONDUTOR CNAE 7711-0/00, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS? LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE 4923-0/02, TRANSPORTE ESCOLAR CNAE 4924-8/00, 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO 
MUNICIPAL, CNAE 4929-9/01, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES CNAE 3600-6/02, 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIF[CIOS EM GERAL CNAE 4330-4/04, OUTRAS OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 4299-5/99. 

Atividades econômicas: 

- ATIVIDADES PAISAG[STICAS 
-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 
-COLETA DE RES[DUOS NÃO-PERIGOSOS 
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
- LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 
-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
-RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
-SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIF[CIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFfCIOS EM GERAL 

Capital social: R$ 300.000,00 
Última atualização do capital: 23/10/2012 

- - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS - - - - - --- - --- - - - - ----- --- -

Nome: MARINALDO MOTA DA ROCHA JUNIOR 

A autenticidade desta CMidão pode ser verificada em: hnps·/fsiccau.caubr.gov.br/appllliew/sighVextemo?!orm=Servicos, com a chave: AYA6DD 

Impresso em: 27/0212020 às 14:30:08 por: MUNDO VERDE, ip: 179.125.127. t 40 



Título: 

Conselho de Ar~uitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei N" 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Arquiteto e Urbanista 

Início do Contrato: 27/10/2014 
Número do RRT: 2882958 
Tipo de Vínculo: EMPREGADO 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 
JURIDI CA 

N° 0000000554680 

Designação: RESPONSABILIDADE TÉCNICA DENTRO DAS ATIVIDADES CONCEDIDAS AO PROFISSIONAL 
ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N" 21 CAU/BR. 

---- OBSERVAÇÕES ------------------------------------------------------------

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 
-Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 
- Válida em todo o território nacional. 

Certidão n• 554680/2020 

Expedida em 20/01/2020, Florlano/PI, CAU/PI 

Chave de Impressão: AYA6DD 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: h«ps://siccau.caubr.gov .brlapplviewlsighVexterno?form=Servicos. com a chave: AYA6DD 

Impresso em: 2710212020 és 14:30:08 por MUNDO VERDE. ip: 179.125.127.140 



MUH!)O VU~E 
O SE&VlÇOS 

Contribua para o desenvo lvimento 
sustentável do nosso pla neta! 

DECLARACÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO No 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.000078/2020 

MUNDO VERDE LTDA, estabelecida na Rua José Olegário Correa, 
316, Bairro: Alto da Guia, Floriano-PI, inscrita no CNPJ sob n°.: 13.770.899/0001 -
73, neste ato representada pelo seu sócio administrador Leandro Ribeiro de 
Carvalho, com CPF: 849.648.473-49, no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII , do Artigo 
r da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 
Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.0 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Por ser verdade assina a presente. 

Guadalupe-PI, 28 de fevereiro de 2020 

~~olÀ c_ 
~~~DE LTDA 

Leandro Ribeiro de Carvalho 
Sócio Administrador 
CPF: 849.648.473-49 

Rua Jose Olegário, 316 Alto da Guia 
Floriano Pl 64800-00 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 
lnsc. Estad: 19.486.996-2 
leandroantao@hotmail.com 



MUH!)O VU!)E 
0 SUVlÇOS 

Contribua para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta! 

DECLARACÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.000078/2020 

MUNDO VERDE L TOA, estabelecida na Rua José Olegário Correa, 
316, Bairro: Alto da Guia, Floriano-PI, inscrita no CNPJ sob n°.: 13.770.899/0001 -
73, neste ato representada pelo seu sócio administrador Leandro Ribeiro de 
Carvalho, com CPF: 849.648.473-49, no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 
participação na licitação citada , que não foi declarada inidônea e não está 
impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de 
contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de 
fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 

Guadalupe-PI , 28 de fevereiro de 2020 

~R~~ToA 
Leandro Ribeiro de Carvalho 

Sócio Administrador 
CPF: 849.648.473-49 

Rua Jose Olegário, 316 Alto da Guia 
Floriano Pl 64800-00 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 
lnsc. Estad: 19.486.996-2 
leandroantao@hotmail.com 



fJUHI)O VU~I 
o suvtços "' 

Contribua para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta! 

DECLARACÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO No 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013.000078/2020 

MUNDO VERDE L TOA, estabelecida na Rua José Olegário Correa, 
316, Bairro: Alto da Guia, Floriano-PI, inscrita no CNPJ sob n°.: 13.770.899/0001 -
73, neste ato representada pelo seu sócio administrador Leandro Ribeiro de 
Carvalho, com CPF: 849.648.473-49, no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de 
habilitação. 

Por ser verdade assina a presente. 

Guadalupe-PI , 28 de fevereiro de 2020 

~ n~ h :~ . 
~/UVN~~~E LTDA 

Leandro Ribeiro de Carvalho 
Sócio Administrador 

CPF: 849.648.473-49 

Rua Jose Olegário, 316 Alto da Guia 
Floriano Pl 64800-00 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 
lnsc. Estad: 19.486.996-2 
leandroantao@hotmail.com 



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASI L 

AUTOATENDIMENTO 

TRANSFER~NCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 

NOME CLIENTE : MUNDO VERDE LTDA 

AG~NCIA : 1 491 - 5 CONTA: :2093-6 

================================================ 
FAVORECIDO 

AGÊNCIA : 3679- 0 CONTA: 12184 - 3 

NOME CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE G 

VALOR : 1 52 , 70 

DATA : 27/02/2020 

------------------------------------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÓES BANCO DO BRASI L 

AUTOATENDIMENTO 

TRANSFERtNCIA E~TRE CONTAS CORRENTE S 

NOME CLIENTE : MUNDO VERDE LTDA 

AG~NCIA : 1491-5 CONTA : 12093-6 

================================================ 
FAVORECIDO 

AG~NCIA : 3679 - 0 CONTA : 12184- 3 

NOME CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE G 

VALOR : 5 . 000 , 00 

DATA: 25/02/2020 

------------------------------------------------
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TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 48 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 48 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 007, referente 
ao perfodo 01/01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercfcio social 
em 31/12/2018, da firma MUNDO VERDE LTDA , estabelecida no(a) RUA 
JOSE OLEGARIO CORREIA, n° 316, bairro ALTO DA GUIA, CEP 64807-150, 
cidade Floriano, estado Pl , inscrita no C.N.P.J. 13.770.899/0001-73 e 
registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n' , !' ·~ 
22200346219 por despacho de 01/0?12011 . / {~ ~ 

1 ,.., · 1.. uJ 11 ().@~ ---1-0 fX:v.)/tr.cv ~ l. tJ 
'!.-()c: ,.-'~ ()Ovc.jf.lhC?V ..., -1 I I' lf" J 

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 2018 

1.. ·~ · :wh~ Jo,j;-v:,e-e0- J(JJ ~ ANA FONSECA DA SILVA 
S CIA- ADMINISTRADORA 

CPF/MF: 757.759.643-49 
RG: 283.700.947- SSP-MA 

sJVR ,.a;Jt.::O DE (~RVALHO 
SÓCIO- ADMINISTRADOR 

CPF/MF: 849.648.473-49 
RG: 1.662.539 SSP/PI 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 48 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 48 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como livro Diário n° 007, referente 
ao perfodo 01 /01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercfcio social 
em 31/12/2018, da firma MUNDO VERDE LTDA , estabelecida no(a) RUA 
JOSE OLEGARIO CORREIA, n° 316, bairro ALTO DA GUIA, CEP 64807-150, 
cidade Floriano, estado Pl , inscrita no C.N.P.J. 13.770.899/0001-73 e 
registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o no 
22200346219 por despacho de 01 /06/2011 . 

5 \ 
F c -a 

,.J~· 

~ 
~ 

L?Whov ,-1~ 4 
Floriano-PI , 31 de Dezembro de 2018 

LUZIAI4'A FONSECA rS~ SILVA 
SÓCIA ·ADMINISTRADORA 

CPF/MF: 757.759.643-49 
RG: 283.700.947- SSP-MA 

>l~iW.~ l:RVALHO 
SÓCIO- ADMINISTRADOR 

CPFIMF: 849.648.473-49 
RG: 1.662.539 SSP/PI 
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL ------------------------------------·------------------------------

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL ,. 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certid ão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE Pl 

Certidão n.•: Pl/2020/00000823 
Nome: ROGERIO DE HOLANDA SOARES CPF: 273.568.333-87 
CRC/UF n.• Pl-005769/0 Categoria: CONTADOR 
Validade: 18.05.2020 
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO 

Confirme a existência deste documento na página http:/1201.33.23 .1 84/spwPI/principal.htm, mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 273.568.333-87 Controle: 2548.2861.3175.3489 

20 1.33.23.178/scriptsfSQL_dhpv03PI.dll/login 



Anál ise pelos Índices do Balanço 
L1cenciado para: R & H CONTAS L TOA EPP 

Empresa: MUNDO VERDE L TOA - CNPJ: 13.770.899/0001 -73 
Mês/Ano: 12/2018 

Código 

001 

002 

005 

I 

Nome 

Valores 

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

1.440.633,02/ 20.376,38 + 0,00 

Expressão 

c11/c21 +c23 

Quanto a Empresa possui a curto prazo para quitar suas obrigações de curto e longo prazo. 
Quanto maior melhor. 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE c11/c21 

1 .440.633,02 / 20.376,38 

Quanto a Empresa possui em recursos dlsponlveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer 
face ao total de suas dfvídas de curto prazo. 

INDICE DE SOL VENCIA GERAL c1/c21+c23 

1.993.721,63/20.376,38 + 0,00 

Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos(totais), para pagamentodo total de suas 
dividas. Quanto maior o resultado, melhor será a condição da empresa. 

.>~. ( I t '(J..)'~(_ i--._ 
LUZIAlJA"FON5ECA DA SILVA 

SÓCIA- ADMINISTRADORA 
CPF/MF: 757.759.643-49 

RG: 283.700.947- SSP-MA 

~ 
r 

{~k A -'~· 
LEANDRO !BEIRO DE CARVALHO 

SÓCIO- ADMINISTRADOR 
CPF/MF: 849.648.473-49 

RG: 1.662.539 SSP/PI 

~-

Folh 

Resultado p 

70.70 

70,70 

97.84 

Fim 



Balanço Patrimonial 
Licenciado para: R & H CONTAS L TOA EPP 

Empresa: MUNDO VERDE LTDA - CNPJ: 13.770.899/0001-73 
NIRE: 22200346219- Data: 01 /06/2011 

Conta 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.1.03 

2.1.1.03.01 

2.1.1.03.01.001 

2.1.1.03.01 .002 

2.1.1.03.02 

2.1.1 .03.02.005 

2.1.1.03.02.008 

2.1.1.03.03 

2.1.1 .03.03.001 

2.1 .1.52 

2.1.1.52.03 

2 1.1 52.03.001 

2.4 

2.4.1 

2.4.1.01 

2.4.1.01.01 

2.4.1 .01.01.001 

2.4.2 

2.4.2.01 

2.4.2.01.02 

2.4.2.01.02.001 

2 4.2.01 .02.002 

2.4.5 

2.4.5.01 

2.4.5.01 .01 

2.4.5.01 01 .001 

Descriçao 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS 
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 

INSS A RECOLHER 

FGTS A RECOLHER 

OBRIGACOES FISCAIS 

IRRF A RECOLHER 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 

OBRIGACOES TRABALHISTAS 

SALARIOS A PAGAR 

PARCELAMENTOS 

PARCELAMENTO FEDERAL 

PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 
PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL REALIZADO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 
RESERVAS 

RESERVAS 

RESERVAS DE LUCROS 

RESERVA LEGAL 

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 
OUTRAS CONTAS 

LUCRO E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS 
LUCROS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA 

3111212018 ~ 
1.993.721,63 c 

20.376,38 c 
20.376,38 c 
20.081,52 c 
14.770.74 c 
6.985.63 c 
7.785.11 c 

993,70 c 
126,40 c 
867,30 c 

4 317,08 c 
4 317.08 c 

294,86 c 
294,86 c 
294.86 c 

1.973.345,25 c 
300 000,00 c 
300.000,00 c 
300.000,00 c 
300 000.00 c 

1.558.999,59 c 
1.558.999,59 c 
1.558. 999,59 c 

87.816.09 c 
1.471 183.50 c 

114.345,66 c 
114.345,66 c 
114.345,66 c 
114.345,66 c 

-Data de Encerramento: 31/12/2018 

Valor de Ativo e Passivo: RS 1.993. 721,63 (Hum Milhão Novecentos e Noventa e Três Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Três Centavos) . 

"bwr~s{~ LUZI~~A FONSECA DA SILVA 
SÓCIA - ADMINISTRADORA 

CPF/MF: 757.759.643-49 
RG: 283.700.947 - SSP-MA 

(\ (\ 
(/ , I ( (í)~, -.v 'v ·0 

LEÂNDRO RIBEIRO DE CARVALHO 
SÓCIO - ADMINISTRADOR 

CPF/MF: 849.648.473-49 
RG: 1.662.539 SSPfPI 

Fim 



Balan ço Patrimonial 
Licenciado para: R & H CONTAS L TOA EPP 

Empresa: MUNDO VERDE LTDA - CNPJ: 13.770.899/0001 -73 
NIRE: 22200346219- Data: 01/06/2011 

Conta 

1.1 
1.1.1 

1.1.1.01 

1.1 .1.01.01 

1.1.1.01 .01.001 

1.1.1.02 

1.1 .1.02.01 

1.1.1 .02.01 .002 
1.1 .1.02.51 

1.1 .1.02.51 .003 
1.1.1.05 
1.1.1.05.03 

1.1 .1.05.03.007 

1.4 

1.4.4 

1.4.4.01 

1.4.4.01 .01 

1.4.4 .01.01.003 

1.4.4.01 .01.004 
1.4.4.01.01.005 
1.4.4.01.01 .006 

Descrição 

AT I VO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

NUMERARIOS 

CAIXA GERAL 

CAIXA 

BANCOS 

CONTA MOVIMENTO 

BANCO DO NORDESTE C.C 16.938-0 
APLICACOES FINANCEIRAS 

APLICAÇÃO FUNDO BNB 

DESPESAS ANTECIPADAS 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

INSS A COMPENSAR 

NAO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

BENS EM OPERACAO 

BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PREST.SERVICOS 

EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES 
VEICULO$ 

MOVEIS E UTENSILIOS 

COMPUTADOR 

Data de Encerramento: 31/1212018 

1.993.721 ,63 D 

1.440.633,02 D 

1.440.633,02 ~ 

1.402.124,59 ~ 
1.402.124 ,59 o 
1.402.124,59 D 

22.217,84 o 
1.779,21 o 
1.779,21 o 

20.438,63 D 

20.438,63 o 
16.290,59 o 
16.290,59 o 
16.290.59 o 

553.088 ,61 o 
553.088 ,61 D 

553.088.61 D 

553.088,61 D 

425.711,23 o 
70.000,00 o 
37.021 .38 D 

20.356,00 o 

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.993. 721 ,63 (Hum Milhl!o Novecentos e Noventa e Três Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Três Centavos) . 

Ji,( lÀLL• (.L_ 
LUZíÁ~~~EO} ciÜILVA 
SÓCIA -ADMINISTRADORA 

CPF/MF: 757.759.643-49 
RG: 283.700.947- SSP-MA 

~ U 
; f, 

\J ' 
LEAN ~O R 101~ CARVALHO 

SÓCIO- ADMINISTRADOR 
CPF/MF: 849.648.473-49 

RG: 1.662.539 SSP/PI 

Continua ... 



MUNbO VE&bl 
uSE&VlÇOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE·PI 

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N' 00512020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 01 3.00007812020 

do antigo prédio do hotel Guadalupe com 

Contribua para a desenvolvimento 
s ustenUvel da nossa planeta! 

1 acleq1ua'ÇÕE~s para o funcionamento da Secretaria Municipal de 
- Pl 

~ER ~ MUNDO VERDE L TOA 
~~~ CNPJ: 13.n0.899/0001-73 
• • Rua José Olegário Correa, 316, Bairro: Alto da Guia 
<f Niif\if!'~ CEP: 84.800.000 Florlano-PI 

Não Desonerado: 
Horista: 112, 12% 
Mensalista: 70 91% 

Importa a presente planilha orçamentária no valor de R$ 519.892,13 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos). A presente 
lanilha foi elaborada com base em tabela do SINAPI/12.2019. 901=23,69% 

Valor Proposto: R$ 519.892,13 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos) 

VAUDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. e Prazo de entrega: Conforme edital. 

Declaro para os devidos fins de direito que nos preços estilo Inclusos todos os tributos Incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços, 
sem a Inclusão de expectativa Inflacionária ou encargos financeiros. 

Guadalupe(PI}, 28 de fevereiro de 2020 

~. f.~IOO 
CPF: 849.648.473-49 
Sócio Administrador 

,,i~, 
Arquiteto e Urbanista 

CAU/BR 131384-3 

Oj 
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~:ftUK&O VER&E 
(íSEaVlÇOS 

Contribua para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta I 

~~ 
~~~ 

Item 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

. 

Obra 
Reforma do antigo prédio do hotel Guadalupe com 
adequações para o funcionamento da Secretaria Municipal de 
Educação - Guadalupe - Pl 

Bancos 
SINAPI -11/2019 - Piauí 
ORSE-11/2019-Sergipe 

Planilha Orçamentária Resumida 
Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
ALVENARIA 
REVESTIMENTOS 
ESQUADRIAS 
PISOS 
INSTALAÇOES 
LOUÇAS E METAIS 
FORROS 
PINTURA 
COBERTURA 
SERVIÇOS FINAIS 

I 

~~\ 
~)'~~ J 

e 

MUNDO VERDE L TOA 
CNPJ: 13.770.899/0001-73 

Rua José Olegário Correa, 316, Bairro: Alto da Guia 
CEP: 84.800-000 Floriano-PI 

B.D.I 
23,69 
% 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 112,12% 
Mensalista: 70.91% 

Total 
R$ 53.272,44 
R$ 5.943,71 
R$ 24.484,06 
R$ 52.099,25 
R$ 178.495,52 
R$ 53.226,19 
R$ 6.047,28 
R$ 33.655,68 
R$ 27.334,78 
R$ 83.531 ,52 
R$ 1.801 ,72 

Total sem BOI R$ 
Total do BOI R$ 
Total Geral R$ 

e 

Peso(%) 
10,07% 

1,11% 
4,58% 
9,79% 

33,81% 
10,33% 

1,13% 
6,56% 
5,42% 

16,78% 
0,42% 

420.427,34 
99.464,79 

519.892,13 

og.. 

~· 

~ 
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·ttuKbO V'EJtJ)E 
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Contribua para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta I 

Obra Refonna do antigo pr~io do hotel Guadllupe com •dequaç6es p1ra o 
funcionamento da Secretaria Municipal do EducaçJo . Guad1lupe • Pl 

~~sER"~. 
• :o:r 
4 N'iif\if!'"V 

B~ncos 

SINAPI -11/2019 ·Pia ui 
ORSE-11/2019-Sergipe 

e 
MUNDO VERDE L TOA 

CNPJ: 13.770.899/0001-73 
Rua José Olegário Correa, 316, Bairro: Alto da Guia 

CEP: 84.800..000 Floriano-PI 

B.D.I. 23,69% Encargos Sociais Nao 
Desonerado: Horist•: 
112,12% Mensalista: 70.91% 

3.1 87904 SINAPI DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO M> 44,65 R$ 6,50 R$ 8,04 R$ 358,98 
,ROMANUAL 
PARA RECEBIMEN I O DE PIN i ORA, EM ARGAMASSA I RAÇO 1. 2 8, 

3 2 87529 SINAPI PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001.. APLICADA MANUALMEm:E EM > 44 65 R$ 23 00 R$ 28 45 R$ 1 270 23 
. FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇAO DE M • • ' . ' 

PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
3 3 87268 SINAPI ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE M' 72,96 R$ 59,50 R$ 73,60 R$ 5.369,53 

A MENOR OUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ExTERNAS EM PASTILHAS DE 

3 4 87242 SINAPI PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS O~ 30 X 30 CM). ALINHADAS A PRUMO, APLICAOO M' 59,9 R$ 236,00 R$ 
EM PANOS COM VÃOS 

03 

~-

' 

;~.,1~ 
/; \ •u•a 'I?"' 

4 1 68050 SINAPI r_:-:':'-".~=--"'.":".~':~~~':~':Urvtii'IIIV, VVMLIV~':~u~~~-rn~ -v-u .. n_'~• ""'"-'LV~~- M2 7,25 R$ 335,50 R$ 414,98 R$ 3.008,60 0,58% '\~-o(~~ 

I Y' "' " ' 
42 73933/004 SINAPI ':'::'~.~~~~. '~~~:::u~r"1"' "rvoM~M'-'n'""' · wM~~uv"'u~v-=uu"'~"'"'"'v 54,97 R$ 400,00 R$ 494,76 R$ 27.196,96 5,23% i~ }j 
4 3 68050 SINAPI /f"_".'':'u'J."''f ".".'f 'l :'"'L'JLUJr'"'')'• '-VMuuM»rvcrvo.;,r-,.....,..v_ou~v.oN'-CU'>V M' 2,94 R$ 335,00 R$ 414,36 R$ 1.218,22 0,23% \ /. ~~,.<.'.;> 

~~ 



O Li 
~ 

$ 228,83 R$ 10.187,36 1,96%1 ~ 
94581 SINAPI .,.,.....,,._""""'..,._,._..,,,.,., ., ,...,,,."""'"'"''-"' ' • ' '"'""'V'"""'_...,...._,,, ,,..,,,'UIIr\,,..,....._....,,...,, ""..,'"' "' '""''''-'""'• 

M' ~:;),! :;) r\ó!> J~I ,UU R$ 404,47 - ·---------

94582 SINAPI 
..... ~ ..... .....-.. .......................... ......................................... 'I'-''-'""' ...... '"'""'V,..,...., ............. ,,,~ ... .,..,. ......... ,...., ..... ..., . .. , 

M' 1,38 R$ 185,00 R$ 228,83 . ...................... . .............. .. -...... 

M' 41 ,75 R$ 475,00 R$ 587,53 R$ 

M' 695,84 R$ 23,00 R$ 28,45 R$ 19.795,74 3,81 % 

98680 SINAPI :..:."" .... "':.:::-:.::·::::·:-~~·- .' ·:." .... ~":.':.~"':'.:':':" .' .~ .... ":. '::.: .... :':!:...'":':'~~":'-'" ."' ........ '-'. M' 64,00 R$ 30,50 R$ 37,73 R$ 2.414,43 0,46% 

87249 SINAPI 
........ .... ............... .. . .., ......... ,..,,, , .... ..., .,,"' ...... ..., .............. . ...,.. .... , ...................... ., ... , ... ri._"''""""""' .... M2 695,84 R$ 55,00 R$ 68,03 R$ 47.337,65 9,11% -···- · ·-·-- ------- . - -· ·-· -- - . ·· --·-·--- -- , ___ ----·- - ----- ---

92398 SINAPI ~ ........ v.,....,..,._,, ,, ...,, ._...,,, .... ,""'~"'' .... ' " ' "'"-'"'''v""""' .... '' ''"""" '"' """'""• .... ""'"' .... ._"""..,..., M' 1.500,00 R$ 45,50 R$ 56,28 --· · ·- ····----- ·-- ·- ·· ---- ·· ---·· ---------- --·· 

6 .1.3 89985 SINAPI "'-'"''""'''""" ""'- .-n. ............ ,....., UJ,\JI'-'0 t.,nlr\V0 n.V-.1'-''"'"''-Lo ~-. 1 UVIYI nvn'-""''"''-'" IV'- UN 1,00 CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 
R$ 55,00 ""' UO , U.:J ""' 68,03 0,01% 

6.1.4 86884 SINAPI 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 112" X 30CM • FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 6,50 R$ 8,04 R$ 48,24 0,01% 
INSTALAÇÃO 

6.1.5 72601 SINAPI 
JOELHO REOUCAO PVC SOLOAVEL 90• AGUA FRIA 25X20MM · FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 7,00 R$ 8,66 R$ 51,95 0,01 o/o INSTALACAO 

6.1.6 89530 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1,00 ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 9,00 R$ 11 ,13 R$ 11 ,13 

6.1.7 72790 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1"· UN 2,00 R$ 16,00 R$ 19,79 R$ 39,58 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN R$ 4,95 R$ 54,42 
6.1.8 89383 SINAPI 25MM X 3147 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA · FORNECIMENTO E UN 11 ,00 R$ 4,00 

INSTALAÇÃO 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL. DN R$ 7,42 
6.1.9 89391 SINAPI 32MM X 1',' INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 6,00 

6.1.10 89362 SINAPI 
.JVI::.LnV l:fV U~U~, ,..VV, WVLUAVCL, Uf'f ~;:JMM, INI.;)IA~UV C.M l'V\MI\L VU WUD- UN 26,00 R$ 6,00 R$ 7,42 R$ 
RAMAL DE ÁGUA · FORNECIMENTO E INSTALA!;:ÃO 

6.1.11 89367 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB· UN 12,00 R$ 8,00 R$ 9,90 R$ 
RAMAL DE AGUA · FORNECIMENTO E INSTALA!;:ÃO 

6.1.12 72602 SINAPI 
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL oo• AGUA FRIA 32.X25MM ·FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ 9,50 R$ 11 ,75 R$ 58,75 
INSTALACAO 

6.1.13 94797 SINAPI 
TORNEIRA DE BOlA ROSCÁVEL, 1',' FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÀO E UN 1,00 ÁGUA R$ 26,00 R$ 32,16 R$ 32,16 

6.1 .14 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB·RAMAL DE 

M 43,06 R$ 14,00 ÁGUA · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

89357 SINAPI 
TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

M 106,94 R$ 20,00 ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

89395 SINAPI ~~·!.~~~.é?fív;~;.~~-~5-~~ ·~NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA · UN 7,00 R$ 8,00 

R$ 14,84 R$ 
UN 4,00 R$ 12,00 0,01% 

e e 
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98102 SINAPI VI"\IIV"'o Llt:: uvnuurv"\ .-;:JIMr-LC ..:>, 1.,.11"{\..U~t'l; , I:.M \..UN\,.,t< t: I V I""'I"'H:.-MULUI'\LIV, UN 1,00 R$ 37,00 R$ 45,77 R$ 45,77 0,01%1 t ..... % ..................... . . ................... ... • • • • • - · - •• • ·--· . - . .. 

89707 SINAPI INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 4,00 R$ 20,00 R$ 24,74 R$ 98,95 0,02%1 

6.2.11 89502 SINAPI 
JVt::r..nv 6hJ Urv'\U.>, r""V \., 1 >:JVL LI'"-YC: l.., Uf'f ;JUMM , 11'1'.-;)11'\LI'\UU I:.M r-I"'(UMI'\U/"\ UC UN 5,00 R$ 10,00 R$ 12,37 R$ 61,85 0,01% ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALA~ÃO 

6.2.12 89497 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTAL.AOO EM PRUMADA DE UN 1,00 R$ 7,50 R$ 9,28 R$ 9,28 0,00% ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALA~ÃO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 50MM, INSTALAOO EM PRUMADA DE 

6.2.13 89501 SINAPI ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, UN 4,00 R$ 9,00 R$ 11 '13 R$ 44,53 0,01% 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

6.2.14 89783 SINAPI 
JUNTA SOLDÁVEl , FORNECIOO E INSTALAOO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 R$ 8,00 R$ 9,90 R$ 19,79 0,00% RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

6.2.15 8971 1 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIOO E 

M 16,70 R$ 12,50 R$ 15,46 R$ 258,20 0,05% INSTALAOO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

6.:<:.16 89712 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIOO E 

M 20,92 R$ 18,50 R$ 22,88 R$ 478,71 0,09% INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

6.2.17 8971 4 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO 
M 56,69 R$ 37,00 R$ 45,77 R$ 2.594,43 0,50% EINSTALAOO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

6.2.18 89713 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIOO 

M 7,00 R$ 28,50 R$ 35,25 RS 246,76 0,05% EINSTALAOO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

6.2.19 89796 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM. FORNECIOO E UN 2,00 R$ 26,00 R$ 32,16 R$ 64,32 0,01% INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

6.2.20 1594 ORSE 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RfGIOO SOLDÁVEL. PARA ESGOTO PRIMÁRIO, UN 3,00 R$ 7,00 R$ 8,66 R$ 25,97 0,00% DIÁM = 50MM 

6.2.21 7594 ORSE TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RfGIOO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, UN 1,00 R$ 5,50 R$ 6,80 R$ 6,80 0,00% DIÂM= 75MM 

6.2.22 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIOO E 
M 9,74 R$ 7,00 R$ 8,66 R$ 84,33 INSTALAOO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA~ÃO 

6.2.23 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. FORNECIDO E 
M 3,29 R$ 12,00 R$ 14,84 R$ 48,83 INSTALAOO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

6.2.24 89803 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, UN 2,00 R$ 8,50 R$ 10,51 R$ 21 ,03 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

6.2.25 89801 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIOO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

UN 300 R$ 92 00 R$ 113,79 R$ 341 38 0,07% 
UN 1 00 R$ 2.000,00 R$ 2.473 80 R$ 2.473,80 0 48% 

-~~ 
UN 112,00 R$ 48,00 R$ 59,37 R$ 6.649,57 1,28%1 (ç\ ,. 'v/'1. 
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' 6.3.4 91953 SINAPI 
11" lt::nnur-1vn .;;liiYlr-Lr=:.;) \I MVUULV}, IUIV~~Y, lr<IVLVII'fUV ~VrVn.IC C r-LI"\'-'"- UN 12,00 R$ 20,50 R$ 25,36 R$ 304,28 0,06% 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO 

6.3.5 91959 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 M OULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· UN 17,00 R$ 32,00 R$ 39,58 R$ 672,87 o, 13% 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.6 91967 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • UN 3,00 R$ 44,00 R$ 54,42 R$ 163,27 0,03% 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.7 91955 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· UN 2,00 R$ 25,00 R$ 30,92 R$ 61 ,85 0,01% 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.8 92023 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ T 10 A, UN 1,00 R$ 36,00 R$ 44,53 R$ 44,53 0,01% 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 
6.3.9 83463 SINAPI 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 R$ 254,00 R$ 314,17 R$ 314,17 0,06% 

TRIFASICO E NEUTRO -FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
6.3.10 741311004 SINAPI PARA 18 OISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 R$ 345,00 R$ 426,73 R$ 426,73 0,08% 

6.3.11 74131/005 SINAPI PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO UN 1,00 R$ 400,00 R$ 494,76 R$ 494,76 O, 1 Oo/o 

6.3.12 91992 SINAPI IVMI'\IJI'\ """-ll"t. V[; CMOUIIn \I MVUULVJ, ~t""9'1 tU I'\, IN\,LUII"<<UV ;)U,..Vr'li IC 11:: UN 4,00 R$ 30,00 R$ 37,11 R$ 148,43 0,03% 
PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.13 91996 SINAPI 
TOMADA MéDIA DE EMBUTIR (1 MÓOULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 9,00 R$ 24,00 R$ 29,69 R$ 267,17 
PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.14 92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E UN 46,00 R$ 20,00 R$ 24,74 R$ 1.137,95 
PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.15 92001 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 3,00 R$ 24,00 R$ 29,69 R$ 89,06 
PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.16 92008 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ T 10 A, INCLLIINDO SUPORTE E UN 38,00 R$ 35,00 R$ 43,29 R$ 1.645,08 
PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.17 91936 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE ·FORNECIMENTO E UN 130,00 R$ 9,00 R$ 11,13 R$ 1.447,17 
INSTALAÇÃO 

6.3.18 91939 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE • UN 4,00 R$ 19,00 R$ 23,50 R$ 94,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.19 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MéDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE UN 44,00 R$ 10,00 R$ 12,37 R$ 544,24 
·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.20 91941 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE· UN 87,00 R$ 6,50 R$ 8,04 R$ 699,47 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.21 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A • UN 14,00 R$ 9,00 R$ 11 '13 R$ 155,85 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.22 93654 SINAPI 
OISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A • UN 8,00 R$ 9,50 R$ 11 ,75 R$ 94,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.23 93655 JUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A • UN 2,00 R$ 10,50 R$ 12,99 R$ 25,97 
F RNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.24 93671 0 JUN PO R TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A ·FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 65,00 R$ 80,40 R$ 80,40 0,02% 
I STA 
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6.3.26 74130/005 SINAPI 
LJI\>..IUI"' I V~ I Cn.MUMJ\UNC. II\..V ll"(l t"'UU'\r"'i t"I'\LJI'V'\V r'\ICMI\ \1'\MI:. "- IV,..,f'\IV} OU/'\ UN 
100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6.3.27 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO. 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450f750 V, PARA M CIRCUITOS TERMINAIS · FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.3.28 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA M CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAS:ÃO 

6.3.29 91933 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 O KV, PARA 

M ,.,,... .... ,.,...,.,.,._ ...-.- o•uo o&o Ao ,.. .,..,... ... .. , .-.... uo.-•--- , , ,..,.- .. , o-.1-. 

6.3.30 91934 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALACÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL M 

6.3.31 91854 SINAPI 
"-''"""''-''IV~ l t::n.MII'II"'\I..;J , 11 '1~ 11"'\1,.,1"\VV t::m r-1"'\nt::LJC:: • rvn.I'IC::\JIMC::I'fiV c:: 11'1.;)11"'\~VI"\V 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 

6.3.32 91834 SINAPI ~~~~'!:'.s_~~.M~~~~: ~~~~~~-':_M !.~R':?. :_~?~~~:I~E-~.0 E INSTALAÇÃO M 

6.3.38 90443 M 

6.3.39 90466 M 

6.3.40 Comp 06 UN 

Comp07 UN 

86931 UN 

~~ 

e 

li "'" 
2,00 R$ 105,00 R$ 129,87 R$ 

2262,15 R$ 2,50 R$ 3,09 R$ 

497,75 R$ 4,00 R$ 4,95 R$ 

122,50 R$ 10,00 R$ 12.37 R$ 

78,50 R$ 14,00 R$ 17,32 R$ 

140,00 R$ 6,00 R$ 7,42 R$ 

475,50 R$ 6,00 R$ 7,42 R$ 

165,50 R$ 8,00 R$ 9,90 R$ 

165,50 R$ 8,00 R$ 9,90 R$ 

4,00 R$ 75,00 R$ 92,77 R$ 

1,00 R$ 1.175,00 R$ 1.453,36 

6,00 R$ 350,00 R$ 432,92 

i:3L , I I u ,vL -ro ~ 

259,75 

6.995,13 

2.462,67 

1.515,20 

1.359,35 

1.039,00 

3.528,88 

1.637,66 

1.637,66 

371 .07 

.0 \'? 

~ . 

~ 
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Mil, I Ut<IU ;)lr'VNAUU Ut LUl..K,;A HKANGA CUM fo"CK I t:N\#t.::>, t,.;UM KtUI.::> I KU Ut I 
74234/001 SINAPI PRESSÃO 112" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO UN 1,00 R$ 420,00 R$ 519,50 

PARA FIXACAO · FORNECIMENTO E INSTALACAO 

86912 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 112" OU 314", PARA PIA DE COZINHA. UN 2,00 R$ 40,00 R$ 49,48 
PADRÃO MÉDIO· FORNECIMENTO E INSTALA ÃO 

86915 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112" OU 3/4", PARA LAVAT RIO, PADRÃO M DIO • UN 6,00 R$ 85,00 R$ 105,14 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

FORROS 

96116 SINAPI 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M2 604,66 R$ 45,00 R$ 55,66 uo-.o ,,...,,,, _____ , •-•-• ---··· · .... r .... 

97650 SINAPI r'\~MVV""V UC I r'\1"\MI'\ UT:: MI"\UI:I"" 1'""1'\r'V\ \.rUDCn I UI"V\, UC. rVnMI'\ Ml'\f'tUI'\L, ;:tr;:.M M2 920,48 R$ 5,00 R$ 
REAPROVEITAMENTO 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÁMICA. DE FORMA 
10.2 97647 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, M2 920,48 R$ 2,00 R$ 2,47 R$ 2.277,08 

CAIBROS E TERÇAS PARA 

10.3 92541 SINAPI TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA.{;ANAL, INCLUSO M> 920,48 R$ 40,00 R$ 49,48 R$ 45.541 ,67 
TRANSPORTE VERTICAL 

10.4 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA.{;ANAL. TIPO COLONIAL. COM ATÉ 2 M> 920,48 R$ 25,00 R$ 30,92 R$ 28.463,54 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
M 24,20 R$ 52,00 R$ -· . ......... ·-- -- . . ·------. ·---·- . . 

!Total sern BOI R$ 420.427,34 _) 
JTotal do BOI R$ 99.464.79 I 
rTotal Geral R$ 519.892.13] 
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MUNDO VERDE L TDA 
CNP J N° 13.770.899/0001-73 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 



C O NSTRUINDO UMA NOVA J-/JSTÓ RJA 

ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000780/2020 

As nove horas e trinta minutos do dia dois do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniram-se 
o Presidente da CPL deste órgão e respectivos membros, designados por Portaria, em atendimentos 
às Disposições contidas na Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores, a fim de receberem a 
documentação e propostas comerciais referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 
013.0000780/2020, para realizar os procedimentos relativos a TOMADA DE PREÇO N°. 005/2020, 
tendo como objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do 
Hotel Guadalupe para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

Foram recebidos pela Comissão Permanente de Licitação a Documentação de Habilitação e Proposta 
de Preço da Empresa MUNDO VERDE L TOA, CNPJ N° 13.770.899/0001-73, ao analisar-se a 
documentação de habilitação constatou-se que tudo estava em conformidade com o disposto no 
Edital , declarando-a assim habilitada para a 28 fase do Processo Licitatório. Após a análise da 
documentação da empresa na 1 • fase, partiu-se para a segunda fase do presente processo, onde 
chegou-se a seguinte conclusão: 

EMPRESA: MUNDO VERDE LTDA, CNPJ N° 13.770.899/0001-73 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel 
Guadalupe para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

VALOR PROPOSTO: R$ 519.892,13 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e noventa e dois reais e 
treze centavos). 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta dias) 

Considerando o teor proposto, e oferecendo vantagem para a administração a Comissão Permanente 
de Licitação, declarou a empresa MUNDO VERDE LTDA, CNPJ N° 13.770.899/0001-73, com o valor 
de R$ 519.892,13 (quinhentos e dezenove mil oitccentos e noventa e dois reais e treze centavos), 
vencedora da presente licitação, tudo devidamente comprovado através do processo Licitatório, de 
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, estando, pois o respectivo procedimento, 
concluso, para submissão ao exercfcio do controle final por parte da autoridade superior. 

Nada mais havendo a tratar , deu-se por encerrada a sessão, às11 :11m, lavrando esta ata que 
depois de lida e aprovada conforme, vai devidamente assinada pela Comissão Permanente de 
Licitação e licitante presente. 

Licitante \J-A ~ l ' 
~VERDELTDA 
CNPJ N° 13.770.899/0001-73 

Reja~~ Soares 
Membro 

Joelma Cae de Sá Sousa 
Membro 

~nio Fernan s da Silva 
Presid_!!nte_ a CPL 



À 
ASSESSORIA JURfDICA 
ASSUNTO: EMISSÃO DE PARECER SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
UCITATÓR10 

TOMADA DE PREÇO No 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 013.0000780/2020 

Senhor Assessor, 

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal n ° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, estamos encaminhando o processo licitatório para análise e emissão de 
parecer conclusivo referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL 
PARA REFORMA DO ANTIGO PRtDIO DO HOTEL GUADALUPE PARA 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- GUADALUPE-PI. 

Sem mais para o momento. 

Guadalupe (PI), 02 de março de 2020. 

ENIO FERNAND~DA SILVA 
Presidente da CPL 



Gu-:iualupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

DA: ASSESSORIA JUR4DICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
OBJETO: ANÁLISE DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 00512020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000780/2020 

PARECER JURrDICO CONCLUSIVO 

Trata-se de procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo 
Menor Preço Valor Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
CIVIL PARA REFORMA DO ANTIGO PR~DIO DO HOTEL GUADALUPE PARA 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- GUADALUPE-PI. 

Compulsando os autos e considerando o nível de complexidade do serviço, 
entendo que in casu há um conjunto de elementos necessários e suficientes para bem 
caracterizar o objeto da licitação, tendo em vista o artigo 7°, I e 11, da Lei n° 8.666/93. 

Estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que as minutas de 
editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica 
da Administração. Confeccionado o Edital, também restaram elaborados os termos, anexos e 
juntadas as documentações afins, documentação esta que fora ainda analisada no Parecer 
Prévio, tendo sido aparentemente satisfeitas, todas as exigências para o prosseguimento do 
certame. 

Concluída a sessão de abertura dos envelopes de documentação e proposta de 
preços, o procedimento licitatório foi encaminhado a esta procuradoria jurídica para emissão 
do parecer jurídico conclusivo. 

O processo conta até aqui devidamente numerado e rubricado. 

Cumpre de~car que o presente parecer versa ~xclusivamente sobre o aspecto 
legal do processo, sem adentrar a conveniência da licitação e seus objetos. 

Como já mencionado esta Assessoria Jurídica já se manifestou nos autos por 
meio do Parecer Jurídico, opinando pela regularidade da minuta do edital e da minuta do 
contrato, bem quanto aos aspectos da fase interna da Tornada de Preços em tela pois 
constatamos o referido edital em absoluto respeito à Lei Federal n° 8.666/93, quanto às 
normas e princípios que regem a matéria. 

Depreende-se dos autos que o Município pretende contratar, mediante ~ j 
modalidade de Tomada de Preço do tipo Menor Preço Valor Global, empresa especializada~:. 

• · • I li !! 
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para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVlL PARA REFORMA DO ANTIGO 
PRtDIO DO HOTEL GUADALUPE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO- GUADALUPE-PI, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. 
Inicialmente, há que se analisar se a licitação poderá ou não ser efetuada pela modalidade 
escolhida, a saber, a T amada de Preços. 

Considera-se oportuno o esclarecimento no sentido de que essa modalidade de 
licitação, T amada de Preços, tem por objetivo levar a efeito o certame, com fundamento no 
§ 2°, do art. 22, bem como a alínea ·b· do art. 23 ambos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993, que assim dispõem: 

Art22. São modalidades de licitação: 
( ... ) 
11 - tomada de preços; 
( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 
§ 2° Tornada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, obseNada a necessária qualificação. 
( ... ) 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a 111 do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação: 
I - para obras e seNiços de engenharia: 
( ... ) 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais); 
( ... ). 

A modalidade T amada de Preços, que pode ser aplicada no caso em pauta, pois 
há autorização legal prevista no art. 23, I, b da Lei n° 8.666, de 1993, enquadrando-se esta 
modalidade no critério da anualidade orçamentária do planejamento das despesas públicas, 
considerando investimentos desta municipalidade em despesas desta natureza no exercício 
financeiro corrente. 

A1nda sobre o normativo de regência, cabe traL:er à baila os dispositivos inerentes 
ao pretendido certame: 

Art.7° As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência 
I - projeto básico; 
11 - projeto executivo; 
111 - execução das obras e serviços. 
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( ... ) 

§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto bâsico aprovado pela autoridade competente e dispor'llvel 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 
11 - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; 
111 - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
( ... ) 

Art. 8° A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em 
sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução. 
Parágrafo único. t proibido o retardamento imotivado da execução de obra 
ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua 
execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de 
ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que 
se refere o art. 26 desta Lei 
Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: 
( ... ) 

11 - execução indireta, nos seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global; 
( ... ) 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 
considerados principalmente os seguintes requisitos: 
I - segurança; 
11 - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
111 - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação; 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 
durabilidade da obra ou do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas; 4 ,VIl - impacto ambiental. 

O presente certame teve sua divulgação realizada através de publicação no 

Diário Oficial dos Municípios, edição do dia 12/02/2020; no site do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí (LI ClT AÇOESWEB) e mural desta Prefeitura, tendo como data marcada para 

sua abertura o dia 27/02/2020, respeitando, portanto, o prazo legal estabelecido para este 

tipo de procedimento. 

Conforme se extrai da ata de realização do presente procedimento licitatório, no 
endereço, data e hora marcadas para abertura do procedimento, o Presidente abriu a 

Sessão Pública em atendimento às condições contidas no edital, onde compareceu somente Á . 
a seguinte empresa: MUNDO VERDE LTDA, portadora do CNPJ sob o n° 13.770.899/0001-73 .~ · • 
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Destaca-s~ que foram r-ecebidos péla Comissão Permanente de Lic.ilação a 
documentação de credenciamento da empresa e do seu representante legal e os envelopes 

contendo Documentação de Habilitação e Proposta Comercial que estavam lacrados e 
devidamente rubricados por seu representante legal. 

Na fase de credenciamento a empresa MUNDO VERDE L TOA, portadora do 

CNPJ sob o n° 13.770.899/0001-73 cumpriu plenamente ao disposto no edital. Após a fase 
de credenciamento, passou-se a análise da Documentação de Habilitação da empresa, onde 
verificou-se, que a mesma, deixou de apresentar a comprovação de prestação de garantia 
para manutenção da proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado em 
edital, portanto descumprindo o previsto no item 6.2.4 e 6.2.4.1.1.6 do edital em análise, 
fincando, assim, inabilitada a participar da 2a fase da presente licitação. 

e Não obstante, a Comissão decidiu por aplicar o art. 48, § 3° da Lei Federal 
8.666/93 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todos os propostas forem 
desclossi{lcodos, a administração poderá (txor aos licitantes o prazo de oito dias úteis poro a 
apresentação de novo documentação ou de outros propostas escoimodos dos causas referidos 
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo paro três dias úteis, 
oportunidade em que foi concedido o presente prazo para que a empresa MUNDO VERDE 
LTDA, portadora do CNPJ sob o n° 13.770.899/0001-73 apresente nova documentação. 

No dia 02/03/2020, a Comissão reuniu-se novamente para dar prosseguimento 
ao presente certame tendo em vista que a empresa MUNDO VERDE L TOA, portadora do 
CNPJ sob o n° 13.770.899/0001-73 apresentou nova documentação conforme exigido 
anteriormente. Desta feita, a Comissão procedeu com a análise onde foi constatado que a 
referida empresa apresentou toda a documentação exigida no instrumento convocatório do 
certame, tkando devidamente habilitada para a abertura do envelope contendo a proposta e da mesma. 

Da análise da documentação de habilitação apresentada foi constatada a 

regularidade e atendimento pleno às exigências editalícias da empresa MUNDO VERDE 
L TOA, portadora do CNP J sob o n° 13.770.899/0001-73. Foi dada a palavra ao seu 
representante presente, oportunidade em que o mesmo declinou do seu direito de recorrer 
sobre qualquer aspecto da habilitação. Ato contínuo, o envelope 0 02 da licitante habi litada 
foi aberto e a proposta analisada. A proposta foi vistada pelos membros da Comissão e pelo 
licitante presente. 

Constatada a regularidade e atendimento pleno às ex1genc1as editalícias, 
classificaram-se as propostas como segue: 1° MUNDO VERDE L TOA, portadora do CNP J sob 
o n° 13 .770.89910001-73~ pelo valor global de R$ 519.892~13 (quinhentos e dezenove miL 

o~ocentos e noventa e dois reais e treze centavos~ ._·. ------------
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Desta fo rma, da anális@ da documentação apr-eS@nlada, a Comissão, nos lermos 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade, CLASSIFICAR a 
proposta da empresa MUNDO VERDE L TDA, portadora do CNP J sob o n° 13.770.899/0001-
73, pelo valor global de R$ 519.892,13 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e 
dois reais e treze centavos), como VENCEDORA. 

No que tange à regularidade fiscal, foram apresentadas provas de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e no cadastro de contribuintes do Estado do Piauí, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

A empresa demonstrou ainda estar em situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social, e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como 
perante a Fazenda Estadual e a do Município de sua sede e além disso, fo1 apresentada a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de observância ao artigo 
27, V, da Lei n° 8.666/93, decorrente da norma contida no artigo 7°, XXXIII, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, bem como a declaração de idoneidade exigida no Edital 

Em síntese, verifica-se que o processo ora analisado se encontra e consonância 
com as normas legais, encontrando-se apto a produzir seus efeitos. Todo o procedimento 
fora conduzido observando integralmente a legislação pertinente, conforme o mandamento 
da própria Constituição da República, inclusive sem qualquer interposição de recursos pela 
empresa inabilitada. 

Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação. a 
autoridade superior deverá homologar o resultado e considerando o exposto. opino pela 
homologação do certame . 

t o nosso parecer, S.M.J. Retornem-se os autos a CPL. 

Guadalupe, 02 de 

Dr. João Alberto 
Assessor Jurídico 

Advogado OAB/PI11.725 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guadalupe- Pl , declara para 
que possa ser conhecido pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos 
interessados, o resultado do julgamento e classificação da proposta referente ao 
procedimento licitatório, sob modalidade TOMADA DE PREÇO N° 005/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 013.000078/2020, cujo objeto: contratação de empresa de engenharia 
civil para reforma do antigo do Hotel Guadalupe para funcionamento da Secretaria Municipal 
de Educação, logrando êxito máximo de pontuação e vantagem para a Administração Pública 
a Comissão Permanente de Licitação declarou a empresa MUNDO VERDE LTDA, CNPJ N° 
13.770.899/0001-73, com o valor de R$ 519.892,13(quinhentos e dezenove mil oitocentos e 
noventa e dois reais e treze centavos}, VENCEDORA da presente licitação, tudo devidamente 
comprovado através do processo Licitatório, de responsabilidade desta Comissão de 
Licitação, que foi nomeada através da portaria no 014/2019, estando, pois o respectivo 
procedimento, concluso, para submissão ao exercício do controle final por parte da autoridade 
superior. 

Guadalupe (PI}, 02 de março de 2020. 

~. 
Rejane Paeslandim Soares 

Membro 

Joelma Sousa 

~nio Fernan e da Silva 
Presidente a CPL 



ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo n° 013.000078/2020 

A ILMA. Sra. 
JOS~LIA LIMA CAVALCANTE MATOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Pelo presente, estamos encaminhando a V. Sa., procedimento licitatório, sob 
modalidade TOMADA DE · PREÇO N° 005/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
013.000078/2020, contendo o julgamento da proposta que adjudicou o objeto do 
certame à licitante, o qual foi devidamente instruído e concluso para homologação. 

Guadalupe (PI), 02 de março de 2020 

~nio Fernande da Silva 
Presidente a CPL 



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 005/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.000078/2020 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
HOMOLOGA o Processo Administrativo n°. 013.000078/2020, para que a adjudicação nele 
referida produza seus efeitos jurídicos e legais. 

Seja dada ciência aos interessados observada as prescrições legais pertinentes, nos termos 
da discriminação abaixo: 

HOMOLOGADA, empresa: MUNDO VERDE LTDA, CNPJ N° 13.770.899/0001-73, com o 
valor de R$ 519.892, 13(quinhentos e dezenove mil oitocentos e noventa e dois reais e treze 
centavos). 

OBJETO: contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo do Hotel 
Guadalupe para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 

Guadalupe-PI, 03 de março de 2020. 



CONTRATO No 262/2020 

Contrato de empreitada por menor preço que 
entre si celebram a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO e a Empresa MUNDO VERDE LTDA, 
CNPJ N° 13.770.899/0001-73 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, com sede, foro e administração 
nesta cidade, à Rua Maranhão, s/n, Bairro Vi la Boa Esperança, Guadalupe, Pl, inscrita no CNPJ N°. 
01.796.883/0001 -50, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhora Josélia 
Lima Cavalcante Matos, domiciliada à Rua Mista I Casa 23, Centro - Guadalupe, Pl, com CPF no 
327.802.223-87, RG no 893019 SSP-PI, e o outro lado a Empresa MUNDO VERDE LTDA, CNPJ 
N° 13.770.899/0001 -73, com sede na Rua José Olegário Correia, 316, Floriano-PI, aqui 
representada por seu Sócio Gerente o Sr. Leandro Ribeiro de Carvalho, com CPF W 849, residente 
e domiciliado em Floriano-PI, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em 
vista a homologação da TOMADA DE PREÇO N° 005/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 013.000078/2020, tendo justo e acordadc celebrar o presente contrato de empreitada por 
menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e de acordo com as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel Guadalupe 
para funcionamento da Secretaria Municipal de Ed:.Je<lç3o- Guadnlupe-PI. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ 519.892,13 
(qu inhentos e dezenove mil oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vi r~culam-se pl2naml!nte ao presente contrato, a 
TOMADA DE PREÇO N° 005/2020, bem como à proposta f irmada pela CONTRATADA. Esses 
documentos constam do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 013.000078/2020 e são partes 
integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral curnprimento de todas as demais obrigações decorrentes do cont rato, 
cabe à contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o for.1 e.:~dor possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para 
imediata substituição, caso o serviço não esteja de conform idade com as especificações do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encergos sociais antes do pagamento. 
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f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos 
estipulados para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar 
sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e 
humanos necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a 
ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas 
alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que 
darão origem ao contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço 
entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, t ributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, comercia is e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, 
respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá- los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por e~crito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, 
qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civi l e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus e:npregados ou prepostos, na execução do 
contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comun icações ou transmiti -las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei 
Federal n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualque~ c utra informação à cerca das 
atividades objeto do contrato, sem prévia autor;zJ~3J da CONTRATANTE; 
q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por 
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
CONTRATANTE por terceiros; 



r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a 
qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da 
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo com 
o salário mínimo repassado pelo Governo Federa:; 

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do cont rato a licitante deverá cxewtéJr os serviços até 31.12.2020 
A fisca lização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de acordo 
com o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades previstas 

em leis, sendo: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicação 
escrita do CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão dc~ig nada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observando o disposto no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/ 93; 

O recebimento provisório ou definitivo não e;cclui a responsabilidade civi l pela solidez e segurança 
do serviço objeto da Licitaç5o que orig inou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela 
perfeita execução do mesmo, dentro dos limites est.:!belecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Ofic ial da União, podendo ser 
prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe -PI e de acordo com o art. 57, § 4°, da 
Lei Federal 8.666/93 e suas al!erações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros para él execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000 - Outras 
atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍUBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATADA, ou seja, rnanter.do -~e c mesmo percentual de lucro do preço do 
serviço ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo 
detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será 
analisado pelo Setor Finu.'1ce:ro 0o CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedido~ de recomposição de preços 
relativamente a faturas anteriormente er.tregJes, mesmo que essas ainda não tenham sido 
quitadas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao 
praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os 
descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 



CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda .. acionai e por meio de cheque nominal ou 
por depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da 
prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/ fatura , acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade para 
com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentu discriminJdamente os serviços prestados a que se referir; 
c) As notas fiscai s/faturas que apresentarem incorreç•">e!. $erão devo lvidas à CONTRATADA e neste 
caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por 
parte da admin istração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verif icação da situação da 
mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação 
anexada à fat ura relativa ao!:; Incisos 111 e IV, /'>.r:. 29 da Lei Federal no 8.666/ 93, e em caso de 
pendência o pagamento será suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo conced ido para pagamento, não haverá, 
dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, 
nenhuma forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for 
pendente de liquidação qualquer obrigação f inanceira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUN DA - DA FISCALIZAÇi.O 
Fica designado o servidor FRANCISCO EDILBERTO CARVALHO JÚNIOR, Engenhei ro Civil, CREA-PI n°. 
1915804590 como o gestor do presente Contrato, o qual acompanhará a execução dos serviços. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DAS PENAUO'Ailr.S 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o 
descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais 
implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao d ia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso 
na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo 
quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, scbrt? : .'JI0t" da contratação, a parti r do 16° (décimo 
sexto) dia de atraso na entrega do~ serviços c·J no descumprimento das obrigações assumidas, 
sem prejuízo das demais peni.llidade~ previstas na Lei no 8.666/ 93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega 
dos serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quat ro) meses, na hipótese de 
rescisão contratuül por culpa da CONTRATADJI,, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades cabíveis; 



Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os mot ivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 da 

Lei Federal n° 8.666/ 93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal 

n° 8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso 
ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos crf!d itos da CONTRATADA ou, se for o 
caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítu lo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), contando o fundamer~to legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA ··· DOS RIECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da ap!icaçib da :..e i n.0 8.666/ 93, cabem os recursos 
dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DtCIMA-SIEXTA- DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a 
Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito púb lico, e, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DtCIMA-OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida 
proveniente da exec ção deste contrato. 

E, por estarem de pleno acordo assinam o present9 instrumento na forma da Lei em duas vias de 
igual teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Secret ria Municipal de Educação 

CONTRATA~ 

-LTD~ 
CNPJ N° 13.770.899/000'i -73 

CONTRATAD.l\ 

1° ~varrtJ f){áfJO M - e{f;1M 
> 

RG/CPF no f.1i!( 1.2 q ~ >7 -~S
RG/CPF n° C YS · q: 'S S . C"o 7 - 4 ~ zoJ~ ~~j cl ~ 
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3.1 

3 .2 

3.3 

3.4 

~UNJ)O_ VER!)~~ 
0S~VlÇOS 

Contribua para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta I 

87904 SINAPI 

87529 SINAPI 

87268 SINAPI 

87242 SINAPI 

Obra Reforma do antigo prédio do hottl Gua<Uiupe com adequações paro o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Educaçlo. Guadatupe . Pl 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COlHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
'RO MANUAL 
PARA RECEBIMEN i O DE PIN I ORA, EM ARGAMASSA i RAÇO i .2.8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
:IAIISCAS 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMAL TAOA EXTRA DE OIMENS0ES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ExTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS O~ 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 
EM PANOS COM VÃOS 

._.ft (+.:"; .-.~-~--: • . ' . 
.. 

~r 

4,1 68050 SINAPI 
PORTA DE CORRER EM ALUMfNIO, COM DUAS FOlHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VI.ORO USO INCOLOR, F HADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA 

~~
~~~ 

Bancos 
SINAPI -11/2019 • Plauf 
ORSE-11/2019-Sergfpe 

M2 44,65 

M' 44,65 

M2 72,96 

M' 59,9 

;.·; ;., •.=1:;-.:~--:}..;':.:~-~-. 

M' 7,25 

4.2 739331004 SINAPI PORTA DE FERRO DE B IR TIPO BARRA CHATA, COM REOUAORO E GUARNICAO 
54,97 

43 V ll't l , \.tVA'I UUI"'' .;;J rV\.nM~ r-1'\rv'\ YIL.InV,IJ'f\,LV;;tV 
M' 2,94 RA E PUXADOR. SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA 

· nr\Z''~ e 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

MUNDO VERDE L TOA 
CNPJ: 13.770.89910001-73 

Rua José Oleg~rio Correa, 316, Bairro: Alto da Guia 
CEP: 84.800-000 Floriano-PI 

Encargos Sociais Nlo 
D .. onerodo: Horlsta: 
112,12% Mensalista: 70,91% 

6,50 R$ 8,04 R$ 358,98 

23,00 R$ 28,45 R$ 1.270,23 

59,50 R$ 73,60 R$ 5.369,53 

236,00 R$ 291,91 R$ 17.485,31 

R$;1.; . 52.09925 

335,50 R$ 414,98 R$ 3.008,60 

400,00 R$ 494,76 R$ 27.196,96 

335,00 R$ 414,36 R$ 1.218,22 

e 

{;'S 

,.Jf-~j)\I'J\ ' 

' 

/ 
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 314", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 

6.1.3 89985 SI"'O,PI 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSêÁVEL, 3/4", COO ACABAMENTO" 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 

6. 1.4 86884 $H-lAPI ENGATE FLEXfVEL EM PlASTICO BRANCO, 112" X 30CM- FORNECIMENTC E 
INSTALAÇÃO 

6.1.5 72601 SINAPI 
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90' AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

6 .1.6 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.1.7 72790 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1"· 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLOÁVEL, DN 
6.1.8 89383 SINAPI 25MM X 3/471NSTALAOO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 

;Ao 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

6.1.9 89391 SINAPI 32MM X 1',' INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 

6.1.10 89362 SINAPI ... v~~o.nv ~ urv\u~. ,..V\.., OVLUI'\ Vt:.L, l...IN "'~M. IN~IALAUV EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA!iÃO 

6.1.11 89367 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.1.12 72602 SINAPI 
JOELHO REDUCAO PVC SOlDAVEL 90' AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

6.1 .13 94797 SINAPI 
TORNEIRA DE BOlA, ROSCÁVEL, 1',' FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO E 
ÁGUA 

6. 1.14 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

89357 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLOAVEL, ON 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALA o 

89395 SINAPI ~~·!~~~.. _v: L:.~~ _25~~-~NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAl DE ÁGUA -

ALAÇÃO TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. 

·\)~ 
r e 

M' 695,84 R$ 

M' 84,00 R$ 

M' 695,84 R$ 

UN 1,00 R$ 

UN 6,00 R$ 

UN 6,00 R$ 

UN 1,00 R$ 

UN 2,00 R$ 

UN 11,00 R$ 

UN 2,00 R$ 

UN 26,00 R$ 

UN 12,00 R$ 

UN 5,00 R$ 

UN 1,00 R$ 

M 43,06 R$ 

M 106,94 R$ 

UN 7,00 R$ 

UN 4,00 R$ 

23,00 R$ 

30,50 R$ 

55,00 R$ 

55,00 

6,50 

7,00 

9,00 

16,00 R$ 

R$ 
4,00 

R$ 
6,00 

6,00 R$ 

8,00 R$ 

9,50 

26,00 

14,00 

20,00 

8,00 R$ 

R$ 
12,00 

e 

28,45 R$ 19.795,74 

37,73 R$ 2.414,43 

68,03 R$ 47.337,65 

56,28 R$ 

19,79 R$ 39,58 

4,95 R$ 

7,42 R$ 14,84 

7,42 R$ l~L,~ 

9,90 R$ 118,74 

9,90 R$ 69,27 

14,84 R$ 59,37 

0,01% 

0,01% 

0,00% 

0,04% 

0,02o/o 

0,01% 

0,01% 

O
• j I 

- I 

'1{,._...,1\ 
)~ 

~ 
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6.2.11 

6.2.12 

6.2.13 

6.2.14 

6.2.15 

6.2.16 

6.2.17 

6 .2.18 

6.2.19 

6.2.20 

6.2.21 

6.2.22 

6.2.23 

6.2.24 

{r)~-~J~ 

89502 

89497 

89501 

89783 

89711 

89712 

89714 

89713 

89796 

1594 

7594 

89798 

89799 

89803 

SINAPI ""V\..r-t ,...., .,v ......-"'""'~• r """'• UV'--""'"'"~L, VI 'I """""""• """" '"~""'"" ~m r ''v""'"'·""''"'~ 

ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOlDÁVEl, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
:. ......... ................. ,. ......... -......... ............ . ...... : ..... 

SINAPI ÁGUA· FORNECIMENTO E 1'\STALAÇÁO JUNÇÃO SIMPlES, PVC, SERIE NORMAL, 

SINAPI "'v"''""' <i>VIIo. IJ'"'"t;' , rvn.J'I't;VILIV t: l l'tO>II"\LI"\U\J ~;m ""'"""'v~:; U~t:.;)VI"\n~ vv 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

SINAPI TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

SINAPI· TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
EINSTALAOO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

SINAPI 
TUBO pVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
EINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

SINAPI 
TE, PVC, SER IE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

ORSE 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RfGIDO SOlDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 
DIÃM 2 50MM 

ORSE 
TERMINAL DE VENTILAÇÁO EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 
DIÃM=75MM 

SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENllt.AÇÃO 

SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMAOA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

e 

oS 

~-

t 

UN 5,00 R$ 10,00 R$ 12,37 R$ 61 ,85 

UN 1,00 R$ 7,50 R$ 9,28 R$ 9,28 

UN 1,0C R$ 9,00 R$ 11,13 R$ 44,53 

UN 2,00 R$ 8,00 R$ 9,90 R$ 19,79 

M 16,70 R$ 12,50 R$ 15,46 R$ 258,20 

M 20,92 R$ 18,50 R$ 22,88 R$ 478,71 

M 56,69 R$ 37,00 R$ 45,77 R$ 2.594,43 

M 7,00 R$ 28,50 R$ 35,25 R$ 246,76 

UN 2,00 R$ 26,00 R$ 32,16 R$ 64,32 

UN 3,00 R$ 7,00 R$ 8,66 R$ 25,97 

UN 1,00 R$ 5,50 R$ 6,80 R$ 6,80 

M 9,74 R$ 7,00 R$ 8,66 R$ 84,33 

M 3,29 R$ 12,00 R$ 14,84 R$ 48,83 

UN 2,00 R$ 8,50 R$ 10,51 R$ 21,03 

e 
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6.3.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA · 
UN 12,00 R$ 20,50 R$ 25,36 R$ 304,28 FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.3.5 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 M0DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • 
UN 17,00 R$ 32,00 R$ 39,58 R$ 672,87 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.6 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • 
UN 3,00 R$ 44,00 R$ 54,42 R$ 163,27 FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.3.7 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· 
UN 2,00 R$ 25,00 R$ 30,92 R$ 61 ,85 FORNECIMENTO E INSTALA o 

6.3.8 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 M LO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. 
UN 1,00 R$ 36,00 R$ 44,53 R$ 44,53 INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 

R$ 254,00 R$ 314,17 R$ 314,17 
6.3.9 83463 SINAPI 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 

TRIFASICO E NEUTRO .fORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA. 

R$ 345,00 R$ 426,73 R$ 426;73 
6.3.10 74131/004 SINAPI PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS IAONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPAMETALICA, 

R$ 400.00 R$ 494,76 R$ 494,76 
6.3.11 741311005 SINAPI PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 ------ TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6.3.12 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODulO), 2P+ T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
UN 4,00 R$ 30,00 R$ 37,11 R$ 148,43 PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.13 91996 SINAPI TOMADA M"OIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
UN 9,00 R$ 24,00 R$ 29,69 R$ 267,17 PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.14 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
UN 46,00 R$ 20,00 R$ 24,74 R$ 1.137,95 PLACA· FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.3.15 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 M00ULO), 2P+ T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E 
UN 3,00 R$ 24,00 R$ 29,69 R$ 89,06 PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.16 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
UN 38,00 R$ 35,00 R$ 43,29 R$ 1.645,08 PLACA · FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.3.17 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE . FORNECIMENTO E 
UN 130,00 R$ 9,00 R$ 11,13 R$ 1.447,17 INSTALA~O 

6.3.18 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE· 
UN 4,00 R$ 19,00 R$ 23,50 R$ 94,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.19 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" M"DIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 
UN 44,00 R$ 10,00 R$ 12,37 R$ 544,24 · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6 .3.20 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE · 
UN 87,00 R$ 6,50 R$ 8,04 R$ 699,47 FORNECIMENTO E INSTALA~O 

6.3.21 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A • 
UN 14,00 R$ 9,00 R$ 11,13 R$ 155,85 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.22 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A • 
UN 8,00 R$ 9,50 R$ 11 ,75 R$ 94,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.23 93655 JUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A • 
UN 2,00 R$ 10,50 R$ 12,99 R$ 25,97 F RNECIMENTO E INSTALA ÃO 

6.3.24 93671 
UN 1,00 R$ 65,00 R$ 80,40 R$ 80,40 
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6.3.26 74130/005 SINAPI 
UI..,.,Uf'l' I'-"' ll;nMVIVW"\\,.;JI'fl; IIWV I ntr~n rl"\vrv'\V I'II;MI"\ \f'\""'l;f'"""l'lfVJ \AI I'\ UN 2,00 R$ 105,00 R$ 129,87 R$ 259,75 
100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6.3.27 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA M 2262,15 R$ 2,50 R$ 3,09 R$ 6.995,13 
CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALA o 

6.3.28 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA M 497,75 R$ 4,00 R$ 4,95 R$ 2.462,67 
CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.3.29 91933 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 .0 KV, PARA M 122,50 R$ 10,00 R$ 12,37 R$ 1.515,20 ,..,,,...,..., .,..,.,...,.. ..-.-.... ~ ~•~•"'.,.. .. ,.. ,.. .,,..,., oa~r-o. oowo,... r- ,.,.,.. ...... , .. ,.,;r,... 

6.3.30 91934 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO FLExlVEL M 78,50 R$ 14,00 R$ 17,32 R$ 1.359,35 

6.3.31 91854 SINAPI 
\.,olnUUI I V~ I t;f'IY'III'U"\1~1 11'1~ I nL..I"\LIV C:M r-1"\nC: U 'I; • f""VI"I'IC ..... IMI:.I'f IV I; In .;:li 11"\L.I"\\f'I"\V M 140,00 R$ 6,00 R$ 7,42 R$ 1.039,00 
ELETRODUTO FLExlVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (314"), PARA 

6.3.32 91834 SINAPI 
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
,.. ........... ,...,.. ........... .... ... ...,,,,,.., ,.. .... ,..,. ..... ,.. . ..... ,... ""' ................. ...... ··- ............. M 475,50 R$ 6,00 R$ 7,42 R$ 3.528,88 

6.3.38 90443 M 165,50 R$ 8,00 R$ 9,90 R$ 1.637,66 

6.3.39 90466 M 165,50 R$ 8,00 R$ 9,90 R$ 1.637,66 

6.3.40 Comp 06 UN 4,00 R$ 75,00 R$ 92,77 R$ 371 ,07 

Comp07 

86931 SINAPI 
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10.2 97647 M' 920,48 R$ 2,00 R$ 2,47 R$ 2.277,08 

10.3 92541 M, 920,48 R$ 40,00 R$ 49,48 R$ 45.541,67 

10.4 94201 M, 920,48 R$ 25,00 R$ 30,92 R$ 28.463,54 
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e e 



ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2020 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 013.000078/2020. 

Fica pela presente ordem de serviço a Empresa MUNDO VERDE LTDA, CNPJ N° 13.770.899/ 0001 -73, 
certificada a iniciar o serviço, conforme descrito no objeto desse: 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel 
Guadalupe para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

VALOR TOTAL : R$ 519.892,13 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e noventa e dois reais e treze 
centavos). 

Guadalupe-PI, 03 de março de 2020. 

Secretá ra Municipal de Educação 
CONTRATANTE 
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LicitaçõesWeb - Recibo de Finalização 

~ 
TRIBU AL 

DE CONTAS 
DO ESTADO 

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI N° 06 de 16/10/2017 
DO PIAUI 

Órgão: P. M. DE GUADALUPE 

processo tce prooe.so adm;o;suati'o J procedimento 

LW-001976/20 I 005/2020 013.0000780/2020 

data " " p"blloação J data abertura tipo do objeto 

I I 27/02/2020 10:00 Obras e Serviços de Engenharia 12/02/2020 

descrição do objeto 
I 

ontratação de empresa de engenharia civil para reforma do antigo prédio do Hotel Guadalupe par 
uncionamento da Secretaria Municipal de Educação- Guadalupe-PI. 

I 

modalidade 

I I 
tipo da licitacação 

I [ 
valor total previsto 

J Tornada de preço Menor preço R$535.157 ,25 

[ 
data homologação 

I [ 
data finalização 

l 03/03/2020 24/07/2020 

Impresso em 21/08/2020 08:21 Página 1/1 


