
Do EST. DO PA.f, 

Parágrafo Primeiro. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros po~á ser , 
em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado. '---.____.......-· 

Parágrafo Segundo. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação 
do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas. 

CLÁUSULA OITAVA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando foro caso. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA NONA. Os sócios administradores ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA e 
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 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 propriedade. 

DA NOMEAÇÃO DE PROCURADORES OU ADMINISTRADORES 

CLÁUSULA DÉCIMA. A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria 
sociedade podem nomear administradores ou procuradores não sócios para representá
los com fins específicos para os negócios da sociedade, com anuência dos demais sócios, 

por escrito. 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 

verificada em balanço especialmente levantado. 

\ 

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação ª seu sócio. Conf~ 
DO FORO Original 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Permanece o foro de Paragominas/PA para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Fica assim consolidado o contrato social e alterações posterior 

registrada sob NIRE nº 15201157171 em 27/10/2010 e inscrita no 

12. 778. 738/0001-63. 
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5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIE 
METAL SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 12.778.738/0001-

l JUNTA COME ~ ' 
. . . . . i RCIA.i Do Esr 

ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 2~08/1983, DDP.t.R,:. 

casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 790.756.902-82>{:arteira /. 
Nacional de Habilitação Nº 03314654855, órgão expedidor DETRAN - PA, resid~/ 
domiciliado na Rua Benedito Rocha, N° 146 - Promissão Ili , CEP 68.628-485 em 

Paragominas/PA, Brasil. 

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, nascido em 12/07/1964, solteiro, 
comerciante, CPF/MF nº 222.022.772-34, Carteira Nacional de Habilitação Nº 
05557835042, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado na Rua Cipreste -
S/Nº, Quadra 02 - Lote 04, Parque Village Flamboyant, CEP 68.630-750 em 

Paragominas/PA, Brasil. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial METAL SERVIÇOS LTDA ME, 

registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado do Pará, sob NIRE nº 15201157171 em 27/10/2010, com sede Avenida Tropical, 
N° 58 - Tv. do Rio Jordão - Promi~são IV, CEP 68.628-545 em Paragominas/PA, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 
12.778.738/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições 

estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 

4120-4/00 - construção de edifícios; 
2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob 

encomenda; 
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção; 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 

4399-1/03 - obras de alvenaria; 
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 

4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água; 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 

5212-5/00 - carga e descarga; 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor; 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 

condutor; __ /Í\ ~ 
7732~2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem opera~róerfêfáJéõ.m Q 
andaimes; ~ "o . . \ 
7732-2/02 - aluguel de andaimes; ng, · \ 
8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada; . \ 
8111-7 /00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto cond rediais; · :· --::-....· -~ 
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios; .. · , ·, \~·, / ~ 

......... """"' ....... v':) ... ~",e /. 
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31/07/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

• ' 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

12. 778. 738/0001-63 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 2111012010 

NOME EMPRESARIAL 

METAL SERVICOS LTDA • ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

METAL SERVICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Constru ão de edlflclos 

- ÓDIGO E DESCRIÇ O DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECllND RIAS 

3.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
23.30-3-04- Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes 
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia clvll 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral 
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em Interiores e exteriores 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

206-2 - Sociedade Em resária Limitada 

' GRADOURO 

1 
VTROPICAL 

1 COMPLEMENTO 
TV DO RIO JORDAO 

1 BAIRRO/DISTRITO 
PROMISSAO IV 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

METAL_LAJES HOTMAILCOM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

1 MUNICÍPIO 
PARAGOMINAS 

1 TELEFONE 
(91) 8839-9420 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 31/07/2017 às 08:17:56 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/10/2010 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

****'**** 

htt;>ilwww.rooolta.fazeoda.gov.b,/Pe"oaJoridkoa/CNPJ/ca~mva/Copjcev._sdlcltacao.asp W 



• 

• 

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCI 

METAL SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 12.778.738/000 

JUNTA COMERCIAL DO EST DO PAA, 

E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instr ento em 
03 (três) vias de igual teor e forma, com a primeira via indo ao registro e arquivame 
MM. Junta Comercial do Estado do Pará. 

Paragominas/PA, 09 de maio de 2016 . 

--~e·.,,_..;c,~~-~Oül:Y.~OiJ. . 
"'" 1 ,r l\.,U u REGtST"RO:IIJ'.: .. W0572trfõ"·• --· ·-·-···· ·-·- .... 

SOB Nº: 2000047607fl 9H980~ 
Protocolo: 16/737168-1, DE 17/05/2016 
Emp1:esa :_1_5 2 0115717 1 ,,-,/ " , _4,.v 
META'- SERVIÇOS LT D/\ ME -~ -~~ 

MARCELO CEBOLÃO 

SECRETÁRIO GERAL __ ,__..,, ··~- ... ~ ,~ .. -

/ 

·;:::;:::::··:~.::-:-:~-= ~,-·~· ~~ 

Conf~ 
Original 
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31/07/2Q1i' Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
., 

• NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

12. 778. 738/0001-63 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 2111012010 

METAL SERVICOS LTDA • ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.99-1-04 • Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
52.12-5-00 • Carga e descarga 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 • Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32·2·02 • Aluguel de andaimes 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.11·7·00 • Serviços combinados para apolo a edlfié:los, exceto condomínios prediais 
81.21·4·00 • Limpeza em prédios e em domicílios 
81.30·3·00 • Atividades paisagísticas 
25.11-0-00 • Fabricação de estruturas metállcas 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

06-2 - Sociedade Empresária Limitada 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 
PROMISSAO IV 

METAL_LAJE HOTMAILCOM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 COMPLEMENTO 
TV DO RIO JORDAO 

1 MUNICÍPIO 
PARAGOMINAS 

(91) 8839-9420 
1 TELEFONE · 

,~ 
1 SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/10/2010 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 
1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

***"""*'**'* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

eitido no dia 31/07/2017 às 08:17:56 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cljque aquj. 
Atualize sua página 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevél/Cnpjrevél_Solícítacao.asp 
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31/07/201.7 PORTAL SEFA-PA 

OBS: Antes de im~rimi~ d_eve-se configurar a orientação da impressora para retrato. 
. . . . V~~ pode 1mpnmir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo. 

Evite utilizar o comando impnmlf do seu nave ador caso ueira ... lle infCln;!laçõ~s desnecessárias não saiam na impressão 

}Nõv~t &sns'uim;· ~-----i 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
FTCHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FTC 

NSCRIÇÃO ESTADUAL 
15.318.148-6 

~-OME EMPRESARIAL 
rETAL SERVICOS LIDA ME 

~TULO DO ESTABELECIMENTO 
~ETAL SERVICOS 

ISEDE 
~ERATPARAGOMINAS 

ENDEREÇO 

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 
12. 778. 738/0001-63 

VE TROPICAL, 58 PROMISSAO IV TV DO RIO JORDAO 

GIME DE PAGAMENTO 

NSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 
5201157171 

!MUNICÍPIO 
IJ'ARAGOMINAS 

:::::::::::;:::::::::::::::::::::::: ~-:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ... -9~-~-~-~-~-º-INI_'_c_m_D_A_A_r_IVID __ AD_E __ __.! ~t~AçAo CADASTRAL 

ODIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 
120400 - Construção de edifícios 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330301 - Fabricação de estmturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na constmção 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330304 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330305 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento , gesso e materiais semelhantes 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
511000 - Fabricação de estruturas metálicas 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
299003 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 

DIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
211101 - Constmção de rodovias e ferrovias 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
212000 - Construção de obras de arte especiais 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
292801 - Montagem de estruturas metálicas 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 

https://app.sefa.pa.gov.br/consulta-fic/consultaBylE.do . 



31/07i201.7 PORTAL SEFA-PA 

~313400 - Obras de te1Taplenagem 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330404 - Serviços de pintura de edificios em geral 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330499 - Outras obras de acabamento da construção 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
399103 - Obras de alvenaria 

ICODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
14399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
IUso em obras 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
399105 - Perfuração e construçã_o de poços de ágµa 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
212500 - Carga e descarga 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
711000 - Locação de automóveis sem condutor 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
73 2202 - Aluguel de .andaimes 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA · 
011101 - Atividades de vigilância e segurança privada 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
111700 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
121400 - Limpeza em prédios e em domicílios 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
130300 - Atividades paisagísticas 

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001. 
Emitido no dia 31/07/2017 às 08:20:56 pelo Portal de Serviços da SEFA 

https://app.sefa.pa.gov.br/consulta-fic/consultaBylE.do 2/2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS ., 

ALVARA 
DE LICENÇA 

; 
'I P_A_RA _ _ __________________________ rl ~--~---- -i 

1 

1 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO I VÁLIDOA~/12/2017 1 ! 
r-----_-_- _-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _----:._-_- _-_- _- _- _- _-_-_- _- _- _-_-_- _-_- _- _- _- _- -:_-_- _-_-_- _-_-_- _----:._-_- _- _-_--:_-__ - _J___----:._- _- _- _- _- _- _----:._-_- _-_·-_- _-----' 1 

I ! NOME DO CONTRIBUINTE 

METAL SERVIÇOS LTDA ME ! f 

~=======::;:=================================================-- -=--=--=--=--=---=---=--=--- --~-J 1 CONCEDIDO À - NOME FANTASIA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 ! 
METAL SERVIÇOS 3426 i 

1 

ENDEREÇO 

AVENIDA TROPICAL 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

58 PROMISSÃO IV 

1 ÁREA M ' 

1 50,00 
1 

1 

_J 
---i 

1 

i 
1 ___ __J 

-DO_C_U_M_E_N-T0-------- --- - - - - - -----------~1- E-X-ER_C_ÍC_I_O _ _ ____ f 

1 i C.N .P.J.: 12.778.738/0001-63 
1 2017 ! 

- - - --··- - - ----
OBSERVAÇÃO 

O FUNC. AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERM MEDIANTE LIC . ESPECIAL 

LOCAL 

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À 

FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE 

PARAGOMINAS 

DATA DA EMISSÃO 

24/01/2017 e com o 
Origi~_\ _ _ _ 

- --- ~ 

f· 



3º1/07/2017 Emissão de 2ª via de Certidão 

BRASIL : Acesso à informação ! Participe Serviços Legislação 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: METAL SERVICOS LTDA - ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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 n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n21.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:53:21 do dia 29/06/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/12/2017. 
Código de controle da certidão: 93BO.AC50.80FE.51AA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~ Preparar pági~a 
- p.ara impressa o 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSegVia 

Canais 
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e,. ,.,,. • . .. ,...,,,,.. .. 
CAIXA ECO NOM IC A FEDE RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 12778738/000l-63 

Razão Social: METAL SERVICOS LTDA ME 

Nome Fantasia:METAL SERVICOS 
Endereço: AV RIO JORDAO 58 SALA 01 / PROMISSAO IV/ 

PARAGOMINAS / PA / 68628-545 

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

b 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: 29/07/2017 a 27/08/2017 

Certificação Número: 2017072904333669835760 

Informação obtida em 31/07/2017, às 08:15:46. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

Page 1 of 1 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?V ARPes... 31/07/2017 



:J1/0?i2017 https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action 

SERVIÇO GRATUITO 

•-.-.. ·. ··:···· . ' 

.ià .. 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 

Nome: METAL SERVICOS LTDA ME 
Inscrição Estadual: 15 .318.148-6 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e 
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida às: 08:14:59 do dia 31/07/2017 

Válida até: 27 /O 1/2018 
Número da Certidão: 702017080375003-5 
Código de Controle de Autenticidade: 252C03A8.7427BD37.6F2B5FE2.A387AF8C 

Observação: 
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 

https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.actior. 1/2 



31/07/2017 https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action 

SERVIÇO GRATUITO 

•· . .. ··· .. ·_ .·.·· ~ -

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÂO TRIBUTÀRIA 

Nome: METAL SERVICOS LTDA ME 
Inscrição Estadual: 15.318.148-6 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembr9 d~ _2.0_Q§, e 
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida às: 08: 14:59 do dia 3 l/07 /2017 
Válida até: 27/01/2018 

Número da Certidão: 702017080375004-3 
Código de Controle de Autenticidade: A6201B40.2108C605.5EDB2EF5.D3AAC05C 

Observação: 
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 

https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action 2/2 



1 ~ Prefeitura Municipal de PARAGOMINAS 

Setor de Tributos e Arrecadação 

i P,oleõtu,ade 1 
PARAGOMINAS CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

.~ ,;,,; ," ru ~ r :· i :· f r 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 
NOME/ RAZÃO SOCIAL 

24718 - METAL SERVIÇOS L TDA ME 

ENDEREÇO 
AVENIDA TROPICAL, 58 - PROMISSÃO IV - PARAGOMINAS - PA 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
24718 

CNPJ /CNPJ 
12. 778. 738/0001-63 

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o difii o da Secretaria de Finanças 
do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins/d direito, que, revendo os 
registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nohi do(a) requ7r /te acima 
identificado(a) até a presente datY,a.,

1 
i -· / / 

~"" {'. ,; . . .. li (! 1/ .t ~l ~\-~,}~y,;y~. ~- _/ /li _! :L., ;--\ --
~ q ' ' ,. n '- ---------,-;· --+-' ----..;-...;....-----

(T)ll,ief,JU i.ft:t,oraes auo ~-···-- i 1 / t , 
.:v OO:~Po~ii~~i9iàbutação SecrEjláJio{a) de Finan~s 

- .lt. 11,f, · - de Paraqomln•• A~•A~:A i,A.:A ,1,, ('J;.,,,;M n-ul.A,_ 
- ·- ... ..... -· 
Sec . Mun. de Planejamento 

1 ~ALIDADE: 90 dias, a partir da data da expedição 

1 Apresentando rasura, torna-se nula a presente certidão. 

Local e Data e HdtQesenvolvimento 

PARAGOMINAS 01/08/2017 11 :04 

Prefeitura Municipal de PARAGOMINAS Emitido em: 01/08/2017 11 :04:01 



PODER ,JDDICilÍ.Riü 
,.JTJSTI ÇA DO TRJ-;.BAL HO 

?,§.gin a de _ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: METAL SERVICOS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.778.738/0001-63 

Certidão nº: 134544444 / 2017 
Expedição: 31/07/2017, às 08:17:00 
Validade: 26/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de s ua e xpedição. 

C ertifica-se que METAL SERVICOS LTDA ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n º 

12. 778. 738/0001-63, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Tr a balhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Tr abalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
a n teriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Cert i dão atesta a empresa em relação 
a t odos o s seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade 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 dado s 
necessár i os à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordo s judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
r e c o lhimentos pre v idenciários, a hon o r á rios, a 
emo lumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de e xecução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 , lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone-(091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, BaiJTO: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA-FINANCEIRA: 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PARAGOMINAS 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA 
,.,.~:. t ~:-~·~---·:::: ... ;: __ .- ~~-~ :" . ,f~ ~ ~-.·:·~·:· ,~:.~::~~-~~--.. : ·:~-~~~~~·;;·~~: .-:.:::~.~~:· ·--- . • _. •.• , 

Certifico, que a requeriment_çt d -:.-.~ . efjji,!~tês~á<':fa: ·revêiído os registros de distribuição 
, de 1° de janeiro de 1993, até a p'iesente daã;·:;êm.;:Jace de METAL SERVIÇOS LTDA - ME, 
CNPJ 12.778.738/0001-63, residente em ÀVÊ~JIDÀ_.·,,f RÓPICAL , NADA CONSTA na Justiça 

/ _. ·-"···· .. • ·•. •. · .. - ' 

Estadual de 
requerido( a). 

e 

Observações: 

1 º grau do Estado do Pará, :referente a AÇOES CIVEIS em que é parte como 
\ .) 

.t . 
,.,., . 

<, .• • 

' ... 

"'···· 
· •.i,,.. 

:/· 
; ; ~.4;} 

1. Certidão expedida gratuitam~nté-,''a{~âvê; d~>tent'ral "'.d~ Distribtiiçãb deste Fórum. 
; .. ' '" ., .;: , . ', ... , ........... \"' ,_.,,, .. ", ' : . . . 

2. A informação do nº do . CPF ou CNP~ .' acimâ' é c:le .respqnsabilidade do solicitante da certidão, 
devendo a titularidade sér ·' c9nf~ridé · pelb'' interess~do )e âestinatári'o, sob pena de incorrer na 
prática dos atos típicos previstds:nos'arts:: 299'l ''f(.art.~6fej04 â'o Código Penal Brasileiro. 
3. A autenticidade desta certidã·'O- pdd,erãLs.~ri eónfirmada n~' página do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), nh) fien~ tje-êorisultçis. . . · . 
4. Este documento é válido somente···pp( '9á(npv~ntà} diás. .· 
5. A autenticidade poderá ser efetivada': ntt .. m·~xifndi até, .. 90(noventa) dias após sua expedição. 

e -.. _ ~ ; . 
;.i 

'··. ,• . , 

:', 

terça-feira, 27;juri/10, 2017 

MARIA N·Azi~;i~ 1;6uZA 
CENTRAL DE CERTIDQES [)E""?ARAGOMINAS 

COMARCA DE PARAGOMINAS 

Gonf~ 
Original 

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, 
Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, lnterdiçãofTutela/Cur 
ateia, Inventário e etc ... 
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PODER Jl'DICI.Í.RIO 00 ESTADO 00 PAR.\ 
FÓRL'.\I CÍVEL D.\ CO'.\-L\RC\ OE PAR.\G0'.\11'.\' .\S 

CE'.\'TRAI. DE CERTIDÕES 

CERTIDÃO Nº 0001/2017 

Cert(fico. a requerimento da parte interessada, METAL SERVIÇO 

LTDA ME .. portadora do CNPJ nº 12. 7itJ 738/0001-63, e em virtude das atribuições 

que me são conferidas por lei, qu~. de acordo com o provimento OJ/2009. da 

Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que a competência para a 

emissão de Certidão Cível Única para ações de Falência, Concordata ou Recuperação 

Judicial e Extrajudicial, Fiscal, Execução Patrimonial, etc, no Município de 

Paragominas, é da Divisão de Distribuição de Feitos Civeis da Comarca, segundo os 

termos da Portaria 1-187/2008 - GP, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará, a autoridade Judiciária competente para a assinatura da referida Certidão, é 

o Juiz de Direito Diretor do Fórum Cível da Comarca. O referido é verdade e doufé. 

Paragominas, 03 de agosto de 201 7 

AogelaMana·bonatelliaMat.118260 
Chefe da Divisão de Distribuição do Fórum Cível 

A presente certidão terá validade d.: 90 (nu,·enta) dia,. 

Obs: esta certidão não possui emendas nem rasuras 



e 

e 

.~4de4 

"' METAL SERVIÇOS LTDA ME .. 

NIRE 15201157171 datado de 27/10/2010 JUCEP A 
CNPJ Nº 12.778.738/0001-63 JUITTA COMERCIAL DO ES1. 00 PA 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2~ -J~tt(/:·,~~~-i~· / 

"'--- ./' 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE R$ 1.123.089,74 
DISPONÍVEL R$ 140.094,52 
Caixa R$ 139.811,60 
Bancos do Brasil R$ 282,92 
APLICAÇÕES / CONSÓRCIOS R$ 582.563,37 
Aplicação Financeira - CDB/BB R$ 340.500,00 
Consórcios R$ 110.250,00 
BB Renda Fixa 500 R$ 131.813;37 ., 

CREDITOS R$ 116.074,26 
Clientes a Receber R$ 17.212;69 

R$ 1 INSS a Compensar 98.861,57 
ESTOQUES R$ 284.357,59 

--j 

Estoque de Mercadorias p/Consumo R$ 284.357,59 
ATIVO NÃO CIRCULANTE · R$ 229.709,49 
REALIZA VEL A LONGO PRAZO - R$ 13.696,81 
Capitalização a Longo Pnizo-OUROCAP ·· R$ 13.696,81 i 
INVESTIMENTO - j 
IMOBILIZADO R$ 216.012,68 ; 

Moveis e Utensílios R$ 15.778,72 
Edificações e instalações R$ 18.940,60 
Equip. de Proc. De Dados e Periféricos R$ 2.454,13 
Veículos R$ 59.609,00 

·-
Maquinarias e Equipamentos R$ 328.741,32 
(-) Depreciação Acumulada R$ (209.51 1,09) 
TOTAL GERAL DO ATIVO R$ 1.352. 799 ,23 

• Sob as penas da lei , declaramos que as informações aq ui contidas são verdadeiras e nos 
responsabilizamos por todas elas; 
• As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 68 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta 

Comeccial do Estado do Pará sob o nº l 7 /00393 8-2 em 20/04/2017. Co~ Q 

Original 

ANDRE LUIS A 
Sócio admin t dor 

RG nº 4304806 SSP/P A 
CPF 790. 756.902-82 

ominas/P A, 31 de dezembro de 2016. 

1 r\ . . 

~~ >'>,\,S:: )\ ,,., z ~\ \" ~" \J \,\.:--:::x::,
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA 

Sócio administrador 
RG nº 5706871 SSP/PA 

\ '\ CPF 222.022.772-34 

~~ 
MIRTES ESTER HIRSCHMANN 

Contadora 
CRC 009605-0/P A 
CPF 288.412.390-34 

Avenida Tropical 58 - TV do Rio Jordão, Promissão IV - CEP 68.628-545fi.,,. 
PARAGOMINAS/PA ~ 



e 

METAL SERVIÇOS LTDA ME ·~ JUCEPA ~ 
NIRE 15201157171 datado de 27/10/2010 1uNTAcoMERctA1.oom.ooPARÁj 

CNPJ Nº 12.778.738/0001-63 -~~· 1 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 ' ·~~t\J'IV . 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE R$ 654.962,54 
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
FORNECEDORES R$ 302.265,54 
Fornecedores Diversos R$ 302.265,54 
OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 3.994,49 
Simples a Recolher R$ 2,717;11 
IRRF a Recolher R$ 562,25 
ICMS Antec. Entradas a Recolher R$ 715,13 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 13.519,56 
INSS a recolher R$ 376,83 · 
FGTS a recolher R$ 680,28 
Salários a pagar R$ 6.457,35 
Pró-Labore a pagar R$ 6.005, 1 O 
OUTRAS OBRIGAÇÕES - · R$ 335~182,95 
Contas Div. Emp. Fin. a Pagar R$ 335.182,95 
PATRIMÔNIO - R$ 697.836,69 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Realizado R$ 400.000,00 
Capital Social R$ 400.000,00 
LUCROS ACUMULADOS R$ 297.836,69 
Lucros de Exercícios Anteriores R$ 34.912,76 
Lucros do Exercício R$ 262.923,93 
TOTAL GERAL DO PASSIVO R$ 1.352. 799 ,23 

• Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando no Ativo e no Passivo R$ 
J .352.799,23 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil , setecentos e noventa e nove reais e vinte e 
três centavos) de acordo com a documentação fornecida pela empresa . 
• Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos 

responsabi lizamos por todas elas; . . , , 
0 

. , . 

• As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 68 do Livro Dtano n 07, registrado na Junta 
Comercial do Estado do Pará sob o nº 17 /003938-2 em 20/04/20 17. 

ANDRE LUL 
Sócio adm1 is rador 

RG nº 4304806 SSP/PA 
CPF 790.756.902-82 

Paragominas/PA, 31 de dezembro de 2016 . 

~ 

IRA 

con . 'n1.:1' ong"~' 
0- \~)'~;:-,;.-,C]'..;; ~ ,'~'-.C):··D ~:_-_~Ç:_,

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA 
Sócio administrador 
RG nº 5706871 SSP/PA 

_. Í) CPF 222.022.772-34 
~ .. ~\..~ ,,e •. 

MIRTES ÊsTÊR HIRSCHMANN 
Contadora 

CRC 009605-0/P A 
CPF 288.412.390-34 

Avenida Tropical 58 -TV do Rio Jordão, Promissão IV -- CEP 68.628-545 ~ 
PARAGOMINAS/PA ~ 



e 
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METAL SERVIÇOS LTDA M 
NIRE 15201157171 datado de 27/10/2010 

"',,..,---~de4 

• 

JUCEPA\ 
CNPJ Nº 12. 778. 738/0001-63 JUNTACOMERCIAI.DOEST. OOPAAÃ 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2Qf~\~/,.~?/' 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
RECEITA OPERACIONAL R$ 673.918,12 
Venda de Serviços / Mercadorias R$ 673.918,12 
(-) DEDUÇÕES R$ ( 44.962, 70) R$ ( 44.962, 70) 
Descontos Concedidos 
Simples R$ (28.599,94) 
ISS R$ (16.362,76) 

CPRB R$ 
RECEITA LÍQUIDA R$ 628.955;42 
CUSTOS 
Custo dos Serv. Prest. / Merc. Vend. R$ (225 .841,08) 

R$ (225.841,08~ 

LUCRO BRUTO R$ 403.114,34 ! 
DESPESAS OPERACIONAIS R,$ (140.190,41) R$ (140.190,41) 1 

Despesas com Pessoal R$ (45.580,91) 
Despesas Financeiras R$ (12.797,31) 
Despesas Administrativas R$ (50.908,96) 
Outras Despesas Operacionais R$ · (30.903,23) 
LUCRO OU PREJUIZO 

--1 
R$ 262.923,93 

NOTAS EXPLICATIVAS 
I - Informações Gerais: 

• A empresa METAL SERVIÇOS LTDA ME é estabelecida na Avenida Tropical, Nº 58 -TV do Rio Jordão - Bairro Promissão IV, 
CEP 68.628-545 em Paragominas/PA. 
• É optante pelo Simples Nacional desde 27/ 10/201 O. 

2 - Elaboração das Demonstrações Financeiras 
• As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade. 

3 - Práticas Contábeis 
• A depreciação do Ativo Imobilizado foi feita pelo método linear, aplicando-se as taxas admitidas pelo Regulamento do Imposto de 
Renda. 
• A sociedade não possu i Conselho Fiscal instalado; 
• A sociedade não possui Auditoria Independente. 
• O Capital Social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mi!) quotas no valor unitário de 
R$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional pelos sócios. 
• Sob as penas da lei , declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabi lizamos por todas elas; 
• As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 68 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o 

, • 17/003938·2 em 20/04/2017.\ . 

Sócio administrador 
RC nº 4304806 SSP/PA 

CPF 790.756.902-82 

Paragominas/P A, 31 de dezembro de 20 I 6 

Contadora 
CRC 009605-0/P A 

CPF 288.412.390-34 

Sócio administrador 
RG nº 5706871 SSP/PA 
CPF 222.022.772-34 

Avenida Tropical 58 -TV do Rio Jordão, Promissão IV - CEP 68 .628-545 /)/ 
PARAGOMINAS/PA ~ 



METAL SERVIÇOS LTDA ME 
NIRE 15201157171 datado de 27/10/2010 

CNPJ Nº 12.778.738/0001-63 

/~ 

l·ucEPA' J . 
, JUNTI< COMEROAL DO EST. 00 PMA 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 

INDICES DE LIQUIDEZ 

Índice de Liquidez Corrente com base no Balanço Patrimonial encerrado em 
31/12/2016, onde: 

Índice de Liquidez Corrente = ILC 
Ativo Circulante= AC 
Passivo Circulante = PC 
Índice de Liquidez Geral = ILG 
Realizável a Longo Prazo = RLP 
Exigível a Longo Prazo= ELP 
Ativo Permanente = AP 
Grau de Endividamento= GE 

ILC = AC = 1.123.089.74 = 1,71 (um ponto setenta e um) 
PC 654.962,54 

ILG =AC+ RLP = 1.123 .089,74 + 13.696,81 = 1.136.786,55 = 1,73 (um ponto setenta e três) 
PC + ELP 654.962,54 654.962,54 

GE = PC + ELP 
AT 

654.962.54 = 0,48 (zero ponto quarenta e oito) 
1.352.799,23 

SG = AT = 1.352.799,23 = 2.06 (dois ponto zero seis) 
PC + ELP 654.962,54 

• Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos 
responsabilizamos por todas elas; 
• As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 68 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta 
Comercial do Estado do Pará sob o nº 17/003938-2 em 20/04/2017. 

Sócio admin strador 
RG nº 4304806 SSP/P A 

CPF 790. 756.902-82 

Paragominas/PA, 31 de dezembro de 2016. 

Co~ o 
Original 

RA 
-~',.\,~~ ' ""°"('"~--._ 1,.,r·'\C.) ... ~ :::,. ~s<

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA 

Contadora 
CRC 009605-0/P A 

CPF 288.412.390-34 

Sócio administrador 
RG nº 5706871 SSP/PA 

CPF 222.022.772-34 

Avenida Tropical 58 -TV do Rio Jordão, Promissão IV - CEP 68.628-545 d--
PARAGOMINAS/PA ~ 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação 
regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
1 NOME .............. ... : MIRTES ESTER HIRSCHMANN 
1 REGISTRO ....... ... : PA-009605/0-0 
CATEGORIA ....... . : CONTADOR 
CPF ...... .. .. ..... ..... : 288.412.390-34 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro . 

A fa lsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro , sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: BELÉM, 31 .07.2017 as 08:45:28. 
Vá lido até: 29.10.2017. 
Código de Controle: 63655. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA. 

http://201.33.23.183/scripts/sql_ consultav03P A.dll/login 

co~ mo 
Origina\ 

31 /07/201 7 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 
' 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ 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.º 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. 

1 e CONSELHO REGIONAL DE CONTABILID~DE . PA 

1 . ~:J'..J Certidão n.0 : PA/2017/00002168 

11

1 Nome: MIRTES ESTER HIRSCHMANN CPF: 288.412.390-34 
CRC/UF n.º PA-009605/0 Categoria: CONTADOR 
Validade: 29.10.2017 

L
! Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL 
Nº 07 / Exercício: 2016 

Confirme a existência deste documento na página www.crcpa.org.br, mediante número de controle a 
seguir: 

CPF : 288.412.390-34 Controle : 6428.6428.6742.6742 

05 

http ://201 .33.23. l83/scripts/SQL_dhpv03PA.dl1/login 31 /07/2017 



Capital integralizado: 

R$ 400.000,00 

QUATROCENTOS MIL REAIS ; • 

Nome/CPF 

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA 

222.022. 772-34 

AN.DRE LUIS ANDRADE PEREIRA 

790. 756. 902-82 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa 

Secretaría de Racionalização e Simplificação 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

200.000,00 SÓCIO/ ADMINISTRADOR 

R JUCEPA 
JU!\'TA C:0.\.1ERCL~l I X) ESTADO 00 l'ARÁ 

xxxxxx 

Término do mandato 

XX!XX!XXXX 

XX!XX!XXXX 

176285466 \ ài·· ~-ti:a: 112 

· n t~- 5 · n~óe \>¼' 

Ili 1111111111111111111111111111111111 (\\" :_: ~s ~~~~\;i.~~s~ 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenti~caodocumentos/autenticacao.aspx 
CONTROLE: 2859557773358 CPF SOLICITANTE: 288.412.390-34 NIRE: 15201157171 EMITIDA: 26/06/2017 PROTOCOLO: 176285466 6Â 

d 



Endereco: 
AVENIDA TROPI 

Data 

25/04/201 7' 

NIRE: 

Endereço: ,. 

176285466 

Ili llllllllllllllllllllllllllll l li Ili 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa RJUCEPA 
JUl'.'T,\ C0.\.1ERCL~l lX) ESTADO iX) ·11,\RÁ 

Inicio da atividade 

STATUS 

Observação 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
CONTROLE: 2859557773358 CPF SOLICITANTE: 288.412.390-34 NIRE: 15201157171 EMITIDA: 26/06/2017 PROTOCOLO: 176285466 

~ 



R JUCEPA 
JU!\'T,'\ C0.\ 1ETILl_.\L 00 fbl,<\00 DO P,\ R/\ 

EMPRESA 

Endereço: , 

.eelDAT~ 

Data 

Ato: 

Evento: 

090 

315 

223 

223 

002 

002 

002 20000323118 

223 20000346896 

223 20000390418 

223 20000435785 

002 20000461767 

002 20000461767 21/01/2016 

002 20000464877 16/02/2016 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRES 

002 20000464877 16/02/2016 RERRATIFICAÇÃO 

176285407 página: 1/2 

li l l llllllll li Ili l li l l 111111111111111 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin .jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
CONTROLE: 3490530450152 CPF SOLICITANTE: 288.412.390-34 NIRE: 15201157171 EMITIDA: 26/06/2017 PROTOCOLO: 176285407 
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223 

002 

002 

223 
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176285407 
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Secretaría da Micro e Pequena Empresa 

Secretaría de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

,/ri'. , 

EMPRESA 

aJUCEPA 
JUh.1TA CTl\1ERQ•\ l, 00 ESTADO DO P,\Jl<\ 

página: 2/2 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
CONTROLE: 3490530450152 CPF SOLICITANTE: 288.412.390-34 NIRE: 15201157171 EMITIDA: 26/06/2017 PROTOCOLO: 176285407 a 



A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU / PA 

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a 
mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz 
parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e 
valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e 
acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de 
pagamentos via internet, emissão de boletos, etc. 

JMalucelli Seguradora 

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia Nº 02-0775-0380497 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

ICP ~ZJ 
~ --U Aft;;. · · º .~dfgita.·· lmente por: 
• .· ·· Roque Jr.de H. Melo 

L~~ff~ 
~ A.s.sina<lo digltalmentê. p.or, 
• ·. Gustavo Henrich 

Documento eletrônico assinado digitalmente confonme MP nº 2.200-2/2001 , que instituiu a Infra-estrutura de chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatãrio (as): 

Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A 

Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiç.ão que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei : 

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil , para garantir a autenticidade, a 
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Nº Apólice: 02-0775-0380497 
Controle lnterno(Código Controle): 627879741 

Data de Emissão: 24/08/2017 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no 
website www.jmalucelliseguradora.com.br. 

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo 
05436.2017.0002.0775.0380497.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. 
Consulta de apólice de seguro garantia. 

poderá ser verificado 
Acesse: Serviço ao 

sob o 
Cidadão 

nº 
-> 



... 
Associada a TRAVELERS J 

JMalucelli 
Seguradora 

Seguro Garantia 
Apólice: 02-0775-0380497 
Proposta: 1923874 

Frontispício de Apólice 

J.W~•O di.:,.;i,Q.{~~ f~-.UM 
ut r,•:,,c..~ec;.w~..:~ 

,.,~"t1r11r,, ,rRm J.~wnmo., 

PRS~PF 
A.SOCl\C lo:'< '"'\ \~G..W' \\.\ ltfl.l,.\l.ú 

Controle lnterno(Código Controle):627879741 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletr õnica, 
podem ser verificados no website www .jmalucelliseguradora.com.br Após sete dias 
úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n .º 
05436.2017.0002.0775.0380497.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As 
cond ições contratuais/regulamento deste produto protoco li zadas pe la 

sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico 
www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da 
apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. 

Centra l de Atendimento JM - 0800 704 0301/0 uvidoria JM - 0800 643 0301 

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua 
Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU / PA, CNPJ 22.953.681/0001-45, AV JUSCELINO KUBITISCHEK, 02 DOM 
ELISEU PA, as obrigações do TOMADOR METAL SERVICOS LTDA ME, CNPJ 12.778.738/0001 -63, AV TROPICAL 58 TV 
DO RIO JORDAO SL 01 PROMISSAO IV PARAGOMINAS PA, até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , na modalidade 
abaixo descrita . 

Modalidade Limite Máximo de Garantia (L.M.G.) Ramo 

Licitante R$ 5.000,00 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO 

Descrição da Garantia 
(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato) 

Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada 
Vigência 

·-
Início 1 Término 

Licitante R$ 5.000,00 24/08/2017 1 25/11/2017 

Nao se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice. 

Objeto da Garantia 

Esta apólice, de ri scos declarados, garante indenização, até o valor .fixado na apólice, se o Tomador 
recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo ·estabelecido no Edital 
02/2017-250802-PMDE. 

1 
adjudicatário se 1 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.0 477/13 

de Ucitação " • 1 

! 
.ESTA APÔLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÔLICE ANTERIORMENTE 1 

FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 

~***~******************************** * ****************************** * ~.··········· · · · ·········! 

******************************~***** * ***************************************************••••• , 

******************************** * ***************************************************········· 1 

** * ******************************* * *************************************** * ****************** 

*** ****************************************************** * *********************************** 

********** * *********************** * * * *** * ************************************ * *************** 

Co1Tetor: 000001.0.042747-1 • MIRABELLA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS L TDA Continua na próxima página 

Controle de Segurança 

ICP /'l'/ / 
'Brasil - ~ 
~ AS:~in.adó dlgltlil.~ . . nti!. por.: 
• · . Gustavo Henrich 

ICP ~ Brasil · . ·· 
~ . . . . . As .. s. o dlgitalme.nte por: 
• · Roque Jr. de H. Melo 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 
lnfra-,astrutura de Chaves Públicas Brasi leira - ICP-Brasi l por: Signatários (as): 

que 1ristituiL1 a 
Gustavo Henrich Nº de Série do Cerfüicado: 099FC08915F5891A 
Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2 
Art . 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasi leira - ICP-Brasi 

h~~nfti~~i: qie ~til~~~~~tiJ~ii~r: dig~aii,
0:~~t~~ a8: a1~~~~0 ~~ªl~~~~';çõe~ª!1e~~7'9 . s , .. ac,ur.111n..-,.-.. 



.... 
Associada a TRAVELERSJ 

JMalucelli 
Seguradora 

Seguro Garantia 
Apólice: 02-0775-0380497 
Proposta: 1923874 

Front ispício de Apólice 

1.1-t'l'IV>',1 ,i \ A.1-•J<*' r,11\ln-J~"'~"'~ 
d t ho1:~< G ,V:Ml lt.1 . 

l'A\ l\fflllfA\ l l lU.TY \.'\'W)fl\TIO\· 

PRS PF 

Controle lnterno(Código Controle):627879741 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletr õnica. 

podem ser verificados no website www .jmalucell iseguradora.com.br . Após sete dias 

úteis da emissão deste documento, o mesmo poderã ser verificado sob o n .º 

05436.2017.0002.0775.0380497.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br As 

condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela 

sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico 

www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da 

apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. 

Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/0uvidoria JM - 0800 643 0301 

Demonstrativo de Prêmio 

Importância Segurada ..... .................. . 

Prêmio Líquido Licitante .... ............ .. .. ... ............ .... .... ....... ........... ...... .... .. .... . 

Adicional de Fracionamento .. ... .... ..... .... .. .......... ... ..... ... ... ........ ..... .... ..... .. ... . 

1.0 .F ..... .... .. ........ .. ..... ... ....... ....... ...... ...... .. ............ ... ...... .. ..... ..... .................. . 

Prêmio Total. ... ... ..... .............. ...... ...... . . 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

Condições de Pagamento 
Parcela Vencimento Nº Carnê 

31/08/2017 5416751 

5.000,00 

250,00 

0,00 

0,00 

250,00 

Valor(R$i 

250,00 

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, 

deduzidos do estabelecido em legislação específica. 
O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) 
isoladamente ou em outra composição. 

São Paulo - SP - 24/08/2017 

' 
Corretor: 000001 .0.042747-1 - MIRABELLA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS L TOA 

*SUSEP: - Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar Jberta 

capitalização, resseguro e corretagem de s':guro. •• Este p~oduto.eslá protocolado na SUSEP através do N.º d& Processo SUSEP 15414.900195/2014-17. 
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1. Objeto: 

..... 
Associada a TRAVELERS J 

JMalucelli 
. Seguradora 

CONDIÇÕES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO 

CAPITULO 1 - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

Apólice: 02-0775-0380497 

1.1 . Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado. 
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou 
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal 
pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes · da 
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
1 - processos administrativos; 
li - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
Ili - parcelamentos administrativos de créditos fiscais , inscritos ou não, em dívida ativa; 
IV - regulamentos administrativos. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, 
oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada 
caso. 

2. Definições: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Segvro Garantia . 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, 
que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um piano 
de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma , as Condições Gerais e/ou Condições 
Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e 
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de ví11culo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal , assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia . 
mediante solicitação e anuência expressa das partes. 
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo 

seguro. 
2.8. Limite Máximo de Garantia : valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do 
pagamento de indenização. 
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da 
apólice ou endosso. 
2.1 O. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da 
reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 
2.11 . Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da 

legislação em vigor. 
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da 
caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o 
segurado, conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações de tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

3. Aceitação: 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assin 
seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elem 
exame e aceitação do risco. ..-.--c: 11

~ 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a pro st ---~-..,cionada , 
com a indicação da data e da hora de seu recebimento. of~e. :i,,t.\ 

t _ _ ___ :D. A segur~dora terá o prazo de 15 (quinze) dias para.se manifestar _sobre_a335zitayão ou não da pro~~ -\.~ •• ,ir,,f:J~~~o< . .. 
C6d.,s21a19141 Página 03 de 09 \\Õ~t. \' ic:f:l~~\tf,~'!1.S 
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..... 
Associada a TRAVELERS J 

JMalucelli Apólice: 02-0775-0380497 

Seguradora 

data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação 
do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e 
aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3 .. 
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, 
durante o prazo previsto no item 3.3. , desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco . 
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco , ou da alteração , 
proposta , o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der 
a entrega da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta , a seguradora comunicará o fato , por escrito, ao proponente , especificando cs 
motivos da recusa . 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora , no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do 
seguro. 
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 
3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente , comunicando a seguradora , por escrito, ao 
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta . 

4. Valor da Garantia : 
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base 
para a aceitação do . risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do 
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual , o valor· da garantia 
poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora , por meio da 
emissão de endosso. 

5. Prêmio do Seguro: 
5. 1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio á seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio 
nas datas convencionadas. 
5.2 .1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio dev_ido, poderá a seguradora recorrer á execução 
do contrato de contragarantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional , a título de custo 
administrativo de fracionamento , devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a 
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos 
juros pactuados. 
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que 1 

não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, 
observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação á data do respectivo vencimento. 

6. Vigência: 
6.1 . Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal , a vrgencia da 
apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições 
Especiais de cada modalidade contratada . 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo 
com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade. 
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu 
de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do 
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice , esta poderá 
acompanhar tais modificações, desde que 5olicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora , por meio emissão de 

endosso. 

7. Expectativa , Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
7.1. A Expectativa , Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada . ad\~ e'~ondrções 
Especiais, quando couberem. f;l'> ~ e, ~e.\1,. 

:. 7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser ap,rei~ia~~~)~'\.ã~d',fetrvaçãc 
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7.2 .1. Com base em dúvida fundada e justificável , a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação 
complementar. 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos 
termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado , por escrito, , 
sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão , de forma 
detalhada. 

8. Indenização: 
8.1. Caracterizado o sinistro , a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da 
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 
1 - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral 
responsabilidade; e/ou 
li - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador. 
cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
8.2.1. O pagamento da indenização ou o 1nic10 da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo i 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de 
regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1. , o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso , 
reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeit~s de . reclamação da apólice , o prazo de 30 
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente -a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no 
contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro , sem prejuízo 
do pagamento da indenização no prazo devido. 
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do 
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seg·uradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores: 
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, ·acarretará em: · 
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de 
caracterização do sinistro ; e 
b) incidência de juros moratórias calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do 
prazo fixado. 
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCNIBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, send.o calculado com base na variação 
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado 
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 
9.3. Os juros moratórias, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da 
obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional. 
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial , de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

1 O. Sub-Rogação: 
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora 
sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham 
dado causa ao sinistro. 
10.2 . É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere 
este item. 

11 . Perda de Direitos: 
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

1 - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
li - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 

Ili - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordada 

tomador, sem prévia anuência da seguradora; 

IV - Atos lllcltos dolosos ou por culpa grave equiparável · iário •Pi\ pelo 
representante, de um ou de outro; ,1'\~ 
V - O segurado não cumprir integralmente quai~quer obrigaçõe~ previstas no c~~trato de se~uro; . _ ,_...,.,..._O'> '&e~ 

>Áo... ___ ,.Vl = Se.os.egurado..o.u.seu..r,epresentante.legalf1zer.íl.eclacaçAes.mexatas..au"om1üc de.má:fé.cm:.unstãnc1as~ . ~"@ cf:!,1,; ···· ~···· 
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conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na 
aceitação da proposta; 

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. Concorrência de Garantias: 
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em 
benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com 
os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

13. Concorrência de Apólices: 
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no 
caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Garantia: 
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer 
primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: 
1 - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração 
assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 
li - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
Ili - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato 
principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou . 
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou 
restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993 , ' 
e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos 
termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

15. Rescisão Contratual: 
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora . e 
com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade segurado_ra, esta reterá do prêmio recebido , · além dos 
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipótese de resc1sao a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos 
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada sobre a vigência ---1 ----%-do-- -1 Relação a ser aplicada sobre a vigência ---1 - --%-do--
original para obtenção de prazo em dias--1--Prêmio--l original para obtenção de prazo em dias-- 1--Prêmio--

· · · · · · · · · · · · · ·151365· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·13%· · · I · · • • • • • • • • • • • • · ·195/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·73%· · · 
· · · · · · · · · · · · · ·30/365· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·20%· · · I · · · · · · · · · · · · · · · -2101365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·75%· · · 

· · · · · · · · · · · · · ·45/365· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·27%· · · I · · · ~ · · · · · · · · · · · ·225/365 · · · · · · · · · · · · · · · · · 78%· · · 
· · · · · · · · · · · · · ·60/365· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·30%· · · I • • • • • • • · · · · · · • • ·240/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·80%· · · 
· · · · · · · · · · · · · ·75/365· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·37%· · · I · · · · · · · · · · · · · · · ·255/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·83%· · · 
· · · · · · · · · · · · · ·90/365· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·40%· · · I · · · · · · · · · · · · · · · ·270/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·85%· · · 

· · · · · · · · · · · · · 105/365 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·46%· · · I · · · · · · · · · · · · · · · ·285/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·88%· · · 
· · · · · · · · · · · · · 120/365 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·50%· · · I · · · · · · · · · · · · · · · ·300/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·90%· · · 
· · · · · · · · · · · · · 135/365 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·56%· · · 1 · · · · • · • • • • · • • • • ·315/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·93%· · · 
· · · · · · · · · · · · · 150/365 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·60%· · · I · · · · · · · · · · · · · · · ·330/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·95%· · · 

· · · · · · · · · · · · · 165/365 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·66%· · · 1 • • • • • • • • • • • • • • • ·345/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·98%· · · 
· · · · · · · · · · · · · 180/365 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·70%· · · 1 • • • • • • • · · · · · · · • ·365/365 · · · · · · · · · · · · · · · · 100% · · 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente 
ao prazo imediatamente inferior. 

16. Controvérsias: 
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 
1 - por arbitragem; ou 
li - por medida de caráter judicial. 

~ 
\~~ 

, 16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissona de arbitr~·Vr'illoa~lll!,_,..,41.ser . 
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16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus 
litígios com a sociedade seguradora por meio de Julzo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças • 
proferidas pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. Prescrição: 
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. Foro: 
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 

19. Disposições Finais 
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endosses terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia , incentivo ou recomendação à sua 
comercialização. 
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente 
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. 
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de 
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo . o· .. território nacional, salvo disposição em 
contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a 
cargo da Sociedade Seguradora. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

CAPITULO li · CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE 

NOTA TÉCNICA- PROCESSO SUSEP n.0 15414.900195/2014-17. 

1. Objeto: 
1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos preJu1zos decorrentes da 
recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do 
prazo estabelecido. 
1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à , 
Administração Pública em decorrência do sinistro. 

2. Definições: 
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93. 
1 - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja , 
a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento. ; 
li - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato 
principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação. 

3. Vigência: 
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal. 

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário e 
principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em qu oficializada 
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b) Cópia do termo de adjudicação; 

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as 

multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios; 
d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua 

recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver. 

4.2 . Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar 
comprovada a inadimplência do tomador em relação ás obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, 
devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação. 

5. Rescisão do Contrato de Seguro: 
5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional. 

6. Disposições Gerais: 
6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o 

segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garanti .. 
indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade 
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou ' 
modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia. 

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação 
deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade. 
6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenltário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou 

indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acoinpanhada ·de laudo circunstanciado que 

caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido 
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 
6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado 

todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que_ a seguradora não terá 

de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que ·o sinistro ou 
contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito, das Condições. Gerais. 

7. Ratificação: 
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição 
Especial. 

CONDIÇÕES PARTICULARES 

em relação a 
responsabilidade 

inadimplemento 

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos 
garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de 
apólice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou 
anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras 
sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários. 

pêl;i presente apólice de seguro 
contrato garantido pela presente 
fatos violadores de normas de 
e coligadas, seus respectivos 

************************~********************************************************************* 

*******************************************************************************************w** 

*****************************************~**************************************************** 

********************************************************************************************** 

********************************************************************************************** 

****************************************************************************************··~··· 

****************************************~****~**********w*********************** 

***************************************************************************** 



,... 
Associada a TRAVELERS J 

JMalucelli Apólice: 02-0775-0380497 

Seguradora 

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO 
No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora. 

Em confonmidade com a cláusula 14 - inciso 1, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução 
. do documento nº 02-0775-0380497 

Local e Data 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU / PA 

Nome: 

RG: 

Cargo: 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63, lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone- (091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, Bai1TO: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

e . · 

8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

Página 1/1 

Nº 146733/2017 
Emissão: 01/08/2017 
Validade: 28/01/2018 

Chave: W498b 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS. ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, 
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) 

___ lnteressado(a) 

Empresa: METAL SERVIÇOS LTDA - ME 

Nome Fantasia: METAL SERVIÇOS L TOA - ME 

CNPJ: 12.778.738/0001-63 

Registro: 000001025-1 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 400.000,00 

Data do Capital: 21/01/2016 

Faixa : 3 

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB 
ENCOMENDA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE 
CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS 
E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; FABRICAÇÃO DE CASA PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE MASSAS DE 
CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE GESSO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS(CONSTRUÇÃO DE PONTES. VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E 
CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 
TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 
EM GERAL; SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO; INST. DE TOLDOS E PERSIANAS; INST. DE PISCINAS PRE FABRICADAS 
QUANDO REALIZADAS PELO FABRICANTE; COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS; APLICAÇÃO DE RESINAS E DE 
REVESTIMENTOS EM INTERIORES E EXTERIORES - OBJETO PARCIAL. RESTRITO ÁS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO. 

Restrições do ObJetivo Social : 

Endereço Matriz: AVENIDA TROPICAL, 58, TV DO RIO JORDÃO, PROMISSÃO IV, PARAGOMINAS, PA, 68628545 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA ) 

Data Inicial: 20/06/201 1 

Data Final : Indefinido 

Registro Regional : 0000009442EMPA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações / Notas 

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2017 (1/1) 

___ Responsáveis Técnicos 

Profissional: MANOEL RIBEIRO ROCHA 

Registro: 150434036-1 

CPF: 176.455.652-68 

Data Inicio: 26/07/2013 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titulas do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Cert1dãl' pode ser verificada em: http://crea ·pa.sitac.com.brlpublico/, com a chave: W498b 
Impresso em: 01/08/2017 às 16:53:36 por: adapt, ip: 170.82.182.248 
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CERTIDÃO DE REGIS,:RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

Página 1/1 

Nº 146730/2017 
Emissão: 01/08/2017 

Validade: 31/03/2018 

Chave:Yz28C 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5. 194/66, de 24/12/1966, confom,e os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-PA. 

_ __ lnteressado(a) 

Profissional : MANOEL RIBEIRO ROCHA 

Registro: 150434036-1 

CPF: 176.455.652-68 

Endereço: RODOVIA PA 256, KM 25, 25, RUA PROJETADA, NOVA CONQUISTA, PARAGOMINAS, PA, 68625450 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS ) 

Data Inicial: 13/0311995 

___ Título(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07 

Data de Formação: 29/11 /1994 

_ __ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

_ __ Informações/ Notas 

- 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. 

- Válido em todo território nacional. 

_ __ Última Anuidade Paga 

Ano: 2017 (3/3) 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: METAL SERVIÇOS L TOA - ME 

Registro: 000001025-1 

CNPJ: 12. 778. 738/0001-63 

Da ta inicio: 26/07/2013 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: PERFORMANCE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS L TDA-EPP 

Registro: 000000545-7 

CNPJ: 03.407.083/0001-26 

Data inicio: 16/02/2007 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.eom.br/publico/, com a chave: Yz28C 
Impresso em: 01/0812017 às 16:35:49 por: adapt, ip: 170.82.182.248 
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Anotação de Responsabilidade Técnica _ ART e REA-PA I 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART CARGO-FUNÇÃO 
Nº 0009345DPA268 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

___ 1. Responsável Técnico 

MANOEL RIBEIRO ROCHA 

Título profissional : ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: METAL SERVIÇOS LTDA- ME 

2. Dados do Contrato 

RNP: 150434036-1 

Registro: 000001025-1 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

Contratante: METAL SERVIÇOS LTDA- ME CPF/CNPJ: 12.778.738/0001-63 

Nº: 

Complemento: 

Cidade: 

País: Brasil 

Telefone: 0000000 

Contrato: Não especificado 

Bairro: 

UF: 

Email : 

Valor: R$ 2.712,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Ação Institucional: NENHUMA- NAO OPTANTE 

CEP: 

Observação: ART DE CARGO E FUNÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EMPRESA METAL 
SERVIÇOS L TDA - ME 
Cargo:ENGENHEIRO CIVIL 

Função:RESPONSAVEL TECNICO 
Observações: Carga horária 14:00h às 18:00h 

3. Vínculo Contratual 

Unidade administrativa: METAL SERVIÇOS LTDA - ME 

RUA ALLAN KARDEC Nº148 

Complemento: 

Cidade: Paragominas 

Bairro: PROMISSAO li 

UF: PA CEP: 68625970 

Data de Início: Previsão de término: Não especificado 

Tipo de vínculo: 

4. Atividade Técnica 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

ART DE CARGO E FUNÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EMPRESA METAL SERVIÇOS L TDA -
ME 
Cargo:ENGENHEIRO CIVIL 

Função:RESPONSAVEL TECNICO 
Observações: Carga horária 14:00h às 18:00h 

___ 6. Declarações 

7. Entidade de Classe ---------------------------------------
NENHUMA- NAO OPTANTE 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima MANOEL RIBEIRO ROCHA· CPF: 176.455.652-68 

_______ , ___ de ________ de 

Local data METAL SERVIÇOS LTDA ·ME· CNPJ: 12.778.738/0001-63 

___ 9. Informações --------- --------------- - --- - - ---- ------- - -
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor ---------------------------------------------
Valor da ART: R$ 60,00 Pago em: 26/06/2013 Nosso Número: 536049 

___ 12. Carga Horária Responsabilidade 

DIA HORÁRIO 1 HORÁRI02 HORÁRI03 HORÁRI04 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.eom.br/publico/, com a chave: 8dy6a 
Impresso em: 03/08/2017 às 13:34 :28 por: . ip: 200.174.183.198 



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

Página 1/5 

Nº 146692/2017 
Emissão: 02/08/2017 

Validade: Indefinida 

Chave: Zyc5c 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins , que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: MANOEL RIBEIRO ROCHA 

Registro: 150434036-1 

CPF: 176.455.652-68 

Endereço: RODOVIA PA 256, KM 25, 25, RUA PROJETADA, NOVA CONQUISTA, PARAGOMINAS, PA, 68625450 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS ) 

Data Inicial: 13/03/1995 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07 

Data de Formação: 29/11/1994 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

___ Empresa Contratada 

METAL SERVIÇOS L TDA- ME 

___ Informações/ Notas 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

___ ART(s) 

PA20170218960 

Certidão nº 146692/2017 

02/08/2017, 14:54 

Chave de Impressão: Zyc5c 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.eom.br/publico/, com a chave: ZycSc 
Impresso em: 02/08/2017 às 14:54:36 por: adapt, ip: 170.82.182.248 
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" MOTA&MOTA 
A qualidade é o nosso 9bjetivo! 

Atestamos para fins curriculares que a firma METAL SE~VIÇOS LTDA-ME,estabelecida na 
cidade de Paragominas/Pa,situada na Tv: -· do Rio ·· Jordão-Promissão IV;CEP:68628-

545,portadora do CNPJ:12.778.738/0001-63,confC>hne arquivo desta empresa executou as 

obras de: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM - SUPERFICIAL E PROFUNDA COM 
FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO MED: 30X30X8CM COM 
28MPA,PA 256, BAIRRO: JUPARANÃ. 

Responsável Técnico: 
Manoel Ribeiro Rocha CREA-PA150434036-1-A.R.T. DE EXECUÇÃO: PA20170218960. 

PERÍODO OE EXECUÇÃO DA 0BRk28/Ó4/2017 À 26/07/~17. 

ATESTADO DE CAPACIOAQETÉCNICA 

Item ; S.ltem ; Discriminação . · Un Qtd 

1 'MOVIMENTO OE TERRA 
... . ,w ... _. ....... . ··. 

... . ... ···-· ··-- ·--· ·-· ·--- -- . . ... - ... 

1.1 
: escavação mecânica de material de 1• categoria, proveniente· de corte subleito m• 2.160,90 

1.2 
·carga e descarga mecânica de solo utilizando êaminhãô basculante e pa carregad~ira_ 1113 
;sobre pneu .. . .... . . .. .... _ , 

2.160,90 

2.160,90 1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

:f 
...... 

i1 

3.2 

'transporte local com caminhao basulantes , rodovia com :Jeito natural, DMT 800 a: - nÍ" 
1.000m · · ,. 

: locaçãCl tClp~ráfic_a cta. obra -sn~ . 6~78,63 

TERRAPLENAGEM 
escavação e cargà material de 1â caiego~à~" uti(iiânctô :i~tor de -esteira e pá 

! 
;carregadeira . · . : 

m3 ·• · -1.020,80 

:transporte local com caminhão basculante 12in3: rôdoVia êôm leito· naiüral, DMT 1600 ã'' 
:20oom · · · m3

• 1.020,80 

1.020,80 • 
' base de solo estabilizada sem mistura, compactação 1ÔQ%.proctor.nomial.inclusive .. 

.. ,esc<1v<1ç~o._carga e 1ransportedo solo .... 

!DRENAGEM PROFUNDA e·suPERFICIÁL 

m• 
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" MOTA&MOTA 
A qi1alidade é o nosso objetivo! 

3.3 Colchão de areia e:=10crn rn2 1.011.40 

e 

[ 3.4 .. lredededrenagemprofunda_detubodeconcreto _800crn _....... . ·-------l mi J .... 104,00 . 
l------· ___ ,--_ 3.5 __ trede de drenagem profunda de tubo.de concreto 600cm __ _ . . ... __ __ • . mi 1 .... _198,00 

1:-=jJ~~ i~i~fr:~~~1~~;00:::,:~::::::::;.;..,,,;;.~: -L :H:;:::: 
! ........... +- 3.8 _Jaltura,sarJeta40cmxbaSe 11cmaltura __ ., ________ ................ _______ ~---"···· ·- --- !., _______ ~-- · 
i 1 ! 

:_-:_~-=.i=:3;:1=J;;:;.:~:.~f~~=~:~~m-~~~}~da·:~~:=~ .. ~----···-·-·····--.~::::·~ ....••.•••••••... .. ·.-·:·~~=-~~l-~~~T_::--~;~j9 ·•! 
· !piso de concreto moldado in locc, feito em obra, acabamento convencional, espessura i 

. 4.2 iscm, não armado _ __ .. ........... ___ i m
3 96,BO 1 

t-. -· 5 _-J =~=--·=J PA~MENTAÇÂO_ ~•=• •. -.:~.:~~~-----= -.-.-.~-.~== - ---:=~------~-.- --==---- ---~-.:L=:. =:-~----~•-~:•:j 
1 1 · jPavunentação em blocc ae concreto sextavado (l:>loquete) 30x30xl3cm de 28MPA. ! 

2 
i : 

Í--....... L ... s.1 _ _l assante e reJuntado sobre colchãodeareia __ ....... ............ ·- ---··· .. __________ l _m j ~~~~63
_i 

,"'::::,~ Paragominas,27 de Julho de 2017 

~:~~&r :-~ -. ;,.. . 
- ~~ 

~ . . ~- :~~:_\··>: .... .. 
·· "'t·_:i., :1/~. 't"' 

Alvaro Augusto 
Engº Civil q 

CARTÓRIO DO ÚNICO OFiCIO DÉ l'ARAGoMINA$ , --- c--... ·'-1""'.i" JN.~·1•~~"'~ k..~· .,, _.::.··OO.aa.t~.c,,.1- ~ f, ·~,l' .. ~,nÇ,t,,.fM,- 1.i r1.'~~~1 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e REA-PA 
Lei n º 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ?ará 

___ 1. Responsável Técnico 

MANOEL RIBEIRO ROCHA 

Título profissional : ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: METAL SERVIÇOS LTDA • ME 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PA20170218960 

RNP: 150434036-1 

Registro: 000001025-1 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

2. Contratante ---------------------------- ----------------
Contratante: MMC CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TOA 

RUA 15 DE NOVEMBRO 

Com plemento: altos, sala 101 

Cidade: PARAGOMINAS 

País: Brasil 

Bairro: CENTRO 

UF: PA 

Telefone: (37) 2976~36 Email: lagallzacao@grupomotaemota.com.br 

Contrato: 0001/2017 Celebrado em: 29/04/2017 

C PF/CNPJ: 04.622.430/0001-04 

Nº: 41 

C EP: 68625200 

Valor: RS 826.629,93 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

Descrição: obra conclulda 

_ __ 3. Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: MMC CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TOA 

SEM DEFINlçãO PA-256 

Complemento: 

Cidade: PARAGOMINAS 

Bairro: JUPARANÃ 

UF: PA 

Telefone: (37) 2976-36 Email: legal lzacao@grupomotaemota.com.br 

Coordenadas G eográficas: Latitude: o Longitude: o 

Data de In icio: 29/04/2017 Previsão de término: 26/07/2017 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

4. Atividade Técnica 

Data da Situação : 01/08/2017 

C PF/CNPJ: 04.622.430/0001 -04 

Nº: S/N 

C EP: 68625970 

1-DIRETA Quantidade Unidade 

15 • EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
EDIFICAÇÕES-> LOCAÇÃO-> #1154- TERRAPLENAGEM 

15 • EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL ·> 
GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL ·> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAÇÃO-> #1476. EM PEDRA 

15 • EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
SANEAMENTO-> #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

15 • EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 

15 • EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 
SANEAMENTO-> #1624 - SARJETA 

OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL 

1.020,80 m' 

4.006,90 m' 

6.878,63 m' 

382,00 m 

2.000,00 m 

2.000,00 m 

___ 5. Observações ------ -------------------------------------
Contratação de empresa para prestação de serviços de terraplenagem, drenagem superficial e profunda com fabricação e assentamento de bloquete 
sextavado med: 30x30x8cm com 28 MPa-local PA-256, JUPARANÃ, PARAGOMINAS/PA-REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2017. Prazo da obra: 
de 29 de abril de 2017 a 26 julho de 2017. 

___ 6. De clarações -------------------------------------------

7. Entidade de Classe ----------------------------------------
SENGE 

A autenlic.idode des.ta ART pode sor verificada em: http://crea-pa.sitac.eom.br/publico/, com a chave : 32yOA 
!mpresso em: 02/06/2017 às 14:54:38 por: adapt, ip: 170.82. iB2.248 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e REA-PA 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

8. A ssinaturas 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PA20170218960 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

Declaro serem verdadeiras as informações acima MANOEL RIBEIRO ROCHA• C PF : 176.455.652-68 

_______ • ___ de ________ de 

Local data MMC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTOA • CNPJ: 04.622.4'30/0001.04 

___ 9. Informações -------------------------------------------
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea . 

___ 10. Valor ----------------------------------------------
Valor da ART: R$ 214,82 Pago em: 25/07/2017 Nosso Número: 2887080 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hllp:i/crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 32yOA 
Impresso em: 02/08/2017 às 14:54:38 por: adapt , ip: 170.82.182.248 
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A 

PREFEITURA MUNICIPAL D E 

DOM ELISEU 
A FAVOR DO POVO 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DAS OBRAS. 

Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-310703-PMDE 

Atestamos para cumprimento deste Edital referente ao 

processo licitatório TOMADA DE PREÇOS N º 2/2017-250802-PMDE que a 

Empresa METAL SEVIÇOS LTDA - ME, representada neste ato por seu 

Responsável Técnico, o Sr. MANOEL RIBEIRO ROCHA, Engenheiro 

Civil, CREA n° 150434036-lPA, visitou, em 17/08/2017, o local onde serão 

realizadas as obras, objeto do citada Tomada, em minha companhia, 

conforme designação do Fundo Municipal de Educação de Dom Eliseu-Pa . 

Eng. Civil 

Prefeit 

CNPJ: 22.953.681/0001-45 
Av. Juscelino Kubitscheck, 02 - Centro, Dom Eliseu-PA. CEP 68.633-000 

www.domeliseu .pa.gov.br 
(94) 3335-221 O 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63, lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone- (091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical , nº 58, TV Rio Jordão, Baiirn: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA. Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO SEXTAVADO E= BCM2
, 

DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM 

ELISEU/PARÁ. 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Atestamos para cumprimento deste Edital referente ao processo licitatório TOMADA 

DE PREÇO Nº 2/2017 250802-PMDE que a Empresa METAL SERVIÇOS LTDA-ME, 

representada neste ato por seu Responsável Técnico, o Sr. MANOEL RIBEIRO ROCHA, 

Engenheiro Civil, CREA nº150434036-1 PA, visitou, em 25/07/2017, o local onde serão 

realizadas as obras em epígrafe, na companhia de um servidor designado pela 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/Pa. 

Dom Eli eu/Pará, 25 de Agosto de 2017. 

Meta~iru\)"(os Ltda-ME 
André Luis An rade Pereira 

CPF· 790.756.902-82 
Sócio Administrador 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 , lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone- (091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, BaiJTo: Promissão TV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 
VIBRADRO SEXTAVADO E= 8CM2

, DAS VIAS URBANAS DO 
BAIRRO VILA SÃO PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM 
ELISEUIP ARÁ. 

DECLARAÇÃO DO RESPONSA VEL TÉCNICO 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME, incrita no CNPJ nº 12.778.738/0001-63, 
Por intermédio de seu representante legal, o (a) Srº (a) André Luís Andrade Pereira, portador 
(a) da Carteira de Identidade nº 4304806SSP/PA e do CPF nº 790.756.902-82, 
DECLARARAMOS que na hipótese de ser vencedor do processo licitatório nosso 
responsável técnico será, Manoel Ribeiro Rocha, portado do registro nº 15 04 3403 6-1 /P A, na 
função de engenheiro Civil exercera diretamente suas atividades nos serviços. 

Metal viços l 
André luís Andrade ereira 

CPF· 790.756.902-82 
Sócio Administrador 

Dom Eliseu!Pará, 24 de Agosto de 2017. 

: : :~:.:,:.~· i!/\-: - -
...... , .. :~.:.:;;_.:9~'. :: ;{ 

M . l 'iJ!k.ocha 
CPF: 1 6.455.652-68 
CREA-PA Nº 15043036-1 



e 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 , lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone-(091) 98877-2680/988399420 

Av . Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, Bairro: Promissão TV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO 
SEXTAVADO E= 8CM2

, DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO 
PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM ELISEUIPAJU. 

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

METAL SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 

12.778.738/0001-63 por intermédio de seu representante legal o Sr° ANDRE 

LUIS ANDRADE PEREIRA, portador da carteira de Identidade nº 

4304806SSP/PA e do CPF nº 790.756.902-82, DECLARA, para os fins da Tomada 

de Preços nº 2/2017-250802, no qual a relação da Equipe técnica e composta pelo Engenheiro 

Civil, contendo o compromisso de que autorizo a inclusão na equipe técnica para exerce 

diretamente suas atividades, que participará da execução das obras ou serviços do objeto desta 

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA: 

NOME FORMAÇAO 

Manoel Ribeiro Rocha Engenheiro Civil 

REGISTRO CRE-PA DATA DE FORMAÇAO 

150434036-1 29/11/1994 

. ~t ~::~~i~:-~/~ará~, 24 de Agosto de 2017 . . : ;;· ··..:::::··· ~--. .·.':- /4 ·---""if',.~~~ l • . ~,,,,:.r ... - , _ . . .... . . \ 

Mano eiro Rocha 
CPF: 1 6.455.652-68 
CREA-PA Nº 15043036-1 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 , lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone-(091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical , nº 58, TV Rio Jordão, BairTO: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragorninas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

8.5 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63, lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone-(091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical , nº 58, TV Rio Jordão, BaiiTo: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA. Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO 
SEXTAVADO E= 8CM2

, DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO 
PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM ELISEUIPARÁ.. 

DECLARAÇÃO CONCORDA COM AS CLÁUSULAS DO EDITAL 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ nº 12. 778. 738/0001-63, Por intermédio de seu representante 
legal, o (a) Srº (a) André Luís Andrade Pereira, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº 4304806SSPIPA e do CPF nº 790. 756.902-
82, DECLARA que concorda com critério de julgamento, que acatará 
qualquer decisão da comissão de licitação durante o procedimento 
licitatório deste que subordinados as leis que regem a licitação 
pública. 

Dom Eliseu/Pará, 25 de Agosto de 2017. 

Metal Se I os Ltda-ME 
!1.n'1re Luis Andrade Pereira 

,_: ~F• 790.756.902-82 
i gcio Administrador 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 , lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone- (091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, BaiJTo: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO SEXTAVADO E= 8CM2, 

DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO PAULO, SEDE DO MUNIC/PIO DE DOM 

ELISEU/PARÁ. 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE RECEBIMENTO DE 

DOCUMENTOS 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME,CNPJ/MF nº12. 778. 738/0001-63,sediada na 

Av.Tropical,nºS8,TV do Rio Jordão, Bairro: Promissão IV, CEP:68628-545-Paragominas

Pa,tendo examinado o Edital, vem por meio de seu proponente ao final assinado 

declarar que temos conhecimento a aceitamos todos os termos e condições do edital e 

seus anexos ,bem como recebemos toda a documentação relativa ao presente 

certame. 

Dom Eliseu/Pará, 25 de Agosto de 2017. 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63, lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone-(091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, BaitTo: Promissão fV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCJIBTO VIBRADRO 
SEXTAVADO E= 8CM2

, DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO 
PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM ELISEUIPARÁ. 

DECLARAÇÃO CONCORDA COM AS CLÁUSULAS DO EDITAL 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ nº 12. 778. 738/0001-63, Por intermédio de seu representante 
legal, o (a) Srº (a) André Luís Andrade Pereira, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº 4304806SSPIPA e do CPF nº 790. 756.902-
82, DECLARA que concorda com critério de julgamento, que acatará 
qualquer decisão da comissão de licitação durante o procedimento 
licitatório deste que subordinados as leis que regem a licitação 
pública. 

Dom Eliseu/Pará, 25 de Agosto de 2017. 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 , Inscr.Est. 15.318.148-6 Fone-(091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, BaiiTo: Promissão TV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO SEXTAVADO E= 8CM2, 

DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM 

ELISEU/PARÁ. 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

E IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ/MF nº12.778.738/0001-63,sediada na 

Av.Tropical,nº58,TV do Rio Jordão, Bairro: Promissão IV,CEP:68628-545-Paragominas

Pa,tendo examinado o Edital, vem por meio de seu proponente ao final assinado 

declarar que: 

a) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos ou 

supervenientes para sua habilitação no processo licitatório, assim como que 

está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 

b) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os 

documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que 

se encontram dentro do Invólucro de nºOl - Documentos de Habilitação, 

em conformidade com o Edital para participação no aludido certame. 

Metal tâa-M[ 
André Luis de Pereirê 

CPF· 790.756.902-82 
Sócio Administrador 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 , lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone-(091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical , nº 58, TV Rio Jordão, Baino: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO 
SEXTAVADO E= 8CM2

, DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO 
PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM ELISEUIPARÁ. 

DECLARAÇÃO 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ nº 12. 778. 738/0001-63, Por intermédio de seu representante 
legal, o (a) Srº (a) André Luís Andrade Pereira, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº 4304806SSPIPA e do CPF nº 790. 756.902-
82, DECLARA que não possui entre os dirigentes, gerente e sócio, 
pessoal com mandado eletivo, ou que seja servidor da administração 
pública municipal de Dom Eliseu. 

Dom Eliseu/Pará, 25 de Agosto de 2017. 

Metal Ser Ltda-M ( 
André Luis Anâra Perein 

CPF· 790.756.902-82 
Sócio Administrador 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778 .738/0001 -63 , lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone-(091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical , nº 58, TV Rio Jordão, BaiJTo: Promissão TV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO 
SEXTAVADO E= 8CM2

, DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO 
PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM ELISEUIPARÁ.. 

DECLARAÇÃO 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ nº 12. 778. 738/0001-63, Por intermédio de seu representante 
legal, o (a) Srº (a) André Luís Andrade Pereira, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº 4304806SSPIPA e do CPF nº 790. 756.902-
82, DECLARA que possuímos estrutura e condições para execução 
dos serviços ora licitados, em conformidade com os prazos e 
exigências do edital e seus anexos. 

Dom Eliseu/Pará 25 de Agosto de 2017. 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63, lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone- (091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, Baino: Promissão TV. CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO SEXTAVADO E= 8CM2, 

DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO PAULO, SEDE DO MUNIC/PIO DE DOM 

ELISEU/PARÁ. 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ART.72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME,CN P J/M F nºl2. 778. 738/0001-63,sed ia da na 

Av.Tropical,nºS8,TV do Rio Jordão, Bairro: Promissão IV,CEP:68628-545-Paragominas

Pa,declara sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 

18 anos ( dezoito anos ) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 ( dezesseis ) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze ) anos. 



....... - , ........... ~~- METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
~ CNPJ: 12.778.738/0001-63 , lnscr.Est. 15.318.148-6 Fone- (091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical , nº 58, TV Rio Jordão, BailTO: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(91) 3739-1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO 
SEXTAVADO E= 8CM2

, DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO 
PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE DOM ELISEU/PARÁ. 

RELAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

METAL SERVIÇOS L TOA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 

12.778.738/0001-63 por intermédio de seu representante legal o Sr° ANDRE 

LUIS ANDRADE PEREIRA, portador da carteira de Identidade nº 

4304806SSP/PA e do CPF nº 790.756.902-82, DECLARA, para os fins da Tomada 

de Preços nº 2/2017-250802, do Item: 8.5.8 da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, no qual a 

relação das Maquinas e equipamentos, contendo o compromisso de que caso a pessoa jurídica 

seja a vencedora da licitação, exercerão diretamente suas atividades, que participará da 

execução das obras ou serviços, objeto desta licitação; 

RELAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: 

* 1- Patrol 140K Caterpilla 

* 1- Caçamba mercedes traçada 

* 1- caminhão mercedes 710 

* 1- Retroescavadeira 416E caterpilla 

* 1- betoneira menegotti 6001tr 

* 1- mesa vibratória 2x1 menegotti 

* 3- formas de piso sextavado 15x15x8cm da menegotti 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.778.738/0001-63 , Inscr.Est. 15.318.148-6 Fone- (091) 98877-2680/988399420 

Av. Tropical, nº 58, TV Rio Jordão, BaiiTo: Promissão IV, CEP: 68628-545-Paragominas-PA, Fone-(9 1) 3739- 1389 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência : TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-250802-PMDE 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO SEXTAVADO E= 8CM2
, 

DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA SÃO PAULO, SEDE DO MUNIC/PIO DE DOM 

EL/SEU/PARÁ. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

Senhor presidente, 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 12.778.738/0001-63, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA, 

portador da carteira de identidade nº 4304806SSP/PA e de CPF nº 790.756.902-82, 

DECLARA, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, e considerada: 

(x) MICROEMPRESA, conforme inciso, art.3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

( .... ) empresa de pequeno porte, conforme inciso,art.3º da Lei Complementar nº 

123/2006; 

DECLARA ainda que a Empresa esta excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Meta1~~111[\J't 
André Luis A1Wt1r111r11 Pereir, 

CPF· 790. 756.902-82 
Sócio Administrador 



PREFEITURA MUNICIPAL OE 

DOM ELISEU 
M ·it·\!Z•l:l•I•i:.t•W•M 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM 
ELISEU-PA 

Nº CRC: 30/2017 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL-CRC 

VALIDO ATE: 31/12/2017 

NOME, DENOMINAÇAO OU FIRMA: 

f--c-M,,-,E=TA..,..L=SE=R-V_I_Ç_o_s_L_T_D_A_-_M_E ___ -.--:-:-:-:c-=--==-=-=--:-:--=--:---------,--:--=-,-:::-:::---:-=-:-:-:-:-:::-=-=-:------- - - - J 
CNPJ/CPF: I INSC .. ESTADUAL: 11 INSC. MUNICIPAL: 1 
12.778.738/0001-63 1 

------------ -'--------- --- --- - - -~ 
t ENDEREÇO: 
~ - DO RIO JORDÃO, 58 - BAIRRO PROMISSÃO IV 

1 

CIDADE: 
PARAGOMINAS 

1 

UF: 
PA 

1 --------~ -------- ~------------ - --- --- --------. ! i CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL \ 1 

1 ! 41 .20-4-00 - Construção de edifícios \ 

1 ; CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS l i:! 
.A i 1 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
.., ·1 1 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

l 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 

1 1

23.30-3-05 • Preparação de massa de concreto e argamassa para construção I '! 
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 

, 1 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos I 1 

'j J 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias ! 1 

1

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos ! I 

1

1 
42.12-0-00. Construção de obras de arte especiais 1 !

1 
. \ 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
1 142.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas \ li 
1 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
1

1 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 1 1 

'j 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos , divisórias e armários embutidos de qualquer material 1 1 

1 i 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
1 

! 

1 

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 1 1 
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 1 1 

1

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção \ \. 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria i 1 

, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso \

1 

1 

·1 em obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água i 1 

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 1 , 
· 52.12-5-00 - Carga e descarga J ! 
\ n .11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
1 77 .19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 1 

! 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes · 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 1 

80.11-1-01 -Atividades de vigilância e segurança privada \ 1 
81 .11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais l , 

I 81 .21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 1 

1 

81 .30-3-00 - Atividades paisagisticas \ 1 

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas _J j 

e 

-----------', REPRESENTANTES LEGAIS: l 
i 
' 



-

e 

1 

\ CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA ESPECIFICADA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO A \ 

1 

PMDE, DEVENDO MANTER ATUALIZADOS OS SEUS DADOS CADASTR~IS, SOB PENA DE TER O SEU 
. REGISTRO SUSPENSO OU CANCELADO, AOS MOLDES DO QUE DISPOE O ART. 37 DA LEI FEDERAL 

Nº 8.666/93. 

1 

OBSERVAÇOES: 

DOM ELISEU, \19 Df JULHO DE 2017 
\ \ . ~ ç > --\ . \; \.. . ..-+---~\-. 

COMISSÃO PERítlÍANENTE DE LICITAÇÃO 

Hugo Rafael Alves de Almeida 
Presidente da C. P. L 
,-. M. Dom EE:':\et! • PP. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DOM ELISEU 
A FAVOR DO POVO 

PREFEITURA MUNICIPADE DOM ELISEU-PA 

SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL 

1 Razão Social: METAL SERVIÇOS LIDA- ME 

1 CNPJ: 12.778.738/0001-63 

1 Endereço: AV ~OPICAL, 58, PROMISSAO N 

1 E-mail: metal 1a1es(ô.J!lotmall.com 
1 -- ·---·- -..t-----·------ -- -
1 

1 Cidade: PARAGOMINAS Estado: PARÁ 

1 Tefefone: 91 98839-9420 Fax: 
1 

1 Pessoa que recebeu: ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA 

1 Retiramos nesta data cópia do Edital na modalidade de: 

( ) Pregão presencial; 

( ) Concorrência; 

(X) Tomada de Preços; 

( ) Credenciamento; 

I ( ) Convite. 

1 Número: 2/2017-040801 
i 
1 Entidade: ( X ) Prefeitura ( ) Saúde 

CEP: 68.628-545 

1 ( ) SEMEEC ( ) Saneamento Ambiental 
1 

1 ( ) Assistência Social 
1 

! Data: 19/07/2017 

\ 
\ ' ;.._,> 
' ·J;~'.\.., .--

. ~ _; \ ...... <~ 
! ; \ 1,. \ 

> \: . . -···\ ! 

HUGO RAí=AEL ALVES DE ALMEIDA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 003/2017 



METAL SERVIÇOS LTDA-ME 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-040801-PMD 

OBJETO: PAVIMENTAÇiO EM BLOCO DE CONCRETO VIBRADRO SEXTAVADO E= 
8CM2

, DAS VIAS URBANAS DO BAIRRO VILA sio PAULO, SEDE DO MUNICIPIO DE 
DOM ELISEUIPARÁ. 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

METAL SERVIÇOS LTDA-ME, incrita no CNPJnº 12.778.738/0001-
63, encerra estes DOCU!v/ENTOS DE HABILITAÇÃO, apresentando :ÍQ:1_ folhas em 
vias únicas, inclusive esta, enumerada sequencialmente de ~ à d.aJ_, atendendo o 
Edital desta Tomada de Preços nº 2/2017-040801-PMDE, ficando tais documentos sob a 

.• guarda dessa comissão para analises e averiguações. 

Dom Eliseu/Pará, 04 de Agosto de 2017. 
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