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COiISOLIDAçAO DA EiIIPRESA C H M NUl,lES E CIA LTDA-ME

Pelo píesente insüumeíto, o Sr. CARÍOS HENRIQIJE MATOS NUllES, eÍnpresrio, bÍasibiro, solteiro,

nasció €Ín 17/031994, portador do RG: 0379082520090 SESCÂrA e CPF: 0í.967.97314, residenb e dcÍniciliada

0â Rua da FloÍesl,a, 823, Coheb CEP: 65.30+125 Santa lnêrMA, Titulü da qnpresa C H M IUNES E C!Â LTDA-lilE e

lem sua sede e doínicilio na Rua da Floíesta, 823 Sala 01, Coheb CEP: 65.304125 Santa lnêsfvlA, cujo ato constjlulivo

se enconta regisbada na Junta CoírÉrcial do Estado do MaÍanhâo, sob o N.' 21200979105, iflscrita no CNPJ sob o n'

CNPJ: 24.441.75210001-56. Resolye COi{SOLIoAR O CONTRATO nas seguintes clausula:

cLÁUSULÁ PRIMEIRA

0 ob,eto da eínpíesa é:

> 453G7/03 - Comércio a varejo de peçÀ ê ac€ssóíb6 novos para veiculos autünotoíes

> 12118/00 - obrô de urbanização - ruas, pÍ4as e calçadas

> 3702-gm - fiividades daionadas a esgoto, o(ceb a gestão de íedes

> 3811400 - Coleta de residms nãopeÍigosos

> 381 2-200 - Coleta de Íesiduos peÍiqosoG

> 412!400 - Consh{ão de ediffcios

l. 4211-1i01 - Consh4ão de rodovias e EÍori6

» 4211- l/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

i 4212{im - Constuçâo & ohôie.arb especiais

> 4221-902 - Consfuçào & es4ões e red€s de disfibuiÉo de enerda elébaa

> 4221-903 - ManubnÉo de redes de distibuiçáo de energia elétúa

> 4222-7101 - C-ansiuçáo de redes de abastecimento de água, coleb de esgoto e consúuçaÉs conelatas, erceto

obías de iÍÍigação

> 1299t01 - Consh4ão de instalaÇÕes €spoítivas e recreativ6

> 4311-&01 - Demoliçáo de edificios e oulras eslrutuíô

> 4311-&02 - PrepaÍ4ão de canbiro e limpeza de teneno

), 431}4/m - Obras de templeflagern

, 431S3/m - Seívrços ê preparaçâo do teÍÍeno náo especiíEados antedxnEnb

> 4321-í00- lnsblação e manutençào eléfica

> 4322-?01 - lnsblaçÕes hidíáulicas, sanitáiias e de gâs

> 4322-303 - lnsbl4ões de §sHna de Fe/ençâo conta incêndio

» 4329-1i0l - Monbçm e instalaçào de sisteÍnas e equipamentos de ilumanaçâo e sinalizôçb em vias públic6,

portos e aeroportos

> 4330-4/04 - SeÍviç6 de pifltura de edifícios eÍn gerâl

> 4330-4199 - outras obra6 de acabaÍrÉnto da consbuçb \

\{'

+
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439'lâ00 - obras de tund4ões

(}991/03 - obras de ah/enaria

43991i05 - Peíluração e construção de p@s de água

452G0/0'l - Seíviços de manubnção e Íeparaçáo mecânica de veículG aubínotores

453G7/04 - Coínâcio a varejo de peças e ac€§sóíio6 usados pâÍa veiculos automotoíes

453G7/05 - Comâcio a vaÉjo de pneuíúticG e c*naras{ea

4923402 - Serviço de tansporte de pass«leirG - locação ê aubíÍúveis corn Írpbíbta

492+&00 - Transpode escolar

492S9/01 - Íransporte rodoviáÍio coletivo de passageims, sob regime de ÍÍetamenb, municipal

493G202 - Transporte rodoviário de carga, exceto podubs perigpsos e mudanças, inbÍmunicipal,

inteÍestadual e inHnacbnal

7112{/00 - S€rviços de engenhaÍiâ

71 197/03 - SeÍviIc de d€senho iécnico relacionados â arquibtura e engenhaia

741G202 - Design de inbioíês

CúUSULASEGUTIDA

O prazo de duraçáo da €ínpíesa individual seÍâ poí teÍnpo indeEmiÍtado.

CúUSULATERCEIRA

O capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente inbgÍalizado em moeda coÍenle do pais, pelo titular:

Parágrafo Único: A responsabilidâde do ttular é limilada ao capiial social integÍalizado.

\J\s''L
/2

Proaesso n:

Socio coTAs | % VALOR TOTAL R'

CARLOS HENRIOUE MA]OS NUNES 100 0m 100 1m 000,00

TOTAL 't00.000 't00 100.000,00
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CúUSULAQUARTA

DA ADMIT{ISTRACÃO

A adninisr4áo da cnpíesa limitâda é €xeíckia pelo titular, CARLoS HEiIRIQUE HATOS NUI{ES, aciÍna

qualificado, que terá a repÍesentaçâo ativa e passiva da empresa, em ju2o ou íora dele, tendo pâra tanb direito ao uso

da êncninação social, a Íâculdaê de movimenlaí contas bancâia§, confair €ínpÍéstÍÍ6, Íecebeí e dar quit4&,

úitir e endossã duplicatas, constjtuir píocuradqes em noÍrE da empíesa paÍa o bom des€ínpenho das ativúades

sociais, podendo paÍa tanto, s€rn[e assinaÍ isolada e indistjntamente.

ParágÍío Único: O litular CARLOS HENRIQUE MAÍOS NUt'lES, declara sob as penâs da lei que não possui n€m ê

tjtula de nenhuÍna ouúa empr€§a n6 Ínoldes de qrpresa individual de responsatilidade limitada em quahueÍ parb do

leÍiúÍio nacional.

cúusl,tÁ ou[{TA

Ao têÍmino de cada exercicio social em 31 de dezembro de cada ano, o titular prccederá ao levanhmento do

balanço pafimonial e da d€íÍloostração do resulhdo do exercicio apos as deúrçoes píeüstô eín lei e no ab

crnslitÍivo da eínpíesa individual dê responsabilidade limitada, à íoím4ão de reserv6 que fuíEín consideíadas coím

necessárias e c luqDs oU preiuízos serão suporbdos pelo empíesá.io na pÍopoíçâo das quotaô do cadtal social que é

possuidoÍ.

Parágrdo Único: l,lo curso dos quato Íneses posbÍioÍes e enceraÍÍEnb do eüeÍcicio coín€rcial, o

eínpresaío deliberará quanb às conhs pafimoniais e do resultado econôínrco e poderá efetua a dÉtibuiçáo d6
result€dos de cada oGrclcb.

CúUSULÂ SEXTA

llo caso de falecirglb do lilular ou incapacidâde supgveniente coínFovada, â €ínpresa mntinuaÍá cdn 6
hêÍdeiros do hlecido ou incapaz. Depois de concluÍdo o invent&io, no câso de ÍaleciÍEnb, s€rá feila alteraçáo c!ín a

inclusfu do herdeim na empresa e, no caso de ircapacidade, s€Íá indicado pela íanilia um Íepíês€ohnb l€gal na

ocupará a condlião de titulã.

CLAUSULA SEÍIMA

0 ütular declra que a snpíesa s€ enquadra coílo io! Enpresa . E, nc teíÍr6 & Lei Coínd€,neíÍar n"

123, d€ 14 de dezqnbío de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hiÉtes€§ de exclusão relacbnadas no § 4'i 
,

ó aÍt 3 da m€ncionada b. (art. y, ll, LC n" 123, de 2mCI 
\

nN'
.{J \ ,i\ ,fri
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CúUSULA OITÀVA

DESIMPEOIMENTO

O titular CARLOS HENRIQUE MATOS i{UNES, acima qualiÍcado, declara sob as penas da leaque úo e§tá

knpeddo por lei e§pecial de ercrcer a adninbbação da eínpíesa e neín condenado ou sob eleito§ de condenêção a

pena que vede ainda que t€rnporaÍianente o acesso a cargos pÚblico§i ou !o. criÍne hlircntar, de pÍe'/aricação, peih

ou suboíno, concussão ou peculato; ql confa a economia populaÍ confâ o sistema frnancei@ fl4bnal, conba as

mÍÍnas de dehsa da concoíÍência, contâ as Íel4ões de consuÍlo, a fé pÚblicá ou a píopíiedade conbíne digo

1.011, parágraío 1" do Código Civil.

CúUSULA I,IONA

Fi:a eleío o Fóíum da Cidade de Santa lnês - Íi'lA para s€rem re§ohiús as duYidas que se originaÍqn do

píeseÍrte insfumento de con§lituição de snpresa indÚidual de responsabilidade limitadâ, com expÍessa Íenúncia a

qualqueÍ olrto, poÍ mais Fivilegiado que seja ou vênhã â sêr'

CúUSULA DÉCIIiIA

E, poí assim estaÍ de comum e peÍíeib acodo, as§ino o píesente inshfienb em 01 (uma) via de igual teor e íorÍna'

Santâ lnês / MA 11 de Ago§to de 2021

CÂRLOS HENRIQUE MATOS NUNES

Ítular/ Administrador
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MINISTÉRIÔ DA ECONOMIA

Sêcretaria Espêcial dê DesburocralizaÉo, Gestáo o Govêmo Digital

Sêcrstaria de Govêmo Digitâl

DêpartamorÍo Nacionâl de RêgisLo Emprêsânal e lnlêgrâÇão
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato clâ êmprêsâ C. H. M. NUNES & CIA LTDA - lúE consta assinado digitalmente por:

TDENIFTCAçÃO DO(S) ASSINÂNTE(S)

CPF/CNPJ Nomê

054367973í4 CARLOS HENRIQUE I\/ATOS NUNES

\J\
\'

fr
(

JUCEMA

3/o./202! oetlL
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1)

2)

qREGÀO qRESENCIÀL N" 017/2021- SRp
PROCESSO ADM|NTSÍRAT|VO N" 077/2021
PREFE'ruRA MUNICIPAL DE ÀLÍO ALEGRE DO PINDARÉ _ MA
OBIEIO: Contíataçáo de Oíicina Mecáníca paía a pÍestação dos seviços de fiaoutençáo
(preventiva ê cofietiva) e /êposiçáo de peçás dos vetculos que compóem a ítuta da prcreiaura
Muoicipal de Afto Alegrc do PindaÉ/MA.

DECI.ARÂçÃO CONJUNTA

Na qualidade de representânte legal da empresa C. H. M. NUNES e CtA LTDA,
inscrita no CilPl sob o n" 24.441.7521ím01-56, por seu representente legal Carlos HenÍique
MatosNunes,portadordâct:037908252(m90ecpF:054.967.973-14DEcLARA,sobas
sanções administratives cabíveis e sob as penas da lei, em êspecial o art_ 299 do Código penal

Bíasileiro, que:

Quanto a êmpregaÍ agêntes incepazes ou rclativamêíte incâpazesi consoante o dispoío no
lncisoVdoArt.2T da Leine 8.666, dê 2l deiunho de 1983, acrescido pêle Leinc 9.gS4, de 27de
outubro de 1999, que não possui êm sêu quadro de pessoâl empregado(s) com menos de
18(dezoito)anos em trabalho noturno. pêrigoso ou insalubre. e em qualq u êr trabalho menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

Quanto â aondição ME/€PP/COOP, esta empresa está excluída dâs vedaçôes constântes na l-ei
Complementar nl. 147/2014 e; na presente datâ, é consideíada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementat ne l4j/2O!4;
( ) EMPRESA DE PEqUENO PORÍE, conforme Lei Complementar ne 1472014.
( ) COOPEMTIVA, conforme artigo 34 da tei Federal n!. 11.488/2007.
O Não é ME/EPPlcooP.

Quânto ao pleno conhêclmento ê atendimento às êxigênciâs dehabilitação; que estâ empresâ
atendê a todos os requisitos de habilitação, bem como aprêsenta sua proposta com indicaçâo
do objeto ê do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

quânto a inêÍstêncla de fâto impêdidvo dê licitar; nos teímos do artiao 32, § 2_a, da LeiFederal
n.9 8.666/93, que até a presentê data nenhum fato ocorreu que a inôbilite a participar do
PREGÃO em epígrafe, e que contÉ ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer nâ íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos,

a. Declara alnde, nos termos do artigo 9e, lll, dâ Lei Fedêral n.e 8.666/93, que nâo possui êm seu
q uâ dro funcionel servidor públicoou dirigente de órgâo ou entidâ de contrâtâ nte ou responsável
pela licitaçâo.

b. DeclaÍa também, nos termos do artigo 9p, I e ll, de Lei Fedêral n.9 8.666/93, que não tn
suâs hipóteses vedadas.

C.H.M. NUN€S ê CtA ITDA I CNplt 24.A4t.752lOOOl-S6 / Santa tnêi_Rua da FtoÍesta,
- BalrÍo da Coheb / NU r!!!!-lr !4e, !q n/ratL.lelyr / Fone: (98) 98473{401

3)

4)

\
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Folhas no.

PREGÃO PRESENCIAL N' 017/2021 . SRP
pRocESSO ADMTN'SÍRAÍ|VO N" 017/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
OuÊfo: Conlrataçáo de Oficína Mectníca paía a prestdçáo dos sêwiços de manutençáo
(preventíva e cofieliva) e aeposiçáo de poças dos veículos que compóem a Írota da Pêíeiluía
Nunicípal de Allo Alegre do PindaravA.

5) Quanto a elaboração indêpêndente de píoposta:

a) A proposta anexa foi elãborêda de maneira independente pela empresa C H M NUNES E CIA

LTDA - ME, e que o conteúdo da propostâ ânexa não foi, no todo ou êm parte, direta ou

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante

potencial ou de fâto do Pregão PÍesencial n'017/2021, por qualquer meio ou por qualquer

pessoaj

b) A intenção de apresentar a proposta ânexa não foi informada a, discutido com ou recebido de

quaiquer outro participante potencial ou de fato da PÍe8âo Prêsêncial n' 0f712O27, Poí
qualquer meio ou por qualquer pessoai

Quenãotentou,porquâlquermeioouporquâlquerpessoa,influirnâdecisãodêqualqueroutro
participante potencial ou de fato da Pregão PÍesenclal n" 0122021 quanto a participar ou não

da referida licitação;

Que o conteúdo da propostâ anexa não será, no todo ou em pôrte, direta ou indaletamênte,

comunicado a ou discutido com qualquer outro pârticipante potencial ou de fato do ftegão

PÍerendal n'OU/2O21antes da adjudicação do obieto da referida licitação;

Que o conteúdo da propostô ânexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informadoa, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PÍeÍeituÍa MunlcipaldeAto

Alegre do PindaÍé - MA antes da abertura oÍlcial das propostasj

Quê está plenamentê ciente do teor e da extensão desta declaração e que dêtém plenos

poderês e informaçôes para firmá-la.

c)

e)

d)

Santa lnês - MA, 14 de Setembro de 2021

Cl:03790a2520090
CPF:054.967.973-14

Propíietáíio

C. H. MINUNES e CIA l-ÍDA
Caílos Henrique Matos Nunes

\r
C.H.M. NUNES e CIA LTDA I CNPit 24.447.75210001-56 / Santa lnê§ - Ru. .fa Flo.esta, n1,ir:í # N

- BelÍÍo da coheb / NUNtsoll4@HoTMAEQ!4 / Fone: (98) 98473-6i(,1 
/ 1VX\

.§Hil.

f)



PREGÃO PRESENCTAT N'017/2021 - SRp

PROCESSO ADMTNTSTRAÍwO N" 077/202'
PREFEIruRA MUNICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA
OUF|O: Contrataçáo de Oíicina Mecânica pan e preslaçáo dos seviços de fianutênçáo
(prcvêntiva e coÍetiva) e rcírosição de peças dos veiculos que compõem a írote da Preíeitura
Municipal de Afto Alegíe do PindarAMA.

Na qualidade de rêpresentante legal da empresa C. H. M. NUNES e CIA tÍOA, inscrita no

CNPJ sob o n' 24.441.752/0001-56, por seu representante lêgal CaÍlos Hêníique Matos Nun6,

portador da Cl: 0379082520090 e CPF: 054.967.973-14, D E C L A R A, sob as pehas da lei, que é

microempresa ou êmprêsa de pêqueno portê. nos termos do ênqladramento previsto na lei

Complementar ne 123/2006e LeiComplementar ne 1422014, estândoapta, portanto, a exercêr

o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do pregão em

epigrafe.

Santa lnês MA, 14 d€ Setembro de 2021

CaÍlos Heníique Matos Nunes
Cl: 0379082520090

CPF:054.967.973-14
PropÍletáÍio

C.H.M. NUNES e CIA ITDA I CNPI:.24.tA1.75210001-56 / Sânra lnês - Ruâ da Ft

s
A/rog

O DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPR€SAs
OU EMPRESAS DE P€QUÊNO PORTE

,l-/-zlr-e-,

- 8alÍro da Cohêb / NUNESCHM@HOTtvtAtLCoM / Fonê: (98) 98473{
esta. n'823

CHM



Govmo do Estado do Marâhháo
Se@lánr oê Esládo de lnduskra e comércro . SLINC
Junta Comerclêldo Êslado do MâÉnhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistêma Nâcional dê Registro de Empr€sãs Mercantis - SINRÊM

cdí6mcqEâsnímâçó€sabâ

LÍián Íh6E* Rod.igú6 Mâóoh§5
secr€ládo GeEl

rllillmllmll

( /",g

21200s7s105
Día de 

^ro 
Constitúivo

22]4312416 11103t2016

R@ OA FLoRESTA, No 823, sAtA 01, CoHEB - Sanll lnês/MÀ- CEP 65304-12s

,1530-7103 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARÀ VEICULOS AUTOMOÍORES 412G4r'00 - CONSTRUCAO DE
EOIFICIOS 4321.5/OO . INSTATACAO E MANUÍENCAO ELEÍRICA 4322,3/01 . INSTALACOES H IDRAU LICAS, SANITARIAS E DÉ GAS 7] 12,0/OO -
SERVICOS DE ENGENHARIA 71197/03 SERVICOS DE DESENHOÍECNICO RELACIONÁDOS A AROUIÍÉÍURA E ENGENHARIA 741G202.
DESIGN DE INTERIORES 4530.7/I]4 . COMERCIO A VAREJO OE PECAS E ACESSORIOS USÀDOS PARA\,EICULOS AUTOMOTORES 453ç765.
COMERCIOAVAREJO OE PNEUMATICOS E CÂMARAS.OE.AR 452G0/01 . SERVICOS OE MANUTENCAO E REPARÂCAO MECANICA DE
\,GICULOS AUTOMOÍORES 3702-S/m - ATMDAOES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REOES 3311-/Í/00 - COLETA DE
RESIDUOS NAGPERIGOSOS 3A12.2/OO COLETA DE RESIOUOS PERIGOSOS 4211 1/OI - CONSTRI]CAO DE ROOOVIÀS E FERROMAS 4211,
1/02. PINTUM PAFÁ SINALIZACAO EM PISTAS ROOO\4ARIAS E AEROPORÍOS 4212,O/OO , CONSÍRUCAO OE OBRAS.OE.ARTE ESPECIAIS
4213{/OO.OBRAS DE URBANIZÂCAO. RIJAS, PMCAS E CAICÀDAS 4221.S/02. CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DEOISTRIBUICAO
DÉ ENÊRGIA ELETRICA 4221'9103 - MANUTENCAO DE REDES DE OISTRIBiJICAO OE ENERGIA ELETRICA 4222.7/01 ,CONSTRIJCÂO OE
REDES DE AB,ASÍECIMENÍO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRIJCOES CORFELATAS, EXCÊÍO OBRÀSOÊ IRRIGACAO 4299.5101 .
CONSTRUCAO OE INSÍÀÁCOES ESPORNVAS E RECREÁTIVAS 4311{/01 .DEMOLICAODE EOIFICIOS E OÚTMS ESTRUTIJMS 43I Í8D2 -
PREPARACAO DE CANÍEIRO E LIMPE2A DE TEF.RENO !313.4]OO. OÊRÁS DE TERRAPLÉNAGEM 43193/OO. SÊRVICOS DÉ PREPARÂCAO
DOTERRENO NAO ESPECIFICAOOS ANÍERIORMENTE ,I32S] /04 . MONÍAGEM E INS'TATACAO OE SI§TEMAS E EOUIPAüENTOSOE
ILUMINACAO E SINAIIZACAO EMVIAS PUBLICÀS, PORÍOS E AEROPORÍOS 4322.3/03 . INSÍALACOES OE SISÍEMADÉ PREVENCAO
CONÍRA INCENDIO 4330.4/04. SERVICOS DE PINTIIM OE EOIFICIOS EM GERÂI ,'33G4/05 , APLICACAO DE RE\GSTIMENTOS E DE
RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES rt33G,1/99 - OUÍRAS OBRÀS DE ACAAA TENTO DA CON STRUCÀO 13916/00 - OBR SOE
FUNOACOES 43991D3. OBRr'S OE ALIGNARIA T3991/05. PERFIJRACAO E CONSTRUCÀO DE POCOS OE AGUA 4923-0/02, SER!1CO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS . LOCACAO OE AUTOMOVETS COM MOTORISTA 4924{OO , ÍRANSPORÍE ESCOLAR 492S.901 -
TRANSPORTE RODOVIARIO COLÉÍIVO OE PASSAGEIROS. SOB REGIME OE FRETAMENTO, MIJNICIPAL 493G2!2 -ÍMNSPORÍÊ
RODOVIARIO DECÀRGA EXCETO PRODUTOS FERIGOSOS E IüUOANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTAOUAI E INTERNACIONAL

Rl 100.000,00 (em ml Íeásl

RS 1ô0 000,00 (cem hlEas)

No.E CPF/CNPJ
CÁRLOS BENR olJE MAÍOS054.967.973-i4
NUNES

Partldpaçáo no 6pital EsÉcl. d. s'óclo 
^dmlnl.brdd$oo s

Irádoa do AdminÉkador

CARLOS HENRIAUE MAÍOS NUNES 054.967,97'r4

1310A12021 20211036790 002 / 051 - coNSoLtDAÇÀO

Esrã cenjdáo roiemíidã ãulômati€mêntê 6m 241082021, às 1013:13 (ho.áno de BÉsilia).
Sê hpl§, verií@r súa aulenlrodado no hípsr/vw,.mpresáíacll.má.sov.br, com o ojdiso gHÊFÍHEV.



r^cIL fãfti:= Govemo do Esrado do Marânháo
Sêcr6l.na de Lstaoo de lnduslÍa eloméroo- sEINC
Junlã Comercialdo Eslado do Maênhão

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sislema Nôciônâl de Registro de Empresas Mercântis - SINREM

cànfiBm6 quà âs 'âlmâqóB sb3ixo mnsbm dos doúmdG r(uiv6do§

Edâ eÍtrdão rôi n lida auromârehônlê n 24,032021 às 10:13!ú (ho.ário de BEsíia).
se if,pE§, ve'ii€r suá âúráicidád. no hiplJrwr.úFrÉ3í.cll.m!.loLbr ú o ojdiqo GHINoD€I

;Àcli;lfflii3=

|llilmilil[
Lr$ ntu Rod'rs!ê Máddiçr

\

$'
Á

l0

Cêriilic.mos quê C. H M. NUNES & CIA LTDA. ME
.h.ônrrâ*ê r.gistrrdâ hêsl, Juhta coh.rciâ|, cómô s.que:

Prctocolo: MAC21 01416330

ct(PJ 2,441.7520001-56

End.r.Ço compláro DÂ FLoRESTÂ, N" 323, S^LÂ 01, COHES,S.nr.lna.ÀlÂ-CEP 6530â125

202102t3906

20171221521

24171205421

Ârquleúúro. PaLrld.

21tO3t2021

CONSOUDAçÀO DE CONTRATO/ESÍATUIO

ATTERACÂO DE DADOS (EXCEIO NOME

ALI€RÁCAO DE OÁDOS E OE NOME EMPRESÂflAL

ENAUAORÁA,IENTO DE MICROEMPRESA

,u



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Nêgativa

às 21:06) ttÃO CO]|STA no stroCêÉifico que nesta dala (1310912021

Nacional de Condenações Cíveis por

lnelêgibilidade registros de condenação

quanto ao CNPJ no 24.441.75210001-56.

Ato de lmprobidade Administrativa e

com tiânsito êm julgado ou sanção ativa

A condenação por alos de improbrdade administratrva nâo implica automálico e necessário reconhecrmento da
inelegibilidade do condenêdo.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portaldo TSE em

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do núrnero de controle
613Ê.Ê773.93AC.7971 no seguinte endereçol

sâdo mr 13/09/2021 as 21:06:11 coNsEtHo NActoNÂL oE JUSTTçA

\

§.



Folhas nô.

Processc

Rlblica:

TRIBUNAL Dtr CONTÀS DA UNIÁO

CERTIDÃO NECATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: C. H. M. NIINES & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 24.44 r.75210001 -56

O Tribun.l d€ Contas dâ União CERTIFICA que, nâ presente dita, o (â) rêquerente

acima identilicado(â) NÃO CONSTA dâ rehção de responsávei§ inidôneo§ pârâ
participar dê licitação na administração pública federal, por decisão de§te TribunâI, nos

termos do aú. 46 da Lei D'8,443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta ceíidâo os respon§áveis ainda nào

notificados do teor dos acórdâos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu

prazo de vigência expirado, bem como aqucles cujas aprcciações cstejam suspensas cm razào

dc intcrposição de rccuÍso com efcito suspensivo ou dc dec isão judicial.

Certidão e,nitida às 21 :03:51 do dia t 3/09/2021, com validade de trinta dias a contar da

emissão.

A veracidade da.s infomações aqú prestadas podem seÍ confmnadas no sítio

Lltp":/1conias.tcu.q l.AlQl

Código d€ controle da certidão: IESNl3092l2l035l

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará esle documento.

/,,l
(ü

4

l/T
lo iÍ



TRIBUNAL DE CONTAS DA IJNL{O

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDôNEOS

ryálida somcnte com a aprcsentaçào do CpF)

O Tribural de Cortâs da União CERTIFICA que, Da preserte daÍa, o (a) requerenae
acima identiíicâdo(a) NÃO CONSTA da relição de responsáveis inidôneàs para
participar de licitação na admiDisaração pública federal, por decisão deste Tribuna! nos
termos do art,46 da Lei n" E.443/92 (Lei Orgânicâ do TCU).

Não,constam dâ relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis aintla não
notilicados do tcor dos acórdãos oonrlcnatórios, aqueles cujas condcnaçàes tcnhirm tido scu
prazo de vigência cxpirado, bem como aqueles cujas apreciaçr_res estcjam suspcnsas em razào
de intcrposiçào dc recurso com eíbito suspensivo ou de dccisào iudici;l.

Nome completo: CARLOS HENRIQUE MATOS NUNES

CPF/CNPJ: 054-9ó7.973-14

CeÍidão emiti& às 21i04 16 do di^ 13l}9/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestada.s podem ser confirmadas no sitio
lrttos://conLas.tcu.sov.bri ords/f:D-INAIIILITADO:s

Código de controle da cerridâo: ZDXJ I1092l2l04l6
\,

Atehção: quâlquer rasura ou €menda invalidani este docume[to. ,'&



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Estc relatório tem por objcúvo aprcsentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela vemcidade do resultado da consulta é do orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à máo social da Pessoa Juridica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizâda emt 13/09/2021 2l:Ol35

Ínformâ es dâ I'essoa,Iurídira:

Resultados dâ Consulta Eletrônica:
Cestor: TCU

: Licitântes Inidôneos
esultado da consulta: Nada Consta

acessar a cenidào original no portal do órgào gestor, clique ,^OUI.

gão GestoÍ: Portal da Transparência
rCadastro Nscional de Empresas Inidôneâs e Suspensrs

sultado da consulta: Nadr Consta

am acessar a certidão original no portal do órgào gestor, clique _,\OUl.

Obs: A consulta consolidada de pcssoajuridica visa atender aos principios cação e

Iil)
/ (u

ão Social: C. H. M. NUNES & CIA LTDA
P J : 1.4.441.7 5210001-56

gào Gestor: CNJ
sao: CNIA - Cadastro Nacional dc Condcnações Cíveis por Àto de Improbidadc
inistrâtivâ e Inelegibilidade

sultado da consulta: ,r"ada Consta

acessar a ceÍidão original no potal do órgão gestor. clique AOtll.

ão Gestor: Portal da Trarsparônciâ
adastro: CNEP - Câdâstro Nâcional de Empresas Punidas
esultado da consulta: Nâda Consta

acessar a ceÍtidão original no portal do órgão gestor, clique 1\Q!!.

plift



racionalizaÇão dc serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, dc 23 de abril
de 2014, Lci n' 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n' 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n'8.638 de 15, dejaneiro de 201ó.
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