
.Téi1rpde..Expo.s1ã& 

Observa;ões( 
Metodologia 

Vide quadrao,gnexq~~,d 
Ação 	 

.N!  

NR-09 em seu artigo n° R.ae  

Constatou-se tffveis de presso sonqra abaixo do Limite de Tolerância 
85 a dB(A), nivei maxlrfto permitido para éxposiçôes de 8 horas continuas) 

fixado pelo Anexo n° ai, da  NR-15 da Portaria  3214 tio Mtt, bem como, 
rtíveis abaixo do Nível de 	Ação (80 O dB{A)) estabelecido pela NR-D9 da 
mesma 	Partana Qjiacjo a necessidade dê yealizar atividades em 
ambiente de opêracionat e fornece ao contratado os EPIs além de outras 
medidas protetivas 	  

OServa6es/H. 
Metodologia 

....,FíiPQ:.:i. . .
..  

Nivel de 	 Vide quadros anexos cS NR 15. 	 • wp:::.. 

Efeito 

.Métôd:T ...... .. 
Avaliação ØÜa]itativa 

trrt&râsdd:CálõroqiieétmiÕ  
Âbríl/.IW 

ambiente de.trabalhp; 	 
Limftaro tempo de exposiçâb através de revezamento dè pessoas'otl 
tarefas, atimizando os ciclos tia trabalho na execuçk detarefasç 

 	 médicos. ïperi.adico . 	 
Aclimatar o trabalhador e garantir a hidrataço por repoiçüo do saia 
m nerais, Elaborar procedimentos que diminuarna exposição dotrabalhador 
à. fonte de calor, 
Garantir ao trabalhadOr o direito de realizar pausas em 
Jiniitaçõestisicas evitando a fadiga, 

	

Conscientizar os trabalhadores sobre os nacos da -exposição ao calor 	

Term&metro de Globo (l5UTG, de acordo com a NR 15, anexo Sda 
Portaria 3214/78 do MTbE 	 

respostas es suas 

:vi:deu?bs 

Cla$iflqÕdo..: 
Efeito 

COM 
0OCO}tD% 



TlêmPc:#e 

Risoodiciõnate 

1 ;  
ritções, Lesões no sistema resp1ratono ht&ioaØesoútras 	 

 	Treulan,erfto para manuseio de produtos químicos de acordo com -a 
função, 
Ter conhecimento da FISPQ 
Uso adequado de EPIs e EPCs 	 
Conqepção e qrgamzaçao dosjneto do, s de trabalho, 
Utilização 	u11   	adequado, 
LJtihzaç&de processos que garantam asaude eaaegurança dqs 

Redução ao Tnipimo do numero de trabalhadores expostos ou suscsVveis 

Reciuçãoao 	duração ec~,graLi de 	exposição 
Adoço de medidas de higiene adequadas, 
Não se aplica 	 
Valores acima  do limite de tolerância não deverão ultrapassar, em nenhum 
momento da jorbada, uni valor denominado  de valor máxima. 	 

Vn 	 de:pescz layôut 	 Ergon&xtiqos. Postura incorreta, te 

Jornada de Trabalho 

'inadequado 

Acidentes; Queda de mêsmo nível, queda de nTVeI d4ferent 	leao de 
meffibros1 animais peçonhentos,ser atingido por. incêndio, exp1oso 
Choque elétrico 	  

• .:. 

Revezamento de pessoas du tarefas, 
OtimizaQão dos otclos  de trabalho na execução de t 
Utilizar EPI s 
Monitorar o tab.alhaç1Or realizando exames médico 
Eaborar prooeduïletitos que diminuam a êxposrç& dó trabaÏhâó.r
riscos dar atividade, 
Garantir ao trabalhador dona direito, de realizar 
limitações fMcas, evitando a fadiga 
Qonscientizar ostrabalhadores aobreos risoosda sua aUvidde  

	

T.: 	•.....:. 
	.• 	

'.. 	•. 
Maac ± 	Fem 	O 	Menor, 	Ó 	Total t 
:õthextdas$I 	 s.a.ç. ,t it std 	âbàdc 

tanlerita:manuai 

..EiétUaS manutenção nas iristaláÇões.•f 	 alta è baixa tensão, cabines dêtorça 	 
quadros eutros instalando e reformando aparelhos de ar condicionado, para o funcionamento 
adequado do sistema: elétrico dos edifícios da Empresa, Efetuar a manutnçãa preventiva de 
rnbtores tYansformadores disjuntores reatores, equipamentos elétricos em geral sistemas de 
cm 	 e comando, sinalização proteção, Efetuar estudos detálhadõs das necessidades de demanda e 
levantaqiento das carauteristicas dos equtpamer%tos em  funcionamento a fim  de dimensionaras 
alterações na rede e lnstaIaçês eletricas, Zetar pelo funcionamento adequado do sistema  eIétrlco 
dosødifícíosda Empresa observando os projetos executivos de eletricidade dirimindo duwdas com  
os engenhiros, pbservando os detalhes de segurança no trabalho e propondo modificações 
flecesêarias, Executar outras atividades corelatas ãfunçãô 	 	 

NO de FOc[criMos, 
Masc 3   Feto 

1,7.00 âendd,-1-,OQ de intervalo é§ábado 
das 08 :00 às IZQO 

Realizai-serviços Realizai-serviços c.. .o u.j5js;:I..v•Is: 
san;térlos piaa esquadrias caixilhos, caixas de inspeção, redes de esgoto e h(draliíica e 



Masc 4 	Fem MQflRc..fflStA: 

AUX. DE SERVIÇOS 
.JGEFLATSJ .11:: . 

Mase 1 
 

Fera.:  

Jornada de Trabalho 
Segunda a Sexta, das 08,00 as 1700 sendo lioO de intervalo eSábado 

das 08:00 às 12:00 	 

	

i
. 	

 outros,RealiS serviços de acabamento em sesso nas partes interiores e tetps do edificio da  
Empresa Efetuar manutenção corretiva de prédios; calçadss, parSes, pisos, t&hado aparelhos 
saqitfliÕs rrraniFas e.oufras, Executar outras atividades correlatas a funço 	 
Dargo 	 N°de Furiõ;onarios 
AUX. DE 	 Msc6   Fem O 	Menor O 	Total'O 
PEDREIRO  

orr1.ada.dTrablh4: 

Auxiliar nas atividade&damanuteno das instalações civis de fabricas construções ce alveraria, 
elétricas, tivisei conservação  de pinturas  Auxiliar rios serviços de oficina dø reparos mecânicos e 
elétricos. necessários à execução dos trabalhos Auxiliar nos servtço de nlanutençao etetríca, 	 
mecnica hidrai,ilica earpintria e alvênaria, substituindo trocando, hmpando, Leparando  e 	 
instalando pegas, componentes e eqwparnentos Conservar  vidros e fachadas, limpar recintos e 

to e~Sábado: 

das :Q8&OQ.I 1200:   ..: .... 

1  
 trspII. 	tIrpra 

.H 1 ...... 
Maso 10 	Fam 	0'. Menor 	O 	Tbtal 10 

das O.&GGà:12:AOi 	 . .. . 

1FZ.: coleta 1dOSfl: ià 	eti.ai ..a1sertraflSpoi 
adequado com a legis ação ambiental 

eidAaminh6és ra ser :descartado  

co?respopdência e mateNalsïabvidades de hmpez, Copa e cotiservaçÕ de instaiaçes  

1. 	vãiiàça: dPrdgrah ::H ... 
Responsáveis pela Prevenção 	 
À. Djvulgação do Programa 	  
3 Gestio de Segurança e Saúde para o plano de 

4,1,1 Trairiamen~O do,,PCA,- Programa de. 	 
Cqnservaçãa Áoditiv  
.4.I.S. Eptp15e1werpausãséamentÕr 	.. 

A Mtrnnhà nooJãboràes 

51 AGENTESQUIMICOS 



5.14, Treinamento PF'R-Programe dE Proteção 
Respiratoria  
5S1010G1C05  
ai Higieni2aão eriodia  dosapar?Ihosd 
pondiojonado  

atos e condições inseguras 	  

Integração 	ep.utrõs .  

It de Práfeçâo,Çqletiva  

Correção de posturas .patrabaltjo.... ...I  
GibbèI:921NPíO9  

1.0 Aquisição de Epis e treihamento quanto S uso 
correto 
li. Apflcaao de QPSSMA 	

:i4 SüSodàoát; 

ooupaoipnal 
12 1 Reaçclagetn  
13 Fornecimento deEPis  

a incêndios e evacuação 
-do IOGA[ d.irqjho::. 

Tbs.õ  
15,4 Hipertensão ' 
15.5 Diabates 
iasCod..bSté.aDengue  

F 





ANEXO 2- MODEL O DE FICHA DE EH - EQUIPAMENTO 
PROTEÇAO It4DIVI DUAL 



t:. 

4TROLEE: ENTRE A DE 

j 

tLCJ:FOSP.jTALI 

CONSTRUTORA 
CARDOSO 

Colaboradõr- 
j 
Função. 

Data de Admissão: 

Calça n 	 

e 

g 
ObraIFdiaL 

IDãtã:t Dem.IS 

tgRP$o  DE RESPONSABILIDADE 
teclaro te 	recebido da ÂaRB, os equiamento.s de. proteço individual (EPÍ) 	registrados nesta ficha? em perfeitaa 
condiÇôes de uso b Uais- desde já me comprometo sempre usar na  execÜço de mihhas tarefas, zelando pala sua 
perfeita guarda e o nsetvaçãc Us é funcionamento de aqordo com aorientaçóes e teinanientos rEcebidos da CIFA, 
assumindo o compromisso de devclvê- o quando soliçifado ou em ocnião de-rescisão  do  meu contrato de trabalho 
Estou ciente e de  pleno acordo que q no cumprimento das condições estabelecidas, açarretrá,  além de. api joeçôes de 
penas díciplinares, inclusiie ;escisão de meu contrato de trabalho, .outrss sanções 	previstas em lei, am especial nas 
constantes naNR06. portaria 3214 de O8/O6.7, do Ministério do Trabalho Na caso de perda, dano, extrav1oou avaria, 
por negligência minha dos Efl o respecftvo valorseré debitado dmtnM remuneração cqederijáautorlzb.Estou 
ciente larflbérn de fle constitui ato faltoso a recusa injustificada no uso do fornecido pelo empreaddr, acarrtandô a 
aplicaçôdas penaiidadS prevista naieistaçâo petlnente. Epara constat, assinoa presénte para produção doe1eitpé 
Iegas 

Agsinat 

CÁ 
EÁfreg.  .D4VÕIUÇA6II 

	 Asstnatura 





DisphíVél'hditédÕt 
1 éonfôrnie marca  de 

..tlis4PibilS empresa 

EPI::. 

Sapatos de segurança 

com pos ite 

Óculos de segurança 	 

Protetor auricular 

Sapatos de segurança co 

composite 

Óculos de segurança 

pacete com juqular 

Luvas isolantes 

:.D1spcntVi.o.seçoM1flE 

conforme marca  de EPI 

cspdrpdtza4a peja empresa 

Protetor auricular 	 

Sapatos de segurança co 

composite 

Óaiios de segurança 

Capacete com jugular 	 

Mascara descartável PFF a 	 

Luvas impermeáveis 	 

ü.fbrMe itIrø:*.ËP] 

disponibiliada pela em 

1  Di:Øøhlél:Ppsitedo:iMi:E. 

conforme marca de EP 	 

disponibflizad  pela empresas 

Óculos de segurança 	 

Mascara descartavel  

1  .. 

Uivas  de procedimento 



Di,sponível 	db1 

conforme inçifcá dê ÈPI. 

dtsponlb;hzada pata empresa 

SPatP :  

tlisØahiv$ no7site4.$rE 

conforme,  marca de Epi 

disponíbilizada pela empres 

Protetor auricular 

Sapatos de segurança com bi 

composite 

Óculos de  segurança 

Capa:ete com jugular 

r45cara despçtáyc V PFF 2 

Luvas de segurança 

Cinto de segurança 

Talabarte duplo 

Sapatos de segurança ,com biqueira 

composite ou borracha cano longo 

Óculos de segurança 

Mascara descai-tavei PFF 2 

Luvas de segurança 

Luvas para manuseio de produtos 

quimicos 

çonfoçme çnrca dç EPI 

disponibílizaçia pela empr 

 

conFõrme  marca de EPI 

disponibIlizada.p.elá,  empresa  

composta 

óculos de segurança 	 

• 
. 	.1 

Luvas desegurança 

Dispøniyel rio sjte do ÍvITE 

oforyne marca de EPI 	 

	 dsponibiI(zada péa em9resa 





	:t RdKpbsâ 

LUJO RNCSTÕ Mt 

Anbt.áç5d de 
Lei n° &,406, de 7 de dezéinbro de 1977 

a e Arononhia 4o Estado 

Dados do UntmIPS 	 

CJjrürotdrilc construldto córdoo 

CçpJeiente. 

Ço,çeyesvias 

..tebfadQ.ditO 

F~v 1,000,6à 	 ôO,juddica do OireiJ.:PiWãd 

	 3 todos do Obratservlço 	 

1AVJSSA tudeoeio AÇvcs Peit..a 

	 CóniphomenTo 	 

	 Crride GorraJees Des 

DoCa tnnito dB/092021 

. 	. 

Prqpdern'p cbn$trui.bra cardoscy 	 

   4 AlMçJlade tochlcà 	 

JJp MA     QEP aSJlboO 

Coordenadas tedgrófltds Zsr 

E. ...........CPPCNP4O 

77 ;i5ianëidrnontaiENE1O•ffiABALOPW35 
PM$lF-N1AIS .- PPA 	i)Tt441 £Q ?RORA 
AJB!ENTAJsPRaJ: .. ..;.: 	 .. :. 

pos a ooncJuro das at!vr4adedt000t dfli.p1doVdniltJOedS. 

	 6 0oolabt.00s 	  

-flousúla CÕn,p Cmi corto: DURIPtP nnflJJo 00 (JØJO bnglnedo tld presente conJrato bern como o inLerØreJnao r* flooçOQ eer r ~oividt por 	 
erbitrapen de soai doo n, e te no. 9.307, de.2 deSternb o e [Dos, pdrlo do tenp dë M diaçao e Arbdra9om -CMÂ um piado o C W1A 	 
tobi 50(15 dó PDSPPCUVP reguieróeflfb rtff &bilrogerwque 0<pressamoute,  s pariesd chQam  dúncordar 	 

	Ototd5, quis çsinu cuçnpr idosa teor -,da ôoasgibíiirjade ereviatas das qonila jAr3iica da ÀONT rio leg141qo qepacili ae rio ecreloYt 	 

EM CNOJCACAO DC ENTIt0DEtlSÇtAS 

Deita o careco LerdadeIra as lrtprn3gçoaa ti 

twm&ira?Cs !M? 

A ARte 3Jcd rah,enl o, tiaS q jlaa mediante os sente5o do comprovflte. do poemonto no  co» rcnc a nó cd» d  Cro 	 

O curupi 0v4r11 - à po» menir, deverá Oei apensado pato conl,rov goa da quitaçia 

	 ia Vdjhr 	 

Vjtqtdp APT da sLltr 	Registi arte em-  t&1Õ412021 	 'iior paCJC. RS BLfl 	Núbsot9flrnero 5303487105 	 

tocai  	. 

	1:1 	t6tdrrn..ôóis;;. 

.(1oCie setíoteseititbsjiàdv-rto.b 



PROCESSO SEMA N° 21010021074/2021 

ëüSs 
de novembro de 2015 diqensa do Licerviemento Âmbiepfal a 

OME OU RAZÃO SOCIAL Construtora Cardoso Elreli 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E  RECURSOS NATURAIS - SEM 

VALIDADE ATÉ 

o 

QPFOUcNP.J 

03 785 Ti 9/00014 

Trsvesa Prttdencío  Alves Feitosa, N° S& Centro 

1. 

Gonçalves  Dias  - MA 

31-IVIDADEA SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO. tRANSPORTE DERESÍDUOS 
SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS (DESDE QUE COMPROV 	DES ADA A 	TINAÇÃO FINAL 	 
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS), NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS.  

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas):: TRAVESSA PRUD.ÊNCIO ALVES FEITOSA, 
N° 93, BAIRRO CENTRO,. MUNICÍPIO: GONÇALVES DIAS, SOB AS COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 5° 9.`221- ,44° 17t  55,70" W.  

Obs : Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS! RECOIENDAÇOES 
On,entoasado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá servent,cada no site da Sacretaria tSIGL.A), por meio do c&lir,o  

	 Diego Fernando Mendes Rolim 	a )J C 
São Luís-  MA 18/01/2021 	 SecreLErio 	 (Es _2_.t 

Mair cola: 507459-2 	 ;•ss _.t,L.- - - 

11111 liii III IIIIIIIIIlIIIIIIIIII 11111 	 Rafael Ferrelra MacId 
liwalfria MIMO,  

 	Mair cola: 875246-1  
OBS.:- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS:  	 O 
-Concedido pela SErVIA no uso dc suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranho, e, considerando o 
disposto no § 2°, art. 	parãgrafo único do sit 8°, e 12° da Resoluçâo do CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, e 
considerando ainda e Portaria n°12312015,-que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do 

-A dispensa do Licenciamento AnbientaI não exime o empreendedor de cumprir  a legislação ambiental e normal em vigor; 



 	Extgêncas e Condicionantes 
Processo  n0 21,01.0021074.12021 	 

                     

  

1. A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos.: 
- 	Projetar a obra 	ou empreendimento/atividade 	considerando as 	 legislações 	aplicaveis à ob 

ernpreendniento/atividade e Normas  Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam e ma 	mtéria, e especial as 
que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos: 

 	II -Mo interferir em Área de Preservação Pr manente - APP (conforme os Art. 30,  incisos II, VII, IX e X; Art. 40,  7° e 8° 	 
da  Lei N°12.651/ 2012- Novo códgo Florestal e Resolução CONAMA n0303í20O2 . 	 
	III -:Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito ae Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no 

órgão ambiental competente, quando for o caso. 
IV - A destinação final dé resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e 
	 radiações nioionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente 	 
V-  O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazeriamento de produtos florestais  de origem nativa 
(matérias-primas provenientes da exploração de florestas G.U.  outras  formas de vegetação nativa) deverão ser matizados 
mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF de acordo com ajo 	ambienl 
vidente. 

    

    

    

    

    

    

:VI- Ieali2ar.a inscrição nó: 	Aiflb........H.• 
VII 	Cumprira legislaço ambienta e normas em kVíadr,  
À DESPENSA DE LICENCIAMENTO  AM 8INTAL não Øispensa ern substituTi a obtençãp pelo raaperea tie 
erticfes, alvarás,  Itcençs e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislaçãolederal estadual e municipal 	 

 

     

                     

                     

Fica o Empreendedor ciente de que o nao cumprimento destas exigências, assim como todo e-qualquer dano causado 
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperída são de sua  inteira responsabilidade. 	 

Este Documento poderá ser  cassado a qualquer momento por este órgão. se for utilizado para fins ilicitos ou não 
autorizados, e o infrator poderá ser res pon sabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei; 	 

flca ç requerebte isnte de iue a prestação de informações  fafsas consttui prátjça de  crtnie e pqderá reuit( na 
aplicço ds sanØes penais cábjveis, nos termos dispostos no Código,  Penal (Detreto-Lei W 2848140) e tia Lei de 
Cnrnes Ambientais (Lei N°  9 O5/98) 	 

.5 



aRenov 
b4èiMSíÕAnibient6: 

ewo do Meio Ambiente e dos Recursos Natur 
	 CADASTRO 1CMC0 FEDFSAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE-  CR 	 

O.ç...I ficado de  Regulanda 

L 

o 

Võ 47Q7 

21'PJ 

Nome fflasia 
Datatie 	abertura 	27/04/2000 

CONSTRUTORA CARIDOSO 
tIL.. 

"VRsjErMSA 

iN 

	 65775-000 

	 .1 Min:..@ien 
Etotfl «e Recursos Ambientsls- 	CIV/AP1?  

Outraobra de intraesftuture - Jj f 6 98/1981. art 10 	 

	

Rodovias. feffovia. hicliovias, neropoinauos -Lei n°6.938/1981: a!i. 10 	

Traaspr;rte de cargas perigosas 
Transporte dc cargas perigosas - Lei n° 12.3(152011) (rehlduo p-3rigOSOS) 	 
TSpo

Conforme lados disponíveis ïia prese»te data  CERTIIkCA-SÉ que a pessoa jurÇdica estt emoidorwidadetom  as pbrigaçõ 

cadastrai e dc prestaçflo 	de sdonjsaçCes ambienlais sqbm a& 40vxdades desenvo1vidu sob controle e. scdi±a$o db Ibama 

JOÇTFIAPR 
... 	.. 

na 1 

.cncoa5s1  ará,ç demaig documentos exigívei  por inetsrniçdes  tedei distritais ou municipais para o axeitice 

ppio:L1l 0.iia..9: 

TP9p9ITGtCÚA;: 

de 



0N5TP4JTOkÁ 

ARDOSO 
PREGÃO PRESENCIA! 01/2021 

ANEXOIlI 
DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS t:.  GÊNCJAS DE LTAÇ&Ó 

A empresa CONSTRUTORA CARDOSO BREEI, Inscrito no ÇNPI ti2  03.785.7t9/0001-73 com 

sede naTiv PrtçdêndoÂlvesFeitosa, n2  93 -Centrõ -Gonçalves DtàsjMAbecIarasob as:penás da Lei n. 

10520/2002, que até a presente data inSstem fátos, impeditivos -para sua habilitação nó presente 

processo licítatóilo PREGÃO PRESEN~ 01/202Z e que-contra e3não  existe—nenhum Øedidtv4e 

npIvêcia/faJêpgia ou conçõrdat, ciënt&da-obllgatori?ttadede declarar ndorrêhcis pbsteriores. 

Geuçalvçs OIas7P3A,20 de abrif de 2021 

tØNSTZUTQ : 
- dcs Cardoso 

/11w •r PespaFíiçg 
LRQ. 1b5753 SSP/MÀ 

CPF; kY1.155.723-72 

RA CARDOSO tIRI 1ay9nêncic 





Ter, •n 

 	Fres 4Øte e dembj membros da cpt 
 	eMwra M1eipa' de Urra 41a Corda 
	BARRA DOtOSDiWA 	 

	

   Pela presente, submetemos à  VIM41,10PNflação a  nossa proposto relativa a licItação em  epfgrafc, 
aum!ndo int2h  rospons.*bllidade por quaisquer erras ou omissões que venham a ser verifleado na prcparaçao da 

~rãesma er declaramos ainda que, temos  pleno conhecimento das condições em que se dcsenvolvero os trabalhos e 
concordanws com a toLdidade das nstruçôes e critórioa de qua'ihcaço definidos no editdi. 	 

Objeto: Registro dc preços para çontraçã dc cmprsa especialIzada na presta ço dc 1Çer,'icos dc l.irnpc?u Urbana. 	 
Coleto, Transporte, bisposiçúo Final e GesÉo de Resíduos DarniciL ares. 	 

1. Proponente: 
Razo &xiaEGONSTR'JFORA tARDOSO E1RL 
NPj: n°03.785.719/0001-73 

Fndereça: TRAV. PRLJDÉNCIO ALVES l'tlTOS2 

2. Rewe:ent'ante legal qi;e assinará o Coan ato; 
Mame: LAII.SON FERNANDES GARDOSO 
Cédua de idenUdade/órgão emissor: -n,4,10575 
CP P: n' 471.155.723-72 	 
	Cargo/Punçio: sacio PROP'HJETARIO 	 

	

Pi aposta cc Preços 	
ilor mensal; 113 -1a87 	5,00,00 O;um milho, cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais 

dor global: R$ 14.250.000,00 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta mil reais). 

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados cai mo 
todos os tributos, custos de frete. encargos jUscais, trahalhisLas, comerctat 
sobre o objetoda licitaç5o.  	
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POSO 
PLANILHAS MAO DE OBRAS 

PREFEItUJt& MUNlIPA11 Dii BARRA DO ÇORbA 
PRttÀOVRESN€IAL N-01/ZO21/PM8C/MA 

LHA DE cOMposIÀODE.CUt9SB$TM4ÇÀq DE-PREÇOS 

- 	FUNÇÂÕ.4AIU  

dorefèMn DIsorlSnaço doQ Srvjços 
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ç n) 
211/04/ 20 21 Data de aprosentaçâó daprott 

BÀ-RBÀ IDO CWWA/M4 

CCT-SÁLARIÕ WNIMófCtr 2020-2Q20 - 
!S-TE MA0O004/2020  
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E Rt Eqtit$amento&/Veículo 
'tptat de Lnsumos Uivçiios 2083 


