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CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO

Sr. I'residente

MÁxIMo CONSTRUÇOES PROJETOS E

Centro .- Lago dos Rodrigues Maranhão, CNPJ n' 22.791.070 / 0001 - 48, por
intermédio de seu representânte legal a Sra. Joelma Carvalho Martins,
portadora da CI no 03395493 3 SSP / MA e do CPF n' 778.855.033 - 72, vem
solicitar a V.S', a liberação de aditivo de prazo que se fazem necessário para a
conclusão das obras de engenharia que vem sendo executadas nâ Reforma e

Ampliaçào do Prédio da Câmara Municipal de São Bemardo, no Municipio de
São Bemardo, Neste Estado do Maranhão. conforme Carta Convite N' 01 /
20 I 8 CPL, Ordem de Serviço n' 0l/ 20 I 8 e Contrato n" 0l I / 2018.

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

Lago dos Rodrigues (MA), l9 de agosto de 2019.

INCORPORAÇAO f,IRELI - EPP, com sede à Rua Frei José, n" 02, Sala 04,

loelma Carvalho ilartins
RG : 03395493 - 3 SSP / I4A CPF 778.855.033 - 72

Scia Diretora

Elmo Sr. lJemardo José Tribuzi de Cawalho
PRESIDENTE / CÂMARA MUNICIPAL
São Bemardo (MA)

Máximo Construiôes Prorêtos e Incorporação EIRETI - EPP

MÁxlMO CO
.RUÇÕES 

PROJETOS E INCORPORAçÃO EIRELI.
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MIN§ÍÉRlo OA FAZE DA
SecretaÍiâ da Rêcêitâ Federel do Bràsil
ProcuradoÍia-Gerâl da Fâzenda Nâcional

GERTIDÃo NEGATIVA oE DÉBITos RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À oív|oA ATIVA
DA UNIÀO

OÍnê: I'AXITIO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI
CNPJ: 22.791.070rm01-44

Ressãlvado o dÍêito de â Fazenda Necional cobreÍ e inscrever quaisquer dlvidas de
responsebilidade do sujeilo passivo acima idenlificâdo que viêrem â ser âpuradâs, é certificado que
não conslam pendêncaas em sêu nome, relativas a créditos tributários administÍados pela Secretaria
da Receita FedeÉl do BÍêsil (RFB) ê â inscriçôes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoia-Gerel de Fezêndâ Necional (PGFN).

Estâ cêrtidáo é válida pâre o êstâbelecimênlo mâtÍrz e suâs fihâis e, no caso de ente federat&o, pára
todos os órgáos e fundos públicos da edministÍaÉo direta a ele vinculados. ReÍere-s€ à situaÉo do
sujêito pâssivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍangê inclusive as contribuiçóes sociâis pÍevaslas
nas alínêas 'a' a 'd' do parágrafo únicodoârt 11daLeirto8.212.de24 cte juthode 199't.

A aceitaÉo desta certidáo está condicionadê à venfcâçáo de sua autenticidecte na lnternet, nos
enderêços <http://rb.govbÊ ou <httpJ Mww.pgfn.govbê.

Cêrlidão emitida gÍatuitamenle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 de 211012014-
Ematida às í5:05:02 do dia 16/06/2019 <hoíâ ê data de Bíêsiliâ>.
Válida alé 13112nO19.
Código de controle da ceÍtidão: 9F66.9CC5.C029.62C0
Qualquêí râsura ou emenda invalidaÍá esle documento.
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l**---g:lGOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERT!DAO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

N" Certidão: 035473/19 Oata da 0210712019 154553

lnscÍiçãoEstadual:'124695078 CPF/CNPJ:22791070000148

Razão Social: MAXIIllO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME

Endêrêço: RUA FREI JOSE,2 SALA: 04; CEP] 65712000

^Telefonê: 
(98)84262537 Município: LAGO DOS RODRIGUES UF: [/]A

CertiÍicamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta SecretaÍia e na

Íorma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231, de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei n' 7.799, de 19112l2OO2, bem como prescreve o ârtigo 205 da lêi no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: í20 (cento e vinte) dias: 30/'10/20't 9.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereÇo:
http://portal.seÍaz ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em'Validação de Certidáo Nêgativa
de Dívida Aliva"

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE,

Dátá lmprêssão: 10107 12019 16:27 :14
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÂO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITO

No Certidão: 050703/19 Oala da 02107120191544:06

lnscriÉoEstadual: 124695078 CPF/CNPJ:22791070000148

Razão Social: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME

Endereço: RUA FRE, JOSE,2 SALA: 04; CEP: 65712000

^Tebfone: 
(98)84262537 Município: LAGO DOS RODRIGUES UF: túA

Certificamos que, âpós a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos anigos 24O a 242, da lei n' 7.799, de 19/1212002 e disposto no ârtigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), náo constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identiricado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e náo alcançadas pela decadência.

Validadê da Cêítidão: í20 (cênto e yinte) dias: 30/10/2019.

A autenticrdade desta certidão deverá ser confiínada no ênderêço:
http://poítal.sefaz.ma.gov.br/, clicândo no item "Cêrtidôes" e êm seguida em'velidâção de Cêrtidão Negativa

-de Débito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpres.são: 1ol17 t2o1g 16:24.49
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Estado do Maranhã o - .u-Á
PREFEITURA MUNICIPÂL OE LAGO OOS RODRIGUES

CNPJ: 0í.612.54í/000í-33
Rua 0E de Maio, ín - centrorFone: (99) 3632-1350

oreÍeüu raf od_lgues@ holqa I te]!

CERTIDÃO NECATIVA DE DEBITOS

Cenillcamos para os devidos llns de dircito e a qucm possa

interessâÍ que, depois de l'azer uma minuciosa busca em nossos arquivos
desta prefeitura, nâo encontramos nenhum debilo. em nome- da empresa:
MAxiMo coNSTRUÇÕrrs pRoJEl os E lN('oRPoRAÇÀ() t:lREt.l
HPP. situada na Rua Frei Jose. n" 02. Centro. [-ago do Rodrigucs MA.
CÍlP: 65.712.000.

Ccrtidào Valida poÍ 90 (noventa) dias a contar da dala de cxpediçâo.

t.ago dos Rodrigues, Estado do Maranhâo enr l2 de Junho 2019.

-;'":".*. L dJM,,s'*'M^-v.o, 
' 
t Ptrr*rLUr Otrvn

villdrÍene l'crerrx I crlc dt tàÍla
Chet'e do Sekrr Tribulário



Ccrtifisamos para os dcvidos lins dc direito quc o imóvcl lipo

"o."r.irl, 
tle projriedarlc da enrprosa: M^X!À49 CONS-lllUÇÔl-ls

PROJI'IOS E INCORPORAÇÃO EIRI-]L[-EPP. CNP]: 22.791.070/000l -

4E, situada na Rua I'rci Jose. n" 02. Ccntro. Lago tlo Rodrigucs MA CEP:

65.712.000, encontra - se quitc conr os tributos Municipais. bcm como o

livro de DIVIDA ÂTIVA dcste setor cle arrecadação dcsta prefeitura, nada

cl)nsta no desrcspcito a d€bito em nome da referida em empresa O

rcqueÍimcnto prc'ientlc com csla. I'azeÍ a prova da QUITAÇÀO DE

TRIBtITOS, não prxlendo scr usado para outros fins.

()utrossim. o retêÍido imÓvel esta cm dia-s çom a nrunicipalidade até

a presentc data cnt que esta scndo cxpcdido dcstc doc-umento' o qual tem

validadc de 90 (noucnta ) dias a contaÍ da data dc cxpcdiçâo'

Estado do Marânhão
PREFÊITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de túaio, s/n - CentrorFone: (99) 3632-í350

plgtert!rra|!ülSue§@lSlIlarl qqn

CERTIDÀO DE DIVIDA ATIVA

Lago dos Rodrigues, Estado do MaÍanhâo em l2 de Junho 2019'

q.fll
fi-JÊír6R*,s.""'
lilüRtnt PLFIHT ú]E D€ ÍNu

chesddllÀiál.

Vallircnc I'crcira [.citc dc lana
Chefe do Setor TribulriÍio
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t"i Estado do MaÍanhão

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.6í2.54í1000í-33

Rua 08 de Maio, srn - Centro/Fone: (99) 3632-1350
pI€Jg rlttÍqr!q!g!l e§O lrq Lnl1! çq rI

cenrtoÃo NEGATIvA DE DEBIToS ISSQN E IPTU.

Certidão Valida poÍ 90 (noventâ) diaii â contar da data de expedição'

l.ago dos Rodrigues. Flstâdo do MâÍanhão em l2 de Junho 2019'

glt)
lrrtriExE ?ÉRERI LEIIE 0€ tÀRri

-h,{P ft sêd IÍÀ'rrb

Valdrrünc PsrcrÍa L.!llc dc lraÍra

Chefe do Setor 'l ributáno

('ertilicamos para os devidos lins de direito c a qucm possa

inteÍessar que. depois de l-azer unra minuciosa busca em nossos arquivos

desta preÍ'eitrrra, nâo encontramos nenhum dchito rel'ersnte ao ISSQN E

lPTtl. nome da empresa: MAXIMO CONS'IRI,('ÔF-S PROJETOS E

INCORPOR^ÇÃO LIRHI-I - l-l'P, CNI',J: 22.791 .0701000148, situacla na

Rua Frei Jose. n" 02. Cenlro. t-ago do Rodrigues- MA CUP: ó5 71 2 000



21n412019 Consunâ Regulátuade do Empíêgador

GA'XA
CAIXA ECONÓMICÂ FEOE Ê ÀL

Certilicado de Regularidade
do rGTS - CRF

Inscrição: 22.791.o70looor-4a
nazáo sociãl!fiaxlMo coNsÍRucoEs pRoJETos E tNcoRpoRÂcoÊs EIREU rqE

EnderecDi RuÀ tREI losE 02 satÁ 04 / ctNÍRO / tÁGO DOS ROORIGUÊs / MA /
657r2-OOO

A Càixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confeÍe o Art.
7, da Lei 8.036, dê 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresà acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certifrcado não servirá de prova contra cobÉnça de
quâisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validadêr 19/08/2019 a 17 I 09 / 2019

Certifi cáÉo Númêrot 2Ol9OAl9O3314 1277 6227 7

Informação obtidô em 2llOAl2Ol9 12,19i32

A utilizôção dêste Certificâdo para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificôção de autenticidade no site da C-alxa:
www.caixa.gov.br

hnps //consulla-cí €Lxã.gov brl@nsuhací/pageí@nsLliaEmprêgádor.lsl

lilüt--79-



Pá91na 1de l

PODER JUDÍ
JUSTIÇÀ DO

CERfID.ãO NEGI'ITIVÀ DB DÉBITOS TRÀBÀLSISTÀS

Nome: MÀXIMO CONSTRUCOES PRO,TETOS E INCoRPORÀCAO EIRELT
(MÀTRÍZ E Frr,lÀIS)CNP,]: 22 .7 9L. O70 / O00t-48

Celtidão n". L75511923 / 2A19
Expedição:70/o7/20L9, às 16 :3 3 :42
Validade: 05/O1/2020 180 (cento e oitenta) dias. contados da data
de sua expedição.

certifica-se que !ütxr o coNsTRIrcoBs pRoJEaos B rt{coBpoRÀcÀo ETRELT
(xÀ?&rz B Frr,rÀrs), inscii.to(a) no cNpal sob o n.

22.797.O7O/OOOL-48, NÃo cOrSTÀ do Banco Nacional de Devedorês
Ttabalhistas.
Certidão emitida com base no e1:t. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, âcrescentado pela Lei n" L2.44O, de 7 dê julho de 2011, e
na Resofuçâo Àdministrativa n" l4'7O/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica. a Certidão atestsa a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à vêrificação de sua
autenticidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://ww!r.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

IXPORTÍÀçÂO I}TPORTÀIITE
Do Ba co Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
i.nadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obÍigações
esEabelecidas em sentenÇa condenaLória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol.himentos previdenciários, ê honorários, a custas, a
emol,umentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrelttes
de execuÇáo de acôrdos firmados peLante o Ministério Púb1ico do
Tlabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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