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CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO

Sr. Presidente

Máxinid Construçõês Proietos e IncorporaÉo EIRELI - EPP

-ü-- 1

0t4_lal
A MÁxTMo CONSTRUÇÔES PRoJETos E

INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP, com sede à Rua Frei José, n'02, Sala 04,
Centro Lago dos Rodrigues - Mararüão, CNPJ n" 22.791.O70 / O00l - 48, por
intermédio de seu represeniante legal a Sra. Joelma Carvalho Martins,
portadora da CI n' 03395493 - 3 SSP / MA e do CPF n' 778.855.033 - 72, vem
solicitar a V.Su, a liberação do segundo aditivo de pmzo que se fazem
necessário para a conclusão das obras de engenharia que vem sendo executadas
na Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de São Bemardo, no
Município de São Bemardo, Neste Estado do Maraúão, conforme Carta
Convite N" 0t / 201 I CPL, Ordem de Serviço n' 0l/ 2018 e Contrato n" 0l I /
2018.

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

Atenciosamente

Lago dos Rodrigues (MA), 08 de novembro de 2019.

,oelma Carvàlho t4aÉins
RG : 03395493 - 3 SSP / MA CPF 778.855.033 - 72

Sócia - Dirêtora

Elmo Sr. Bernardo José Tribuzi de Carvalho
PRÊSIDENTt / CÂMARA MUNICIPAL
São Bemardo (MA)
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MINISTÉRIo oA FAZETDÁ
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CERTIOÃO NEGATIVA DE OÉBN,o" 
".*IX?.nâr *|Buros FEDERÂ,S E À DÍuDA AIVA

iirj; #ãfr?r:3ü:*ucoEs 
pRoJEros E rNcoRpoRAcAo ETRELT

Ressátvado o c,iÍerto de a F:

fr#ií'+,5irüt"fi'§'***1í=1tt§*,eq""o##,.,x;",".:.;*'§p'o"u-0".;"iãáiá"'Lffi :,u:,:li (ÊdÊi,3:çóes 
em oívic'a Aüva da união ioÁur-;ij;'rã á

Esla certidão é válda pâra o estabÉ

[.'i':j"{"".ffi :*l*""1i}i',;",:1ffi gÉ6[:1{ii'"*ffi 6;f **H.*
A aceitaÉo desta ceíidáo está côndicionâdâ,à veriÍcâÇão de sua aulent cidãde nã tnlemêt, nosenoeÍEços <httpl,/íb.9ov.br> ou <http7/www.pgÍn.gov.bÊ.

Ceírdão emltida grâturtaíÍ|ente com
e*r,ou a"^osF,ãíJo;;a;;;;6ir"1i#"i"Íjlj'.3onj,nta RF8/PGFN no 1 .t51. de 2hot2o14.
varda até 04t0312O2O
Coc,rgo de cont otê da ceÍridào: O734.C07D.0C09.0C21
euatquer Íasura «, emenOa rnvaliOaA esfe aicr.r-mãiõ.
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covERNoDoESTADoDoMARANHÃo A. l

SECRETARTA DE ESTADO DA FAZENDA

cERTtDÃo NEGATIVA oe oÉetro
N" Certidão: 083677í9 Data da 16t1}l2}jg 12:31..tt

InscÍicãoEstadual: 1246s5078 cpFrcNpJ:227síO7OOOOi48

R.zão Social: MAXIMO CONSTRUCOES PROJEÍOS E TNCORPORACAO EtREL| ME

EndêÍeço: RUA FRE| JOSE, 2 SALA: 04: CEp: 65712000

ôfone: (98p4262537 Município: LAGO DOS RODRTGUES UF: MA

CertiÍicamos que, após a rcalizaçâo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado prelos a^igos 240 a 242, da tei nô 7.7gg, de 1gl1zl2oo2 e dis{,osto no aíligo 2o5 da lei
no 5.172. de 25 de outubro de 1966 (codigo Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tribuios estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do suieito passivo acima
identmcado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estaduato direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e náo alcançadas pela decadência.

Valldade da Cedidão: 120 (cento ê vinte) dias: í302t2020.

A autenücidade desta ceíidáo deverá ser confirmada no endereÇo:
tÉ{//ponal.sêfa2.ma.gov.br/, clicando no item ',Certidóes" e em sêguida em ValidaÉo de CeÍtidáo Negativa( -)ébito'

CERTIDÀo EIÍTIDA GRATUITAI EI{TE.

.ô,.

Data lmDressão: 16t1ot?o19 12.a1. 17



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTÂDO DA FAZENDA
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DíUDA ATIVA

N" Cêrtidáo: 055953/19 Dâtã da 't6/1012019 12:33.42

lmcliçãoEsteduâl: 124695078 CpFTCNpJ:2279í070000i,t8

Razão Socia|: MAXIMO CONSTRUCOES PRoJEToS E INcoRPoRAcAo EIRELI ME

EndêÍeço: RUA FREIJOSE,2 SALA: (Xi CEp: 65712000

leíone: (g81U262537 Ítlunicípio: LAGO DOS RODRTGUES UF: MA

CeÍtaÍicamos quê, após a rcalizeç2.o das consultas procedidas no sistema desta Secrêtaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n" 2-231, de 2911211962, substenciado petos ertigos 24O a

242 de lei no 7-799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no S.172, de 25 de
oulubro de 1966 (Codigo TributáÍio Nacional) náo constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeilo passivo acima identiÍicado.

Validsde da CôÉldão: ,20 (cento ê yintel dld.t 1310212020.

A autenticidade desta cerlidão deverá seí conÍirmada no endeíeço:
http:,//poflâl.sêíâz.me.gov.br/, clicando no item'Certidóes" e em seguida em "ValidaÉo de Certidâo Negaüva
de Oíüda AtNa".

CERTIDÃO EIIÍÍIOÂ GRÂTUtrAIIE}ITE.

oata lmpíessâo: 161 1012019 12.33:42



Ertedo do arenh.o
PRErErUnt lurscpet D€ uco Dos RooRtct E§

CNPJ: 0í.6í2.satrqní.33
Ru. @ d. f.lot Cn - Cent orFon : (09) 3632-í350

píãfeituÍarodrbu6@hotÍnail.com

CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA

Certifiçsnos psa os dcvidos fins de direito qu€ o iÍúvel tipo
comercial, de propriedade da empresa: MAXIMO CONSTRUçÔES
PROJETOS E INCORPORAÇÃO ERELr-EPP, CNPJ: 22. 79 r.07U000 l -
4E, situada na Rua FÍci José, n" 02, Centro, Lago do Rodrigues- MA. CEP:
ó5.712.m0, €ocetra - se quite com os trihrc Mmicipais, bern cmo o
livro de DIYIDA ATM deste setor de arÍecadação d€sla pÍefeiturq nada
corurta no desrespeito â debito em nome da referida em anpresa O
Íêqucrim€Í o petelrde com sl4 fazeÍ e pÍovâ dâ QUITAÇÃO DE
TRIBUTOS, nAo podendo ser usado para outroa fins.

Outrossim, o Ícfuido iíró\rel csta cÍÍt dic com a mmiçipalidade aé
a pÍ€sente dda em $te ests s€ndo expedido d€ste documento, o qual tem
validade de 90 (mventa ) dias a cortar da data de expe.dição.
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Lago dos Rodrigues, Estado do Mranhâo em 09 de Setembro 2019.

ptrr-orãffiu,
w.mar rcrmrgn * nn»O'*o"e-tà;

v8ldire!Ê PerEiB k c de FaÍir
Chefe do SeloÍ TribütáÍio
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Eatado do XaranMo
PREFEITURA T{'T{ICIPAL OE LAGO OOS ROORIGUES

CNPJ; 0t,6l2.5rlir00oí-33
Rua 6 do f.io, .rn - CeítrorFon : (99) 3ll,:t2-1350

pf eíbituramdriouês{Ahotmâil.côm lt
CU
0

crRroÃor.rEcATrvA oe oÉsnos rsseN E rpru.

CsÍtifiçenoc pua os der,idç fins de direito e a qu€m possa

intereassr que, d€pois de fazer uma minuciosa busca em nossos aÍqúvos
desta prefeitur4 não encontrrnos neúum debito referente ao ISSQN E
IPTU, Írdne da anpresa: MAXIMo CONSTRUçÔES PROJETOS E
INCORPORAÇÃO ETRELT - EPP, CNPJ: 22.791.07U0001-48, sioada na

Rua Frei Jmé, n' 02, Cenúq Lagp do RodÍigues- MA. CEP: 65.712.000.

Certidâo Vatida por 90 (noventa) dias a cstr da daa de expedi@.

-i

Lago dos Rodrigues, Estado do Ma"anhão efl 09 de Set€ÍnbÍo 2019.
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vddiÍenc Per€iÍa t ire de FEÍia
Ch€fe do SctoÍ TÍibtdáÍio



ffi Elttdo do IsÍrntúo
PREFEIIURA MUMCIPAL O€ LAGO DOS ROOf,IGI'ES

CttPJ: 0t.6r2.5aí/00oí{3
Rua Ol dc Llq 3rn - CentrorFo.r: (9!) 38i,2-í3fo

oíeÍoiturerodrioues@hdmâil-com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

CertiÍicarnos para os devidoa firl§ de direito e ã quem possa

intecessr que' d€pois de fazer uma minucica busca eor ncs6 srqüvos
desta prefeitu'4 nfu encontrünos nenhum debitq em ftrn€ da empesa:
MAXIMO CONSTRUÇÔES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI -
EPP, sihnde rIo Rua FÍei José, n" 02, Centro, Lago do Ro&igues- MA.
CEP: ó5.712.0ffi.

CeÍtidão Valida poÍ 90 (noventa) diâs a coírtaÍ dâ data de expediçâo.

Lago dos Rodrigues, Estadd do Ma'anhâo ern 09 de Saembro 2019.
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lÀldftil€pfiEi GflttftlÂr

Câd. do slüÍrh&

vsldiÍem PeÍ€iÍs lÉit€ d€ FsÍia
Chef€ ô SetoÍ TÍibúiÍio



/1oDO19 Consulta Regulaíidáde do Emp.egadoÍ
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CeÉificado de Regularidade
do FGTS - CRF

fnscrl€ão: 22.79!.o7olooot4a
Razão SoCJaIíÁüIMO COIISTRUCOES PÀO,EÍOS E INCORPORÁCOES EIREU tlE

Endereco? RUA FREI ,osE 02 S,Ata 04 / cENrRo / tÀGo oos RooRlqJEs / MA /
- 65712-000

A Caixa Êconômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'
7, ;a Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, cerÚfica que, nesta data, a
emoresa acima identificada encontra-se em situàção regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O pr€§€nte Certificado não sêrvirá de pro!'a contra cobrança 
. 
de

ãuaisouãr déuitos reÍerentes a contribuiçoes e/ou encargos devidos'

dêcorrEntes das obriqações com o FGTS.

vãlldade:18/10/2019 a 16/ t\ I 2Ot9

CerdÍicâção úmero: 20191018030821A3125373

Informação obtida em 25/1.0,12019 L7:42:O5

A utilização dêste CertiÍicado parô os fins previstos em. Lei esta

;;";;;;ãd" -ã 
veriocação de auteÍticidade no site da caixa:

www.caixa,gov.br

Irlipê://coÍlsuliâql.eir€ gd.b./@B{,1âst/PageímPre5Êao }í
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Trabalhistas.
Certidão enitida coÍr base no art. 642-À dâ consolidação das Leis
Trabalho, acresceôtado Pela Lei ^o 

12'44o, de 7 dê iulho dê 2011

na Resolução Àdministrati'va ^" 14'lO/2011 do Tribunâl Superior
Trabâlho, de 24 de agosto de 2011'

CERTIDÃO !ÍEGÀTI\rÀ DE DÉIBITOS TRiABÀI.EISTÀS

Nome: !4ÀxtMo CoNSIRUCOES PRoJEToS E INcoRPoRACÀo EIRELI
(MÀTRIz E FÍLIÀIS) 

'NPJ 
| 22.'19L.07 0/0001-48

certidáo n"t 782634528 / 2019
Expedição: 06/09 /2079, às 08:37:59
validade: 03/03/2020 - 180 (cento e oitentà) dias, êontados da data
de sua expediçãô.

Certifica-se que t{Àxlxo coNsrRÚcoEs PRo,rBlos E INcoRPoRÀcao EIREr'r
(üaaRrz E EIÍJ:Àrs), inscrito(a) no CNPJ sob o n

22.1gL.97Olooo1-{8, NÀo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores

do

do

Os dàdos constantes desta CêrtidáÔ sáo
Tribunãis do Trabal ho ê estào atualiz
ànteriores à data da sua exPediÇão'

de responsabilidade
ados até 2 {dois) d

dos
ias

em relaÇão

tho na

No caso de pes§oa juridica, a Certidão ate§ta a empresa

a todos os seus estabetecimentos, agências ou filiais'
A âceitaçáo desEa certidão condiciona-se à verificaÇào
autenticidade no Portal do Tribunal SuPêrior do Traba

Incêrnet (httP://w!,w.tst' jus'br)'
Certidão emitida gratuitamêntê '

rNFOruÀÇÃO ÍlrPoRlrÀNrE
Do Banco Nacional cle Devedores Irabalhistas constam os dados

necessáriôs à identificação das pêssoas naturais e iuridicas
inadimplenLes perânLe a Justiça do Trabalho quanto às obriqaçóes

estabelecidas em sentenÇa condenatória tlansitada em iulgado ou eín

acordos iudiciais trabalhistas' iôclusive no concernence aos

recolhirnentos prêvidenciários, a hooorários' e custas' a

emolumêntos ou a recolhimêntos detêrminados en Iêi; ÔD dêcorrêntes

de êxecuÇâo de acordos firnados perante o Mj'nistério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'


