
A MÁxIMo CoNSTRUÇÔES PRoJEToS E
INCORPORAÇÀO EIRELI - Epp, com sede à Rua Frei Jose, n. 02, Sala 04,
Centro - Lago dos Rodrigues - Maranhão, CNPJ n' 22.791.070 / 0001 - 48, por
intermédio de seu representante legal a Sra. Joelma Carvalho Martins, portadora
da CI n'03395493 - 3 SSP / MA e do CPF n" 778.855.033 - 72, vem informar
que recebeu a notificação de aditivo de acréscimo do valor do contrato 0l l/2018
de reforma e ampüação da Câmara Mr.rnicipal de São Bemardo, no percentual de
49,54%.

Informamos que para a execução do acréscimo de serviços é
indispensável a realização de r€âjuste dos preços, pois a planilha que esta
s€nto execütadâ por estâ empresa foi orçada desde o ano de 20lg e a empresa
já fez a obra quase toda sem pedir nenhum reâjuste, o que não será possivel
com o aumento dos serviços.

Assim, condicionamos a realização de acrescimo de serviços
na reforma da Câmara de São Bernardo ao reajuste do valor do contrâto.

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo_nos.

À

CÂMARA MUN'ICIPAL DE SÃo BERNARDo

Sr, Presidente

Elmo Sr. Bemardo José T.ibuzi de Carvalho
PRESIDENTE / CÂMAIiA M1JNICIPAL
Sâo Bemardo (MÀ)

Atenciosamente

Lago dos Rodrigues (MÁ), l7 de fevereiro de 2O20.

loelma Grvalho l4artins
RG : 0339s493 - 3 SSP i t4A CpF 778.855.033 - 72

Sócia - Direbra

Projetos e hco-rporàçâo EIREU - Epp

MÁxMo coNSTRUçÕEs pRoJETos E tNcoRpoRAçÃo EIREL! - Epp
Rua FREI JosÉ, N. 02, .o* *, 
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Novâ Consulta

litlsÉRlo DA FAZE||DA
Sêc.etaÍia da Receitâ Fedêral do Brasit
PrôcorâdoÍi.€êral dá Fãzêndâ Nacionat

CERÍIDÃO IIEGATIVA OE DÉBÍTOS RELÂÍUOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIOA ATIVA

]aonr.: llAXIO CO}ISTRUCOES PROJETOS E CORFORACAO EnEU
C PJ:21.70í.0?0,lmt{a

Ressalvado o direito de a Fa2enda NacioÍlal cúraÍ e inscÍeveí quáisqueí dívídas de
.esoohsebilidâale do sujeito pessivo aomâ idehüfcacto que vieíem a seÍ apuradas, é ceÍlificado que
náo_constamfo€odências em seu nofte, rdâtvas a crédito6 tÍibutários admm|st uO* pelô S"ort ria
* lqq Fg.:t. d9 Eresit IRFB) ê a rns.riçóes em Dívda Arrva a" únÉo [ólU) j,rnro a
PÍocuradorie-Gerâl da Fâzenda Nacjonet (pcFN).

Esla cerUdão,é válida p3râ o êstebelecjmento malriz e sues fliais e, no caso dê ente íedê.attvo, para
tod6 c óÍsáos e tundG prrbÍcos dâ adninisraçà direra a efe vinorLAos, nefeÀ.. á ,rituaçaà aosriêito passivo no âmb o da RFB e dâ pcFN e ãbrange indusive as crhtriUrú"i 

"*;.,s 
pr,iriit"i

nas alineas'a' a 'd' do paÍagraío único do art 1í da Lei-n" A.212. de 24 àeir*,o'ji tõõf.

A acêitação dêstÂ certidáo sstá condicionada à veilicsção de sus aulenticidade nâ tntê.net, nos
eíúêrêç(ls <tÍhrlrfu .gov.h> ou <htts:/^t wl-pgfn,gov.bê.

P1.dj.,Aibq"-q?ty'iryentê corn bâsê na poíeria Conjunta RFB,/PGFN no 1.151, ôe2n$m14.
Emn|da as 16:06:26 do dÉ 30/01/2020 <hora e dalâ de Brasitra>.
Vàhda dé 28107t2O20.
Ctu€o de coÍ!tsole da certiriáo: ,60D.,63A3SFB.E83E
QuahuGr râsura ou êmendâ invalidaÍá êste documento.

seívÉcjuitãJa:€.tdâ.qo!.b.ls.ívbc/cdtdecMcolurahr/ErnrêC€.tidaofdEE\r§a?rÉ22?9107ürD1a€apGággE2e!íEt



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TO

No Certidão: 009098/20 Dala de 30/01/2020 16:01r40

lnscdqãoEst dual: í24695078 CpF/CNpJ:22791070000.i48

Razão Social: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EtRELt ME

Endê.âçro: RUA FREI JOSE,2 SALA: M: CÉp: 65712000

1lefor.", (98)84262537 Município: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA

cêrliÍicamos quê, âpós à rcàrizaçáo dâs consurtas procedidàs nô sistema dêsta secretaria,
substanciado pelos arligos 240 a 242, da lei n"7.799, de lgll2lzooz e disposto no aíigo 205 da lei
no 5.172' de 25 de outubro de 'r966 (código Tributário Nacionar), não constam débftos rerativos aos
tributos êstaduais, âdministrados por êsta secÍetaria, em nome do sujeito passivo acima
identiÍcâdo. Ressâlvado, todavia , à Fazenda púbtica Estaduat o diÍêito da cobrânçà de dÍvidâs quê
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da CeÉidão: í20 (cento e vtrúe) dta§: 2910512020.

A autenticidade desta certidáo deverá ser confimada no endereço:
http:,/DoÍtal.seÍâz.ma.oov.br/ crrcândo no itêm 'certidóes" e em ;eguadâ em validaÉo de ceÍtidão Negâtivaô oeuito"

CERTIDÀO EI'ÍTIDA GRATUITAiIENÍE-
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Data lmp.es-sáo: :tO/Ol/2020 16.01 :40
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GovERNo Do EsrADo oo meRetuÃo
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ceRnoÃo NEGATIvA oe oívtoa ATNA
N' Cê,tidáo: 005981/20 Oeta da 30101 l2O2O 1602:50

lnscriÉoEstadual: 124695079 CPFTCNPJ:22791070000148

Raáo Social: MAXTMO CONSTRUCOES PROJETOS E TNCORPORACAO EtRELt ME
Endeirço: RUA FREIJOSE,2 SALA: M;CEpr 65712000

eleÍone; (96)64262537 unicípio: LAGO DOS RODRtcuES UF: MA

certiícamos que, após a realizaçáo das consultas procedidas no sistema desta secretaria e na
Íorma do disposto do aÍtigo í56, da tei n" 2.231, de 2911211962, substanciado pelos a.tigos 240 a
212 óa lei no 7.799, dê 'tgl12t2\O2, bem como prescreve o artigo 20S da lei no 5.i72, dê 25 de
outubro de 1966 (código Tíbutário Nacional) náo constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do suieito passivo acima identificado.

V.lidâdc dr Cênidão: í20 (cento e vinte) dias: X O§f,,OzO.

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada no endeíeço:
http://@nâl.seÍaz-ma.qov.br/, cricando no item 'certiooes" eãm'sàuida em ryafidagão de certidáo Negativade Oíüda Ativâ'.

cERTtDÀo EÍrflÍtoa GRÂTU|TAMENTE.

Date hrpÍêsrão: §,m1DA2O 16:OZ.fi
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Certiíicâdo de Rcgularidâde
do FGTS - CRF

InscriÉo: az.tsr.ototoutt-<a
Razão Socialthxrito coNsrRucoEs pRoJETos E Í{coRpoRÂcoEs EtREu }1E
EndeÍcç§: RUt FREI IOSE 02 SÂL 04 / cEúT{o / r cO DOs RoDRIGUES / MA /657r240o

A Câixa Econômica Federal, no uso da atrjbuisão que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de tl de maio de 1990, celtifiá que. nesta data, a
empresã àcima identificôda enconba-se em situaçâo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O píesente Certificado não sêrvirá de pÍova contra cobrança dequarsquer débitos referentes a contribuições e/orJ encaroos deíaÀ
decorêntes dãs obrigaç6es com o FGTS.

V alid.detlo I O2t 2O2O a lO lÚ3l 2O2O

CeÉificação ÍtúmeÍor 202002100659021 157 3A66

lnformação obtida em t7|O2/2O2O 76t2a:15

A utilizacão deste Certificâdo para os fins prevrslos em Lei estaconoroonaoa ê verificação dê autenticrdade no site dà Carxê:www.caixa.gov.ba

htlp§://Msulta-úf .caiE. gov.b./corEdlâ€rúpag€rco.§,lláEmpllgadq.i{
111
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CERIIDÀO NBETTTVÀ DE DÉBI'TIOS IRÀBÀI.EISIÀS

Nome: MÀXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORÀCÀO EIREI-I
{}lÀTRIz E FIIIAIS) CNPJ: 22.197.O1O/oOOa-44

certidáo D" | 2827651/2020
Expêdiçâo: 31 /07 /2O2O, às 07:29:19
validade: 28/0'l /2020 - 180 (cênto e oiteDta) dias, contados da daia
dê sua expediÇáo.

Certifica-se que Llt$ao COüstRUcOlS PROarltOs I ItCORlâoI.lc.la IIRELI
(r.lr8l E AIúIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nô

22.791.070/O0O1-aa, rlo corltt do Banco Nàcional dê Dêvêdorês
Trabâlhistâs -

Cêrtidáô enitj.da com bêsê no art- 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescêntado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Reso.luÇão Àdministrativa n' 74'7O/2017 do Tribunal Superior do
Tlabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constântes desta Certidào sâo de rêsponsabilidade dos
Tribunais do Trabà1ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇáo.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a enpre§a em relaÇào
a todos os seus e s tabe lecinentos , agências ou filiais.
À aceitaçâo desta certidáo condiciona-se à ve!ifi.cação de sua
autenticidade no portaf do Tribunat Supêrior dô Tràbâ1ho na
Internet (http://wirw.tst. jus.br) .

Certidão enitj.da gratuitamente.

DrtlalllÇfu txDoRlr§tE
Do BaDco Naciona.I de Dêvedores Trabalhistas constam os dados
nêcêssários à idêntificãÇão das pêssoas naturais e jurÍdicâs
inadimp]entes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaÇões
êstâbêlêcidas em sêntênça condênâtó!iâ transltâdâ êm julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inciusive no concernente âos
rêcolhimentos previdenciários, a honoráriosi a custâs, a
emolumentos ou a recofhimentos determinados em leii ou decorlentes
de êxecuÇão de acordos firmâdos perante o litinistério Púb1ico do
Trâba1hô ou Comissão de ConclliaÇão Prévia.
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Estado do MaÍanhão
PREFEITURA ITUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

CNPJ: 0í.612.54í10001-33
Rua 08 dê Maio, s,/n - Centro/Fonê: (99) 3632-í3SO

oreÍeiturarodrouêsfôhotmaí. com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS ISSQN E IPTU.

Cenidão Valida por 90 (novcnta) dias a contar da data de expedição.

Lago dos Rodrigues. Estado do Maranhão etn 02 de Janeiro 2020.
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. CertiÍicamos para os devidos Í'ins de direito e a quem possa
interessar que. depois de fazer uma minuciosa busca em nossos ínqutvos
desta preÍêitura. não encontramos nenhum debito reÍ'erente ao ISSeN E
IPTt.l, nome da empresa: MAXtMo CONS'IRIJÇôES PROJETOS tj
INCORPORAÇÃ() tltRELt tjpp. cNp.t: 22.791.0j0/000t48. situada na
Rua Frei Jose, no 02, CenrÍo. l_ago rlo Rodrigues- MA. CEp: 65.712.000.

,,-.,,.,,jfu,u=--.,
\ j,:\cF|fFtREnllllltDt;iir

(fi.b do s^io. ?rt ti

Valdirene Pererra l.eire de Faria
Chçl'e do SeloÍ 'l ribulário



Estado do tuaranhão
PREFEITURA iTUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

CNPJ; 01.612.541/000.t-33
Rua 08 dê Maio, srn - CentÍorFone: (99) 3632-í350

Dretêiturarodrioues@hotmarl. com

CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA

l.ago dos Rodrigucs. Ilstado do Maranhào cm 02 de Janeiro 2020.

Valdircne Pcrcrra Lcitc dc lraria

/tt
útl

C'enificarnos para os devidos fins dc dircito que o imóvel tipo
:9.9.!iu! de propriedade da empresa: MAXIMO CONSTRUÇôÉS
PROJETOS E TNCORPORAÇÃO EtRtLt_Epp, cNpJ : 22.79 1.070/000 I _

48, siluadâ na Rua Frci Jose. n.,02, Centro, Lago do Rodrigues_ MA. CEp:
ó5.712.000, encontra - sc quile com os tributôs Municipás, bem como o
liwo de DIVIDA ATIVA deste setor de arrecadaçào desia prefeiturq nada
mnsta no desrespeito a debito em nome da rclêrida em empresa. O
requerimento pretende conr qsta fazcr a prova da eUITAiÀO DE
I'RIBUTOS, não podendo ser usado para outros lins.

Outrossim, o retêrido imóyel esta em dias com a municipalidade ate
a presente data em que esta sendo expedido deste documento. o qual tem
validade de t].0 (noventa ) dias a contarda dam dc cxpcdiçào 

- --

Chel'e do Selor lnbutáno
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Estado do Maranhão
PREFEITURA IUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

CNPJ: 0í.6í2.54í10001-33
Rua 08 dê Maio, s/n - CêntÍolFone: (99) 3632-1300

orefeituraÍodrioues@hotmail com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Ccrtidão Valida por 90 (noventa) dias a conrar da data de expedição.

Lago dos Rodrigues. Estado do Maranhão ern 02 Janeiro 2020.

Voldrrcnc Ircrctra [,crtc dc ldÍia
Chctê do Selor l nbularro

Lr
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Ceíificamos para os tlevidos tins dc dircito c a qucm possa
interessaÍ 

-que, 
depois de lazcr uma minuciosa busca cm nosüs arquivos

desta pretêitur4 nâo encontramos ncnhum debito, cm nome da cmprcsa:
MAXIMO CONSI'RUÇÔES PROJETOS E INCORPOMÇÀO EIRELI -EPP, situada na Rua frei Josc. n..02. Ccntro. Lago do Rodrigues_ MA.
CEP: 65.712.000.


