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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE — SEMUS 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA — DIVISA 

DECLARAÇÃO 
N° 376/21 

A Vigilância Sanitária Municipal decia-  para os devidos fins de direito, 

que a empresa EMET INSTITUTO 'EIRELI,,onorri antasia EMET INSTITUTO, 
, 

inscrita no CNPJ n° 32.626.743/0001-68, localizada Rua Carlos'Drumond De 

Andrade, 20, Parque Planalto, nesta cidade, que realiza a atividade de Pesquisa e 

desenvolvimento experimental e ciências físicas e naturais (CNAE: 72.10-0-00), está 

isenta de licenciamento sanitário pois a atividade e CNAE acima descritos não 

constam nas legislações sanitárias vigentes (Instrução Normativa n° 66/2020 e Lei 

Municipal n° 1.455/2012). 

Este documento é válido até dia 31/12/2021. 

O descrito acima é verdade e dou fé. 

HERM. 
C 

Imperatriz-MA, 10 de Junho de 2021. 

rto 
Che .F.E.P 

- 

Rua Luis Domingues, 642, Centro — CEP 65901410 — Imperatriz-MA 
Email: vigilanclasanitariaimp@gmail,com / prot000lo:visaltz@gmall.com 

Fone: (99) 99138-2781 
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1. 

MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA 
PODER EXECUTIVO 

ri 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N" 0024/2020 

Declaramos para os &vidos fins que a empresa EMET INSTITUTO EIREL1 
CNRI:32.626.743/0001=68, foi contratada pela Secretaria Municipal de Saúde pelo 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1811024/2020, DISPENSA 0024/202, 
CONTRATO N° I .024/2020, e nos prestou os serviços abaixo, cumprindo integralmente 
seu contrato com excelência e qualidade, não tendo nada que desabone sua conduta 
quanto prestadora de serviços. Emitimos o presente atestado de prestação de serviço que 
foi concluído antes do prazo estabelecido e entregue conforme as exigências contratuais, 
o qual dou por entregiW e emito o presente certificadó para que tenha seus efeitos legais 
onde a empresa julgar necessário apresentá-lo. 
Serviço de pesquisa epiderniológica para identificação de grupos de risco, 

Metodologia: Levantamento epidemiológico com Coleta amostrai baseada em dados 
demográficos, realizando exames laboratoriais e ',tetas rápidos para confirmar 
diagnósticos e ocorrências de doenças, com a finalidade'de identificar os grupos de riscos 
mais frágeis ao CORONAVÍRUS - SARS-CoV-2. 

Execução: A empresa acima identificada por meio de uma equipe de coletoras e 
enfermeiras visitou de casa em casa os moradores do município, conforme quantidades 
abaixo descritas. 

Período de Execução do serviço: Contrato celebrado em. 02 de Dezembro de 2020, com 
inicio imediato, publicado em diário oficial municipal erri 03 de Dezembro de 2020 e cliárlio 
oficial da união em 07 de Dezembro de 2020, sendo sua exécução de 04 de Dezembro à 21 I - 
de Dezembro de 2020. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E EXAMES REALIZADOS 
: 

REALIZAR PESQUISA ESTATITICA QUE IDENTIFIQUE 
ÁREAS DE RISCO POR BAIRRO E SE POSSÍVEL RUAS 
DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA 

2 REALIZAR PESQUISA ESTATISTICA PARA FINS 
EPIDEMIOLÓGICOS QUE IDENTIFIQUE GRUPOS DE 
RISCO EX: (HIPERTENSOS, DIAI3ÉTICOS, 
PORTADORES DE DOENÇAS VASCULARES, ETC.) 

Prefeitura Municipal de Lago da cias_ 
Rua Mendes Fonseca, o° 222, Centro, Cep 65.715-000 -3.1.:irg6-da Pedra - Maranhão 

CNP! n° 06 021.810/0001-00 1-tome page: wwW.ItigadaPedra.ma.gov br 
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AFERIR PRESSÃO, TEMPERATURA, GLICEMIA E 
BATIMENTOS CARDÍACOS, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO 
E. IMC (PARA DETERMINAR OBESIDADE) 
REALIZAR OS SERVIÇOS ACIÍV1A, EM NO MÍNIMO 
'50e RESIDÊNCIAS, BUSCANDO MAPEAR 2500 
FAMÍLIAS OU 10.000 PESSOAS, O QUE FOR ATINGIDO 
PRIMEIRO. ESTE NÚMERO VISA ATENDER PELO 
MENOS 20% DA POPULAÇÃO, POIS CIENTIFICAMENTE 
SE' FAZ NECESSÁRIO PARA GERAR ESTATÍSTICAS 
REAiS DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO 
MUNICÍPIO. 

5 a REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E TESTES 
RÁPIDOS EM DOMICÍLIO PARA AS SEGUINTES 
DOENÇAS E QUANTIDADES': 
COVID-19 - 10.000 PESSOAS 
HEPATITE C 200 PESSOAS, HEPATITE B 200 PESSOAS, 
DENGUE 300 PESSOAS, INFLUENZA 300 PESSOAS, 
GLICEMIA 5000 PESSOAS, PROSTATA PSA 100 
ÇXAMES, HIV 1500 PESSOAS, SÍFILIS 500 PESSOAS 

Declaro para os dev-idos firi de direito que tudo foi realizado dentro do contratado e 
publicado em todos os órgãos de controle. A docum,entação referente a fase inicial do 
processo está devidamente, publicada no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão por 
meio do sistenia. SACCiP e,pode ser conferido no endereço eletrônico: 
bttp://dados.t&.ma.gov.br/sacup/132824/1607612252947.pdf 

Lago da Pedra, 28 de Dezembro de 2020 

• , z „, káu 
enur imictpal de- Lago a Pedra á 

POLLYANNA GLADYNA VIEIRA FIALHêj ARAÚJO 
CPF n° 962.685.223-0 

Secretária Municipal de Saúde 

Prefeitura Municipal de La 
Rua Mendes Fonseca, n°:222,, Centro, Cep 65 7 I 

CNP.I n° 06 021 8100001 -00 Home page w I odaedramagovbr 
Oleia Peara - Maranhão 
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EXTRATO DO CONTRATO DE N° 01024/2020   01 

EXTRATO DO CONTRATO DE N°01025/2020 

ERMO DE RATIFICAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde de Lago da Pedra, - MA, em 
atendimento ao disposto no art 26 da lei 8666193. RATIFICA a 
jUSTIFICATI VA para Divega de Licitação apresentada pefa,Secre ria Adjunta 
de Saúde, referente a contrainção de pessoa jurídica para execução dg' serviços de 
pesquisa epideiniológica cosi identificação dê grupos e 'áreas de risco no 
município de Lago da Pedra-MA, objeto do Processo , Adimidistratiçro n°
181 1024/2020 e Dispensa de Licitação n°024/2020, de forma direta, tom base no 
disposto na Lei 11979/2020, onde teve a oferta de menor valor apresentada pela 
empresa EMET INSTITUTO EIRELL CNRI in° 32.626.743/0001 68, com a 
proposta apresentada no valor de R$ R$ 500.000,00 (Quinhenio's mil rears), 

Lago da Pedra - MA, 26 de novembro de 2020. 

POLLYANNA GLADYNA VIEIRA FIALHO ARAUJO' 
Secreiaria Muni cipar de Sande. • r 

11..14N10 DE RATIFICAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde de Lago da Pedra - MA, em 
atendimento ao disposto no mi 26 da Lei 8666/93, RATIFICA a 
JUSTIFICATIVA para Dispensa de Licitação apresentada ria Secretária Adjunta 
de Saúde, referente a contratução de empresa gpecia1 izadagi realizdf serviços de 
descontaminação utilizando hipoclonto de sódio 2,5%, por' meio de aplicação 
li ninianri e mecanizada em riras. avenidas, prédios públicos e áreg de grande 
circulação de pessoas, na sede do municipio de Lago da Pedra/MA, objeto do 
Processo Administrativo n" 181 1025/2020 e Dispensa de Licitação n°025/2020, de 
forma direta, com base no disposto na Lei 13.979/2020, onde teve a oferta de 
menor valor apresentada pela empresa QUANTUM EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, CNP.I n° 32.542.7617/0)(0I-94, localizada na Rua 1° de Maio,447, Quadra 
01, Lote 447, CEP. 65.022-000. centro, Joào Lisboa -- MA; comn1 a proposta 
apresentada no valor de RS I 570 912,29 (Um Milhfio, quinhentos C;setenta mil, 
novecentos e doze reais e vinte e nove centavos). 

Lago da Redra MA. 26 de novembro de 2020. 

POLLYANNA CLADYNA VIEIRA FIALHO ARAUJO' 
Secrmana Municipal de Sande -

EXTRATOEXTRATO DO CONTRATO DE N' 01025/2020 

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRAV - MA e a 
empresa QUANTUM EMPIM:NDIMENTOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ 11°
33.542.783/0001-94 OBJETO Contratação de empresa especializada:- em realizar 
serviços de descontaminação utilizando hipoolonto de sõdio 2,5%, por meio de 

aplicação humana e mecanizada em ruas, avenidas, prédios publicos e áreas de 
grande circulação de pessoas, na sede do município de Lago da Pedra/MA, a fim 
de diminuir a proliferação do vinis no município, conforme orientações do 
Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saiide têm como principal objetivo 
prevenir a contaminação de mais pessoas no municlpi o de Lago da Pedra e assim 
salvar vidas humanas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Projeto Básico, Conforme especificações contidas no processo administrativo de 
n° 1811024/2020. e dispensa de Licitação n° 025/2020, BASE LEGAL: Lei 11° 
13,979, de 6 de fevereiro de 2020 e da Lei s' 8.666, de 21 de milho de 1993 
VALOR: O- valor total a ser pago pelo serviço será de R$ 1 .570,912,29 (Uni 
Milhão, quinhentos e setenta mil, novecentos e doze reais e vinte e nove centavos), 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: terá vigência a panir da data de sua assinatura e 
vigorará até 31 de dezembro de 2020. As despesas correrão por conta da seguinte 
rubrica orçamentária: ÓRGÃO: 16 - Fundo Municipal de Saúde; UNIDADE:: 
16.17 - Fundo Municipal de Saúde; PROJETO ATIVIDADE: 2.101 - 
Manutenção das Ativ. do Sistema de Vig. Sanitária; NATUREZA DA 
DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
SIGNATÁRIOS; Pollyanna Gladyna Vieira Fialho Araino, Secretária Municipur 
de Saúde, ;CPF n° 962.685.223-20, pela Contratante e o Sra Celma Nunes de 
Miranda Sousa, portadora da Carteira de Identidade n° 021296272002-8 SESP 
MA e do ,CPF n° 048.939.413-21, pelo contratado, data da assinatura: 02 de 
dezembro de 2020. 

EXTRATO DO CONTRATO DE N" 01024/2020 

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA e a 
empresa EM ET iNsTrruTo Ei RELI, inscrita sob o CNP.' n°$2,626743/0001-
68 OBJETO Contrafação de empresa especializada ern realizar serviços de 
pesquisa com foco no levantamento epideim ológico neste municipio de interesse 
da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme especilicações contidas no processa 
adrifinistrafivo de n° 181 1024/2020. e dispensa de Licitação ii° 024/2020 BASE 
LEGAL: Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e ela Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de )993 VALOR: O valor total a ser pago pelo serviço será de R$ 
500.000,00., (quinhentos mil reais), VIGÊNCIA DO CONTRATO: terá vigência 

a partir dd data de sura assinatura e vigorara até 31 de dezembro de 2020. As 
despesas Correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária: ÓRGÃO: 16 - 

Fundo Municipal de Saúde; UNIDADE: 16.17 - Fundo Municipal de Saúde; 
PROJETO ATIVIDADE: 2.101 - Manutenção das Ativ. do Sistema de Vig. 
Sanitária;' NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. SIGNATÁRIOS; Pollyanna Gladyna Vieira Fialho 
Araújo, Se-fretaria Municipal de Saúde, CPF 11° 962.685.223-20, pela Contratante e 
o Sr. Feniando Bastos dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade n° 
21032694-8 e do CPF n° 785.410.773-49, pelo contratado, data da assinatura. 02 
de dezembro de 2020, 

e; Aj.'

PI EITuRA hlifIVICIRAL DE 

° LAGO DA PEDRA 
VERNODAGENTE 

Estado do Maranhão 
iDiário Oficial do Município poder executivo 

SIITE 

www.lagodapedra.ma.ma.gov.br 
LAERCIO COELHO ARRUDA 

Prefeito Municipal 

EUCL1DES SALES DE SOUSA SOBRINHO 
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 

Para consultar a veracidade da publicação ac se - www.lagodapedra.rnagov.br — ACESSO O LINK DOM 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- seção 3 

EXTRATO DO 22 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 212 186/2019 

PARTES. Municipiode Itapecuru Mirro/MA e a Empresa 'TPCO Engenharia Ltda. OBJETO. 
Aditivo de Prazo e de -deka_ PRAZO 05 (cinco) rumes a partir de 10/102020 VALOR Fica ' 
aditado o Conti ate ahriginafm, para acrescer a importÁncii de R$ 12,5,4120 (d.e emi e , 
quinhentos e quarenta e iras reais e vinte centavos), equivalente 1 24135% (vinte e três 
virgula oitenta e c!,e- prr cento) do montante global do contrato oraginafro DOTAÇÃO • 
ORÇAMENTARIA G: Podre Executivo; 02 06 Secretaria Municipal da liveritude, Cultura. 
Esporte, e Lazer, 2C CO) 00.12 1012.0000 Construção e Reforma de aire'Poliesportrval , 
44.90.11 Obra, e .vidaia.Aes DATA DA ASSINATURA: 08/10/2020. BffiSE 1aGAL Lei na 
8666,93 e TP 09 E.. a20)a. AS5iNAEDRAS e/CONTRATANTE Graças cré Mapa de Sousa 
Fonseca/Secretára Muar, pai da Receita, Orçamento e Gestão. P/CONTRÁTADO. Jose 
Marlon Dutra/Representapte legal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

CARTA CONVITE N9 005/2020.CPL Processo Administrativo ng 305.03,02 5/2020. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO e a empresa ALEXJAN P LIMA. ME. OBJETO 
DO CONTRATO: Contratação de empresa para Construção de Calçadão ufa Área Urbana na 
sede do Municiem de lago do Jerico • MA DATA DE ASSINATURA, 1008/2020 Dotações 
Orçamentárias- 01 11 SEC MUN, DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA; 02 11 00 SEC. MUN. DE 
OBRAS E INFRA ESTRUTURA:: 15 Urbernsmo • 15 451 INFRA ESTRUTURA URBANA; 15 451 
0033 PLANEJAMENTO URdANO; 15 451 0033 2911 0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE 
PRAÇAS. PARQUES OGRADOUROS, JARDINS E PONTES - 44.9)51.00 OBRAS E 
INSTALAÇÕES, do exercera financeiro de 2020 BASE LEGAL Lei Federal 09 8.666/93 e suas 
alterações VALOR CaGBAI RI 49 240,14 (Quarenta e nove inil duzentos e quarenta reais 
e quatorze centavo alC)NCIA- até 31 de Dezembro de 2020 FORO Com.arca de Lago do 
Junco • MA ASSINATURAS Rornário da Costa Conceição - Secretallo Municipal de 
Administração e AR' <;a" Pereira Uma ALDUAN P LIMA ME E. 

RESENHA DE CONaRAaO CARTA CONVITE NP 006/7020.CPL Processo -Administrativo ng 
306 01 02 5/2020 PARTE,  PRIEEiTURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO e a empresa 
CONSMAP CONSTRUÇÕES E SFRVIÇOS EIRELI • EPP, OBJETO DO CONTRATO Contrafação de 
Empresa para Pavimeatatalo Asfaitica no Murricipm de Lago do Junco/MA, nos termos do 
Contrato de Repasso na 005530/2019/MOR/CAIXA DATA -DE ASSINATURA. 10/08/2020, 
Dotações Orçamentarias 112 11 SEC MUN DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA; 02 11 00 SEC 
MUNI DE OBRAS E .,e,  RA STRLDURA, 26 TRANSPORTE; 26 782 TRANSPORTE, 26 782 0026 
MELHORIAS DE EalaaOAS 26 '782 0026 1074 0000 CONSTRUÇÃO, MANUTECÃO 
PAVIMENTAÇÃO 00 r) AS FSTRADA.S VICINAIS E CAMINHOS DE ACESSO - 44_90.51_00 
OBRAS E INSEALAaa ai, exestrino financeiro de 2020 BASE LEGRL. Lei federal ng 
8.666/93 e suas afreimares VALOR GLOBAL R$ 236 508,61 (Duzentos :g trina e seis mil 
quinhentos e oito fed., e sessenta e um centavos) VIGENC1A até 35/de Dezembro de 
2020 FORO. Coma,. a cie ..ago do Junco • MA ASSINATURAS: Románo da Costa Conceição 
- Secretário Mumortai de Administração e Rose Micheile de Jesus', Pereira Munia - 
CONSMAP CONSIRleaÕES E SERVIÇOS EIRELI • EPP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA 

EXTRATO DO CONTRATO DE N2 1.024/2020 

PARTES- PREFEITURP. MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA • MA e a empresa EMET INSTMJTO 
EIRELI, inscrita sob o CNPJ ng 32.626.743/0001-68. OBJETO Contratação de empresa 
especializada ore realizar serviços de pesquisa coro loco no levantamento epiderreolaigico 
neste rnuniapie de interesse da Secretaria Municipal de Sailde, Confoeme especificações 
contidas no processo administrativo de ng 1811024/2020. e dispensa de Licitaçlo ne 
024/2020. BASE LEGAL: Lei rig 13979, de 6 de fevereiro de 2020 e da tel ne 8.666, de 21 
de ¡unho de 1993 VALOR O color total a ser pago pelo ser viço será ele RS 500 000,00 
(qturihentos mil med.). VeSÊNCIA DO CONTRATO: terá vigência a partir da data de sua 
assinatura e vigorara ele 31 de dezembro de 2020 As despesas correrão por conta da 
seguinte rubrica orçamentaria. óRGÃO 16 - Fundo Municipal de Saúde; UNIDADE 16.17 - 
Fundo Municipal de aeude PROJETO Al IVIDAD1 2 101 - tvlanutençâo das Ativ do Sistema 

de Vig Serrotaria. NATialliA DA DESPESA- 3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jundica. SIGNATÁRIOS, Poli-varina Glaciaria Vieira Fialho Araújo, Secretária Municipal 
de Saúde, CPF ng 9,2 685 223-20, pela Contratante e o Sr. Fernando Rastos dos Santos 
Filho, portador da Cai feire riu Identidade na 21032694.8 e do CPF n2 785.410 773-49, pelo 
contratado: data da assinatura. 02 de dezembro de 2020 

EXTRATO DO CONTRATO DE N2 1.025/2020 é 

PARTES) PREFEITURe MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA MÁ e a empresa QUANTUM 
EMPVlENDlMEN'toT IIRLLI. Inscrita sob o CNPJ ng 33542.703/11001.94 OBJETO 
Contratação de emptesa especfaiaada tio realizar serviços de descontaminação utilizando 
hipoclonto de sódio 531 por meio de aplicação humana e mecanizada por ruas, avenidas. 
Predros públicos e ,v.is ti. grande circulação de pessoas; na sede do nolnIcipio de Lago da 
Pedra/MA, a fim de diminuis a proliferação do vinis no municiem, conforane orientações do 
Ministerro da Satele e Organização Mundial da Saúde têm como principal objetivo prevenir 
a contaminação de mais :pessoas no municiai° de Lago da Pedra e assim salvar vidas 
humanas, conforme especalcaçaes e quantitativos estabelecidos na Projeto Básico, 
Conforme especificecões contidas no processo administrativo de n2, 1811024/2020. e 
dispensa de Licitação ng 025/2020 BASE LEGAL Lei nEr 13979. de 6 de fevereiro de 2020 
e da Lei no 8.666, de 21 de lucho de 1993 VALOR: O valor total a serasago pelo serviço 
será de RS 1.570 912.29 Rim Milhão. menhentos e setenta mil, novecerltos e doze reais é 
vinte e nove centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: terá vigência a partir da data de see 
assinatura e vigorara até 31 de dezembro de 2020 As despesas correrão por conta dá 
seguinte rubrica orçamentaria. ÓRGÃO 16. Fundo Municipal de Saúde, UNIDADE. 16.17'. 
Fundo Municipal de Saúde; PROJETO ATIVIDADE: 2 101 - Manutenção das Ativ. do Sistema 

de Vig Sanitaria NATUREZA DA DESPESA. 3 390.39.00 Outros Serviços de Terceiros a 
Pessoa Jurídica SiGNATÁROS, Pollyanna Glaciaria Vieira Fialho Araújo, Sêtretária Municipal 
de Saude, CPF rir Te,: atla 223.20, pela Contratante e o Sra. Celnia Munis de Miranda 
Sousa, portadora Cortsiim de Identidade na 021296272007-8 SESP, MA' e do 1331 na 
048 9 413 21. pie. aot atedo data da -assinetura 02 de dezembro ile 2020 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
' 

A Secrele, Iv)sinicipai de Saúde de Lago da Pedra - MAerra atendimentb a, ,. 
ao disposto no aft 26 de Lei 8666/93, RATIFICA a JUSTIFICATIVA ,eare. Dispensa dia 
Licitação apresentada lida Secretaria Adjunta de Salde, referente ai o5ntrataçâo dé 
empresa especianiada em realizar serviços de descontammação utilazango hipocIorità 
de sódio 2,5%, por mete te are:cação humano e mecanizada em ruas,lave?radas, predios 
públicos e áreas de grande circulaçâo de pessoas, na sede do muic. feias' de Lago de 
Pedra/MA, objeto do Processo Administrativo n° 1811023/2020 e Disíena de LidtaçãO 
09021/2020, de fef- f• a dieta. com base no disposto' na Lei 13.079/120,, onde teve a 
oferta de menor efor ..pieseritaea pela empresa QUANTUM EMPREENDIMENTOS 
MEI! CNPJ n2 33 547 7a lifn11 94 localizada na Rua IP de Maioaa447; Quadra 01. 
Lote d47, CEP 65 I12e CCI• -,111,1, Irá° Lisboa - MA, com a propo4:a0esentada no 
valor de R$ 1.170 91.2 2l, (Um Milhão, quinhentos e setenta mil, nan;ecentos e doze 
reais e vinte e noee ser-ramo) 

' 

Lago da Pedra • 141, 26 de Noverriaiojle 2020, 
POLLYANNA GLADYNA VIEIRA FIALba) ARAÓJO 

Secretana a) : _ 

Este doupsent. me ser se.e..egeerr soder,. cif:bani, 
,,Ite Mon». sorri pelo e&sso oS30201020F0027S 
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Processo. 
Fo!ha: 
Rubrica: 5L—

Na. 233, segunda-Fera, 7 de dezembro de 2020 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

raia Mu de Lago da Pedra • MA." em atendimento ao 
dojri CA a JUSTiFICATIVA para Dispensa de Licitação 

de, referente a contratação de pessoa erradica 
pidermoleigica com identeicação de grupos e 

0 a dra-MA, objeto do Processe' Adrinntstrativo na 
au 24/2020, de forma diretA com base no disposto 

St 'oferta ale menor valor apresentada pela empresa EMET 
Váfi. 743/001-68, com a proposta apresentada rio valor de 

reals).•.. 

Lago da Pedra • MA, 26 de Novembro de 2024 
POLLYANNA GLADYNA VIEIRA FiALII0 ARAUJO 

Secretaria 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO 

EXTRATO DE CONTRATO 

Por este instrumento particular o Mun3cip10 de PEDRO DO ROSÁRIO, atreves da Prefeitura 
Municipal de PEDRO DO ROSÁRIO, situada à Avenida Pedro Cunha Mendes, na 2361 - 
Centro - PEDRO DO ROSÁRIO • MA, CNPJ ng 01614.946/0001.00, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Sr prefeito RAIMUNDO ANTONIO SILVA 
BORGES, e de outw lado os contratado(s) abaixo 

Na do contrato Contratado(a) CPF vaiar Prazo de 
vigénua 

066.0110/20E0 
' 

APOLINÁRIO DOS SAN los Ni. 
FILHO 

612,099 443-24 13 141,00 31/12/2020 

0116.04.11S0020 GEUSIMARIA SANTOS SOUZA 000209_923.35 Socos 00 31/12/2020 

546.1109/2020 MARIA 00 SOCORRO DE 
JESUS CIROUEIRA MARQUES 

.D19.44634'3-80 15500.00 31/12/2020 

108,2610/20-20 PEDRO DE At.CANTARA PINTO 
CUNHA i 

197 164.193-68 19300,00 31/12/2020 

064.0118/2EE20 ANGELA VILMA DOS SANTOS 706.479 593.53 13004,120 31/12/2020 

0511109/2020 ' MARTINI40 SILVA CUNHA 251438.593.87 13 98Q DO 31/12/2020 

053 1109/7020 I RAIMUNDO NONATO 
CIDREIRA CUNHA 

030 52(1203.10 15360.00 31/17/2020 

0351109/2020 JOSÉ CONCEIÇÃO COSTA 100345.013-04 10.160.00 31/12/2020 

conforme consta do processo Administrativo n O 012/3020 PEDRO DO ROSÁRIO/MA, 
fundamentados nas disposições do art. 14 da Lei na 11.947/2009 e no art 18, § 12 da 
Resolução/ CA/FNDE na 38/2009, Resolução e2 25 de 04/07/2012. Resolução na 26 de 
17/06/2013 e Resolução FAIDE 02 04 de 03 de abril de 2015, bem corno o que corista no 
Chamamento Público n2 001/2020. DO OBJETO; aquisição de gêneros alimenticios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da Rede de Educação Basica 
Pública, verba FNDE/PNAE, ano letivo 2020. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA As despesas 
decorrentes" da", presente Chamada Pública correrão por conta dos recursos especificas 
consignados no orçaMento da Prefeitura Municipal de PEDRO DO ROSÁRIO/MA, 
classificada conforme abaixo: 

FICHA 136 

ORGÃO ... 02 PODER EXECUTIVO 

UNIDADE - 02 03 03 SECRETARIA MUNIe' AL DE EDUCAÇÃO 

DOTAÇÃO 12 361 0018 2018 0000 . Manut. Dos Serviços de Alimentação nas 
Escalas. 3.3 903000 Matenai de Consanr, 

FICHA 
..
' 164 

00180 • . 02 PODER EXECUTIVO 

UNIDADE 02 03 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DOTAÇÃO ..-7. 12 363 0018 2018 0000 • Manut. Dos Seraços de Alimentação nas 
Escolas • 33.9030.00 - Material de Consumo 

DATA DA as'SINATURA - Pedro do Rosaao, 11 de setembro de 2020 

EXTRATO DE RECISÃO 

CONTRATO ;1)2020 - 
CONTRATANTE: r MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA, inscrito no CNPJ sol o ns 
01.614.946/00'4-00; è" de outro lado a empresa Da_ ENGENHARIA EIRELI doravante 
denominada- CQNTRATÁDA, inscrita no CNPJ sob o ria 03 057 45S/0001-31, neste ato 
representadj pelo Sr. Denis Mareio Moreira Leite, portador do RG no 351 703 SSP/MA e 
CPF 02 249.191703-71 doravante chamada CONTRATADA OBJETIVO Rescisão de forma 
bilateral ao- contrato 'n2 001/2020 que tem por objeto a Dre.stação de serviços de 
iluminação ,pabaca no ".Municlpio de Pedro do Rosário/MA FUNDAMENTO LEGAL Esta 
rescisão fundamenta-se no inciso II do artigo 79 da Lei 00 8.666/93, a mesma opera seus 
efeitos em 23 de novembro de 2020, ficando a contratada sujeita ás decorrências da 
extinção de referido contrato. DATA DE ASSINATURA. Pedro do Rosário/MA 23 de 
novembro de 2020 

- - 
EXTRATO po 50 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N. 2/2019 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSAR.10•MA, inscrito no CNPt sab o ng 
01.614.946/0.00100, e de outro lado a empresa M. C. V SERVIÇOS E IOCAÇAES EIRELI 
doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob 18 693 27 //0001-02, neste 
ato representado pelo Sr Joilehan Silva Catam. portador do CPF n' 242 461.153-04, 
doravante Chamada CONTRATADA OBJETIVO: Prorrogação do prazo contratual, de acordo 
com o contaato.originalimn por objeto a contratação de empresa para construa-ao de unia 
Quadra Poliesportiva no Povoado Três Palmeiras no Municiai° de Pedro do Rosário/MÁ, 
colnforine Crarivanlii ne853583/2017-CEF. VIG)NCIA: 07712/2020 a 0.S/04/2021 DATA DE 
ASSINATURA.. Pedro do Rosário/MA, 01 de dezembro de 2020 ASSINAM Raimundo 
António Silva Borges. pelo Contratante e Jorjehan Silva Cutrim pela Contratada 

EXTRATO DO 42 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO NO 2/2019 

CONTRATANtE'MDNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-AIA, inscrito no CNPJ sob o ng 

01.61e 94.6a0001.4, de outro lado a empresa CONSTRUTORA PIMIFIRENSE 

OmERcio LTDA doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNP! sob 

O ntl 10.57§ )725/001,-.86, neste ato representado pelo Sr 10Stmer Vjegas cie Almeida, 

brasileiro, .B.Or:?ckr lo CPF 431.'/3 .413-l4. doravante chamada CONTRATADA 

OBJETIVO: Procrogiaçãe do prazo contra'aual da clausula quinta, de acordo com o 

tontrato original :11m) por objeto a Construção de Três Portais na Sede do Municiem 

VIGÊNCIA- i5/40.20 a 15/05/2021 Date DE ASSINATURA.' Pedro do Rosário/MA, 12 

de noveinbrb de' ' 02R ASSIINAM, Raiinuado Antônio Silva Borges, pelo Contratante e 

Josimar Vicias de, Alie/arda pela Contrat4a. 

Documento assimilo diptaimente çonforme Mera J NO.2 de keldano0, CP 
que mstnui aŝinfraese,rtura de Olavo, %binas 1,speos 1CP o,.so 
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Misualizat Pesquisa Eleiet:a1:- MA-0 
x 

. , 
,., 
,_. ESPERANTINÉPPÓLIS - MA 
, 
•F :' : 

M -
076 í`, 1 Número de identificação: A85/2020 Elerão:

Data de registro: 08/1 .1/2020 Data de divulgação: ! , 
Data de inicio da pesquisa: 09/1 1/2020 Data de término da piesquisa: 

a
Cargo(s): Prefeito Entrevistados: 

t: , 
Valor: R$ 7.000.00 Est4tistico responsável:

.. 
Registro do esunistieo no Daíá limite para editar de allies''cle 
CONRE: 

9620 
bairro/municipio:

Data alteração do 1 - • 4 
14/11/2020 Contratante é a própria empresa? ' 

bairro/município: 

Contratante(s): EMET INSTITUTO EIREL:1 ''-
Pagante(s) do trabalho: EMET INSTITUTO.EIRELI 

Processo:- 1,00 

Folha:  

Rubdca: 

Eleic,ões Municipais 2020 
' 

14/1i/2020 
11/11/2020 
1000 
KALL1NE FABIANA SILVEIRA 
MARINHO 

15/11/2020 

Sim 

Metodologia de pesquisa: 
A população pesquisada é definida como Pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes no Município de 
ESPERANTINUPOLIS /MARANIIÃO. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do município. 0 
método de seleção da amostra Foi o de amostragem'aleatória eStratiticada, com repartição proporcional que consiste em identificar 
os subgrupos significativos (Sexo, Idade, Grau de Instrução), calculando.o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população e 
por fim selecionando uma amostra dentro de cada um desses grupos. 

r 

Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: • '1 
A amostra será de tamanho igual a 1000,.ou seja, serão entrevistados 1000 eleitores com as características determinadas a seguir. A 
estratificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão (TSE) em relação às seguintes 
variáveis: Sexo:Masculino 43,90% Feminino 56,10%.'Faixa Etária: De 16- a 24 .'anos 19,15%; De 25 a34 anos 22,04%; De 35 a44 
anos 20,15%; De 45 a 59 anos 21,23%; Mais de 60 anos 17,43%. Grau de Instrução: Analfabeto/Lê e escrever 32,29%; Ensino 
Fundamental Incompleto ou Completo 25,24%; Ensino Médio completo e incompleto 34,78%, e Superior incompleto ou Completo 
7,69%; Renda; Até 01 Salário Mínimi) (R$1045,00) 78,00%; De 02 a 03 salários 15,25; de 04 salários a mais 6,75%. O fator 
previsto para ponderação é I (resultados obtidos em campo) sendo possível devido a extensão territorial da amostra, que abrange 
desde moradores de áreas menos abastardas àqueles que residem em áreas com maior poder aquisitivo. Foram utilizados dados do 
IBGE (CENSO. 2010) para proporcionalização de 54% das entrevistas na Zona Urbana e 46% na rural. A margem de erro desta 
pesquisa é de 3 pontos percentuais; o que representa que as respostas podem variaitem no máximo 3 p.p. para mais ou para menos e 
o intervalo de confiança estimado é cle'95%. 

Sistema intento de controle e verificação, conferência fiscalização da cdleta de dados e do trabalho de campo: 
As entrevistas são realizadas por uma equipe devidamênte treinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários são 
preenchidos por meio de dispositivos iráveis através do aplicativo excluvo da EMET, o sistema VOX, especialmente 
desenvolvido para esse fim. O App tem um sistema deverificação internicapaz cle proporcionalizar a amostra e garantir o 
cumprimento do plano amostrai pré-definido. Após a aplicação dos ques'tionáriosia verificação de consistência é realizada pela 
Estatística contratada pela empresa para Nieri licação d4 respostas e da aciequaçãodos entrevistados aos parâmetros amoStrais. Todas 
as coletas e coletoras são monitoradas via GPS pelo aplicativo excluSivo:.(la EMET, o sistema VOX, que processa todo o resultado 
instantaneamente. disponibillzando o acompanhamento em tempo real pára a eS4stica e equipe de fiscalização. 

Dados relativos relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência á delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi realizada a pesquisa(conforme §7°. do ai-t. 2°.'da Re'solução-TSE n0:23.600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao registro 
da pesquisa, será ele complementado com os ciados'relatNos aos bairros 'abrangidos:, na ausência de delimitação do bainro, será 
identificada a área em que foi realizada); , 

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Ni ausência de delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi realilatla a pesquisa (conforme §7°. do árt.2°. da Resolução-tSE no: n.600/2019, A partir do dia em que a pesquisa 
puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não 
registrada; na auséneia de deliminição do bairro, será áentilicada a área em quç roi realizada). A pesquisa englobará toclus as Zonas 
geográficas do munie mio do.ESPERANTINOPOLJS CENTRO 1(IjUIRI ALTO DO JATAY SUMAUM A BOM 
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PRINCÍPIO PAI MURAL CENTRO 1)0 COROATA,>',ÃO P DR( ) JoVITA P1-1 A GALO AUGUSTO LINA 
JOVITÃO CEN I R() DO PEDRÀO JENIPAPO 
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Visualizar Pesquisa Eleitoral 4MA-04270/2920 
- ; • 

1TINGA DO MARAN1140 j MA 

Número de identificação: MA-
04270/2020 

Data de registro. 08/11/2020 

Data de início da pesquisa: 09/11/2020 
Cargo(s): Prefeito 

Valor: , R$ 8.000,00 

• 

• 

Registro do estai istieo no CONRE:4M9620 

Data alteração dif 
ba irro/m u Li icipio: 14/11/2020 

Eleição: 
'-, 

Data de divulgação:
Data de término'da Pès!4isa: , .. 
Entrevistados: •„ 

Estatístico respoksável: : 

Data limite paratditar detalheS de 
bairro/município: 

C s"ontratante é a própria empr a? 

Contratante(s): EM ET INSTITUTO EIREL1 — 

Pagante(s) do trabalho: EM ET INSTITUTO EIREL1 

Preresso: aVe-Ce-13 
Fr • 

Eleições Municipais 2020 

14/11/2020 
11/11/2020 
1000 
KALL1NE FAB1ANE 
SILVEIRA 

15/11/2020 

Sim 

Metodologia de pesquisa: • 
Metodologia de pesquisa: A população pesquisada definida como pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes no Municipio 
de ITINGA DO MARANHÃO. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do município. O método 
de seleção da amostra lbi o de amostraget'n aleatória estratificada Coirt repartição proporcional que consiste em identificar os 
subgrupos significativos (Sexo, Idade, Grau de Inst(ução), calculando o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população e 
por fim selecionando uma amostra dentro de cada tim desses grupos. 

• Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: • 
Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, érati de instrução 'e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro. A amostra será de tamanho. igual d1000, ou seja, serão entrevistados 1000 eleitores com as características 
determinadas a seguir. A estratificação da amostra foi feita baseada ern dada cfoTribunal Superior Eleitoral do Maranhão (TSE) em 
relação às seguintes 5ariáveis: Sexo, sendo,49,5% do eleitorado do sexo feminino e 50,5% do sexo masculino; Faixa Etária, 
distribuída de 16-24 anos=20,8%, 25-34 anos=25,8%, 35-44 anos=18,0%, 45-59 anos=18,5% e 60 anos e mais= 17,0%; Grau de 
Instrução: Analfabeto ao Ensino Fundamefital Incompleto =70,0%, Ensino Fundamental Completo ao Ensino Médio 
Incompleto-20,9%. Ensino Médio Completo ao SuPerior Incompleto=8,2% e Superior Completo=0,9%.. Para a variável nível 
econômico do entre istado, utilizou-se dados do IBGE que mostra que a população economicamente ativa do sexo masculino 
corresponde a 63,3% e a do sexo feminino 36,7%. O fator previsto para ponderação é 1 (resultados obtidos em campo) sendo 
possível devido a extensão territorial da amostra, que abrange desde rnoradoreslie áreas menos abastardas àqueles que residem em 
áreas com maior poder aquisitivo. Foram.utilizados`dados do IBGE (CENSO, 2010) para propOrcionalização de 94,8% das 
entrevistas na Zona Urbana e 5,2% na rural. A margem de erro desta pesquisa é de 3 pontos percentuais; o que representa que as 
respostas podem 5ariar em no máximo 3 p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%. 

Sistema interno de controle e verificação, conferêndia e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: 
Sistema interno de controle e verificação, conferên4,ia e fiscalização da coleta de,Oados e do trabalho de campo: As entrevistas são 
realizadas por uma equipe devidamente &chiada e Capacitada per() EMET INSTIT.UTO: os formulários são preenchidos por meio de 
dispositivos mós eis zfiravés do aplicativo exclusivQ1da EMET, o'sistema VOXes'peeialtnente desenvolvido para esse fim. O App 
tem uni sistema de verificação intet.na capaz de proporcionalizara amostra e garantir o Nrnprimento do plano amostrai pré -
definido. Após a aplicação dos questionários a verificação de cor q-sistência é rea).izada pelaEstatistica contratada pela empresa para 
verificação das respostas e da adequação dos entreWstados aaparãmetros amostrais. Todàs as coletas e coletoras são monitoradas 
via GPS pelo aplicfitivo exclusivo da EM ET, o sistema VOX, que prejcessa todo cc resultado instantaneamente, disponibilizando o 
acompanhamento em tempo real para a estatística eequipe de fiscaliiação. - „. , 

• i ;: 
Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa i\la ausência& delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi realizada a pesquisa(conforme §7°. do aít. 2°. da ReSolução-TSE n°.:23.600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao registro 
da pesquisa, será ele coniplementado com os dadosrrelativos ads bairros abrangidos: na'ausência de delimitação do bairro, será 
identificada a área em que foi realizada): • 
Dados relativos aos municípios e bairros abrangida pela pesquisa. Na ausência (re delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi reall/ada a pesquisa (conlbrine §7°. do a'rt. 2°. da Resoluçã' o-TSE n°: 2160072019. A partir do dia em que a pesquisa 
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puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro 
registrada; na ausência de delimitação do bairro, se 
geográficas do nt unicipiã, do ITINGA DO MARA 
PIMENTEL 2 VII A EMÁNUELA VÁVALAND1 
SEBASTIÃO CAQI1EWÁL PAULISTÃOJARDI 

everã sercómpldme 
idebtift4da 
Ãd akIft lairr 

SANfk St,',Afif 
PLA. 

dP, obpenée ser a ilesquisa considerada não 
-1 i redizada). .squisa englobará todas as Zonas 

Li s CAJUAPARA VILA 
A I IA1,40.11?, PRIMAVERA SÃO 

I ,E1 



Processo:7-o /321 
Folha: 
Rubrica:,

Visualizai- Pesquisa Eleitdral - MA-00591/2020 

Número de identificação: 
MA-
00591/2020 

Data de registro: 08/11/2020 

Data de início da pesquisa: 09/11/2020 
Cargo(s): Prefeito 

Valor: RS 7.000,00 

Registro do estatístico no 
CONRE: 

9620 

Data alteração do 
bairro/município: 

14/11/2020 

BACA BEIRA - MA 

Eleição: 

Data de divulgação: 
Data de término da Pesquisa; 
Entrevistados: , • • 

Estatístico responsável: 

Data limite par á editar atalàs 
bairro/município: t 

- 
Contratante é a própria einpresa? 

Contratante(s): EMET INSTITUTO EIRELI 

Pagante(s) do trabalho: EMET INSTITUTO EIREEI 

- 

Eleições Municipais 2020 

14/11/2020 
11/11/2020 
1000 
KALIANE FABIANA SILVEIRA 
MARINHO 

15/11/2020 

Sim 

Metodologia de pesquisa: 

A população pesquisada é definida como pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes no Município de BACABEIRA 
/MARANHÃO. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do município. O método de seleção da 
amostra foi o de amostragem aleatória estratificada. conirepartição proporcional que consiste em identificar os subgrupos 
significativos (Sexo. Idade, Grau de Instrução), calculando o peso relativ.o (%) de cada uni dos estratos na população e por fim 
selecionando unia amostra dentro de cada um desses grupos. 

• 
Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grau de inStrução e nivel econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro• 
A amostra será de tamanho igpal a 1000, ou seja, serão entrevistados 1000 eleitores com as características determinadas a seguir. A 
estratificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribunal Superior Eleitorál do Maranhão (TSE) em relação ás seguintes 
variáveis:. Sexo Masculino: 50%. Feminino: 50%, Idade; De 16 a 24.anoS : 14%, 4)e'25 a 34: 18%, De 35 a 44: 22%, De 45 a 59: 
21%, De 60 a mais. 15%; Escolaridade: Sem instrução: 8%, Fundamental/Lê e escreve: 44%, Ensino Médio: 43%, Ensino: Superior 
5%; Renda: Até 1 SM: 49%, De 1 a 3 SM: 46%e Mais de 3 SM: 5%. O fator previsto para ponderação é 1 (resultados obtidos em 
campo) sendo possi el devido a extensão territorial da amostra, que abrange desde moradores de áreas menos abastardas àqueles 
que residem em áreas com maior poder aquisitivo. Foram utilizados dados do IBGE (CENSO, 2010) para proporcional ização de 
22% das entrevistas na Zona Urbana e 78% na rural. A margem de erro desta pesquisa é de 3 pontos percentuais; o que representa 
que as respostas podem variar em no máximo 3 p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%. 

Sistema interno de controle c verificação, conferência e fiscalização da coleta dé-dados -e do trabalho de campo: 
As entrevistas são realizadas por uma equipe devidamente treinada e'capacit-ada pelo EMET INSTITUTO, os formulários são 
preenchidos por meio de dispositivos móveis através do aplicativo exclusivo dá EMET, o sistema VOX, especialmente 
desenvolvido para esse fim. O App tem um sistema de verificação interna capaz de proporcionalizar a amostra e garantir o 
cumprimento do plano amostrai pré-definido. Após a aplicação dos questionários a verificação de consistência é realizada pela 
Estatística contratada pela empresa para verificação das respostas e da adequação:dos entrevistados aos parâmetros amostrais. Todas 
as coletas e coletoras são monitoradas via GPS pelo aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, que processa todo o resultado 
instantaneamente. disponibilizando o acompanhamento efn fen-lpo real para a estatisica e equipe de fiscalização. 

•• - 
Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesca:lisa. ausêncid: de delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi reali/acla a pesquisa(conforme §7°. do art. 2°. da Resolução-TE n°.(2-3' .600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao registro 
da pesquisa, será ele complementado com os dados relativos -aos bairros abrangidosna ausência de delimitação do bairro, será 
identificada a área em que foi realizada): t. •• 

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela' pesquisa. Na ausênciã de delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi reali7tala a pesquisa (conforme §7°. do art. 2°: dá kesoluç:ão-TSEn°:- 21600/2019, A partir do dia em que a pesquisa 
puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deiierá ser complémeritado, sob Pena de ser a pesquisa considerada não 
registrada; na ausência de delimitação do baitro, será identificada a área em que foi i:ealizada). A pesquisa englobará todas as Zonas 
geográficas do municipio do BACABEIRA /MARANHÃO. centro v:ila cearense 'ganieleira ze pedro peris debaixo peris de cima 
piqui são cristo \ ào rancho papouco ramal abdu iguaraçu.santana videl são pedro eiclade novo santa quiteria , 

s 
J: 

s



MA-
Número de identificação: 

05360/2020 

Data de registro; 07/1 1/2020 

Data de início da pesquisa: 09/11/2020 

Cargo(s): Prefeito 

Valor: R$ 8,000,00 

Registro do estatístico no CONRE: 9620 

Data alteração do 
bairro/tu u fl icípio: 

; 
i 

Visualizá Pesquisa Eleitoral - MA-05360/2020 
e . : 

1. ; .4.„ 1 

1
. -FRIZ I IfiELÂ'110 ':11r1 I ..ç. - 

i 

Eleição: 
g,

Data de divulgação: ç:'" 

t5Data de término da Pesqtliáte,

l- EntreviStados: • - 

..Estatístico responsável: 

;'Data limite para editar detalhes de 
bairro/município: 

Processo?~ 
Folha:  -PUO 

R.darica: 

Eleições Municipais 2020 

13/1 1/2020 

11/11/2020 

750 

KALLINE FABIANE 
SILVEIRA 

14/11/2020 

14/1 1/2020 Contratante é a própria empresa? Sim 

Contratante(s): EMET INSTITUTO EIREil " 

Pagante(s) do iraba lho: EM ET INSTITUTO El REÉ,1 

Metodologia de pesquisa: 

Metodologia de pesquisa: A população pesquisada à definida como pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes no Município 
de TR1ZEDELA DO VALE/MARANHÃO. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do 
município. O inàtodo de seleção da amostra foi o de amostragem aleatória estratificada, com repartição proporcional que consiste 
em identificar os subgrupos significativos (Sexo, Idade, Grau de Instrução);calcularido o peso relativo (%) de cada um dos estratos 
na população e por fi ni selecionando uma amostra dentro de-cada um desses grupos. 

Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grau d'e instrução 'e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: - 

Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: A amostra será de tamanho igual a 750, ou seja, serão entrevistados 750 eleitores com as características 
determinadas a seguir. A estratificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão ('[SE, 
AGOSTO/2020) em relação às seguintes variáveis: Sexo, sendo 53,6% do eleitorado do sexo feminino e 46,4% do sexo masculino; 
Faixa Etária, distribuída de 16-24 anos=16;7%, 25-.34 anos=21,8%, 35-44 anos=20,9%. 45-59 anos=21,7% e 60 anos e mais= 
18,9%: Grau de nsti tição: Analfabeto ao Ensino hindamental Incompleto =52.4%. Ensino Fundamental Completo ao Ensino 
Médio I ncompleto=10,3%, Ensino Médio Complete ao Superior Incompleto=23,0% e Superior Completo=5,3%. . Para a variável 
nível econômico do entrevistado, utilizou-se dados do IBGE que mostra que a população economicamente ativa do sexo masculino 
corresponde a 61 0 u e a do sexo feminino 39%. O fator previsto para ponderação é 1 (resultados obtidos em campo) sendo possível 
devido a extensão territorial da amostra, que abran0 desde moradores de áreas menos abastardas àqueles que residem em áreas 
com maior poder aquisitivo. Foram utilizados dados do IBGE (CENSO, 2010) para proporcionalizáeão de 85.3% das entrevistas na 
Zona Urbana e 14.7% na rural. A margem de erro /esta pesquisa é de 3,4 pontos percentuais; o que representa que as respostas 
podem variar em no máximo 3,4 p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado:à de 95% 

5 
Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: 

Sistema interno de controle e verificação, conferê4la e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: As entrevistas são 
realizadas por unia equipe devidamente treinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários são preenchidos por meio de 
dispositivos mós eis através do aplicativo exclusivor'da.,EM.ET, o sistema VOX, especialmente desenvolvido para esse fim. O App 
tem um sistema de verificação interna capaz de proporcionalizar a amostra e garantir o cumprimento do plano amostrai pre-
definido. Após a aplicação dos questionários a verificação.de consistência é realizada pela Estatística contratada pela empresa para 
verificação das respostas e da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais. Todas as coletas e coletoras são monitoradas 
via GPS pelo aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, que processa todo o resultado instantaneamente, disponibilizando o 
acompanhamento ern tempo real para a estatística áquipe de fiscalização. 

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi realizada ti pesquisa(conforme §7°. do ah. da Resolução-TSE no. 23.600/2019. Até o sétimo dia .seguinte ao registro 
da pesquisa. Sera ele complementado com os dadostrel*tivos aos bairros abrangidos: na ausência de delimitação do bairro. será 
identificada a arca cio que foi realizada): i , . 
Dados relativos aos municípios e bairros abrangiddá pela Pesquisa- Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área 
em que Ibi realizada a pesquisa (conforme §7°. do tirt.'2°'. da Resoluç'áb-TSE n°. 23.600/2019, A partir do dia em que a pesquisa 



puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro ey 
registrada; na atiência de delimitação do bairro, se i.
geográficas do município do São Luis. A pesquisa ' 
VALE/MARANHÃO. CENTRO MONTE CRIST 
DAVI CENTRO DO MEIS MORRO DOS CABL 

Processcrre-
Folha:  lb 

Rubrict  - 

t 
r srconipleie 
enti ficada a grea 

g obarã todas as Zots eográfca o muniewio do TRIZEDELA DO 
JIMJSALEM RU.00ÇAMO AEROPORTO CENTRO DO MEIO DOS 
OS CENTRO DA 'NT,EI,,HAR9SA ISAIXADA 

• • r 

• 

,13 na. er &stiuisa considerada não 
1"ealjáida). AilDeSquisa englobará todas as Zonas 



Número de identificaçao: 

Data de registro.

Data de início da pesquisa: 

Cargo(s): 

Valor: 

Registro do estatístico no CONRE: 

Data alteração do 
bairro/município: 

< 

Visualizar Pesquisa Eleitoral MA-0460/2020 

5, 

JOPAPO DOS 0E11 

Mk-
06606/2020 • 
06/1 1/2020 

06/1 I /2020 

Prefeito 

R$ 8.000,00 

9620 

12/1 1/2020 

Contratante(s): EMET INSTITUTO EIREL1 

Pagante(s) do trabalho: EM ET iNsinuTo EIRELI 

gEleição:-;
g 
Data de divulgaçao: 

, . 
pata de térmitio da p quis. a:: 

( 
'Entrevistados: 

Estatístico responsável: 

Data limite para editar detalhes de 
bairro/município: 

'Processo:~3M 
Folha: 
Rubricf: 

Eleições Municipais 
2020 
12/1 1/2020 

09/1 1/2020 

750 

kalline Fabiane Silveira 

13/11/2020 

Contratante é a própria empresa? Sim 

" •"' 

Metodologia de pesquisa: 

Metodologia de pesquisa: A população pesquisada é definida como pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes no Município 
de JENIPAPO DOS VIEIRA /MARANHÃO. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do 
município. O metodo de seleção da amostra foi o de amostragem aleatória estratificada, com repartição proporcional que consiste 
em identificar os subgrupos significativos (Sexo, Idade, Grau de lnsfrução), calculando o peso relativo (%) de cada um dos estratos 
na população e por tini selecionando uma amostra dentro de cada um dessesgruPos.,

Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível ecOnômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: 

Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: A amostra será de tamanho igual a 750, ou seja, serão entrevistados 750 eleitores com as características 
determinadas a seguir. A estratificação da amostra foi feita baseada em dados db Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão (TSE, 
AGOSTO/2020) em relação às seguintes variáveis: Sexo, sendo 48,2% do eleitorado do sexo feminino e 51,8% do sexo masculino: 
Faixa Etária, distribuida de 16-24 anos=23,2%, 25-34 anos=23,7%, 35-44 anos=20,7%, 45-59 anos=18,4')/0 e 60 anos e mais= 
14,0%; Grau de Instrução: Analfabeto ao Ensino Fundamental Incompleto =63,6%, Ensino Fundamental Completo ao Ensino 
Médio Incompleto=1 9.1%, Ensino Médio Completo ao Superior Incompleto=14,7% e Superior Completos---2,7%. Para a variável 
nível econômico do entrexistudo. utilizou-se dados do IBGE que mostra que a população economicamente ativa do sexo masculino 
corresponde a 71% e a do sexo feminino 29%. O fator previsto para ponderacão é I (resultados obtidos em campo). Foram 
utilizados dados do IBGE (CENSO, 2010) para proporcionalização e 16,3°/Qdasentrevistas na Zona Urbana e 83.7% na rural. A 
margem de erro desta pesquisa é de 3.4 pontos percenMais; o que representa que às respostas podem variar em no máximo 3,4 p.p. 
para mais ou para menos e o intervalo de conflança.estimado é de 95%. ' 

Sistema interno de controle e verificação,•conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: 
Sistema interno de controle e verill'eação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: As entrevistas são 
realizadas por unia equipe devidamente treinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários são preenchidos por meio de 
dispositivos móveis através do aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, especialmente desenvolvido para esse fim. O App 
tem um sistema de verificação interna capaz de proporcionalizar a amostra e.garantir o cumprimento do plano amostrai pré-
definido. Após a aplicação dos questionários a verificação de consistência é i;ealiiada pela Estatística contratada pela empresa para 
verificação das respostas e da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais. Todas as coletas e coletoras são monitoradas 
via GPS pelo aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, que processa todo o resultado instantaneamente, disponibilizando o 
acompanhamento em tempo real para a estatística e. equipe de fiscalização. : 

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi real i/dda a pesquisa(conforme §7°. do art., 2°. da Resolução-TSE n'..2 .600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao registro 
da pesquisa. será ele complementado com os dados relativos aos bairros abraligidos:rna ausência de delimitação do bairro, será 
identificada a álea em que foi realizada): . 
A pesquisa englobará todas as Zonas geográficas dó niunicíj:do dó JENIPAPO DOS VIEIRA /MARANHÃO. Bairros e Povoados: 
Lagoa dos cocos. \zilerio centro, tranqueira, santa Maria, márajá'do adiar, jaCare, ''sadonete, jacarezinho, jenipapo dos :lonas, pedra, 
centro comerckil sint i luiz. peba gaviâozinho, valeta rua da pedra curva rua trai gomes, coquinho, 

) 



Processo:Zo240.0 xt1
Folha: 

Rubàca: 

' ) 
41 

Visualizar sa Eleit al 

i,, ',MURAS DO -1-0,éAINhil% 2 Tb

Número de identificação; TO 04925/2020 Eleição: : Eleições Municipais 2020 

Data de registro: 06/11/2020 Data de divulgação: 12/11/2020 

Data de início da pesquisa: 06/1 1/2020 Data de término da pesquisa 10/11/2020 
P 

Cargo(s): Prefeito 1 Entrevistados: 800 

Valor: R$ 4.000,00 Estatístico responsável: . : , kalline Fabiana Silveira 

Registro do estai 'sulco no CONRE: 9620 t'i Dãta limite para editar detalhes:de bairro/município: 13/11/2020 

Contratante é a própi ia empresa? ,t Sim • 

Contratante(s): EM ET INTITuto EIRE •I ..;. 

Pagante(s) do trabalho: EM ET INSTITUTO EIREI !, 

Metodologia de pesquisa: 

Metodologia de pesquisa: A população pesquisada é definida como pessoas maioi-es de 16 anos, eleitoras e residentes no Município 
de PAL.M EIRAS 1)0 TOCANTINS/TO. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do município. O 
método de seleção da amostra foi o de amostragem aleatória estratifiCada, com repartição proporcional que consiste em identificar 
os subgrupos significativos (Sexo, Idade. Grau de Instrução), calculando o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população e 
por fim selecionando uma amostra dentro de cada tim desses grupos. 

Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grati de instrução e nível ecOnámico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: • 
Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, graii de instrução -e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro- A amostra será de tamaitho igual a 800, ouseja, serão entrevistados 800 eleitores tom as características 
determinadas a seguir, A estratificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão (TSE, 
AGOSTO/2020) em relação às seguintes variáveis:: Sexo, sendo 49,4% do eleitorado do sexo feminino e 50,6% do sexo masculino; 
Faixa Etária. disiribii idn de 16-24 anos=18,9%, 25-.34 anos=22.5%, 35-44 anos= I 9,7%, 45-59 anos=21,4% e 60 anos e mais= 
17,5°/0, Grau de Instrução; Analfabeto ao Ensino Fundamental Incompleto =46.6%, Ensino Fundamental Completo ao Ensino 
Médio Incompleto=21.5%, Ensino Médio Completo ao Superior Incompleto=24,8% e Superior Cortipleto=7,1%. Para a variável 
nível econômico do entrevistado, rara a variável nível econômico do entrevistado, utilizou-se dadOs do IBGE que mostra que a 
população economicamente ativa do sexo masculino corresponde a 65,5% e a do sexo feminino 34,5%. O fator previsto para 
ponderação é 1 (resultados obtidos em campo). Foéam.utilizados.,dado,s do IBGE (CENSO, 2010) para proporcionalização de 56,3% 
das entrevistas na Zona Urbana e 43,7% na rural. A margem de erro desta pesquiSa á de 3 pontos percentuais; o que representa que 
as respostas podem ariar em no máximo 4 p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%. 

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: 

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: As entrevistas são 
realizadas por uma equipe devidamente treinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários são preenchidos por meio de 
dispositivos mó eis através do aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, especialmente desenvolvido para esse fim. O App 
tem um Sistema de \ crificação interna capaz de proporcionalizar a amostra e garantir o cumprimento do plano amostra! pre-
definido. Após a apl icação dos questionários a verificação de consistência é realizada pela Estatísti,ca contratada pela empresa palra 
verificação das respostas e da adequação dos entrevistados aos parânietros amostrais. Todas as coletas e coletoras sào monitoradas 
via GPS pelo aplicativo exclusivo da EMET. o sistema VOX, que proçessa todo õ resultado instantaneamente, disponibilizando o 
acompanhamento em tempo real para a estatistica eeciuipe de fiscaliOção. 3 

• 1: V 
Dados relativos aos municípios e bairros abrangidàp la pesquisa. Na ausência ci.Le 4:elimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi realizada a pesquisa(con forme §7°. do art. 2°. da:Resolução-TSE 00. 2 .6.00/2019, Até 41étimo dia seguinte ao registro 
da pesquisa, será ele complementado com os dadosWiátivos aosrbairfos abrangidDs:t1na ausência de !delimitação do bairro, será 
identificada a área cio que foi realizada): . • . • 

f I 

A pesquisa englobará todas as Zonas geográficas dó dwildpio dõ PALMEIRAS151 TOCANTM?,TO. Bairros: Centro, Destilaria, 
Bons Amigos, Pedra Vermelha, Santa Luzia, 1° de Janeiro Vila I 1° 'de Janeiro Vila:2, 2 de Janeiéd, Esperança Nova, Planalto, 
Colégio Padrão. í 

"? 

; 
4 c?,

4,1,1 
C t"41 4 Da -4 

. 
:/.(` , 1.2: • 



Número de identificação: 

Data cle registro: 
Data de inicio da pesquisa: 

Cargo(s): 

Valor: 
Registro do estatístico no 
CONRE: 

Contratante é a própria empresa? 

Visualizar Pesquisa Eleitoral 

#1, 

MA-06364/204 

31/10/2020 
26/10/20ã 
Prefeito,.•
Vereador 

RS 10.00'0;00 

9620 

Sim 

Contratante(s): EMET INSTITUTO EIREL1 

Pagante(s) do trabalho; EM ET INSTITUTtçl EIRECI 
3.' 

Metodo logia de pe sq iiisa: . 

SÃO LUÍS - 

Eleição: 

; 

irIMA-04364/2020 

: 3 

pata de divulgação: ; 
Data de término da peSquisa: . 

Entrevistados: 

Estatístico responsável: 
Data limite para editar detalhes de 
bairro/município: 

' ••'• 

Processo:~M 
Fe 
Rubnca: 

Eleições Municipais 
2020 
06/11/2020 
30/10/2020 

1 131 

Kalline Fabiana Silveira 

07/11/2020 

Metodologia de pesquisa: A população,pesquisada é definida como pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes no Município 
de São Luis. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do município. O método de seleção da 
amostra foi o de iiiiostragem gleatória'estratificada, com repartição proporcional que consiste ent identificar os subgrupos 
significativos (Sexo, Idade. Grau de Instrução),.Calculándo o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população e por um 
selecionando uma amostra dentro de cada um desses grupos. • „ . 

• 

Plano amostrai e ponderação quanto o sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: 1 
Plano amostrai e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: A amostra será de tamanho igual a 1131, ou seja, serão entrevistados 1131 eleitores com as características 
determinadas a seguir. A estratificação'da amastra foi feita baseada em dados dó Tribunal Superior Eleitoral em relação às seguintes 
variáveis: Sexo. sendo 45,3% do eleitorado dó sexo masculino e 54,6% do sexo feminino; Faixa Etária, distribuída de 16-24 
anos=15,5%, 25-34 anos=24,3%, 35-44 anos=,22,8%, 45-59 anos=23,6% e 60 anos e mais= 13,8%; Grau de Instrução: Analfabeto 
ao Ensino Fundamental Incompleto =16,8%, Ensino Fundamental Completo ao Ensino Médio Incompleto=20,3%. Ensino Médio 
Completo ao Superior Incompleto=49,8°M.Superior Completo=13,2%. Foram utilizados dados do IBGE para proporcionaliza* 
de 94.5% das en're‘ Rias na Zona Urbana e 5.5% na rural. Em relação ao nível econômico, não há dados disponíveis dos eleitores 
no 'NI.. A margem de erro desta pesquisa é d/2,9 pontos percentuais; o que representa que -as respostas podem variar em no 
máximo 2.9 p.p para mais ou para menos e o'intgvalo de confiança e.stimado é de 95%. .._,.._ 

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização dá coleta de dados e do trabalho de campo: 
Sistema interno de controle e verificação, conferênéia e fiscalização cia coleta de dados e do trabalbdi de campo: As entrevistas são 
realizadas por uma equipe devidamente treinada e Capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários são preenchidos por meio de 
dispositivos Mó eis através .do aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, especialmente desenvolvido para esse fim. O App 
tem um sistema de verificação interna capaz da"proporcionalizar a amostra e garantir o cumprimenta do plano amostrai pre-
definido. Após a aplicação dos questionários a verificação de consistência é realizada pela Estatística contratada pela empresa para 
verificação das respostas e da adequação dds entrevistados aos parâmetros amostrais-. Todas as Coletas e coletoras são monitoradas 
via GPS pelo api VO exclusivo da EMF2.1=, o sistema VOX, que processa todo o resultado instantaneamente, disponibilizando o 
acompanhamento em tempo real para a estatística e equipe de fiscalização. , 

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação 'do bairro, será identificada a área 
em que Ibi realiiada a pesquisa(contbrine §7°. do art. 2°. da Resolução-TSE n°. 23.600/2019, Até o Sétimo dia seguinte ao registro 
da pesquisa, será ele complementado com o's dados relativo á aos bairros abrangidos; na ausência de delimitação do bairro, será 
identificada a área em que foi realizada): 
Dados relath o; dos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na. ausênciá de delimitação!do bairro, será identificada a área 
em que foi realiiada a pesquisa (conforme .§7°. do art. 2°. dá Resoluçho-TSE n°. 23.600/2019,A partir do dia em que a pesquisa 
puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser à pesquisa considerada não 
registrada: na au,:licia de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada). A pesquisa englobará todas as Zonas 
geográficas do municiou) do São Luis.contbrde abaixo: João Paul?,Anil.Renaseença, Maranhão Noyo, Bequnnão. Centro. 
Cohama. Cohab Anil 1. Angelim. Anjo da Guarda, Alemanha, Cidade Operária: Tuna-. Araçagy;Cidade Olímpica. Vila Brasil, Vila 

• 

• 
3 



Ernbratel, I ta pe rn. Maracana, Conjunto SNOfiaimu do, \Pjá:Mi,5e'ujA, 
João de Deus, Residencial Ribeira II, Vila. naustriÁ, PorWidha;jarcljái 
d'dágua, cohafurna. ipase. Vila Palmeira, la Funié, Cohãtrac Cohat 

. • g 
Vicente Fialho 

Processo: cPZ 
Folha: ! 

k.lerlardo, Santa Clara. Quebra Pote, 
Alto do Calhau, Sol e Mar. Olho 
1Pdm Turu, Planalto Turu I, 



Número de identificação: 

3 • 
• Visualizar Pesquisa Eleitoral ; MA-09,178/2020 

$:k

MA-
09178/2020 

Data de registro: 03/08/2020 
Data de início da pesquisa: 05/08/2026 

Prefeito, 
Ve ador 

Valor: R$8.000,00 Estatístico responsável: 

Registro do estatístico no 9620 Data limite para editar detalhes de 
CONRE: bairro/município: 

Data alteração do 
09/08/2020 Contratante é a própria empresa? bairro/município: . • 

Cargo(s): 

IMPERATRIZ-

Contratante(s): EM ET INSTITUTO EIREL1 
Pagante(s) do trabalho: EMET INStITUTO EIRELI 

Eleição: 
, 1 

Data de divulgacão 1 
Data dé término:da peS4ilai 

i. 4 4 ,•; , , , 
1F 

Entrevistados ;

Processo: 
Folha: 
Rubrlca: 

Eleiçôes Municipais 2020 

09/08/2020 
07/08/2020 

11060 

KALLINE FABIANA 
SILVEI RA 

10/08/2020 

Sim 

Metodologia de pesquisa: - . 
A população pesquisada é definida como pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes no Município de IMPERATRIZ. Foi 
utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana d'rurál do município. O método de seleção da amostra foi o de 
amostragem alealória estratificada, Com repartição proporcional que consiste em identificar os subgrupos significativos (Sexo, 
Idade, Grau de Instrução). calculando o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população e por fim selecionando uma 

. , • 
amostra dentro de cada um desses grupos. 

Plano amostra] e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instru-e‘ão—e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: 
A amostra será de tamanho igual a 1060, ou seja, serão entrevistados- 1060 eleitores com as características determinadas a seguir. A 
estratificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribunal Superior Eleitoral em relação às seguintes variáveis: Sexo, sendo 
46,1% do eleitorado do sexo masculino e 53,9% do sexo feminino: Faixa Etária, distribuída de 16-24 anos=20,8%, 25-34 
anos=25,8%, 35-4-4 anos=18,0%, 45-59 anos=18,9°/o e 60 anos e.mais= 17,0%; Grau de Instrução: Analfabeto ao Fundamental 
Incompleto=41.7%. hnsino Fundamental Completo ao Médio incompleto=25,3%, Ensino Médio Completo ao Superior 
Incompleto=27.2%. Superior Completo=5,9%. Foram utilizados dados do IBGE para proporcionalização de 94,8% das entrevistas 
na Zona Urbana e 5,2% na rural. Em relação ao nível econômico, não há dados disponíveis dos eleitores no TSE. A margem de erro 
desta pesquisa é de 3 pontos percentuais: o que representa que as respostas podem variar em no máximo 3 p.p. para mais ou para 
menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%. 

• 
Sistema interno de controle e verificação, conferênCia e fiscãlizàção da coleta de dados e do trabalho de campo: 
As entrevistas são realizadas por uma equipe devidamente treina'da e capacitada pelo EMET Instituto, os formulários são 
preenchidos de dnni irtual através do aplicativo EMET, especialmente desenvolvi'do .Para esse fim. O App tem um sistema de 
verificação interno capaz de proporcionalizar a amostra e garantir para cumprimento do plano amostrai pré-definido. Após a 
aplicação dos questionários a verificação de consistência é realizada pela Estatística contratada pela empresa para verificação das 
respostas e da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais, 

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela peSquiSa. Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi reali7atin a pesquisa(conforme §7°. do art. 2°. da ResoIução-TSE n°. 23.600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao registro 
da pesquisa, será ele complementado com os dados relativos aos' bairros abrangidos; na ausência de delimitação do bairro, será 
identificada a área em que foi realizada): 
A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia-segninte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a 
pesquisa considerada não registrada; na ausência de delimitação do bairro. será identificada a área em que foi realizada), A pesquisa 
englobará todas /onas geográficas clo município do Impdratriz. 

2 3 



Número de identificação: 
Pl-
03195/2020 

Data de registro: 19/09/2020 

Data de inicio da pesquisa: 21/09/2020 

Cargo(s): Prefeito 
Valor 'R$ 7.000,00 

Registro do estatistiLo no CORRE: 9620 

Data alteração de 
bairro/município: 26/09á020 

; •C's. ' 
Visualizar Pescitosa Êleitiwa 

ALTOS -hl 

, 

Eleição: 

Data de divulgação: 

Data de término da pesquisa: 

Entrevistados:: 
Estatístico responsável: 
Data limite para editar detalhès de 
bairro/município: 

Contratante é a própria emPresa? 

PI-031 

• 

Processo:  agiCO3keet 
Folha: 
Rubrica: 

Eleições Municipais 
2020 
25/09/2020 
24/09/2020 

900 
Kalline Fabiana Silveira 

26/09/2020 

Não 

Contratante(s): 06244102347- RAFAEL JOSE DE JESUS TORRES Origênt do Recurso: (Recursos próprios) 

Pagante(s) do trabalho: 

Metodologia de pesquisa: 
Metodologia de pesquisa: A população pesquisada è' definida como pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes no Município 
de ALTOS DO PIAu I. Foi utilizada a técnica de entreVistas-domiciliares nas zonas urbana e rural do município. O método de 
seleção da amostra f i o de amostragem aleatória estratificada, com repartição proporcional que consiste em identificar os 
subgrupos significativos (Sexo, Idade,Grau de InstruçaO),"Calculando o peso relativo (%) de cada uni dos estratos na população e 
por fim selecionando uma amostra dentro de cada um desses grupos. 

- 

Plano amostrai e ponderação quanto a'sexo, idade, grau de instrução e níVel econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erro: • 

Plano amostrai e ponderação quanto a sexo; idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e 
margem de erroi \ amostra será de tamanho igual a 900, ou seja. serão entrevistados 900 eleitores com as características 
determinadas a egtitr. A estratificação da amostra foi feita baseada ein dados dó Tribunal Superior Eleitoral em relação às seguintes 
variáveis: Sexo_ sendo 51.7% do eleitoradd do,sexo feminino e 48,3% do sexo masculino: Faixa Etária, distribuída de 16-24 
anos=16,0%, 25-34 anos-22,5%, 35-44 anos=21,8%, 45-5,9 a.nos=22,7% e 6.0 anos e mais= 17,1%., Grau de Instrução: Analfabeto 
ao Ensino Fundamental Incompleto =49,0%. Ensino Fundamental Completo 'ao Ensino Médio Incompleto=20.1%, Ensino Médio 
Completo ao Superior Incompleto=25.4% e Superior Completo=5,6%. Foram utilizados dados do IBGE para proporcionalização de 
70,5% das entre \ ístas na Zona Urbana e 29.,5% na rural. EM relação ao nívereConôMico, não há dados disponiveis dos eleitores no 
TSE. A margem de erro desta pesquisa é de 3 pontos percentuais; o que représénta que as respostas podem variar em no máximo 3 
p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95% I • ' 

Sistema interno çle controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: 

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coletáde dados e do trabalho de campo: As entrevistas são 
realizadas por uma equipe devidamente treinada e èapacitacia pelo Instituto EMET, os formulários são preenchidos digitalmente por 
meio de dispositi \ os móveis através do aplicativo EMET, especialmente desenvolvido para esse fim. O App tem um sistema de 
verificação interna capaz de proporcionalizar a amostra e garantir o cumprimento do plano amostrai pré-definido. Após a aplicação 
dos questionário, a \ erificação de consistência é realizada pela Estatística contratada pela empresa para verificação das respostas e 
da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais. . 

• . 
Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pésquisa. Ra ausêntia de delimitação do bairro, será identificada a área 
em que foi realizada a pesquisa(conforme §7°. do art. 2°. da Resolução-TSE ii°.23.600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao registro 
da pesquisa. sei-a ele complementado com os dados.relativos aos bairros abraNidos;'na ausência de delimitação do bairro, será 
identificada a área cio que foi realizada): - 
Dados relativos aos municípios e bairros abrangido S peia pesquisa. Ra ausêÚià de delimitação do bairro, será identificada a área 

_ 

em que foi realiiada a pesquisa (conforme §7°, do àrt. dà Resolução-TSE í3.600/2019, A partir do dia em que a pesquisa 
puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser comPlei'nentadó, ãob pena de ser a pesquisa considerada não 
registrada; na ausência de delimitação do bairro, será identificada a á'rea em quê foi realizada). A pesquisa englobará todas as Zonas 
geográficas do município do Altos do Piauí. , 

t 

, 

; ' 



Processo:•a~43 2eg 
Folha: 
Rubrica: 

Sotareóticas 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Vin is por meio desta infOrniat.; que a empresa EMET INSTITUTO EIRELI 

C\il:.32.626.743/000 t -68 vem tpresta.ndo serviços oftalmológicos para nossa empresa há 

cerca de 01 ano e não há nada que desabone a sua conduta quanto prestador de serviço. Neste 

periodo de um ano já foram realizados os seguintes serviços e quantidades: 

Exame: . Quantidade: 

Refração Computadorizada 4.500 pessoas examinadas 

Flindosc-opia (exame de fundo de olho). 4..500 pessoas examinadas 

Relrator de Creens . .... 4,500 pessoas examinadas 

Teste de Hirschberg . 4.500 pessoas examinadas 

Ângulo Kappa . 4.500 pessoas examinadas . 
Teste de Oclusão 4.500 pessoas examinadas 

E.y ta eopsia 4t500 pessoas examinadas 

PP(... .4-.500 pessoas examinadas 

Atene io samente, 

São! uts 18 de Maio de 2021 

JOS 

CNN': 

R. SOUSA 

75852/0001-67 

Tabe1:en3to d .N.:+tzi5 <12Sã, Luis

Reconheco Dor SEMELHANCA a firma *bei 
JOSE DE RIBAMAR SOUSA "....**" 
Sb° Luís, 22/07/2021 11:04:49 Luís Felip 

Luís Felipe Mendes Brat Esuevente 

PODER JUDICIÁRIO - tRvIA 
Selo RECF IR' 56 794WYCOT6KGS9RTZOB 3 17 2 

Em olum entos e taxasR55.12. TotalAS5,12 
Consulte a validade deste selo no sito httosliselo.Omajus Or.

Razão Social: JOSE DE R.SOUSA 

CNPJ: 36175852/0001 • 67 

End: Av Isaac Martins. 05 Cohab Anil III 

Cep 65 100- Sio Luis MA 



Processo:
Folha: 

Rubricai „zr---

Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 

N2 202100376531 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

AÇÕES E EXECUÇÕES 

Natureza: Cível, Exec. Fisalè Criminal 
, 

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRI DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE CONTRA 

EMET INSTITUTO EIRELI 

CNPJ: 32626743000168 

NADA CONSTA na Justiça Federa° de 1g,Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.. 

Observações 

1 - Esta certidão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis; 

, 
2 - Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas °nanas n° 437/2005-GDF; 

3 - O ng do documento constante nesta certidão foi informado pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverá ser conferida 
à pelo interessado, conforme o docurrient6 original (ex: CPF e Identidade); 

Atenção: 

A autenticidade desta Certidão poderá ser cdnfirmada pela instituição que a solicitou, caso entenda necessário, no endereço 
http://www.jfal.jus.br/servicos/certidao-negativa/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando-se a total 
conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Certidão. 

Maceió, 27/07/2021 09:48:18 

Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-900 • 

Fone: (82) 2122-4181 



Processo:eo~deeq 
Folha: -j0 
Rz.ibrica: 

PODER JUDIO' -á:, ZW. 
JUSTIÇA FEDE,

f 1, z : 
TRIBUNAL REGIONAL FEDER't A DA ia REGIÃO ." ' 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 13667496/2021 

CERTIFICAMOS, na fOrma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO 
CONSTAM, até a pretente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra: 

EME' INSTITUTO EIRELI 

CPFiCNPJ: 32.626743/0001-68 

Certidão emitida em. - 27/07/2021 às 09:45:30 (data e hora de Brasília) 

Observações: 

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no, prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer 
interessado no site do TRF-t, endereço https://sistemas trf1 jusibricertidao, por meio do código de 
validação abaixo; 

b) A pesquisa realizada com 'base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu 
eventual espólio figure como parte; 

c) Nos casos do § 1° do art. 40 da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a 
consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e destinatário; • 

• 
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF 
n. 680/2020; 

Certidão 13667496 • 

Código de Validação: 'D2EA320DC602674E1006D5A5D7E09A25 

Data da Atualização: 28/05/2021 às 2:00 PM 

Certidão válida para o(s) seguinte(s) Orgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO 

„ • - 



Precesso2eAcc43/ 1 
Foi ha:131-.

Rubrica' 

meememegçuilei 

e hl Aegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (27/07/2021 às 09:28) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

InelegibiRLde registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNN n° 32.626.743/0001-68. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em 1. 1.p.1/diviiiigpcandcontas.tselys.bri 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60FF FBED.A053.6909 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus. br/improbidade adm/autenticar cerfidao. php 

Gerado em 27/07/2021 as 09 78 29 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pãg'ina 1/1 



Processo: 
Folha: 
IRJbrica; 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA i a REGIÃO 
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL 13667536/2021 

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO 
CONSTAM, ate a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra 

• 

• 

EMET INSTITUTO EIRELI 

CPF/CNPJ: 32.626.743/0001-68 

Certidão emitida em 27/07/2021 às 09:46:44 (data e hora de Brasília) 

Observações: 

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer 
interessado no site do TRF1, endereço https://sistemas.trftjus.bricertidao, por meio do código de 
validação abaixo, 

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu 
eventual espálilo figure como parte; 

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a 
consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e destinatário, 

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF 
n, 680/2020; 

• 
Certidão: 1307536 

Código de Validação: • 224D61F3BED58FC171F99AECD9DA01B2 

Data da Atualização: 28/05/2021 às 2:00 PM 

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s). SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO 



Governo do Estado do ranhão 
Secretarra de Estado d ústria e comércio - SEINC 
junta Comercial do Esta do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comerciai e são v1gentes na data da sua errdtção. 

Certificamos que EME-T INSTITUTO EIRELI 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, corno segue; 

Processo: 
Folha: / 

12Jbr;ca: 

GOVERNO 00 r;] 

FÁCIL' MARANHÃO 

Protocolo: MAC2101379208 

N1RE 21600156262 

CNPJ 32.626.743/0001-68 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Endereço Completo CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, N°20, xxxxx, PARQUE PLANALTO - Imperatriz/MA - CEP 65917-337 

Ato Número 

002 20210903503 

310 20210829230 

002 20210407734 

223 20210160926 
223 20201172410 
002 20201142392 
002 20201142392 
002 21600156262 
002 21600156262 
206 20190246413 
223 20190056215 
080 20190049693 
080 21102249536 

VI 
• 

II 

Arquivamentos Posteriores 

Data 

09/07/2021 

18/06/2021 

19/04/2021 

02/02/2021 
14/12/2020 
02/12/2020 
02/12/20203,. 
11/08/2020 
11/08/20204L 
05/04/204S 
14/02/2019,5, 
31/01/2019,' 
31/01/2019,

Descrição 

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / 
EMPRESARIO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
BALANCO 
BALANCO 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
RERRATIFICAÇÃO 
TRANSFORMACAO 
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
PROCURACAO 
BALANCO 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
INSCIRIÇÃO 

Esta certidão fp 1itida automaticamente em 28107/2021, às 08:28 18 (horário de Brasília). 
Se upressa, venificar sua autenticidade no Ftttps://www.emprcsafecll.ma.gov.br com o código NPL7OJE5 

M11112 1, 113,71110181 II ll • ; 

Lir.rwr Tneresa Rodrigues Mendonça ., 
Secreta rio(a) Geral 

, 

1 de 1 



Pr esso:a52
Fc",

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

N° Certidão: 188148/21 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Data da 26/07/2021 17:04:28 

Inscrição Estadual: 125894708 CPF/CNPJ:32626743000168 

Razão Social: EMET INSTITUTO EIRELI 

Endereço: RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 20 CEP: 65917337 

Telefone: (98)81268526 Município: IMPERATRIZ UF: MA 

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

substancrado pelos artigos 240 i 242, da lei n°7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

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

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/11/2021. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 26/07/2021 17:04.28 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

N° Certidão: 050889/21 Data da 26/07/2021 17:06:31 

PInscrição Estadual: 125894708 , C F/CNPJ:32626743000168 

Razão Social: EN/lET INSTITUTO EIRELI 

Endereço: RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 20 CEP: 65917337 

Telefone: (98)81268526 Município: IMPERATRIZ 

Processo: 
Folha. A-
Rubrica: 

UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

tforma do disposto do artigo .56, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei n° 7.799, de 19/1 - /2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de 

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

nome do sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/11/2021. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 26/07/2021 17:06:31 



Preces SC):  ZO~/2e1
Fc 

• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

IR.ibr;ca: 

!,s

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: EMET INSTITUTO EIRELI 
CNPJ. 32.626.74310001-68 

Ressávacio o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer cliMas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendêndas em seu nome, relativas a créditos tributários administrados palia Secretaria 
da Reeetta Federal do- Brasil (RFB) e a inscrições em Dívída Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A ac&tação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http- //rfb,gav,br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidác omitida gratuitaMente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014 
Emitida as 08.54 08 do dia 16/06/2021 <hora e data de Brasília>, 
Válida até 13/12/2021 
Código de controle da certidão. 4147.D5FA.6B76.0D5F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 32.626.743/0001-68 

Razão Social: EMET INSTITUTO EIRELI 

Endereço: R CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 20 / PARQUE PLANALTO / IMPERATRIZ / MA / 
65917-337 

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

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

Validade:26/04/2021 a 23/08/2021 

Certificação Número: 2021042600582171883802 

Informação obtida em 28/06/2021 15:02:47 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 



ESTADO DO MARANHÃO 
NuNts-rÉitio PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CERTIDÃO 

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa pelos dados digitados 

(CNPJ: 32.626.743/0001-68) nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no 

Ministério Público do Estado do Maranhão, que: 

• NADA CONSTA 

Em face do CNPJ: 32.626.743/0001-68 

Observações: 

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ do 

destinatário nos procedimentos extrajudiciais em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos 

cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações; 

b) Esta certidão refere-se somente a procedimentos instaurados a partir de 01/02/2020. Para períodos anteriores, o 

interessado deve protocolar pedido perante a unidade do Ministério Público respectiva; se de âmbito estadual, perante a 

Procuradoria Geral de Justiça. 

c) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo 

interessado e pelo destinatário; 

d) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página de Consulta Pública do site do Ministério Público do 

Estado do Maranhão (hups://www.mpma.mp.br/autenticidade), informando-se a chave de autenticação impressa; 

e) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos 

procedimentos por carência de dados do MPMA. 

f) Excetuam-se da pesquisa os casos autuados com movimento não apurado por carência da informação no momento do 

cadastramento. 

Emitida em 27/07/2021 09:17:41 (Válida por 30 dias) 
Data da última atualização do banco de dados: 27/07/2021 09:12:26 
Chave de autenticação: 182751281 

A\ Prol' Carlos Cunha, n°326!, Calhau, CEP 65076-820 

São Luis - Maranhão 


