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ANEXO III

(DEcLARAÇÃo DANDo ctENctA DE euE cuMpRE pLENAMENTE os REeursrros DE HABTLTTAçÃo)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Carta Convite ne 00U201.9, que cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para panicipação no presente certame.

Teresina-Pl, 30 de janeiro de 2019

strong de Oli tra Silva

cPF Ne 688.828.153-15
Sócio- proprietário

www. aossoftwa re. com. br

b

Quadrar6 Casa 7- Conl DirceuArcoverde I

Bairro ltarare- CEP: 64 O77-O3O- Teresina-Pl
Tel (46)- 3221-6835- 99922-0495

CNPJ:'1 0.368.980/0001-33
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE

(Lei Complementar L23 /2006.)

Eu, ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA, portador (a) da Carteira de ldentidade R. G. ne.1.376.958 SSP/PI e do CPF:

ne688.828.153-15 representante da empresa A. O. S. SOFTWARE LTDA CNPJ: ne10.368.980/0001-33, solicitamos na condição de

MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade de Carta 001/2019, seja

\/ 
do o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei complementat ne. !23/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4e do artigo 3e da Lei

Complementar Federâl ne. 123/2006.

como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃo emitida pela Junta comercial para

comprovação da condição de MicroempÍesa ou empresã dê Pequeno Port.

Teresina-Pl, 30 de janeiro de 2019

,/ á;2"
strong de ira Silva

cPF Ne 688.828.153-15
5ócio- proprietá rio

www. aossoftwa re. com. br
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Quâdra: 6 Casâ: 7-Conj Dirceu Arcovêíde I

Bairro: ltaÍaré- CEPr 64.o77-o30- Terosinâ-Pl
Tel (86)- 3221-6435- 99922 0495
cNPJ. 1 0 368.980/0001,33
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OECLARAçAO

A A O S SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ ne. 10.368.980/0001-33, sediada na quadra;6 casa, 7 conj. Dirceu
Arcoverde l, Bairro ltararé Cep: 64.077-030 TERESINA - Pl, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) ARMSTRONG
DE OLIVEIRA SILVA, portador da Carteira de ldentidade ns1.376.958 SSP - Pl e do CPF ne688-828.L53-15, âbaixo assinado, em
cumprimento ao solicitado no Edital de Carta Convite Presencial ne. OO1./2O19, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fâtos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) ânos em trabalho noturno, perigoso ou

'salubre, e menores de 1"6 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a pãrtir de L4 (quatorze)
\-íros, nos termos do inciso XXX|ll do art. 7e da Constituição Federal e lnciso V, AÍ1.27 da Lei 8666/93, com relação determinada

pela Lei na. 9.854/L999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções técnicas,
comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso lll, do art. 9e da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei

Complementar ns.04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2", art.32, da Lei ne.

a666193)

Obs.: No caso de micro-empresâ e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 723/2006, possuir alguma restrição na

documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declêração.

Teresina-Pl, 30 de janeiro de 2019

strong de Oli ira Silva

cPF Ne 688.828.153-15
Sócio- proprietário
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www. aossoftwa re. com. br
Ouad.a: 6 Casa: 7-Conj Orrceu Arcovêrde I

Bairror ltarare- CEPr 64.O77-O3O- Teíesrná-Pl
Tel (86)- 3221-6835- 99922-0495

CNPJ: 1 0.368.980/0001 -33
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NUII!RO CE INSCRçÁC
10.368.1601000r -33
TIAÍRIZ

coMpRovAr{TE DE TNSCRTçÂO E OE S]TUAçÃO
CADÀSTRAL

27tASÍmOà

À O, S. SOFTIITARE LTDA

cÔot6o € DÊsôRlçÁo DA ATIIIO^DÉ ECOIiôUiCA PR NCTPÀL

i17.51-2.0'l - CorÉrêio vaÍ.jiatr ..r.clrlizado d. eqoipam. os . sup.im.ntos de iríormátlca

cÓotco É oEsiRção oAs Ânlloao€§ Ecot{óMrcÂ§ sEcuNoaRtÀs
95. í1+O0 . Râp.râçâo . ínânulençào ô comput doÍa. . d. .quipâr}. io. pe.itóÍicot
62.01§.0'l . DêrenvslvldEnlo de prooíama. da comprládo. Bob sooonErda
62.0+1{0 . Suport€ tácôlco, maôutenção € oulÍor s€Íviçoa êm lecrologia da lntdmaÉo
62.0$l{0 - DslonvolyiÍnanlo o lbcnçiarlerto dG progÍamâs ds computadq nâo.curtoírlzáYob
íE.3&0{3 - Replldução dr toítw.re sm qu.lque. rupoÍte
63.1t€{O.Trrt morto dô dado., provgdoÍ6 do sôívlços de,dlcaçto e !GwIç6 de hospêdrgem rlâ lÍúcÍnêl
í8.í3-O{9 " lml.o!.âo d. ú.tariC pârâ oúror usôr
73,Í$0€9 . Outrs! âtivldrÍlia dê públiçldqde não o6pêcificadas rntoíormônto
82.19.94í " Fo{ocóp|.3
E299.7.9t . Outras ,tividsdê3 dô aêtviços p.êstãdo9 Fiocipálmcôto às efiÊrotâa oáo especiricad!3 rntarionnaílt€
§,3G,2{3 " Í..nrpoÍlâ rodovióÍio & p.ôdutôe pe.igo.o!
{9.3G.2.0í . Tranrpo.t Íoalot iáÍio dâ ca.Ot, êxcato produroa paÍiroaoa ê mudançaa, municipd

cósGô E D€sc&çÀo oA NAruRE2Á Jutlqc
20ô2 . Soci€dãde E tlgtrárla Linitada

Q OIRGEU ARCOVERDE I 7
CONTPLEMEMIO

QUADRÀ06 CASA 7 SALA A

cÉÍ,
84.071420

BÀRROIISTPJTO
ITÀRÂRE ÍÉRÊSINA

ÉTtD€REÇO EI-SIRONICO

CONTRATUÂICOI{TROTEC@BOL.COT.BR
ÍEtÊror{E
(88) 3237.5928

Et{rE a€o€R,lílo REsaoNsÀ!€L (ÉFR)

sl:1rAÇ^o cÁDÀsTFA
AÍtVA

oAÍA OÂ Sru §ÃO CâOASTRÂI

23109/2008

MOIVO DE SITU^ç^O C^OA§iRA]"

s,rJAçio ssâEcrÀl oÂÍa DÁ §Íl.lacÃo ÊsPEctaI

oo ÊslÀa€rEÇirENÍo lNoMÊ ot fÀNl^sta)

PI

v Ar'íovâdo pêle lnstruçào No.Ín tiv8 RFB Ít'1.Ài4, dc 06 do.nrio de 2016.

Émitido m diâ 1úIUãXE àô 1sl0a:18 (d.tB . horâ d. BraBiliâ). Pârinar llí

§

K
httpJ^^/u,14,.íeceita.fazenda.gov.bílPêssoaJuÍidicá/CNPJ16Ípjreva,/Cnpjrevâ-Sdio1âcão.âSp
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,r'i:§ftlPt§Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria N4unicipal de Finanças

ALVARÁ DE LOC ALIZAçÃO N

vALIDADE: 3010912419

INSCRIÇÃO MII}'ICIPAI, CPFICNPJ
100937-0 r 0.368.98010001-33

R{ZÂO SOCTÀL
A O S SO}-TWARE LTDA ME

NOME FANTASIA
*:t **a*, *1i* a*,r**

NUMEROCONTROLf,:
0075599i l8-09

DATA ABERTURA
25/l l/2008

LOCÀLrZAÇAO
QUADRA 3,7 - CASA: 07;QUADRA: 06;SALA: À;
BAIRRO ITARARE
TERESNA'PI - CEP: 64477 -020

,\TIVIDADE(S)
475I.2IOI4O. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIME}ITOS
DF, INFORMANCA
l813-0/99-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
I83O.OIO3.OO. REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQI,ER SUPORTE
493O.2IOI.OO. TRÂNSPORTE RODOYI,ARIO DE CARCA, EXCÊTO PRODUTOS PERIGOSOS E
MUDANCAS, MUNICIPAL
4930-2IO3.OO. TRAIISPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
620I-5IOI.OO. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
ó2O3.IIOGOO. DESÊWOL\{MENTO E LICENCLAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
NAOCUSTOMIZAVEIS
6209.I/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMACAO
631 1.9/OO.OO - TRATAMENTO DE DADOS. PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAÔ E
SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
73I9.0/99-OO . OI.ITRAS ATIVIDADES DE PI]BLICIDADE NAO ESPECTFIC
ANTERIORMENTE
8219-9/01-01 - FOTOCOPTAS
8299-7/99-OI - OUTRAS ATIVIDADES DL, SERVICOS PRESTADOS PRINCI
EMIRESAS IjAO ESPECIFICADÀS ANTERIORMENTE

TE AS

Este contribuinte esrá autorizado â desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas
da lei, de que conhece e âteDde os requisitos legais exigidos parâ frrncionamerlto e exercicio das atividades
econômicas coDstântes do objeto social. no que respeita ao uso e ocupação do solo, as âtividades domiciliares e

lestriçôes ao uso de espaços públicos acessibúidadc c de segurança sanitária, âmbientâl e de prcvenção contra

951r-8r00-0r - REPÂRÂCAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DÊ§$nP
PERIFERICOS \§. .ã** w

FUNCIOl§AMENTO
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Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

.;
i"ill§U[fq.l

N' Via: -1

ALVARA DE LOC ALIZAÇAO E
FUNCIOI§AMENTO

NUMERO CONTROLE:
0075599118{9

incêndio e pânico. O coatribuinte rcconhecs que o não atendimento & estes requisitos acarret$á a suspensâo e a
caaüção subsequelrte do Alvará de Funcionarnento. nos termos da legislaçâo vigente
R"ESSALYÀ: .{ VÂUDADE DESTE ATVARTI DE I,OCÀUZÂÇÃO E FUNCIONAMENTO Df,PENDE
DA MAIÍUTTNÇ.Â,O ATUALIZÂDA DAS LTCENÇÀS SÀNTTÁRIA, AMBIENTAL Df, OPERAÇÂO E
DO ATE§TADO DE NEGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORMÊ
LT,GI§LAÇÃO VIGEXTE.

Enitido em: 0l/10/2018

Códito Autenticidrde: f,39C2À876783888Í

s

I

VAl..ID.{DE: 30i0912019
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PM .FOLHANO íK
PROCESSO

A

tr Govemo do Estado do PiauÍ
Sêcrêtaria Especial dâ Micro ê Pêquêna Empresa - SEMP
Junta Comêrôial do Estedo do Piauí

ODALIDADE

.ul

CERT|DÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nâcionâl de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Csrtificamos que as informaçóes abaixo coílslam dos documentos aaquivãdos
nesl,a Junta Comercial e são vi na data da sua

JUCEPI

C.tnd &cid
R3 ã0.0@,00 (d'z.nlor. díqq.ír.. õl nri.)

Rl 2aa.m.O (.rsnb. â cÍ'qxfi, t,xl írir)

Ê!l. en d& tri .ínE aioratlc.rí.nb.m zol142013. âs 06:45,46 (hoáno do BrlÚ4.).
s. nlp/!3.a. v.ri&sr -c âúlÊntuad. rú tdP.'.1à.iitaerlodt t.rl€ú.B. cd o cld{o^x,zsrc.

Ptcí 800482350

Raimifido NoÍüib ilê Olveira M.onieiro Júnlor
'SecrêtáÍio Gerâl

:{s-\s
rmtil!IlümrumtrruruEBMrf f

Prc1800482350

Raimúndo Nônàtó dê oliveira Mônieiro Júnior

@'

Protocdoi ÊlC1 800r18235Cilóm. ÊmD€rryid: A O § sOFÍwÁiE lTÍrÂ.G
{átur..: Juídlcã: So.iodãdê Edpr.Éáda LÍllt dà

2i200t&ô39
cxtJ
103€4.9E0rc00133

llrà rL aio cdt lir{d6
23É942@6 23m€/?COô

,l§ 7. C- 07, S t "À OIRCÊU -t-..in m - CÊP 6.0rü0

|om CPF/gll?J

^iâtslRor{G 
oÊ ouvER^ §f,vA 888!ã.15}15

raolt. CPFTC|PJ
qrle$a 

^NGEIÂ 
DE OLNETR 106.0lô33{6

làr6dPlçao no epalrl
F!200.@,00
PrrHp.sao no cap{.l
Rt 50.000.00

S

N

b. rb Aôíiil.t dor

ARM, TRONG DE OLIVEIRA §ILVÂ 684.828.1 5&r 5

slor,ao

SEM ST ]US

Od.
l4D5UO1a m180r68tll 223l223-BALANCO

S€cÍetário Geral ,

Íami@ do d.d:üô

d
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ESTADO DO PIAUI
PRETEITURA MLJNICIPAL DE ]'ERESINA

SECRETARIA MUNICIP,{L DE FINANÇAS. SEMF

rL,ll,r

MODALIDADE

, r):_

cooRDENAÇÃo ESpECtAL DA RECEITA oo uuNtcíplo

CERTIDAO CONJUNTA NEGATTVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNTCIPIO

côorco DE coNTRoLE: ffio32lo/19-79

CPF/CNPJ: 10.368.98010001-3i

CONtribUiNtC: A O S SOFTWARE I-TDA I\'IE

Ceíificamos para os devidos fins de dirrito que, até a presente data o contribuinte acima
identiÍicado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na
legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Âtive
quaiquer débitos que venham a ser posteriormente apurâdos em seu nome, conforme estâbel€cem os arts-
456e 457 da Lei Complementâr n'4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tribuúrio do Município de
Teresina).

Emissão: Teresina-Pl. às 08:45:38 h" do dia l4i0l/2019
Validade: l4l(r'rl2}lg
(lenidão sem validade para transferência de imóvel em cartôrio.

Observações:
- A aceilâçáo dêsts declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na intern€t, no endereço

hrtor/wuÀ'.teresina.pi.qoY.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ esÍe documento.
- Certidâo emitida conforme modelo definido no anexo l. do l)ecreto no ,1313/2011

r--§
§'\$t

Códiso auteíricidsdê: .íó9ó5988 I tiA3Â826

N" Via: I
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PM . FOLHA NO o

, t):_

GO\,ERNO rxt ESTÂOO O<» rt,rUl
SECRETARIA DA FAZENDA

PROCURADORIÂ TRIBUTÁRTÀ

sEÇÂo DE INscRrÇÀo É coBRÀNÇA DA DivrDA A'flva Do EsrÂDo

CDRTIDÃO QUÂNTO A DÍVIDA ATIVA DO DSTÂDO
n'190110368980000133

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativâ PGE/PI n" 0ll20OS)

Ressalvado o direit«l da Procurrdoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que
venham a ser apuradrs, certiíico para os devidos lils, a requerimento do(a) interessado
(a), que, revendo os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral do
Estado do Piauí, verifiquei nsda existir em nome do(a) requerente acima idenliÍicado(a)
âté â prêsetrte data e horário, c, para constar, foi emitida a preseDte certidão.

-Chefe dâ Seçâo de DÍvidâ Ativa-
Procurâdod, Gêrâl do f,stâdo

Proturadorir Tributária

tr§ÍITIDA vfA IN]'EIiNET EM 23101/2019, às 09:50:03

VAI,IDA ATE 23/0{/20I9

\§

§\

ESTf, DOCU;VIENTO NÃO TERÁ VÂLIDADE ÂNTES DE SUA AI'TENTICAÇÁO
VIA I\'TERN[,1', \O STT.E

h :llt'eb*s.sefaz.pi. .brlccrtidaoN ativa,T alidarCcrtidao.

IDENTI I. ICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.531.,134-4

CNPJ/CPF

10.368.980/0001-33

RAZÁO SOCIAL

A O S §OFTWARI LTDA ME

Châvc prra Auaeoticâção: 9EAo{BFGBoE,S-EBl7-09C0-AA8A-FI88-85F0

PROCESSo ,r / Yc ú LJ + -
MODALIDADE ÍU ..---

d
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09/01/2019 Plt4 .FOLHANO

PRO;ÉSSO J( t ?L /LJZ__

MINISTÉRP DA FAZENDA
Secretaria da Rgcsita Fsderâl do Brasil
ProcuradoÍia€êÍal da Fazenda llaclonal

CERTIDÃO POS]T]VA COU EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB]TOS RÉLATIVOS AOS ÍRIBUTOS
FEDERAIS E À OTUDA AT]VA DA UI{]ÃO

Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA
CNPJ: 10.368.98{11000í-3i}

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍevêr quaisquer dívidas dê
responsâbilidade do sujeilo passivo acima identificado quê vierem a ser apuradas, é certificâdo que:

í. ôonstâm débitos âdministrados pela Secretâria da Receila FedeÍal do Brasil (RFB) com
exigibilidâde suspênsa nos leÍmos do art. 151 da Lei no 5.172, óe 25 de outubro de í966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial qua determina sua
dêsconsideraÉo para fins ds certiícação da ÍegulaÍidade tiscâ|, ou aindâ não vencidos; e

Contormê dispGto nos arts. 205 e 206 do CTN, êste docxrmento tem os mesmos efeitos da cêÍtidão
negativa.

Estã certidão é válida para o estabêlecimonlo matriz e suas filiais e, no caso de entê íêdêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direla a êle vinculados. ReÍerc-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB 6 da PGFN e âbrange inclusive as contribuiçôes sociais previstãs
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrêÍo único do art. '11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação destâ certidáo eslá condicionada à veriÍicação de sua autenlicidade na lntemet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bn ou <hllp:l lvtykpgír..goy.br>.

CeÍtidão emiüda gÍatuilamente com base na Portaíia Coniunta RFB/PGFN n" 1.751, de ?,1012014.
Emitida às t 2:'18:12 do dia O611112018 <horu e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2019. "'
C&igo de controle dâ csrlidão: C7ãD.DFo7.DCí3.04{lD
Oualquer rasura ou emenda lnvâlidaÍá este documento.

§
\

1t1

t)

MODALIDADE PIl

2. não constam inscrições em Díüda Ativa da União (DAU) na Procuradoriâ-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

à
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PRocESSo-[gls[ú?-
MODALIDADE V

*on , rJ:_

t
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GOVf,RNO DO ESTAIrc DO PIAUi

SECRETÀR,IÂ DA FÀZENDÀ

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E IRIBUTÁRIA
n' 18121310368980000r330r

RAz^osocr^L
A O S SOFTWARE LTDA ME
r\DIRtco
CNJ DIRCEIJ ARCOVERDE I 7 QUADRA 06 CASA 7 SAI-A A

BATRROOI] DISTRÍTO

II'ARARE
uL-\rclPto
TERESINA

lcrr
tí64077020

FOfit(s) fi.(s) t Ax (1.)

cPr,cNPJ (X')

10.368.980i0001-33
Disc?rCÂo f,STADUAL

19.531.434-4

Ressalvado o direito de a Fazenda llstadual cobÍar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ceÍifica-se
que o mesmo enconha-se em SITUAÇAO FISCAL REGULAR.

EIVÍITIDA VIA INTERNET EM 13/1212018. às 10:10:42

vÁt.lDA ATr, ttto2t2otg

ESTE DOCIIMET\ITO NÂO TERÁ VALIDADE ANTtrS DE SI.JA AUTE\*TICAÇÃO
VIA INTERNE,T, NO §ITE

n r //w eb as, scÍaz. i.gnv. br/certidao§ituacao/js alidarCertidao. §

Cbavê parâ Araeniicaçno: .4.725-964D-002D'EoCB-B.lD6-DlF8-CDoD-o9ó6

Certidão emitida com bâse nâ Portaria GSF no 106/06, tle 12 de abril de 2006.

Quaiquer rasura ou emenda invalida!'á este documenúo.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data dgxú emissão.
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C/|.,Xá.
cA.rxê ÉcoNô$raA FEDÊÉÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

InscriÉo: 10368980/000133
RAZãO SOC|AI:A O S SOFTWARE LIDA

Endereço: QD 06 CS 07 / DIRCEU ARCOVERDE ! / TERESINA / Pl | 64077'
o20

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

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

Validade: t1/OL/2o79 a O9/o2/20t9

Certificação Númêro: 201901 1 103272059801323

Informação obtida em 23/oL/z0l9, às 10:45:51.

A utílização deste Certificado parâ os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,calxa.gov.br

https :/lconsulta-crf.caixa. gov.br/Empresa/CrfiC-rflFgeCFSImprimirPapel.asp 2310U2019
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CERTIDÀO NESÀTI\/À DE DEBITOS TRàBÀTEI S1IÀS

NoÍnê: A, O. S. SOFTWARE L?DA

{MÀrf Iz E rÍLIÀIS) CNPJ: l-0.368.980/0001-33
CerE i,dão n": 159'1 61636/2018
Expediçào:21 / A9 / 20'-g , às- 13:50:59
Validacie: 25/03/2X1.g /t31 ,".nto e ri:enta) dias, ccntados da da:a
de suâ expedição.

Cert.if lca-sê que À. O. S. §OETràRt trlDl
(ta'ÍRlz E rIÍ.IÀIS), inscrj-to(a) no CNPJ sob c no

10.368-98O/O0O1-33, Ni.o coNslÀ do Bancc Nacionâl de ,evedores
Trabal.hisEas.
Cercidão emiticia com base nc art. 642-À cia Consolidâçâo das Leis Co
Trabalho, âc.rescen:ado peia Lei n" 72.440, de ? de julho dê 2011, e
na Rêsofução Admin:stratjva no 147C12011 do !rlbunal Superior Õo

Trabaiho, de 2{ de agosto de 201i.
Os dôdos constantês desta Cêrtidãô sàô dê rêsponsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esLão atuaiizados até 2 (dois) dias
arLter j.ores à daaa dâ si:e expediÇão,
No caso de pessca jurídica, a CêrtÍdão atêsta a empresâ em relaçáo
a todos cs sêus estabelecinentos, agências ou filiais.
A aceitação dêsta certidâo ccndiciona-se à verificação de sua
autenEicidade no portal do ?ribuiã1 Supêrior do Trabalho na
lnternet (n'!tp: /./www. !st. jus.br) .

Cêrtidão emitida gratuitamênLe.

INFOR!4ÀÇÃO Ír.{9ORTÀr(rE
Do tsanco NacionaL cie ievedores TrabaihisLâs constan os dados
nêcessários à ident.iflcaÇàc das pessoas naturais e jurídicâs
inaciinplêntes perante a Justiça do Trabalho quantô às obr.igâçÕês
estabeleci-cias êm sentença condenalóriâ transitada em lu:qâcio ou eÍi
acordos judic:als líabalhistas, l::clusive no cÕncernente âo
recol-hinentos pre.ri.denciários, a

emôiumentcs ou a recclhimentos Cete.::m
honorários. a cusEas,

inados em ie1; ou decorrente
de execuçào de acordos fi:nados pe::ante c Mlnr-stério Púb11co do
Trabalho cu comissá.c de Concj-iiação Prévia.
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PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PNUI
CORREGED9RIA GERÂL DE JUSTIçA
DISTRIB].,IÇAO DE í' GRAU
CERÍDAO ESTADUAL

MODALIDADE

,U:

)ú

cERnoÀo NEGATTVA DE FALÊNC|A, CpNGORDATA, RECUPERAçÃO JUO|C|AL OU
RECUPERAçAO EXTRÂJUDICI.AL

oERT|DÃO No 1450077

O Tribunal de Justiçs do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, rôvêndo os registÍos de
distribuiçáo de feitos mantidos nos sistemas Themisweb, Themisweb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) ê Sislema Elêtrônico dê ExêcuÇão Unificado (SEEU),
íes§alvâdâs as observaçÕês abaixo, NÁO CONSTAR AÇÔES DE FALÊNCIA CONCoROATA
RECUPERACÁO JUDICtAL OU RECUPERAÇÂO EXTRAJUDICIAL em andamenlo nas unidadês

iudiciáÍias do Poder Judiciário do Estado do Piaui em desÍavor de:

RAZÂO §OCIAL:A O S SOFTWARE LTDA
CNPJ: 103889800ü1133, REPRESENTAITTE LEGAL: ARtISTRONG DE OLIVEIRA SILVÂ
ENDEREçO: QUADRA 06 CASA 7 CJ DIRCEU ARCOVERDE I

BAIRRO: ITARARÉ, T'UI{IC|PIO: TERE§INA - PI

OBSERVAÇÔES:

. CsÍtidâo expedida gratuitamente com base no PÍovimento n'013/20Í7 da Corrêgedorie-
Geral da Justiça do Estado do Piauí;

. Esta ceÍtidãq abÍange apenas açÕES DE EALÊÍIIC|A, cO CORDATA,
RECUPERAÇÀO JUDICIAL OU RECUPERAÇAO EXTRAJUOICIAL;

. Os dados necessáÍios à emissão da certidão são íornecidos pelo so{ictante, sendo dê
exclusiva rêsponsabilidade do destinalário ou intêÍêssado â sua êonÍerência, inclusive
quanlo à autenticidade da própria certidáol

. Esta cêrtidáo náo contempla os pÍocessos am tÍamitaçáo no 20 Grsu dejurisdiçâo do
Tflbunal de Justiça do Estado do Piauí. que deveÍào ser objeto de cêrtidáo especiÍica;

. Não êxiste conexão com qualquer oulrâ base de dados d_ê instituiçáo pública ou com a
Receita Federal que veriíque a idenlidade dô NOMãRAZAO §OCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidâo tem validade de 30 (tíntâ) diãs.

CeÍtidào em[da em 23 de.,anêiro de 2019 às 10 h 20 min

à

A autênticidadê dêstâ cêrtidáo poderá ser conÍiÍmada pela irúemet no site do
Tribunal de Justiça do Eslado do PiauÍ (www.tipi.jus.b0, link "eertidáo
Negativâ de 1â lnstância'. Certidão No 1450077. Código verificador:
77208 DF556 1383D.AC598

FOLHA 1 de 'l
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CONTRATO SOCIAL

I - CINESIA ÀNGELA DE OLMIRA SILVÂ, brasileirr, mâior, soltcira, empres!Íiâ, tratuÍâl dc Clxias -
MA, rascids I 1510111946, portrdore do CPF sob no t06.086303-06, RG ro 14ó.0,8 - §§P-PI, rcsidetrte e
domicilird, rsta cipitrl s Ruâ Depüt8do Beootri Porteh n'.6492, brirro: URUGUAI, Ccp:64.091-1t0,
Tcresirr -Pi.

2 - Àrult§TRONG Df, OLMIRA SILVA, brasileiro, mrior, soltciro, emprcsário, Bstural de Brcrbâl -
Ma [ssdd! a 10/09/1975, poísdora do CPF sob no 6t8.828.113-15 e RG 1.376.958 - SSP-PL rcsidcDte e
domiciliad, ne§ls câpitrl â Rur Depul.do Benoai Ponela Do 6492, Bsirro: Uruguai Cep 64.D1-1t0,
Teresira - Pi. Unicos sócim resolvem de comum ac{rrdo rbrir ülEâ sociedrde €mprss{ris llda, I}e rcordo
com rs clrúaullls âbairo discrimiladas:

CLAÚSULA PRIMEIRA: Â sociedade girârâ sob â deromioâçáo social de! A. O. S. SOrTWARE LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA: A sed€ de sociedsde localizâ !8 Ru. Depstrdo Bcloni Poíeh o', 649, brirÍ!:
UrrSuii, CEP: 64.091-lto Tcr.rirr - Pi,

CLAU§ULA TERCEIRÂ: O objcto dâ sociedlde é;

47.51-2il00 - Comérsio vrrejiste cspccializado de cquipameotor e s[primcrtor de iDformática.
95,11-M[ - RcparaÉo G mstrutcrçto de comprirdores ç dê equipemcotos pedfóricos

CLAU§ULA QUÀRTÀ - O Capital socirl é de Rt 10.000,00 (dez rnil reth), divididos êm 10.000 (dez mil
catas) tro vrlor dc R§ 1,00 (hum rcal) cEda umr.

CLAUSA QUINTA: DA SUBSCRIÇÃO E TNTERGRÂLIZAÇÂO DO CAPITAL

O sôclo ARJTISTRONG DE OLIVEIRA SILVA subscrcve &ü0 (oito mil) cotâs tro vd,oÍ total dc
8.000,00 (oiti mil re8is), iDtegràlirâdo em moedt corr€ste do pais.

2. A sócia CINf,SIA AI{GELA DE OLTVEIRÂ SIL!â stbscrúvê 2.000 (duss trlil) c-otrs ro
yrlor totsl dc 2.000,00 (dois mil rcais), irtegrslizsdos cm tnoedr corretrte do prí§.

CLAUSULA §EXTA: O capitel seú distribüido dâ sêguitrte formâ;

CÍNESIA ÀNCET,-{ DE OLIVEIR{ SILV
-...*----n$ 

2.000,00

AR,\I§TRONG Df, OLIVEIRÂ SILV { 8.q)0,00

CLÂU§UIÀ SETIMA: A sdmitristrrç§o ds sociedade seú exercida pclo sódo sdmiDLtrador isoladrDcrtcr

ARM§TRONC DE OI,II'EIRA SILVÀ

CL.{U§UIÀ OITAVA: Â sociedrdc inicia suas eúvidades s prrtir dr datr deste contrato c scu Prrzo de

duração scrÍ por tempo irdeterrni[sdo.

CLAUSULA NONA - Os sôcios tcrão diÍGiÍ6 a ums rctiradr mêmal a titulo dc prólirborc' quê scrá Prrtes
iglrir c rcÉo lc},rd.8s a3 cootrs de r$ultâdo do ercrcício trõo podeDdo slrpcrlr o limite estabclccldo pde

A. O. S. SOFTWARE LTDA
RUA DEPUTÀDO BENONI PORTELÀ N'.6492
BAIRRO: URUGUAI
CEP: ó4.(»l-160
TERXSINA _ PI

§8
à

ffi
\l'

legislsçio do imposto de rerda.

iúoDALTDADE lLl
, rJ: \.-:-=: 

=a: -

TOTAL--*_- -Rll 
t0.000,00

@



CLÂUSULA DDCIMA - Da rcsporssbilidâdê dos sóclos - À
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PROCESSolrlVc /-LL?__

<iqs'rricir.s fica

CINESIA ANCELA OLTVEIR{ SILVA
n"G 146.043 - S§P - Pr

-3oci, cotkl.-

importl[cir-totrl do scr crpltrl sochl, mris lodoo rlspondcD
t rmos d! l*ishçío cn ügor.

-ÇL

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - .Ào tertrritro de crdr rrercício tocirl, Gm 3l de DezcEbro os
rdmi[istradorcs prctúrâm cootNs, procedendo À elsborrçlo do illveltsrio, do brlsLço patrlmonirl e do
bsla!ço de resl|lirdo eco!ômico, câbeÍdo I 3lc§, ns proporção de suas cotas, lucros ou perdrs rprrrda§'

CL{USUL^ DI)CIMA §EGUNDA: Os sdministrâdorcs declerrm sob as peaas da lel, d€ quc trlo €stlo
impcdidos de ercrccr s adminbtrâÉo d& socicdrde, por lei especial, ou em úrtudc de co[deB.çâo criulad,
oü sejr, por 3! ÊncortrereD sob os cfeitos dola, r peor qoe vede' riodr qu! têmporârirmêtr1c, o accsso I
csrgo públiqg, oo por crime frliE€narr, de prevaricsÉo, pcitr ou subano, coDcnsslo, pecrhto oü cotrtn
ecoromi{ pdpular, coltrâ o sistems Íirsnceiro necionel, contra !orm{3 dr d€fêo da coDcorrêtrcl8, co[trs rs
rclrçôes dc colEumo, fó publica, ou a propriedade.

CLAU§ULA DECIMÂ TERCEIRA; Ds dissolüçôo e tiqüldrÉo dE socjêd8dc - A 3ocledrdc somclt€ srrá
dissolvida tros câsos prcvistos pela legislaçâo em vigor c/ou pclo coDscrso unânimc dos sócios, com r morle
ou retiradr dc un dos sócios r socicdrde oão se dissolv.rí.

CLÁúSULA DECIMA QUARTA: Os sócios elegem o foro ds cidrdc de Tercsinr, crpit8l do estrdo do Pirqi,
prr! didmir.r qqestõ€§ resultsnte3 do presetrte cortrato, se rcjcibdo ouaro qlalqrer, por mris priülcgirdo
que scje, E !§irtr, Justo € cortrÂtadoô sssiratrl r prescote rlterrÉo coDtrrturl co tÍ& (03) vi,s de igu.l
teor, drtr e foÍrrs, pare um só eÍeito, jutrtamerac com as leslemsthr sbriro.

TercslDa, l0 de §ctembro de 2008,

Teslemuíhas:

KT:UI,IANE AIBUQU
RG 23ó8.089 SSP - PI

DE OLryEIRÂ SILVA
9/z.s

&G:1376.958*SSP*Pl
-socio iüqiDistrador-

Uf, TA

S-L.,r11'o.
WTL§OIi LOPES DA SILVÀ SOBRINMO
RG: l.El0.85l- SSP - Pl

N)

N\
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À O. S. SOFTWAR.E LTDA. ME
RUA DEPUTADO BENONI PORTELÀ N" ó492
BAIRRO: URUGUAI
CEP: 64.091-180
TERESINA*PI
CNPJ: 10.368.980/0001-33 NIRE; 22200300839 EM 23/092008

CLAUSULA SETIMAT A administtrçí

ÀRMSTRONG DE OLTVETRA SILVA

PRI}TEIRO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

I - CÍNESIA ANGELA DE OLMIRÀ SILVA, brasileira. maior', solteira, empresaria, nstuÍâl de Csxi{§ -
MA, rsscida a 15/01/19,16 portadors do CPF sob no 106.086.303-06. RG no 146,0d3 - SSP-PI, residerte e
domiciliada trcsta c8pitsl a Rra Deputado Bêroúi Portêla no.6492, b&irro: URUGUAI, Cep:64.091-ltQ
Tcresina - PL

2 - ARMSTRONC DE OLMIRÂ SILVÀ, brosil€iro, maior, solleiro, empresário, nâtural de Bscabât -
Ma nascida a 10/09/1975, portadora do CPF sob nô 688.828.153-15 o RG 1.37ó.958 - SSP-PI, rosidcnle c
domiciliâda nests crpital s Ru& Deputldo BsDori Poúels na 6492, Bairm: Uruguai, Cf,P 64.09f-18{1,
Tercsitrâ * PI. Unicos sócios resolvem de comum acordo alterrrâ o contrsto sociel da sociedrde empresrris
llda. De scordo com rs clansulas.beiro discrimiDsdas:

CLAÚ§ULÁ PRIMEIRAT À sociedâde gira sob a denomioaçâo social de: A. O. S. §OFTWARE LTDA-ME.

CLAUSULÂ §EGUNDAT A sede da sociedade psssrra a ser locslizâds na Ay. Jockcy Club r'. 29 Ediílclo
EUROBUSINESS Ssla 01, tóríeo, bsirro: Jrickcv, CEP: 64.049-240 Teresire - PI.

CLAUSULA TERCEIRÂ: O objcto da sociedade él
47.51-2100 * Comércio yar€jista €specislizado de cquipamentos e suprimertos de informática.
95.11-8/00 - Reparação e merut€nçÀo dê comprtâdores e de equiprmentos periféricos
62.0I-ílXl - Desenvolvimento de proSramas de compüt dor rob ercomerda.
62.0F1/lx) - Srporte téctrico, msrulenção e otrtros serviços em tecDologis dr iDformsçío.
62.03-l/00 - Dcsenvolvimesto e liscúciamento de progrâmâs de computâdor rio - cusaomidvcis.
62.0+0/00 - Corsultori. em tecíologis da iaíormaç!o.
18.30{/03 - §oítwsre cm quâlquer suporte pâra difüsâo co(leÍcial' . pârlir de grâvações originai§;
repÍodüção de
CLAUSULA QUARTA - O Crpital sociâl é de R§ 10.000'00 (dcz oil reais)' divididos em 10,000 (dcz mil
cotss) ro yalor de R§ 1,00 {hum rêal) cada urnr,

CLAUSA QUINTA: DA SÜBSCRTÇÃO E ]N'TERGRALIZAÇÃO DO CAPITAL

O sócio ARMSTRONG DE OLMIRA SILVA subscreve &000 (oito mil) cotss Ío valor totrl de
8.000,00 (oiti mil reais), inlegrrlízado em moedr corÍtrte do p8is.

2. A sócia CINESIA.ANGEL.{ DE OLIVEIRA SILVA sr6screve 2.000 (duas mil) cotss ío.
valor total de 2.000,00 (dois mil reâis), integralizados em moeda correlte do país.

CLAIISULA SEXTA: O câpitâl será distribuído da scguinte Iorm8i

CINESIÂ ÀNCELA DE OLIVEIRA SILVÂ-.---_---.-- 
-R§ 

2.OOO,OO

ÂRIvÍ§TRONG DE OLTVETRÁ SrLvÂ- ----R§ 8.000,00

TOTAr-*----- --RS 10.000,00

CLAUSULA OTTAVA: A sociedsde inicia suas atividsdes a paúir da dstâ doste conlrato e seü prrzo de
dsÍâção seú por tempo itrdct$rmillado.

CLAUSULA NONA - Os sócio6 tcrto dircitos a um, retiradâ rnersal s titulo d. prôl8bore, qüc 3crá psrtcs
iguais e serão levadss as cortrs de .csultâdo do exertício nio podendo superrr o limite estaballcido pGl.
legislsçÃo do imposto de relde.

o da socicdade será exercida pelo sri(p administrsdor isolldrmctrtcl

\syj

W

Q \}

MODALIDADE y't/
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CLAUSüLA DECIMA - Da responsabilidade dos sócios - n ,.rporol
impoí§ncia total do seü cspitâl sociel. mais todos respondem solidariard
tcrmos da legislsçlo êm vigor.

I PROCESSO OtrÇr l r. t?
MODALIDAOE

bilidâ dos sócios lc3

ente

CINESIA ANGE DE OLIVf,IRÀ SILVA

CLAUSULA D}:CIMA PRIMEIRA - Ao termitro dc csda ercrcício 3ocial, eÍB 3l de D€zembro o!
gdmiristradorcs presüarsm contss, procedcndo à êlaboração do ií\.€r|tario, do balanço prtriootri8l e do
balrtrço de resultrdo ecoDômicq csbeldo â eles, nâ proporçlo de suas coaas, lucras ou p€rdas !puradr§,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDÀ: Os âdministrâdorcs dcclrrâm sob as pe.ras ds lei, de qüe trâo cstlo
impedidos de excl.cer . edministração da sociedadc, por lei cspecial, ou cm virtude de condenaçâo criminal,
ou seja, por se encontrarem sob os efeitos dela, â peía que vedc, ainda que temporôriame[le, o ec€sso ,
cargo público, o[ por crime fslimertar, de prevaÍicâçío, peitr ou suborno, cotrcüssío, peeulrlo ou cotrtra
€conomi, popular, cortra o sislems firâ[ceiro racionrl, coitrs trormâs dc defesa d8 corcorêrcir, cootra as

relaçôes de coosumo, Íé publica, ou * propriedade.

CLAUSULA DECIMÂ TERCEIRA: Dâ dissolüsâo e liquidaçâo da sociedade - A sociedade sors.rte scrá
dissolüde oos casos prcvistos pel! legislsçio em vigor c/otr pelo conscoso unânim. dos sócios, con ! oortc
ou retirada de um dos sócios a sociedado nio sc dissolverá.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Os sócios elegem o foro dâ cidade de Teresira, cspital do estsdo do PliüI,
parâ diímir as questô€s resültrÍltes do prêsênte contreto, .e rejeitrdo oütro qurlquer, por ÍBais priülegirdo
que sejr, E assiD, juslo Ê contratsdos assinâm a presente sltêraçáo contratual em lrês (03) viss da igud
teor, drt e formr, para um só efeito, juntamenle com Es teslemunhs abairo.

Tcresinr,02 de iusrço dc 2009

ÀRIISTR DE OLTVEIRA SII,VÀ
5"7"r-

R.C: 1.376.958-SSP-PI
-Sticio Administrador-

'Icslemunhas:

KEULIÂNE ÀLBUQI]
R6 2.368.089 §SP - Pt

UE

ü É.1.. t .,e
N

R,C: 1.810,851- SSP - PI
s .{ SIL! A SOBRI\TIO

JUNTA COTIERCIAL DO ESTADO DO PNUÍ
CEFÍIF|CO O REGTSTRO EM 04/03/2009 SOB No: 231163
Protocotoi 09/00859&',. DE

E ip!ê!.:22 2 0030083 9Àassci:liÃÂEL:0À-vE

JO EOUAROO PEREIRA FIIHÔ
SECR€TARíGGÉRAL

§

t:'

I

i

I

R-G 146.043 - §SP - Pr
-§óciâ Cotistr-
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A. O. S. SOTTWARE LTDÀ. ME
A\/ JOCKEY CLUB, N'299 E,DIr. EUROBI,SINESS SALA OT TERREO

BAIRRO: JOCKEY
CEP:64.049-240
TERESINA -PI

CNPJ: 10.368.980/000r-33
NIRE: 2220030083-9 EM 23.09.2008.

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

I - CINESIA ANGELA DO OLMIRA, brasileira, maior, divorciada, empresaria, natural de
Caxias - MA, nascida a 15101/1946, portadora do CPF sob no 106.08ó.303-06, RG no fff.043 -
SSP-PI, residente e rlomiciliada nestâ capital a Rua Deputado Benoni Portela no. ó492, bairrol
[iruguai, CEP: ó4.09f-180, Teresina - PI.

2 - ARMSTRONG DE OLMIRA SILVA, brasilciro, maior, solteiro, empresário, natural
de Bacabal - Ma nascida a 10109/1975, portadora do CPF sob no 688.828.153-15 e RG
1.376.958 - §SP-PI, residente e domiciliada nestâ cspital a Rua Deputadô Benoni Portela no
6,192, Bairro: Uruguai, CEP 64.091-180, Teresina - PI. Únicos sócios ds sociedade empresaria
Itda. A. O. S. SOFTWARE LTDA-ME, Iocalizada nâ Av. Jockey Club no. 299 Edifício
EUROBUSINESS Sala 01, térreo, bairro: Jóckey, CEP: 64.A49-240 Teresina - PI, câdastrada
no cadastro pessoa jurídica CNP.I sob n". 10368.980/0001-33, registrado na junta comercial
sob no. 2220030083-9, despacho em 23.09.200E, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente alteração contrâtual, nos termos da Lei rs 10.4061 2002, mediantê â
condição estabelecida nas clausulas abaixo descrimiltadâs:

CLAUSULA PRIMEIRÂ: A empresa com sede na câpitsl do estado do Piaui localizada na
Av. Jockey Club no. 299 Edilicio EUROBUSINESS Sala 01, térreo, bairro: Jóckey, CEP:
64.$49-240 Teresina - PI, passará â ser nâ Rua Prof Mario Batista, N" 69 Sala 06 Elesbâo
Center, Bairro: São Cristoyão, Cf,P: 64.056-030, Teresina - PI.

CLAUSULA SEGUNDA: A partir desta data o objetivo social passa a ser:

47,51-ZlAl - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de iniormática.
95.11{/00 - Reparação e manutençâo de computadores e de equipamentos periíéricos,
62.0f-5-00 - Deservolvimento de programas de compütador sob encomenda.
62.09-1/00 - Suporte lécnico, manutenção e outros serviços em tecnologiâ da informação.
62.03-l/00 - Desenvolvimento e licenciamento de pro grâmâs de computador não-
customizáveis,
62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação.
18.30-0103 * Reprodução de softwâre em qu&lquer suporte.
63.f1-9/00 -Tratamento de dados, provedores de sen'iços de aplicação e sen'iços de
hospedagem rr internet,
18.13-0/99 -Impressão de material para outros usos.
73.19-0-99 - Outrus âtividades de publicidade não especiÍicrdas anteriormente,
82.19 -9 I 0l - Fotocó pias.
8299-7199 - Outres atividades de seniços prestados., pri
especiÍicadas anteríormenle. .;\---..t .
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CL^USULA TERCEIRA: Todas as demais cláusulas e condiçôes estabelecida nos atos
constitutivos, e não alcançados por este instrumento, p€rmanecem em pleno vigor.

CLAUSULA QUARTA: E assim, por estrrem juslos e contratados, assinam o presente
instrumento em 3 (tr'es) vias de ig:ral teor e forma e para um só efeito,

Teresina - PI,24 Setembro de 2013.

,lo-. J *-,r->'1
MSTRONGáE OLIVEIRÁ SILVA

R.c: r56.958 - ssP - Pr
-Sócio Administrador-
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A. O. S. SOFTWARE LTI}Â. ME
RUA ?Ror- MARIo BATISTA, N" 69 SALA oo rlrssÃo cENTf,R

BAIRRO: SÀO CRISTOVÃO
CEP: 6{.056010- TERESINA -PI- CNPJ: 10368.9801000I-33

NIRE: 222003ffiE3-9 EM 23.09.2008.

.IERCEIRO ADITIYO AO CONTRATO SOCIAL

I - CINISIA ANGELA DE OLMIRÂ, brasileira, maior, divorciadr, empÍ6âria, naturd de Cexias -
MA. nascida à 1510111946, port dorâ do CPF sob n' 10,ó.08ó,303-06, RG n' l,ló.(X3 - §§P-PL resid€nre €
domiciliada nest, câpitâl a Ruâ Deputâdo Bcnoni Portela n'. 6492, bairro: Uruguai" CEP: ó4.091-180,
Teresina - PI.

2 - ARMSTRONG DE OLwEIRA SILYA, brasileiro, meior, solteiro, empresário, urtural de Bâcrbrl -
Mâ nsscidâ â 10/09/1975, portrdorr do CPF sob no 688,828.153-f5 e RG 1J76.958 - SSP-PI r*identê e
domicilirdâ trestâ câpitrl â Ruâ Deputâdo Benoni Portela no 6492, Bairro: Uruguâi CE? ó4.091-f80,
Teresira - Pl. Unicos sócios ds sociedade empreserir lldÀ A. O. S. SOFTWÂRE LTDA-ME, locdizrdâ na
Rua Prof Mrrio Bolistr' N" 69 Sala 06 ElesHo Cetrter. Bairro: Sáo Cristovlo, C§P: ó4.036-03ü Tertsina
- PI, cadastnda tro crdostro pessoa .iurídica CNPJ sob no. 10..36&980/0001-33, registrado m junta
comercirl sob n". 222ü)3ffi839, despacho em 23.09.200& deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a
pÍesenle llÍeraçáo conlruturl, nos lermos dg lêi ns 10.40ó/ 2002, mediânte â condiçâo est2bêlecida na
clâusul! !bsixo descriminlda:

CLAUSULÂ PRIMIIRA: A pârtir desta dâtâ o objetivo social passa a ser:

47.51-2101- Comércio varejistâ especialiado de equipâmenlos e supÍimento. de informÁtica.
95.I l-8,/fi) - Reparsçâo e mrnuterçáo d€ computâdores e de equipamentos periÍérico§,
62.01-íü) - Desenvolvimento de programas de computador sob encomendr.
62.09-l/$ - Suporte tecoico, manulençáo e outrc serviços em lecnologia da informrção.
62.0f,-l/00 - Deseovolvimênto e licenciâmento de pro gmmrs de computâdor lão-customiáveis
l8.JG0/03 - Reprodu§o de soft*are em qualquer suporte.
ó3.1l-9/00 -Tralâmerto de dados, provedores de seniços de aplicaçáo e serviços de hospedrgêm na
inter[eL
18.13-0/99 -Impressâo de msterial paro oütros usos
7f.19-0-99 - Oütrâs atividades de publicidâde nilo especilicâd.s âtrteriormentê.
82.19-9/01 - Fotocôpirs
8299-7M - 0rtrâs stividrdes de serviços prcst dos prircipslmentê às empresas não especiÍiqrdas
aoteíormente"

CI,A1JSULÀ SEGUNDA: Todas rc demais cláusulss e coodições esrrbelêcidô Íos Ntos constitutivos, e não
rlcançados por este instrumenlo, permânecem em pleno vigor.

.1

CLAUSULA TERCEIRA: f, assim, por estarem just6 e contrltedos, issinam o
(trôs) vias de igurl teor e form, e pârâ um só eÍeito §\$.

Teresina * P|.03 Dezembro de 2013. Õ

dz sz

pr€sent€ instrumento em 3

ARI\ISTRONG ot,tvr.tRA stLvA \tst..\.\\(;uL oLl IR\
RG l.Í6.043 - SSP - PI

-Sóci. Cotista- .#
&JUNÍA COMERCIAL DO ESTAOO DO PIAU|

cERÍlFlcO O REGISÍRO EMr Í6/12i2013 SOB Nq 300672
Prorot to: 13/03973'l-8, DE 0'f{.í2n0r3

I lí Laft<a

MARCO BONA

R.G: 1.376,958 - SSP - PI
-Só.io Administrador-

Epreta:22 2 0030083 9
ÁOSSOETIÀNE&DÀ.ME
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'u:ME
RUA PROTESSOR MARIO BATISTA, N" 69 SALA 06 ELESEAO CUqTf,R

BATRRO: SÃO CRISTOVÃO
CEP:64.056-G30
TERESINA.PI

CNPJ: 10.368.980/0001-33
NIRE: 2220030083-9 EM 23.(D.2008.

1- CINESIA ANGELA DE OLMIRÁ, brasileira, maior, divorciada, empresaria, nrturâl de
Caxias - MA, nascida a É|AYl946, portadora do CPF sob no 106.086.303-06, RG no 14ó.043 -
SSP-PI, residente e domiciliada nestã câpital a Rua Deputado Benoni Portela n'.6492, bairro:
Uruguai, CtrP: 64.091-180, 'I'eresina - PI.

2 - AR\íSTRONG DE OLMIRA SILVÁ, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural
de Bacabal - Ma nascida 

^ 
1010911975, portadorâ do CPF sob no 688.828,153-15 e RG

1.376.958 - SSP-PI, residente e domiciliada nesta capital a Ruâ Deputado Beroni Portela no
6492,Bairro Uruguai, CEP 6,Í.091-180. Teresina - PI. Únicos sócios da sociedade empresaria
Itda. A. O. S. SOFTWARE L'l DA-ME, localizada nâ Rua Professor Mario Batista n". ó9 sala
06 Elesbão Center, bairro: §ão Cristovão, CEP: 6,1.056-030 Teresina - PI, câdastrâdâ no
eadastro pessoa jurídiea CNPJ sob n'. 10.368.9E0/0001-33, registrado na junta comercial sob
n'. 2220030083-9, despacho em 23.09.2008, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a
presetrte alteração contrâturl, nos termos ds Lci ns 10.406/ 2002, mediante a condiçâo
estabelecida na clausula abaixo descriminâda:

CLTIUSULA PRIMEIRA: A paúir desta data o objelivo social passa a ser:

4751-Zl0l - Comércio varejistâ especiâlizâdo de equipamentos e suprimentos de informática.
95ll-8/00 - Reparâção e mânutcução de computadores e de equipamentos periíéricos,
6201-5-01 - Desenvolvimento de progrâmas d0 computâdor sotr encomenda,
6209'1/00 - Supoúe técnico, manutenção e outros sen'iços em tecnologia tla inform:rção.
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de pro gramas de computâdor não-
customizáveis.
1830-0/03 * Reprodução de sofin*are €m quâlquer suporte.
6311-9/00 -Tratâmento de dados. provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na intêrnet.
1813-0199 -Impressão de material pârâ outros usos.
7319-0-99 - Outras atividsdcs de publicidade não especi{icadas anteriormente.
8219-9/01 - Fotocópias.
8299-1199 - Outras atiyidâdcs de serviços prestâdos principalmcnte às empresas náo
especificadas aÍteriormente.
4930-2103 - Transl»rte rodoviário de produtos perigosos.
4930-2101 - Transporte rod<.rviário de cÂrga, exceto produlos perigosos e mudanças,
municipal.

CLAUSULA Sf,GUNDA: Todas as demais cláusulas e con belecida nos âtos

crü§titutivos, e nlo rlcançados por este instrumento. q§Àtrecem
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CI.,AII§ULA TERCEIRA: E assinr, por estarem justos e contrâtados, assinBm o presente
instrumento em 3 (três) vias de igual teor c forma e para um só efeito.

Teresina - Pl, 18 Fevereiro de 2015.

)V.,-.r)o-< /" M,rr,-Q
/ lnír§rio,rõ# olrvcrn r srr-va

R.G: 1376.956 - S§P - Pl
-Sócio Adminislrador-

CI\ESÍA ANCELÀ OLIVEIRÁ
R.G l{6.0.:L1- SSP - Pl

-Sóci! Cotislâ-
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A. O. S. SOFTWART,LTDA.ME
RUA PROFESSOR MARJO BATISTA,N" 69 SALA 06 ELESBÃO CENTERu"'*l?f't?,!f-ffi""u"

TERESIN.A..PI
CNPJ: 10.368.980/0001-33

NIRE: 2220030083-9 EM 23.09.200E.

2 - ARMSTRONG DB OLIVf,IRA SILVA, brasileiro, mrior, solteiro, empresário, natural
de Bacabal - Ma nascida z lrJl09/1975, portadora do CPF sob n' 688.82E.153-15 e RG
1.376.958 - SSP-PI, residente e domiciliada nestâ câpital a Rua Deputado Benoni PoÍela no

6492, Bairro: Uruguai, CfP: 64.091-180, Teresina - PI. Únicos sócios da sociedade
empresaria llda A,0. S. SOFT\\'ÀR-E, LTDA-ME, localizsda na Rua Professor Mario
Batista no 69 sala 0ó Elesbão Center, Bairro: Sâo Cristóvâo, CEP: 64.056{30 Teresina - PI,
cadastrada no cadastro pessoâ iurídica CNPJ sob n" 10.368.980/0001-33, regisrado na juntr
comercial sob n' 222003008J-9, despacho en 23.09.200E, deliberam de pleno e comum
acordo ajustarem a presenÍe alteração contrstusl, nos termos da Lei no r0.406n002,
mediâtrte â condiçâo estabelecida nas cláusulas abaixo descriminada:

CLÁUSULA PRIMEIRA: À empresa com sede na capital do estado do Piaui locslizâda na
Rua Professor Mario Batista, N" 69 sala 06 Elesbão Center, Bairro: Sâo Cristóvão, CEP:
64.05&030, Teresina - PI, passará a ser na Q 06 CASA 7, sala A, bairro Dirceu I, CEP
64.077 -070,Tercsina - PI.

CLÁUSULÀ SECUNDÀ: O capitalsorial da empresa passará a ser de 250.000,00 (duzentos
e ciquentr mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) de cotas no valor de R§
1,00 (um real) cada uma, cujo valor se da com o aumento de lucros acumulados, totalmente
integralizada neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios, Em decorrência do eumetrto
de capital, o capital social ficará distribuído entre os sócios da seguinte forma:

CLÁUSULA TERCEIRÂ: DA ST BSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL.

200.000 (duzentas mil),l. O sócio ARMSTR()NG DE OLMIR.{ SILVA subsereve
§otÀs no valor total de R§ 200.000,00 ( duzentos mil reais), in
moeda corrente do pâís.

rggríIi+v do neste âto em

'S...
§
V=

QUINTO ADITIVO AO CONTRÁTO SOCIAL

I - CINESIA ANGELA DE OLIVEIRA, brasileira, maior, divorciada, empresrria, natural
de Caxias - MA, nascida a 1510U1946, portadora do CPF sob n' 106,086.303-06, RC n"
146,043 * SSP-PI, residente e domiciliada nesle câpital a Rua Deputado Benoni Portela no

6492, bairro: Uruguai, CEP: 64.091-180, Terqsina - PI.

I
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2. A sócia CINESIA ANGELA DE OLMIRA subscreve 50.0ü) (cinquenta mil), cotas
no valor total de R$ í).O00,00 (cinquenh mil reais), integralizado neste ato em moeda
corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA - Da participação societária - A participação societária fica assim
distribuída:

SOCIOS

ÂRi}ISTRONC DE OLIVEIR{ SILVA

TOTAL

CLAUSULA QUINTA: - Todas as dcmais cláusulas e condições estabel€cid.s nos atos
constitutivos, e não alcançados por est€ instrumento, pêrmânecem em pleno vigor.

E assim, por estârem justos e contrâtados, assinam o presente instrumenlo em 3 (três) vias
de igual teor e forma e para um só efeito.

Teresina.30 de julho de 2015.

h.* J,--,a ,1 c€,-e;"- § t^

/ Ànna§rnoróDEoLIvSIRASILvA
RG: 1.376.958 - SSP-PI
-sricio Administrador-

CINESI.{ ANGE DE OLIVEIRÂ
RG n" 146.0,Í3 - SSP-PI

-sócia Cotista-
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COTÀS VALOR

R$ 200.000,00200.000

5í1.000

tt0

2,0 R$ 50.000,00

250.000
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