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A Empresa FSS ENTRETENIMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 12.20O.459/0001-18, SITUADA A

RUA COELHO DE REZENDE, CENTRO/SUL. TERESINA - PI.

(DECT.AXAÇAO DANDO CIENCIA DE QUE, CUMP.RE PLENAMENTE OS REQUISMOS DE
HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao preüsto no Edital de Carta Conüte no oo1/2o19, que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

Teresina-Pl, 30 de janeiro de 2019.
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Fábio dos Santos Silva
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A Empresa FSS ENTRETENIMENTOS ITDA-ME, CNPJ: 12.200.459/0001-
18, SITUADA A RUA COELHO DE REZENDE, CENTRO/SUL. TERESINA - PI.

A PREFEITURA MUNICIPAI DE SAO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Carta Conüte

No. oo1/2019- Tipo menor preqo por item.

DECIÁRAÇAO

A, FSS ENTRETENIMENTOS ITDA-ME inscrita no CNPJ

no12.200,459/0001-18, sediada na SITUADA A RUA COELHO DE REZENDE,

CENTRO/SUL. TERESINA - Pl Ne 929 CEP:64.001-370, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) FABIO DOS SANTOS SILVA, portador da Carteira de
Identidade no 1287970 SSP - PI e do CPF no954.246.1o3-82, abaixo assinado, em
cumprimento ao solicitado no Edital de Carta Conüte Presencial no. oor/2o19,
DECIÁ.RA, sob as penas da l,ei, que:

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

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) ânos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendü, a partir de r4 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 70 dâ Constituição Federal e Inciso V, Art. z7 da Ír-i 8666193, com
relaSo determinada pela Lei no.9.8 11999.

- 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 III, do art. 90 da Lei 8666/93 e inciso X, da ki
Complementar no . c,4lgo), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação,
na forma do § z', art. 32, da ki no.8666193;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno poúe que, nos termos da LC
123/2006, possuir alguma restriÉo na documentação referente à regularidade fiscal, esta
deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declara@o.

Teresina-Pl, 30 de janeiro de 2019.
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A Empresa FSS ENTRETENIMENTOS I-TDA-ME, CNPJ: 200
SITUADA A RUA COELHO DE REZENDE, CENTRO/SUL. TERESINA _ PI.

ANEXO II
REQUERIMENTo DE BENIFICIo Do TRATAMENTo DIFERENCIADo E DECI-ARAçÃo

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar t zg I zoo6.)

Eu, FABIO DOS SANTOS SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade R. G.
no.r787g7o SSP/PI e do CPF/NF no954.24ó.ro3-82 representante da empresa FSS
ENTRETENIMENTOS CNPJ:12.2oo.459/ooor-r8, solicitamos na condição de
MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licita@o,
modalidade de Carta oo1/2019, seja dado o tratamento di{erenciado concedido a essas empresas
com base nos artigos 4z a 45 da ki Complementar no. tzglzoo6.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os preüstos nos
incisos do § 40 do artigo 30 da Lei Complementar Federal no, 12g12o06.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida
pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou empresa
de P€queno Port.

Teresina-Pl, 30 de janeiro de 2019
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?.41C112019 Comprovante de lnscriçào e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

401 t
U

!riÍ0i___ ___

Confira os dados de ldentiÍicação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A inÍormação sobre o porte que consla neste comprovante é a declarada pelo contribuinte

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE NSCR ÇÃO

12.200.459/0001-18
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÀO E DE SITUAÇÀO
CADASTRAL

29i06/2010

FSS ENTRETENIMENTOS LTDA

.I-JLO 
DO ESTAAELEC VENTO (NOME DE EAN'ASIAJ

FSS ENÍRETENIMENTOS ME

E OESC DA ATV OAOE E

63.99-2-00 - Outrãs atividades de de de in náo es anteriormente

E DESC DAS ÂT]V DÀOES SECUN

5E.29{{0 - Edição intograda à impr.s6ão de cadastÍos, listas e de outros pÍodutos grálicos
63.í9.4.00 . Ponais, provedorcs d€ cohtêúdo e outros serviços de infoÍmação na internel
73.í9-0{,3 - Markoting diíêto
82.30-0.01 " Serviços de organizâção dê fêiras, congressos, êrposiçóes ê festas
82.í9-9{11 - Fotocópias
73,'lí4.00 - Agências do publicidado

E otcÂ
206-2 - Sociedade Em a Limitãda

R COELHO OE RESENDE (ZONA SUL)
COMPLEMENÍO

64.001.370

ENDEREÇO ELEÍRÔNICO

OQUEVCPROCURAPI@HOTMAIL.COM

CENTRO TERESINA

929

PI

TELÉFONE

(86) 3223-8653 i (99) 32í2-3136

ENÍE FEDERATtvo REspoNsÁvEL (EFR)

OATA OA SITUAÇÃO CADASTRÀI

29106t2010

SITUAÇÁO ESPEC]AT

MoÍrvo DE srruaÇÃo caDAsrRAL

oÂÍa oa srruaÇÃo ESPÊcraL

Página:111

Consulta QSA / Capital Sociâl Voltar

/2

W
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
Atualizc sua pégi!a

httpr//w!vw.receila.fazenda.gov.br/PessoâJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpireva Solicitacao.asp

clique aqui.

PÉpraar Pagin.
prr! làpr3sEào
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Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" '1 .634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 20/01/2019 às í í :30:53 (data e hora de BrasÍlia).
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Certificado de Regularidade do FCTS - CRF

Inscrição: 122004sg/'ooo1- tB
Râzão Social: FSS EÍrri? ETENtt\'lENTos LTDA ME

NOME FANtASiA: FSS ENIRETENIIlIENTOS

Endereço: R COELHO DE RESENDE 929 / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-
370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7 , da Lei 8.036, de 1,,- de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
efnpresa ac;ina identif;cada encontra-se em situação regular perante o
Ft ndo de Garantia do fempo de Serviço - 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: O2lOti2079 a 37/0712019

Certificação N ú n"ero : 20 79O l02O 72436A37 7 77 03

Informação obtida em 02/0L/2Ot9, às 01:24:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionaCa à ,,erificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS ?RÀBÀI.üIIS?ÀS

NOME: FSS EMTR§TENIIi{E§TOS LTDÀ
(MATRIZ E FILÍAIS) CNPJ: 12.200.{59l0001-18

cert.idão n" : 1".58255133 /2aL8
Expedição: ],.3/ 09/201e, às 13:51:01
Val-i.dade: LLlai/zür9 - 190 (cento e oicenta) dias, cont.ados da dara
de sua expedição.

Cert.if ica-se que p§§ BIÍ?REf ElIr!íI§tOg Í,TDÀ
{XÀTRIZ B PII,IÀI§), inscrito{a) no Csp!Í sob c n'

12-20A.a59/O001-1ô, §ÃO COssTÀ do Banco sacional de Devêdcres
Trabalhistas.
Certidão enitida eom baee no art" 64?-A da Consolidação das Leis do
Traball:o, acrescent.ado pe1à I-,ê i n" l-2.440, de ? de ;ulho de 2otl, e
nâ ResÕlução Àdmj.nistrativa n' a47A/20LL do Tribunal Super:or do
Trabalho, de 24 de ago6to de 2011.
Os dados constantes dêsta CerLidão são de responsabilidade dos
Tribuaais do Trabalho e êsEão atualizad,os acé 2 (dois) dias
antericrês à <iata da sua expedição -

No caso de pessoa jurídica, a Cert.idão atest,a a êmprêsa en re)-ação
a t.odos os seus eetabelecimentos, agências ou filiais.
A acei!açáo deeta cerLidáo condiciona-se à verificaçáo Ce sua
autent.icidade no porLa! do Tribu:aI Superior do ?rabafho na
lnLer:1et {hctp: / /www , tst . ju6 .br) .

Cert idâo emitida gratuitamerrtê.

r§ronxÀçÍo r PoRtÀlúrE
Dô Bânco Nacioaal de Devedores Trabâfhietas constam os dados
necessários à idencificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,]ustiÇa do rrabalho quanto às obrigações
esiabelecidaa em sentenÇa condênacória transitada em julgado ou em

acordos judieiais trabalhistas, inclusive no concernenEe aôs
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a custas, â
emolumentos ou a recolhrmenEo§ <ietermi-nados em l-ei", ou dêccrrentês
de execução de ôcorrdos f i rmados per.arrt e a
Trabalho ou CômissãÕ de CoaciliaÇãô Prêvi

ist'éri.} Público d
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MINI§TÉruO DA FAZEiI§A
§acctariã d. Receltâ Federal do 8râsil
Procuradode.Geral da F.zsnd. il.cionâl
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CERTIDÃO I'IEGAIIVA OE OÉA.ITOS RELAÍVOS AOS TRIBUTOS FEOERAIS E À D|VIOI EIVA
oA ut{úo

llornê: FSS ENTR§TE§IMENTOS LT§Â
CNPJ: 12.200.45§100§1- ls

Ressalvado o dirêito de e Fazêndã Nacimal cobrar e inscreveÍ qua,squer dívidas dê
responsatilidads do suidto passrvo acima identilicâdo que vierem e sêr apurâdas, é cerlificado que
nâo coníam pêndéncias Bm s€u nome. rBlativas a créditos tributários administrados pela Sacretaria
da RêcÊita Fed€Él do BrBsil (RFB) e â inscÍiçó€s em Díúda Aüv3 da Uniáo (DAU) junto à
Proarradoía-Geral da Fâzenda Nacional (PGFN).

§slâ cêrtidâo é váidâ pErâ o êstabêlêcimênto matriz ê suâs frliâis e, no caso de ênle Ísderativo, parâ
tôdôs os órgáoÉ e fundos públicos da administrôÉo direta â êle vinorlados Re{era.se à situaçào dô
suieito passivo no âmbito de RFB e dê PGFN ê ab'rangê indusive âs contÍíbuiçÕês socjâis pÍêvistas
nâs alíneas 'e' a 'd' do psrágrâfo único do aÍL 11 da Lêi no 8.212, de 24 de iulho de 1991.

A âcelteÉo desta certidão êstá condicionada à veriÍicação de sua autentic,idadê na lntemet, nos
endêreços <htlp:lirfu.gov.br> ou <httpr/tuww.pgÍn. gov.bÊ.

têÍtidâo emiüd6 grâtuitsínônte com bãse ns PoÍtaria Conjuntâ RFB/PGFN no 1.751, dê 2/10/2014
Emiüda às 13:5'l:53 do dia 13/092018 <hora e dâta de Brasiliâ>.
Váida até 1210312019.
Código de controle dâ c€rtidão: &ti C,5í 3D.D2F?,4417
Quslquer Íesure ou €mênda invalidêrá êsle documento.
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PREFEITIJRÂ MLINICIPAL DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

PM .FOLHAN'
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cooRoeNaçÀO ÊSPECIAL DA RECEITA DO MT'NICIPIO '

CERTIDAO CONJUNTA Nf,GATIVA E DA DIVIDAATIVA DO ML'I{TCIPIO
cóotco DE coNTRoLE: oo96&§3/t&67

CPFIChÍPJ: i2.200.4J9100o1-18

Contribuinte: FSS ENTRETENIMENTOS LTDA ME

Certificamos pra os devidos fins de direito que, âte a prêsente dat& o contribuinte acima
identi§cado está quite wr relação a tributos e multas poÍ descumprimento de obrignção estabclecida na
lcAslação municipal, rcssalvado o direito dc a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em DÍüda Àtiva
quaisquer débitos que verham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts.
456 e 451 da Lei Complementar n" 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Munrcípio de
Teresina).

Emissão: Teresina-Pl, às l3:48:43 h, do dia l4ll2l20l8
Validade: l410312019

Certidâo sem vaiidade para transfaàcia de imóvel ern canótio

0bservações:
- A aceitaçào desta deciaração está condicionadâ à verificaçâo de sua autentiüidade na internet, no eadereço

br
- Qualquer rasura ou Emenda invalidaÍá sste docum€rto.
- Certidâo emitida conforme modelo definido no arrêxo I, do Decreto n' I I 3331201 I

s- M
Códiao â.r6ticid.dçr JiBFFd2fF2l 42D30
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Certidáo de Siiraçáo F,scál e Trbr.Ítâíra
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GovERNo Do Êsreoo »o ptaui

StrCRI]TARIA DÀ FA7-f À,'DÁ

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
n' I 8120512200459000t1801

R^zÁos0cl^L
t * * * * {. * t l} t * * **** * * à

ElDÊRLÇO B,{IRRO OL DIS'I RITÕ

Y Li\IC1}IÍ,,

l*'
§ts,}l1s,

ct,F/ctÍPJ (:{.)

12.200.459/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenria Estadual cobrar e iuscrever quaisquer üvidas de responsabilidader
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, cfiifica-se que o mesmo encüntra-se
em SITLiAÇ4O FISCAL REGULAR.

Ce,rridão emirida com base na Portaria CSF n' t0ó10ó, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará ostc documento.
Validad€ deste docurnento: 60 lsessenta) días contados da data de sua emissào.

EMITIDA VIÂ INTERNET [M 05/l2l20l8, is ll:30:58

vÁLrDA erÉ o3/ozltotp

li§TE, Doctlt{[§To N O TER,'1 \'Ât.IDÂ,D[: ,|,§TES DE SU.4, ÂUTI§TICÂ(',Á() 1'lÀ
l§'flIR§EI §(i SlTf, hlip :ilwebas-srítz.pi,gor'.britertitlaoSituaeao;ispivalidarCerridro'j sp

Chryr Dtrr Adetrticrçio: 7541-5J8À-2ó28-3514-F9DGl8Às.DA4F-9681

-@

§

htF: /re6àá..5o16:.Íi €ov.br/olftid.oSitu.óo/.ôryioVConlnrràdot?rroôo-9&,rufrC..rid60- I 412061 22OOa69OOO I I tO I &bpêOocrm.nto-CNPJ
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rcrêdà.l. r€rá .lê i.ôpo lnd.ieÍninadc

O€ClMÂi O! s«i* p.!eíà. r.rer r.nrâdar..ns.ij, r rl::,.4e 3,níhuÇ1. dê ld.ros i:É ôl'n re pê.í r,a
pei3l.a:ei.çãô nâ pío§.çáo ii5 c.t.3cr€ p.srú(.n ô- ". ic'râaL..i nér-ôed.s!úÍ.ô
oêa,MÁtftlM€lÂÀ. O.rf,r. d. eo.iil 5..ó c....iCêô:. c.- i !^o.àl.n!ór c,:er.Liadoe'r 3l dedé....t..
Cê rad; ãnc. âuâ.dú se.ê Êrô.êa d, , lê!àn!àFê!to dc !;lànçô pitfiF5n,ar c eíttuada à róurert. rr
'esulrâ.os, .r .onío:nia.de ..r a5 di5potiçôr. lêêais ..(r...t.5.

9[el!rÀt!§llüD& Â s'.dâde não 
'. 

dÉro Erá cor o ràl.cin.nio c. qür]que. iar 1&:o5. oàs ríotsêrlri
.on.,( .€Fr.c!cenle5, ôâgand. àr«iedrde d.§ sdo!:eôrnê5c.í!êe,àrtfê.ce;rordaràl<d.,3uâ !rÕ:l
dê câr(.rêsarartê 

^o5lusor 
rrqurdos arrr.dos âté a drri dotâleciBêni5.

ItgU&ú!$§À ot 5ô. ôsnàà pôde.ão.êd.:cu ài.ner ro: quélqr.'rrrr. *a í$.e.ltui c!ôlt, tei..,i,,
+É ô !ré..c ...*n:iF..to d6 d.rê\ :ó.6, ,.and6 rjre:!Írdô a e*es a i.eteÍên. ô 

^á 
asur çã.. ..

i8lardâdecê.o.crdêr,e.à9.opo.ç;od;rquolseq!ê.riL'..4.

OÊtaMA oUÀiTÀ: Os ió.lor !ê.ro obri5àdc! à íe9ôtçâc Cor lu.rôs e l!..$nti.! r€tnad.t
,iríà cr! àuto.tdot pelc cdràto, qúeod. rlislu..ô5 ô! ó qünr'á.. dBúib!'em.oô pÍailro do $rnr,
OECIMÀ OutiÍÀi tre âiêito o Íoro d, Conrarca de Iei?sioa i , pârà qu.l§u* 3cào Írndâda ..!i! côi:r::.

Oíqllàt§ü* or coos onrss nostê .cnr.ato 5e.âo ,,roiv cô! crn ob*.rin.i, dês prê.e,rcr i. ,'.rc!.
(cd'to i.v' . re (u.ar o,3m.,:.võ'ê8i qJe lnêl .e,4. !o . r.4
É. Éôr --sràr.í âsri. julo! e .on!..rãdor. lâvràF .sri iút-r+ent., .í :ê, ,:á5 éê rgá: i.or, qr. 5ê,at
arr.ôdàs roí rodo. o! tô.,$. jurniúê.i. r$ duõ tcçêhurhõ s.ndô r pl íejâ via àrqlrve& in,.:1i1
aoóer.áld. a.t.rodo lia" e 4ô!!r! v:rdryolv1d...n..oiir.lã'lê..nepoiroe ànotâdaj

a;a-r-rr:__É-ú11 ;/_'-_
PÁío ms !^útos irrva

&**Ua,,X*.,' h&n-
ceavÉóx oavrot vrrâ&roo s írôosa
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