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CONTRATO DE CONSTITUIÇAO DA SOCIEDADE EMPRESA I,,At'MITADA

BA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE & LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA

BERNARDO REGO DE AGUIAR NETO, brasileiro, piauiense, natural de Teresina,

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascrdo em 12 de junho de í 985,

empresário, CPF 001.298.613-59, certificado de reservista No 26038 204010 3-RA-

ministério da defesa, domiciliado e residente na Av Mirtes melão, No 7361,Bloco

22lApto-201 ,Gurupi, CEP 64.090-095, Teresina, Piauí e ADRIANA lJlARlA DE

AGUIAR SILVA, brasileira, piaLriense, natural de Teresrna, divorciada, nascida em 23

de fevereiro de 1984,comerciarra. CPF 940.204.263-68,carterra nacional de

habilitação No 036'1 7413775 Detran-Pl. domiciliado e residente à QLradra 32,Casa

l2,setor C, Bairro mocambinho , CEP 64.010-360, Teresina Piaui, decidem constiturr

uma sociedade empresária Ijmitada, medrante as seguintes cláusuias:

Cláusula IA sociedade girará sob a denominâÇáo socral BA AGENCIA DE

PUBLICIDADE & LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA,e terá como nome fantasia

2ARES,

Cláusula ll.A sociedade terá sede e domicílio na Quadra 32, Casa 12, setor C, Beirro

mocambrnho lll CEP 64.010-360 Teresina, Piauí

Cláusula lll O capital social será R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 1 00 000

mil quotas de valor nominal R$ 1,00 (UM REAL), sendo, integralizados neste ato, em

moeda corrente do País, pelos sócios
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BERNARDO REGO DE AGUIAR NETO 97 000

DRIANA MARIA DE AGUIAR SILVA

COTAS % VA qB6lí R

97 000,00

% 000,00

1000k 00 000,00

97%

-J UUU

100 000

3

,l
TOTAL

Cláusula lV.O objeto social será 7311-4100 - Agências de publicidade;7711-0100 -

Locação de automóveis sêm cond utor;5920- 1/00 - Atividades de gravação de som e

de edição de música, atividades fonográÍicas; composiçÕes musicais, autorização de

uso de direitos autorais musicais, cessão de; administração de; registro de, edição de

material sonoro; edição de música, equalização sonora: atrvidade de estúdio de

gravação de som :46'19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de

mercadorias em geral não especialrzado.

Cláusula V:O rnício das atividades acontecerá juntamente com o arquivamento deste

contrato social na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é

indeterminado.

Cláusula Vl. As quotas são indivisíveis ê não podêrão ser cedidas ou transferidas a

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade

de condiçÕes e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,

formalizando, se realizada a cessão delas, a alleração contratual pertinente.

Cláusula Vll:A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas

mas todos respondem solidariamente pela integralizaÇáo do capi S

Cláusula Vlll:A administração da socredade caberá à BER

AGUIAR NETO com os poderes e atnbuiçóes de socro admini

uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividad s estranhas ao interesse
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social ou assumir obrigaçóes seja em favor de qualquer dos quotist€ qg+rde terceiros,

bem como onerar ou allenar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçá o oou I

socto

Cláusula lX: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o

admrnistrador prestará contas justiflcadas de sua administraçáo, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas

apuradas.

Cláusula X: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios

deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

Cláusula Xl:A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteraçáo contratual assinada por todos os sócios

Cláusula Xll: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou

inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será

apurado e liquidado com base na srtuação patrimonial da sociedade, à data da

resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Xlll:O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido

de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeilos dela, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos. ou por crrme falimentar, de

prevaricaçáo, peita ou suborno, concussáo, pecula to ou qojltra a economia popular,

ntra ded
ade

concorrencla,

{,

contra o sistema financeirc nacional. co

contra as relações de consumo, íé pública
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PROÇE§SO

Íl/IODALIDADE

VISTN:

Gláusula XIV: Fica eleito o foro de Íeresina paru o exercicro e o

drreitos e obrigaçóes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01

(uma) única via.

Teresina (Pl), 24 de julho de 2018

,4 ./) OtClJ0 oZ

BERNARDO REGO DE AGUIAR NETO

-.SOCIO ADMINISTRADOR

cPF 001.298.613-59

(
.tL

,/^ DRIANA MARIA DE AGUIÂA SILVA

SOCIA

cPF 940.204.263-68

s
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BAA Ê CI DE PUBLICIDADE & L A Ão oe veÍ

ADITIVO N" 1 AO CONTRATO SOCIAL

BERNARDO REGO DE AGUIAR NETO, brasileiro, piauiense, natural de

Teresina, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12

de junho de 1985, empresário, CPF 001.298 613-59, carteiÍa nacional de

habilitação No 03482688646 Detran-Pl, domiciliado e residente na Av Mirtes

melâo, No 7361,Bloco 22lAplo-201,Gurupi, CEP 64.090-095, Íeresina, Piauí

e ADRIANA MARIA DE AGUIAR SILVA, brasileira, piauiense, natural de

Teresina, divorciada, nascida em 23 de fevereiro de 1984, comerciaria, CPF

940.204.263-68,carteira nacionâl de habilitação No 036174'13775 Detran-Pl,

domiciliada e residente à Quadra 32,casa 12,setor C, Bairro mocambinho,

CEP 64.010-360, Teresina, Piauí, únicos sócios da sociedade empresária

rimitada BA AGÊNC|A DE PÚBLTCTDADE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

LTDA, com sede e domicilio na Quadra 32, Casa 12, setor C, Bairro

mocambinho lll, CEP 64 010-360, Teresina, PiauÍ, registrada na JUCEPI sob

o NIRE no 22200486291 em 26107/2018, inscrita no CNPJ sob no

31.031 .849/0001-56, resolvem promover alteração do contrato social

mediante as seguintes cláusulas.

CúUSULA l-O Objeto social passará a ser 731 1-4100 - agências de

publicidade;7711-0/00 - locação de aulomóveis sem condutor;5920-1104 -

atividades de gravação de som e de edição de música, atividades

fonográficas, composições musicais; autorizaçáo de uso de direttos autorais

musicais, cessão de; admlnistrâção de; registro de; edição de material

sonoro; edição de música, equalizaçáo sonora; atividade de estúdio de

gravação de som ;4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do

comércio de mercadorias em geral não especializad 7729- aluguel
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musicais;7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial,

exceto consultoria técnica específica;4923-0/02 - serviço de transporte de

passageiros - locaçáo de automóveis com motorista, 8211-3100 - serviços

combinados de escritório e apoio administrativo;7490-1/05 - agenciamento

de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;7739-0/03 -

aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto

andaimes;5911-1102 - produção de Íilmes para publicidade;59'1 1-1l99 -

atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de

televisão não especificadas anteriormente como produção de programas de

televisão fora dos estúdios de televisão; atividades de produtores

independentes; filmagem de programas de televisão por produtora de filmes

e de programas de televisão fora dos estúdios de televisão gravação de

programas de tv fora dos estúdios de televisáo; serviços de filmes para

televisáo e internet; produção de computação gráfica na produção de

filmes;5912-0/99 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e

de programas de televisão náo especiÍicadas anteriormente como animação

em filmes; edição de créditos em filmes; efeitos especiais para Íilmes

cinematográficos; serviços de Íilmes cinematográficos em película;

reproduçâo de cópias de filmes cinematográÍicos, duplicaSo de filmes em

película; edíção de laboratórro de animação de fllmes laboratórios

cinemalográficos;591 3-8/00 - distribuiçáo cinematográÍica, de vídeo e de

programas de televisão;9001-9/01 - produção teatral;9001-9/99 - artes

cênicas, espetáculos e atividades complementares náo especiÍlcados

anteriormente como âpresentadores de programas de televisão e rád io:

atividades de cenograÍia ligada às atividades artísticas; serviços de diretores,

produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de efeitos

I

de móveis, utensílios e aparelhos de uso domést,.o 
" 

O".f

especiais Iigados às atividades artísticas
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BERNARDO REGO DE AGUIAR NETO

SÓCIO

^nDr^Àt^

SOCIA

R ntr 
^êt 

I p t\/^

CERTIFICO O REGISTRO
PRoIOCOLO: 180384538 DE
11803888100. NrBr: 2220048p JUCEPI BÀ ÀGENCIÀ OE PUBIICIDÀ,DE 6

Plí . FOLHA NO

PROCESSO

IVIOOALIOADE

9/201A \0:0'7 soB N" 20180384538
9/2018. CóDrGO OE IERTAICÀÇÀO:
91.
locÀÇÁo DE vEicul,os I,TDÀ

CLÁUSULA ll: Permanecem em vigor as demais disposiçõe

não foram alteradas, modiÍlcadas ou extintas pelo aditivo.

€."

E por estarem assim justos e combinados assinam o presente instrumento,

devenoo ser arquivado na lunta comercial do estado cjo PiauÍ (JUCÉPl) em

uma única via, para que surta seus efeitos legais.

Teresina,05 de setêmbro de 2018
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RÀrMUNDo NoNÀTo DE or,tv8r8,À MoNTETRo ÍúNroR
SEcPJTÁRro-cERÀt

TERESTNÀ, l7 /09 /2014
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LÚ

JUCEPI
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TERESTNÀ, 11/09/2OLA
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0710212ü19 Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Ptvi . FoLHA No g 
I

MOOALIDADE

Vrsr0:

NúMERo oÊ rNScRrÇÂo

3't.031.849/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL 26107 t2018

NOME EMPRESAR]AL

BA AGENCIA DE PUBLICIDADE & LOCACAO OE VEICULOS LTDA

o oo ES-IABEL€CIMENÍO (NOME OÉ FANÍAS]A)
2ARES ME

c
7

o E oEscRrÇÃo oaAÍtvtDADE EcoN
3.1't-4-00 - ncias dê ublicidade

E OESÇR OAS AÍIVIDAOES ECONÔMICAS SECU

46.'19-2-00 - Representantês comerciais e agentes do comércio de mercadqrias em geral não especlallzado
49.23-0-02 . Serviço de transpoíe de passageiros . locação dê automóveis com motorlsta
59.11-'l-02 . Produção de filmes para publlcldadê
59.11-1.99 ' Atividades de produção cinêmatográfica, de vídeos e de programas de televisão não especiÍicadas
anteÍiormente
53.12-0-99 - Atividadês de pós-produção cinematográfica, de vídeos ê de programas de telêvisão não êspecificadas
anterioÍmentê
59.'13-8-00 - Distribuição cinematográfica, dê vídêo ê dê progÍâmas dê têlêvisào
59.20-1-00 . Atividades dê gravação de som e de edição de música
70.20{-00 - Atividades dê consultoria em gestão empresarial, êxceto consultoria técnica espocíÍica
74:m-1-05 -Agênciamento de proÍissionais para atividadês êsportivas, culturais e artísticas
77.11-0-00 - Locação de automóvois sem condutor
77.29-2.02 ' Aluguel de móveis, utênsílios o aparelhos de uso doméstico o pêssoal; inslrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel dê palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, excelo andaimes
82.11-3-00 - Serviços combinados de escÍitório e apoio administrativo
90.0'l-9-0í - Produção teatral
00.01-9-99 - Artês cênicâs, ulos e atividades com lemêntâres não especif icadas anteriormente

OA NATUREZA JURIO CA

206-2 - Sociedade EmpresáÍia Limitada

o32
NUMERO

casa12
CONIPLÉI, ENTC

SETOR C

64.0'10-360
BAIRRO/DISTRIÍO

MOCAMBINHO III
MUN CIP]O

TERESINA PI

ENDEREÇO ELEÍ NrÍjo
BERNARDOREGOAGU OTMAIL.COM

ÍELEFQNE
(86) 8165-0436

ENTE FEOERÂTIVO RESPiJNSÃVEL (ÉÉRi

S TUAÇÁO CADASÍRAL OAÍA DA SITUAÇÁO CADASTRAL

26t07 t2018

\IOÍiVO OE STU

strJ^Ç
=SPEC 

AL DATA OA S ÍUAÇÁO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1 .ô34, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 0710212019 às 09:22:53 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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http://ww\í.receita.fazenda.gov.bíPessoaJuradica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1t1
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18101i2X19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: BA AGENCIA DE PUBLICIDADE & LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 31.031.849/000'1 -56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiflcado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz ê 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 contribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

IllODALIOADE

VISTO:

aa
gov b

cação de sua autenticidade na lnternet, nos
r>.

Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
e data de Brasília>.

PIIi .FOLHA N' ç
PRCcESS0:2{yta/) +1Q2

A aceitação desta certidão está condicionad
endereços <http://rfb.gov. br> ou <http://!vww.p

Certidão emitida gratuitamqr6 com ba
Emitida às 10:53:51 do dá 18101t2019
Válida ate 17 t}ll2}1g. /

na
<hora

Código de controle da certidão: 47EF.118E.6707.885F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

I .'.{

-§q"
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07t42t2019 Certidão Negatjva de Débilos Estaduais PIÍi .FOLHÂ 
NO

PR0cÉss0;!1!4ll2ly')o
GOVERNO DO EStaOO Oo praui

SECREIARIA DA FAZ!]NDA

PRocuRADoRtA TRt BUTÁRlA

SEÇÃo DE INSCRIÇÃo E CoBRANÇA nI »Ívmn ATIVA Do EsTADo

CERTIDÂO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n" 190231031849000156

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n'01/2005)

IDENTI FICAÇAO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇAO ESTADUAL

***** ** *** ** *****rl** * !t*** ** rt** * *rr ** ***** rt* **** ***** ** ** * ****

CNPJ/CPF

3r.031.819/0001-56

RAZÂO SOCIAL

****** ** * ** ***** ** * **** ****** rr* *** ** *** )t* rt* r<********** *** ***

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham
a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, rel'endo
os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, veriÍiquei nada
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até â presente data e horário, e, para
constar, foi emitida a presente certidão.

í.Çi i

§É

MODALiOADE

VI§Ií]:

-Chefe dâ Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Gcral do Estado

Procuradoria'Iributária

EMITIDA VIA lN'IERNET EM 0710212019, às 08:50:17

VÁLIDA ATÉ 08/05/2019

Chave parâ Autenticaç:i o : 1 7 E4-F29C -E37 9-533F-i047-09E5-2

ES'IU DOCUMEN'TO NÀO TI.]I{Á }"\I-IDADE ÂNTIiS I)Í] S AU'r-EN-r',rcrÀÇÃ() v t,.r
a/jsp/validarCertiilao.jsplN'f ERNIi'I, NO SITE http://rvebas.sei:rz.pi.gov.hr/certidaoN

httpr/webas.sefaz.pi gov. br/certidaoNegativa/servlet/Controlador?acao=9&numCertidao= 190231031849000156

I
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i'i i l, ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA IV{I]NICIPAL DE TERESINA

SECRETARIA MLINICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

COORDENAÇÀO ESPECIAL DA RECEITA DO MLINICÍ

PM .FOLHANO

lil00,qtlOADE

VIS iO:
IOw\P<{

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGo DE CONTROLE: OOO5484/19.48

CPF/CNPJ: 31.031.849/0001-56

CONtTibUiNtE: BA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima

identificado 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 Ativa
quaisquer débitos que venham a ser posteriomente apurados em seu nome, conÍbrme estabelecem os arts.

456 e 457 da Lei Complementar no 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de

Teresina).

tsÍrissão: Teresina-Pl,

Validadc: 2110412019

10:13:46 h. do dia 2ll0ll20l9

Certidão sem validade para transÍ'erência de imóvel em cartórto

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço

http ://rwvw.teresina.oi.qov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto n" I 1333/201 l.

l\3s
§õ.

J

,§

Cód igo autcnticidadc: BDCt]4995 D2 173 I 07

N" Via: I

N
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901!An

CA'ÃA
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

31031849/0001-56
BA AGENCIA DE PUELICIDADE LOCACAO DE VEI

QUADRA r4OCArvlBrNHO SETOR C CASA12 QUADRA 32 / MOCAT'4BrNHO
/ TERESINA / PI / 64010-360

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

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

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

Validade: 76/0l/20t9 a 74/02/2079

Certif icação N úmero : 20 l9o t 160537 42249 03222

Informação obtida em tglOl/2019, às 11:06:24.

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

18t01t2C,15 https://consulta-crf .caixa.gov.br/Empresa/CílCríFgeCFSlmpri ffe :rsP h)-
PRocEsslJ!2?a1A22__
i,IOCALIOADE

tr$s\
s

https //consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/CílCí/FgeCFSlmprimirPapel.asp 1i1
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PM .FOLHAN'

PR1ÇEss1afufofufut/lz_
MODALIDAOE

VI§IC:

PíJ,DEF
it s 1' r,-jj

Certifica-se que BA ÀGENCIÀ DE PUBLICIDÀDE & LOCACÀO DE VEICULOS rTDÀ
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no

31 . 0 31 . I4 9 / 0 0 01- 5 6 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 20ll , e

na Resoluçào Administrativa no LA'l 0/2A71 do Tribunal Superior do
TrabaIho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi lidade dos
Tribuna i s do Trabalho e estão atual i zados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentosr agências ou filiais.
A aceitaÇão desta cert idào condiciona-se à verificação de sua
autent icidade no porta I do Tr ibunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitlda gratuitamente.

rNaoR!4AÇÃO TMPORTÀ}ITE

Do Bânco Naciona I de Devedores Trabalhistas constam os dados
neces sários à ident i ficaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadirnpl-entes perante a JustiÇa do Traba.lho quanto às obrrgaçôes
estabelecidas em sentença condenatórla transitada em lulgado ou em

acordos j udiciai s trabalhistas,
reco f h imen to s prev idenc i á r i os,

Ieemolumentos ou a recolhimentos determinados e
de execução de acordos firmados perante o M

inclusive
a honorár

Previa.

concernente aos
,ac

oud correntes
tér úbflco do

Trabalho ou Comissão de Çonciliação
'§

Á§'
\r,! \

\

2
I

CERTTDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRABAÍJHISTAS

Nome: BA AGENCIA DE pUBLrCr)ÃíE & LOCACAO DE VETCULOS LTDA
tMATRrt E FrLrArS) CNpJ: 31.031. B4 9/OOOI-56

Cerrjdào n": 16738I6 51 /2619
Expediçâo: O1 /02/2olg, 4í 09. t3,tt
Va1Ídade t 05/08/20192,2 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAU|
CORREGEDgRIA GERAL DE JUSTIÇA
DtsTRtB_UtÇAO DE 1o GRAU
CERTIDAO ESTADUAL

PÍ}1 .FOIHA No

PROCESSO

CERT|DÃO No 1462732

O Tribunal de Justiça do Estado do PiauÍ CERTIFICA QUE, revendo os registros de
distribuição de feitos mantidos nos sistemas Themisweb, Themisweb Recursal, PROJUDI,
Processo Judiclal Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
ressalvadas as observaçóes abaixo, NÃo coNSTAR AÇÔES DE FALÊNCIA. CONCORDATA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em andamento nas unidades

ludiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desÍavor de:

RAZÃO SOCIAL:BA AGÊNCIA OE PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA
CNPJ;31031849000156, REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO REGO DE AGUIAR NETO
ENDEREçO: MOCAMBINHO - SETOR C

BAIRRO: MOCAMBINHO, MUNICíPIO: TERESINA - PI

IIIODALIOADE

VISTO:

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, c-oNcoRDATA, REcUPERAçÃo JUDIcIAL oU
RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL

OBSERVAÇÔES:

. Certidáo expedada gratuitamente com base no Provimento n'01312017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Piauí;

. Esta certidãq abrange apenas AÇÕES DE EALÊNClA, CONCORDATA,
RECUPERAçÃO JUD-ICIAL OU RECUPERAçÃO EXTRAJUDICIAL;

. Os dados necessários à emissão da certidáo são fornecidos pelo solicitante, sendo de
exclusiva responsabilidade do destinatáÍio ou interessado a sua conferência, inclusive
quanto à autenticidade da própria certidâo;

. Esta certidáo náo contempla os processos em tramitaçâo no 2o Grau de jurisdição do
Tribunal de Justiça do Estado do Paauí, que deverão ser objeto de certidão específica.

. Náo existe conexáo com qualquer outra base de dados d-e instituiçáo pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOIVIE/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidâo emitida em 07 de Fevereiro de 20'19 às 14 h 49 min

s
A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada pela internet no site do
Tribunal de Justiça do Estado do PiauÍ (www.tjpi..ius. br), link "Certidáo
Negativa de 1u lnstância". CeÍtidâo N' 1462732. Código verificador:
7CB51,CAD76 COC SD, TOFOF

FOLHA 1 de 1
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PM .FOLHANO

PRacEsslJU/glAt2rp_
IlIOOALIOADE

VISTO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova,

aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BA AGÊNCIA
DE PUBLICIDADE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n" 31.031.849/0001-56, estabelecida na Quadra 32,Casa 12,Setor C,

bairro mocambinho, na cidade de Teresina, Estado do Piaui, prestou serviços à

Francisco Macifaldo do Prado, CPF n' 05 I .903.123-72, de serviços

publicitários conforme NFSe 02

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima

referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa

cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabonc

técnica e comercialmente, até a presente data.

RANCI CO LDO DO PRADO
CPF n' 51.903.t23-72

Av Prefeito Raimundo Marques,n" 250 Centro-Luzilandia-Pi

l§{
s

.1

Ç

Teresina,0T de Fevereiro de 2019.

cW.M



\.r r 1./
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA IMUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Ê

.,,'ü'i/
râstw

;i;*ÂQE
241101201814:51:1

Cód go

a5a'1e689

---lrl
iltit_i

PRÊSTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razâo Socia|: BA AGÊNCA oE PUBLICIDADE & LOCAÇÀO oEVEicULoS LÍDA

CPF/CNPJ:31 031.849/000i-56 lnscrição l\ilunicipal:6039ô8 o

Endereço:QUADRA 32. n"l2 - §ETOR C - SAIRRO NIOÇA]\,IBINHO lll- CEP 64010-360

Municipio:rEREsrNA t F: Pr

TOMADOR DE SERVIçOS

Nome/Razáo Social: Irâncis@ maciíâldo do pÍado

CPF/CN PJ: 051 .903.123-72 E-mail: b6.nardo€9oagu ar@holmai com

EndereçoiAVEN|oApreíeiroraimundomarques,no250-BAIRROcênrro-CEP:160{00

Município:LuzlLANolA UF: Pt

MAPA DE DEDUçÔEs

0 00%

DtScRIMtNAçÃo Dos sERVtços
D4criçào: SERV|çOS PUBL|C|TÁR|O PROFÉSSOR R|PÂROO REF MÉS 1O/20r 3

sERVrÇos PUBLTClÍÁRros

Prs (0 0000%)

Rto,00

coFlNS (0 0000%)

R$0,00

rNSS (0,0000Yo)

R$0,00

rR (0.0000%):

RS0.O0

csLL (0.0000%)

R10,00

VêlorÍo1êldas Dedúções

RSo 00 R$1000.00

oUTRAS INFORMAçÔES

lVê§ de Competéncla dâ Nolê Fi§cãl: 10/2018

LocaldaPreslâÉodoSeryiço: ÍERESINÀPI

Recolhimerto: ISS a Rêcolherpeo Píestado.

CNAE: 731140001 . DIJÇÃO OE PROPAGENCIAS OE PUBLICIDADE(CRIAçÃO E PROOUçÃO OE PROPAGANDA)

Tr butaçáo TÍbuiável S N.

Píesrãdor oplanle simples Nacionalê sua âliquola ó ovo.

Pêrcentual parâ Dedução:

I
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N
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Plll .TOLHANO

qR}CÊSS] on/,rn/p22
MODALIOADE

DOC. IDENTIOAOE / ÔRG, EMISSOR/UF

2L66665 ssP Pr

CPF DATA NÂSCIMÊNÍO

9AO .204.263-68 2s/02/L984

FILIAçÁO

FRANCISCO DÀS CEÀGÀS

SILVA
!ÍEISA MÀRIÀÂ DE AGUIÀR

PEFMISSÃO

NOME

ÀDRIA}IÀ MARIÀ DE AGUIÀR STLVÀ
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29/O'7./2019
VALIDADE

ÀssttJÂTgÍra Do PoaÍaDoa

POSTO VIDÀ, NOVÀ CIDÀDAO TH

EOVÂ SÂRBOSÀ OE CÂRVALIIO ALENCAR
orREroioEa loot€ti N.ã

asstNAÍunÂ Do EMlsgon

TA OE SSAO

3t/o'1 /20].4

50 74 6215905
Pr314365699
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