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REPUBLICA FEDERATIVA DO B ALIDÀDE L
VISTO:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR IDICA

NLÂ,ERo E INScRIÇÀo
08.958.558/000í-96
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRIçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERÍUM
12fi61m07

NOME EMPRE§ARIÁL

RICARDO F DOS SANTOS NETO

ÍTULo oo EsÍaBÊLÊcrMÊNÍo o.toME DE FANT StA)
BREJO SERVICOS

PORTE

ME

coDrco E oEscRrÇÃo DA anvloaoE EcoNÓÀflcA PRt€rP L

82.30{{í - SeÍviços de oqanização dê fêiras, congrêssos, exposiçóês e festas

cóDtco E DEscRtç,Ão o s aÍtvroao€s EcoNôÀ{cás sEcuNúRhs
82.30{l}2 ' Casas de Íe3ta3 ê evêntos
74.20{4il - Filmagem de restas o eventos
90.0'1.9{3 - Produção de e3petáculos de dança
90.0í.9-{r2 - PÍodução musbâl
90,01-9{6 - Atividadês de sonorização e de aluminação
77.39{{3 - Aluguel de palcos, cobêÍturas o outras estnrtuÍas de uso teüporáÍio, exceto andaiÍnes
77.í l{{0 - Locação de automóveis sem coodutoÍ
itg,29-9{rl - TranspoÍte íodoviário cobtivo dê pagsageiíos, sob Íegiínê de frêtaÍnento, municipal
90.01-9{9 - Ades cênbas, espetáculos e ativiradês complêmentaTê3 não êspêciricadas ânterioÍÍentê
73.í9{-99 - Outras atividades de publicidadê não espêciÍicadas antêriomêntê

GOE DA I.úÍUREZA
2'13-5 - EmpresáÍio (lndividual)

LOGRA@URO

TV DA INDUSTRIA
COMPLEMENÍO

CEP

65.520{00
&AIRRODI STRIÍO

SANTO ANTONIO
MUNICIPIO

BREJO

ENEREÇo ELETRCtrJco TELEFONE

(98)8132{ri192

ENIE FEO€RÁIIVO RESPONSAVEL (EFR)

SI CAOASTRÂ!
ATIVÂ

oAT oA slruÁÇÁo cÀoasrRÁL
12-1o6t2007

Morvo oE srruaÇÁo cÁMsÍRAL

srrLAçÃo ESPECTAL OATA DA SITUAçÃO ESPECIAL

s/N

MA
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PM .IOLHA 
NO

PROCESSO 

'
)oo lol

MODATIDADE

VISIO:

TRIBUNAL DE CONTAS DA IJNIÃO

CERTIDÂO NEGATIVA

DE

LICITANTE§ IMDÔNEOS

Nome completo: RICARDO F DOS SAMOS NETO

CPF/CNPJ: 08.958.5581/0001-96

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA qüe, na presente data, o (a) requerente
acima identiÍicado(a) NÃO CONSTA da relaçío de responsáveis inidôneos para
participar de licitaçâo na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei f 8.443192 (Lei Orgônica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações teúam tido seu

prazo de vigência expirado, bern como aqueles cujas apreciaçôes estejam suspensas em razão

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisâo judicial.

Certidão emitida as 15:50:05 do üa 1110212020, com validade de tinta dias a conhr da
em§sao.

A

Código de controle da certidão: KVKCl10220155005

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

I

A veracidade das informaçôes aqui prestadas podem ser confirmadas ú;ítio=.

\
'(



PM ,FOLHAN' t1-
PROCESSO JÔ) r)ô/-ôl 1
MODALIDADE

VISTO:

CERTIDãO !{EGÀTTVÀ DE DÉBITOS TRABAJ..BISTAS

Nome; RICÀRDO F DOS SÀNTOS NETO
(MATRIz E EIIIAIS) CNP.T: 08.958.558/0001-96

Certidâo n" : 4264858/2f20
Expediçâo:11/02/2020, às 15: 4 6: 16
Validade: 08/A8/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, cont.ados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que RICÀRDO F DOS SÀNTOS NE"O
(MATRIZ E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no

08.958.558/0001-96, NÁo cot{sTÀ do Bancô Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julhc de 207L, e
na ResoluÇão Administrativa n" 1470/2077 do Trj.bunal Superior do
Traba1ho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tr j-bunais do Trabalho e estão atualizados aLê 2 (dois) dias
anterio!es à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fiLiais.
À aceitaÇão dêsta certidão condiciÕna-se à verificaçãô de sua
autenticidade no portaL do Tribuna.l- Superior do Trabal"ho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Cêrtidão emitida gratuitamente.

rtÍao.BtÃçÃo üíPoRIàNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pêssoas naturais e jurÍdieas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas êm sentença côndênatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais !rabalhistas, inclusive no concernente ao§
recolhimegtos previdenciários, a honorários, a cus tas, a
emolumentos ou â recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante inistério Públ- í co do
Trabalho ou Comissão de Conciliação P va

t-,/
i



Consulta Regularidade do Empregador

Voltar lmprimir

Page I of 1

MODALIDADE

VISTO:

Cí.IXá
Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF'

lnscrição:
Razão

t:
Endereço:

A Caixa Econômlca Federal, no uso da atribuíçâo que lhe confere
o Alt. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que,
nesta data, a empresa acima identlficada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servíco - FGTS.

08.958.558/0001-96

RICARDO F DOS SANTOS NETO

TRÂV DA INDUSTRIA SN / SANTO ANÍONIO / BRE]O / MA /
65520-000

o presente certificado não serviÉ de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes dai obrigações com o FGTS.

)

Validade:06/02 I 2O2O a 06l 03/ 2O2O

Cêrtificação Númêro! 202002060131091977 6867

Informação obtida em LL/021202O 15:54:31

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

https ://consulta-crf.caixa. gov. br/consultacrf/pages/impressao j sf t1l0?12úfi

PM .FoLHAN.___13_
PR0CESSo/p2ssl§f!_
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PROCES§O fl o ô, j
MODALIDADE

VISTO:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

l{o Cêrtidão: 096661/19 Data da CeÍtidãoi 2ani,2}1910:58:06

CPF/CNPJ 08958558000196 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

ibstanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, dê 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 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 dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validâde da Certidão: í20 (cento e vintê) dias: 271031':2020;

A autenticidade desta certidáo deverá ser confirmada no endereço:
http://poÍtal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item'Certidões" ê em seguida em "Validaçáo de Certidão Negativa
de Débito".

CERN DÃO EÍTIITIOA GRATU ITAMENTE.

rli.t
,. i

PM .FOLHANO

Data lmprê56ãot 11 lO2l202O 15:37 :42

I

a
*R)
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tnoctsso á.olo oLo 
"1=í

MODALIDADE

VISTO:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTTDÂO NEGATIVA DE OÍUOA ATVA

l{oCertidâo:064',85/19 DatadaCeÉadãot Zg!:|1t201911:00:20

CPF/CNPJ CONSULTADO: 08958558000í96

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

forma do disposto do artigo 156 da lei no 2.231 de 2§,11211962, substanciado pelos, 240 a 242, dalei
.''./ 7.799, de 1911212002, bem como prescreve no artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de outubro de

1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do

suieito passivo acima identificado. 
l

I
I

Validadê da Cortidão: í20 (cênto e vinte) dias: 2710312020.

A autenticidade desta cêrtidão dêveÉ ser confirmada no endqreço:
htQ/portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item 'Certidões' e em seguida em'Validação de Certidão Nêgativa
de Dívida Ativa'.

GERNDÃO EÍÚINDA GRATUITAMENTE.

Data lmprêssão: 11 t02l2O2O :40:51

,,d4i=á a
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BRASIL

EÍris* do 2! via de C6ítdâo

Participê

PM .FOLHAN'

Ro§EssoAcesso à informaqâo

J ReeitaFederal
CERT'DÁO

t

mtiltsrÉRlo DA FAZENDA
Secrebda da Recêita Federal do BÍasll
ProcuÍadoÍla€eíal da Fazênda Naclonal

CERTIDÃo postlvA coÍú EFEtros DE NEGATIvA DE DÉBtros RELATtvos Aos rRrBUTos
FEDERAIS e À oMol alvl oa uuÃo

ome: RICARDO F DOS SANTOS NETO
CNPJ: 08.958.5581000í-96

Ressalvado o direito do â Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de
r8sponsabilidade do sujeito passivo acima identificdo que vierem a ser apuradas, é coÍtiflcado que:

'1. não constam pênd6ncia9 relativas aos dóbitos administrados pela Sêcrotaria da Recsita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constrm nos sislemes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débit6 inscrltos
êm Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspênsâ nos t€rmos do arl. í5í da Lei no

5.172, de 25 de outubro d6 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garanlidos mediante
bêns ou direitos, ou com ombargos dâ Fazonda Públlca êm procsssos de execução flscal, ou
objeto de deciEão ,udicial quô dêtêrmlne sua desconsidoraçâo para lins de certillceÉo da
reguleridade fscal.

Conformo disp$to nos arts. 205 e 206 do CTN, este documênto lem os mesmos eÍoitos da coítidão
negaüva.

Esta certidão é válida para o ostebolêcimonto matriz e suas filiais o, no caso dê ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo dirête a ole vincülados. ReÍere-sê à situação do
sujeito passivo no âmbilo da RFB ê de PGFN e abrangB indusivê as conuibuigões sociais provistas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dê julho de 199í .

A ecêitâção dêstâ côrtidão está condicionada à vêrificaÇão de sua autênticldadê ne lntemot, nos
ôndereÇos <htp://ríb.ggv.bÊ ou <http:/^flww.pgfn.gov.br>.

I
cerlidâo emitida graluhament€ com bese ne Porlaria Conjunta RF&PGFN no 1.75'l , de 211012011.
Emitída às 16:22:08 dd dia 28/01/2020 <hora a data de BrasÍlia>.
Vãne eé 2610712020.
C&igo de conkole da csrtidão: 4889.6t18E.5482.98B2
Oualquer rasura ou emenda invalidará oste doqJmenlo,

Nova Consulta
Pí.prr.r p ágin a
pàra rmPfalt.0

sê.vkos.roceta.Íazsíld8.gov.br/Servlcos/cenldac'/CNDconjuntaSegvia/RôsultadoS€gvia.asp?oÍbern= 1&Tipo=1&Nl=089585580mí 96&Sênha= 111

*
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PlÍ .FOLHAN' BT

Improbidade Administrativa e In

Certidão Negativa

Certifico que nesta date (11102t2020 às 15:53) NÃO GONSTA no Gadastro

Nacional de Gondenações Cíveis por Ato de lmprobidade Admlnistratlya ê

lneleglbilidado reglstros de condenação com trânslto em Julgado ou sançâo etiva

quanto ao CNPJ no 08.958.558/0(Xl1-96.

A condenaÉo por atos de improbidâde administrativa não implica automático e nêcêssário reconhecimênlo de

inêlegibilidadê do condênado.

Pârâ consultas sobre inelêgibilidâde acesse portal do TSE em :r r,. ' i.. ,, :r .: , i,! :) ,,

Esta caÍtidão é expodide gretiitamonte. Sua autênticHade pode sei por meio do núm€ro de @ntrole

5E42.F846.5542.D238 no s€guinto endereço: lt!!,slt!].]rLt:,ç!!.I!ts-!guf!'(]§iqs!19_-ês.ü11rq!lreD{riEi-Cgryrl3g.Iinp

MODAL

y§,

ldo em: 11/022020 as 15:53:58 Páoina 1/1

-

\À

(
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PI{ .FOLHANO

PROCESSO 3 ôíô ^l
J.<

MODALIDADE

VISTO:

E§TADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

Av. Luís Domingues, 95.
CNPJ: 0,6.1 ló.74310001 -08

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIFICO que p.ua fins de direito. revendo os liwos de registro e Fichas de Arrecadação
Municipal, os (a) requerentes RICARDO F. DOS SANTOS NETO-ME, CNPJ/CPF n'
08.958.55E/0001-96, localizado na, Ru=A DA INDUSTRIA S/l{" CENTRO BREJO - MA, não
possui débitos em aberto de tributos GP[U, ISSQN, TLVF e ALVAR.T[), Foros e Tarifas
Municipal, ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débito que veúa a

ser apurado; Eu Fernrndo Dutrr Rochr, Cargo Fiscrt de Terra, lawei a presente CERTIDÂO, no
sexto dia do mês dejaneiro de 2020. que vai por mim asdinado.

Brejo (MA), 06 de janeiro de 2020.

erna s
Terra

Observaçâo: A presente ceíidâo nâo tem rasura nem entreliúâs e é vráüida por 90 dias.

I

{

\
/§



PM .FOLHANO

PROCESSO

MODALIDADE

VISIO:

ESTAIX) DO MARANHÂO
PR"EFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

Av. Luís Domingucs, 95.
CNPJ: 06.1 ló.743/0001 {E

DEPARTAMf,NTO DE TRIBUTAÇÂO

CERTIDÃO NEGATIVA DE NÍVMA ATIVA DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIFICO que paÍa Íins de direito. revendo os livros de registro e Fichas de Arrecadação
Municipal de Dívida Ativa" o (a) requerentes RICARDO F. DOS SAIYTOS NETO.ME,
CNPJ/CPF n" 08.958.55t/0ü)l-96, locrlizado ne, RUA DA TNDUSTRIA §íl!" CENTRO
BREJO - MÀ não possui débito inscrito no cadastro de Dívida Ativa de Tributos Municipais de
(IPTU. ISSQN. TLVF e ALVARÁ). ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de
cobrar débito que venha a ser apuradosl Eu Fernrndo Drtre Rochr, Cargo Firal de Terre, lavrei a
presente CERTIDÀO, no sexto dia do mês de janeiro de 2020, que vai por mim assinado.

Brejo (MA),06 de janeiro de 2020.

*4*
l

Fisca

Obscn'eçlo: A presente cenidão não tem rasura nem por 90 dias.

J

a
(_

'Í
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PROCES$O

VISTO:

MOD

ESTADiO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNTCIPAL DE BRtrJO

Av. Luís Domingues, 95.
CNPJ: 0ó. I 16.743i0001 -0E

ALVARÁ
DE LICENÇA 202

Prn: LOCALTZAçAO E FUNCIONAMENTO

Rezto Socirl: RICARDO F. DOS SANTOS NETO-ME

ETdCÍTço: RUA DA INDUSTRIA S/Tf CENTRO BR.EJO _ MA

Arividd. Ecítrômicr Primiprl: sERvtÇos DE oRCANIzAçÃo DE FEIRAS, CONORESSOS, EXPO§IçÔES E FESTAS

cóoco € D€SCFTCÂC oas ÂÍMoÀo€s Eco(ôMrc^s S€cuiro^Rras
t2J04{2 . C.$. dD Írür . rwnb
7a.A.O4í . Film.gc.n d. Íadl. c avüt8
10.0í.9{3. Prodoçao d. e3p.tlÊutor ô d{tça ' ,
90.0í-$02 - Prodstao mú.ií
to.lH-t{a - Attv5.d.. d. ronoÍiaçlo o d. iluman çlo
7r.3t 0.03 - 

^lt 
gNrl de palcoa, cobcrbrx c qrbn 6tn turú da lro t mpo.arlo, .rc.to ad.int-

77.tí.0-00 - Loc.çao d,..rrtoo!óir.b raÍt! condúoÍ
itg.2Sloí - Trtírt0o.t rodovLÍio coL0vo d. prt.gatB, lob .iglma ô h..rl.nto, nunlcip.l
90.0't-$i9 - A.trâ canicl!, etoltaculoa r ltlvld.do complmcntaca nlo tlpacmcrdar mrrÍbítl.nb
73.10{.90 - orrt!. .üvidad.. da Nuaidada .Êo aaf.oif..da. .ntaílo.nrdr

Cródigo;2119

lnscriçio Mnniciprl: 0049t

CNPJ/CPF: 0E.95E.55Er000 l-9ó

Fe hn
Municiprlerfa

VALIDADE

4=r

{

,V



PI{ .TOLHANO

PR0CESSO .! D.:tÍ,) 01<
MODALIDADE

VISTO:

ESTADO DO MARANHÁO
PRETEN[IRA MUNTCIPAL

MTLACRES DO MÁRANHÂO/MA,
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE FINANçAS

CNPJ: 01.6123 l9ÂX[l-]0

gEgtARA§Â9

Declaro paÍa os devidos l-rns, e direito que a Empresa
RICARDO F. DOS SANTOS NETO (BREJO SERVIÇOS), lnscrita no CNPJ:
08-958.55Ei0001-96, sediada à Tv. Da Industria s/no - Centro, Brejo - MA realiza
eventos como: Carnaval, Festas Juninns e Aniversaio da Cidade, entre outros, desde
2A09.

Milagres do Maranháo (MA), 08 de Fevereiro de 2019.

Jose a3 Lima
Prefeito !!funicipel

RUA CEL. FRANCISCO MACATRÂO, NO 1í8 - CÊNTRO - CEP:

)

)

'/'-/
I
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RDPT.BI.I(.A TEDETATTTA
DO tr stl-

ffi
1§r^DO ItO An NHÀO

FODEN JUDTCIÁRIO

SÍCRETARIA DE DISTRI
JI.]DICIÁRIO DA COM
ESTADO DO MARANHÃO

Pltr .TOL}IAN'

PROCES§0

A
VISTO:

CERTIDÃO de LÊNCIA ou CONCORDATA

USANDO da tàculdade que me cont'ere a l.ei. CERTIFIOO. a requerimento de

pessoa interessada, que. dando busca nos arquivos dos têitos rclerentes a esta Vera de

Secretarie Judicirl de Brcjo/MA, a paíir do dia l" (primeiro) do mês de janeiro do ano de

dois mil e cinco (2005) ale o dia ll de fevereiro do ano correntc. constatci NÃO EXISTIR

distribuiçâo de AÇÕES dc FALÊNCIA ou CONCORDATA, contra RICARIX) F. DoS

SANTOS NETO, CNPJ: 08.95t558/0001-96 MATRIZ CERTIFICO. finalmente" que

esla Secretaria ladicial é a única cxistente de Brejo. Estado do Maranhào. O refcrido c

verdade e dou tê. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria a meu cargo. no Fórum

Desembargador Arthur Almada Lima Filho. nesta cidade de Brejo. Estado do Maraúâo. Flu.

José Roberto Crrvelho Lime. Técnico Judiciário. matrícula 134ót9. consultci e digitei.

E eu. Antônio José de Crnrlho Sá. Secretriri<i Judicial. subscrevo e assino. llrcjo/MA. t t

de fevereiro dc 2020.

/ ----.-4

S Jud ial
Ma l5

oL§EIrA( rG
O CNPJ/CPI' conslantc nssta ccÍtidâo loi int'ormado pclo Jolicitantc. Sua lilulari
desl inatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARA§ COMUNS DO
BRA'O-MA

r confcrida pllo intcÍsssado ou

c.\
o JUDTCTÁRrO D..r CO RCÂ DT

FóÍont l»t, ArtliBr Alr.dr llrr! Tillio - At. l.urs fhíniíEucs. no l-15 -
.-nail vrrll _ brta tjmr.jo!.

CnP6ii:0400 - Tst (9t)r7:-r

I

n

rl
I
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MODAL

VISTO:

V

ETPRESÁRlo

caso : coMUNtcAÇÂo No ANO DA üO;iSTtTUlçÁO

o Juntamente com a constltuição

Situação : IIIICROEilPRESA

roEÍnclclo

4,<

(â,t r V.rt a. rrÍ.!l!a
AJ:txÍrCAc

coút 'oo{ltll!üúío

;;li"i.:,rl ,.

?zc

coMUNtcAÇÃo DE ENQUADRAMENTO

0lü
u 1?. ?019

ht

llmo. Senhor Prêsidente da Junta Comercial do Estado do Maranhã

O Empresário RICAROO F DOS SANTOS NETO.etabelêcido na Trav. da lndústria,

S/N, B. Santo Antonio, CEP 65.520-000, na cidede de Brejo - MA, declara, para os íins do art. 50

da Lei rP 9.841/99, que:

a) se enquadra na situação de microempresa;

b) o valor da receita brula anual da empresa, no presente exercício, náo excedeÉ o limite

fixado no inciso I do ed.2e da Lei rf 9.841/99, obseNado o disposto no § 1e do meemo

âÍtigo;

c) náo se enquadra enr qua§uer das hipóteses de exclusáo relecionadas no art. 30 da mesma

Lei.

BÍeJo - MA, 20 de abril de 2007
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Ricardo Feneira dos Santos Neto

CPF: 591.517.733-68
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Plí ,TOLHÀ NO

PRoCE§§O 
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MODALIDÀDE

VISTO:,.'.^ ffiBS Gov.mo do Ed.do do Mrrânàào

Socílt§h (,. Esbô d. lffl&úh c CorúÍEio - SEltiC
Junta CoírEícial do EsLdo ô M.Íenháo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistêma l{âcional de Registro de Emprêsas Mercantis -

CâÍlif*amos qJê es iííoÍÍrEÉos ab€ixo clnstâm dos docuírêntos srquivâdos

n€3ls Junta CoírEÍcjal6 sáo vigantês na data da §uá expsdiÉo.

Doc1{ncnto a..indo diotelmêítc por JUNÍA COMERCIAL DO ESTAOO OO MARAIHÀO êm 13Í03í2019, b 14 0O
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MODÀLIDÂDE

VISTO:

BANDEIRA VERDE CONSTR
CNPJ: 07.896.304/0001-28 CNAE 47iS4099

Comércio Vereiista de Matêr. de ConstruÉo em Geral

Av. Sabino Câmara, s/n Centro
CEP: 65.52G000 Brejc.MA

5ll{08Rt yfR0fil
c |IDI,

BATDEIRAVERDE
(ortrru(0ri

ATESTADO DE CAPACIDADE TDCMCA

Atestamos, a pedido da intetessada e para fins de prova, aptidâo de desempeúo e

atestado de execução, que a empresa RICARDO F DOS SAiITOS NETO-ME, CNPJ no

08.95E.558/0001-96, sediada em Brejo.MA, na Travessa da Indústria SÂ.ü - Bairro Santo

ANIONiO, PRESTOU SERVIÇOS (LOCAÇÀO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE

ESTRUTURA DE PALCO, ENTRE OUTRAS) SATISFATORIAMENTE, conforme solicitado,

à empTesa BANDEIRA VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÔES, CNPJ n"

07.89ó.304/0001-28

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaÍam bom

desempeúo operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigaçôes, nada

constando que a desabone técnica e comercialmente. até a prcsente datâ.

BrejoMA, 02 de Julho de 2019.
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N' ck Fàturà O2U91m1!r91
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Ív tNousÍRtÂ.25
GENTRO 655m{00 AREJO - MA
CPF:011.664 7a3-35
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Histótico do Consumo (kwh)
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