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PREGÃo ELETRÔNICO sRP N. OO3/2021

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo
Ref,: PREGÀO ELETRÔMCO SRP N"OO3/2021

Prezados Senhores.

A empresa T DO REGO LIMA (EIRELI), inscrita no CNPJ sob o no 27.357.46210001-17, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago do Rego Lima, com RG sob o n'2.436.880
SSP-PI, e inscrito no CPF n'018.225.723-12, sediada na rua Doutor Area Leão (zona sul), 849,
casa B, bairro Centro, Cep: 64001-310, Teresina-Pl, DECLARA cumprir os requisitos de

habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4" e 5' do art. 26
do decreto 10.02412019.

TERE,SINA _ PI. I8 DE }'EVERf,IRO DE 202I.

T DO REGO LIMA Àssinado de forma digitalporT DO

REGO LIMA EIRELI:27357 4620001 1 7
FIRFt l.?7?§746?OOOl 17-e"a"*:er+Z.t Z t 1:57:45 -03'00'

T DO REGO LIMA. ME

CNPJ 27.357.46210001-l 7

T DO REGO LIMA ElRELl, CNPJ:27.357.462/0007-17 - RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Ns 849 -
CASA B - CENTRO - TERESINA - Pl - TEL: 86 99502-8136 - CEP: .001-310

jL,t:;í:__-*l_
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Ilma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo
Ref.: PREGAO ELETRONICO SRP N"003/2021

Prezados Senhores,

A empresa T DO REGO LIMA (EIRELI), inscrita no CNPJ sob o no 27 .357 .4621000l- l 7, por

intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago do Rego Lima, com RG sob o n'2.436.880
SSP-PI, e inscrito no CPF n" 018.225.723-12, sedirda na rua Doutor Area Leão (zona sul), 849,

casa B, bairro Centro, Cep: 64001-3 10, Teresina-Pl, DECLARA para fins do disposto no inciso V do

art.27 da Leí no t1.666, de 2l de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,

que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nâo emprega

menor de 16 (dezcsseis) anos. Ressalva: empÍega menor, â paÍiÍ de 14 (quatorze) anos, na condição de

aprendiz ( )

TERESINA _ PI, 18 DE FEVERETRO DE 202I.

T DO REGO LIMA Ass.nado de forma disital por T Do

ffi ?*#Ils:ilii';i1"'","';J'
TDOREGOLIMA-ME

cNPJ 27.357.46210001-t 7

T DO REGO LIMA ElRELl, CNPJ:27 .357.462/0001-17 - RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Ne 849 -
CASA B - CENTRO - TERESINA - Pl - TEL: 86 99502-8136 - CEP: 64.001-310
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ANEXO IV

DECLARAÇÃo DE CoNHECIMENTo Do EDITAL

Ilma. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo
RCf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OO3/2021

Prezados Senhores,

A empresa T DO REGO LIMA (EIRELD, inscrita no CNPJ sob o no 2'1 .357 .46210001- l ?, por

intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago do Rego Lim4 com RG sob o n'2.436.880

SSP-PI, e inscrito no CPF n" 01 8.225.723-12, sediada na rua Doutor Area Leão (zona sul), 849,

casa B, bairro Centro, Cep: 64001-310, Teresina-Pl,, DECLARA, que tem pleno coúecimento do

referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os

quais possibilitaram a coreta elaborâção da respectiva propostâ comercial, declarando por fim, que aceita

e se submete à todas as condições estabelecida.s no referido Edital e anexos. Por ser expressão da verdade,

firmo a presente.

TERESINA - PI, III DE FEVEREIRO DE 202I.

T DO REGO LIMA tusinado de forma digital por r Do

E l R E tl ;2 7 3 5 74620 00 1 1 zllÍ3*#1,*"'i1":í11'Hrl'
T DO REGO LIMA. ME

cNPJ 27.357.46210001-1 7

T DO REGO LIMA ElRELl, CNP):27.357.462/0001-17 - RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Ne 849 -
CASA B - CENTRO - TERESINA - Pl - TEL: 86 99502-8136 - CEP: 64.001-310
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ANEXO III
nncr.luçÁo DE INEXTSTENCIA DE IMrEDITwoS

Ilma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura M_unicipal de São Bemardo
Ref.: PREGAO ELETRONICO SRP N" 003i2021

Prezados Senhores,

'.'- A empresa T DO REGO LIMA (EIRELI), inscrila no CNPJ sob o n" 27.357 .46210001-17, por

intermédio dc seu representante legal o Sr. Thiago do Rego Lima, com RG sob o n'2.436.880
SSP-PI, e inscrito no CPF n' 018.225.723-12, sediada na rua Doutor Area Leão (zona sul), 849,

casa B, bairro Centro, Cep: 64001-310, Teresina-Pl,, DECLARA, sob as penas dâ Lei, nos termos do

§ 2", do art. 32, da Lei n' 8.666/93 que até esta data, nào ocorreu neúum fato superveniente que seja

impeditivo de sua habilitaçào na licitação em epígrafe.

TERESINA - PI, 18 DE FEVERf,IRO DE 202I.

T Do REGo L|MA â:'Jâ'li^l" "'-' 
o'sitar por r Do

ElRELI:273574620001 I 7 EIRELT:273574620001I7
uaoos.2v2t.ut. 1211:57:10 -03'00'

T DO REGO LIMA - ME

cNPJ 27.357.46210001-17

T DO REGO LIMA ElRELl, CNPI:21.157.462/0001-17 - RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Ne 849 -
CASA B - CENTRO - TERESINA - Pl - TEL: 86 99502-8136 - CEP: 64.001-310
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T DO REGO LIMA - ME

CNPJ 27.357.4ó210001-r7

T DO REGO LIMA ElRELl, CNPJ:27.357.46210001-17 - RUA DoUToR AREA LEAo (zoNA sUL) Ns 849 -
CASA B - CENTRO - TERESINA - Pl - TEL: 86 99502-8136 - CEP: 64.001-310

Plt

Ilma. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeihua Municipal de São Bemardo
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.OO3/202i

Prezados Senhores,

A empresa T DO REGO LIMA (EIRELI), inscrita no CNPJ sob o n" 27.357.46210001-17, por
intermédio de seu represenúante legal o Sr. Thiago do Rego Lima, com RG sob o n" 2.436.880
SSP-PI, e inscrito no CPF n" 018.225-723-12, seüada na rua Doutor Area Leão (zona sul), 849,

casa B, bairro Centro, Cep: 64001-310, Teresina-Pl,, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do
presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA
nos termos da Lei Complanentar no 123, de 14112120ü6. Código do ato: 3ló Descriçào do Ato:
MICROEMPRESA.

TERESINA _ PI, 18 DE FEVEREIRO DE 202I.

L?$
As5inàdo de foÍmà diqitàlpotT DO

nEco uúriÍmcsdsíprsrâdigilsl poÍ T DO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" OO3/2021

ANEXOtr

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP
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T DO REGO LIMA EIRELI

ADITIVO 02 t)rl--__--...--

Pelo presente instrumento particular, o Sr. THIAGO DO REGO LIMA, brasileiro,
piauiense, nascido em 141021'|'986 na cidade de Teresina -Pi, solteiro,
empresário, CPF: 018.225.723-12, ldentidade: 2.436.880 SSP-PI, residente e
domiciliado na RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B Bairro
Centro. CEP: 64001-310, TERESINA - Pl, titular da EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELE: T DO REGO LIMA EIRELI ,

com sede na RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B bairro
Centro. CEP: 64001-310, TERESINA - Pl, CNPJ: 27.357.46210001-17, com
contrato devidamente arquivado na JUCEPI em 2210312017 sob N IRE:
22600018782, e resolve ALTERAR, ADEQUAR E CONSOLIDAR a, nos termo
da lei í 0.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam nesta data alteradas as aüvidades para:

4761-0101 - Comércio varejista de liwos
47 51-2101 - Comércio va§ista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática
4729-6199 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios não especiÍicados
anteriormente(CoMIDAS CONGELADAS, MEL, ECT)
8211-3lOO - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo
4763-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
não especificados anteriormente(PAPEl DE PAREDE E SIMILARES)
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4754-7101 - Comércio varejista de móveis
4649-4/99 - Comércio atacadista dê outros equipamentos e. artigos de uso
pessoal e doméstico não especificados anteriormente (OCULOS PARA
NATAÇÃO, PRANCHAS, ETC)
4322-3102 - lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilaçáo e refrigeração
4642-7102 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso proÍissional
e de segurança do trabalho
4773-3100 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763-6101 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
8599-6i04 - Treinamento em desenvolvimênto profissional e gerencial
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4649-4108 - Comércio atacadista
conservação domiciliar

de produ ,'hb'r

Objeto social:

Comércio varejista de livros. Comércio varejista de móveis. Treinamento em
desenvolvimento proÍissional e gerencial. Comércio varejista de artigos
esportivos. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Comércio varejista de produtos alimentÍcios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especiÍicados anteriormente (comidas congeladas,
mel, etc.) Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente (papel de parede e similares). Comércio varejista
de artigos de papelaria. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos
de uso pessoal e doméstico não especiÍicados anteriormente(óculos para
natação, pranchas, etc.) Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática. Comércio atacadista de roupas e acessórios para
uso proÍissional e de segurança do trabalho. Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
lnstalaçáo e manutenÇáo de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e reÍrigeração.

Em vista as modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social, que
passa a ter a seguinte redação.

coNsoLlDAçÃo

GLÁUSULA'lo: A sociedade gira sob a firma social: T DO REGO LIMA ElRELl.

CLÁUSULA 2o: A Sociedade tem como sede o imóvel situado na RUA
DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B BAIRRO CENTRO. CEP:
6400r -31 0, TERESTNA-Pt.

CLÁUSULA 3o: A sociedade poderá criar Íiliais, agências ou sucursais em
qualquer parte do tenitório nacional, obedecendo ás disposições da legislação
comercial vigente.

e
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CLÁUSULA 4": A empresa tem por objeto(s) social(ais):

4761-0101 - Comércio varejista de liwos
47 51-2101 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática
4729-6199 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios não especificados
anteriormente(COMIDAS CONGELADAS, MEL, ECT)
8211-3100 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo
4763-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
não especiÍicados anteriormente(PAPEl DE PAREDE E SIMILARES)
4761-0103 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4754-7101 - Comércio varejista de móveis
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e. artigos de uso
pessoal e doméstico não especificados anteriormente (OCULOS PARA
NATAÇÃO, PRANCHAS, ETC)
4322-3102 - lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilaçâo e refrigeração
4642-7102 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional
e de segurança do trabalho
4773-3100 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763-6101 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
46494108 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

Objeto social:

Comércio varejista de livros. Comércio varejista de móveis. Treinamento em
desenvolvimento proÍissional e gerencial. Comércio varejista de artigos
esportivos. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas,
mel, etc.) Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente (papel de parede e similares). Comércio varejista
de artigos de papelaria. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos
de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(óculos para
natação, pranchas, etc.) Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática. Comércio atacadista de roupas e acessórios para
uso proÍissional e de segurança do trabalho. Serviços combinados de escritório
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e apoio administrativo. Comércio varejista de a e ortopédi COS

lnstalação e manutenção de sistemas centrais
ventilação e refrigeração.

CLÁUSULA 50: A empresa iniciou suas atividades no dia 14t0212017 e seu
prazo de duraçáo é indeterminado.

CLÁUSULA 6o: A empresa tem o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente
nacional, representado por uma quota de igual valor nominal de
responsabilidade do titular.

CLÁUSULA 70: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital
integralizado.

CLÁUSULA 8o: A administração cabe ao seu titular Sr. THIAGO DO REGO
LIMA, com poderes e atribuiÉo de administração, aos quais caberá,
isoladamente, a responsabilidade ou representaçáo ativa e passiva da
sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando
vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos Íins sociais.
Parágrafo único - Fica facultado a administradora, nomear procuradores, para

um período determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA 9o: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de

dezembro, proceder-se-à a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e

do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas

apurados.

CLÁUSULA 10o: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei

especial, nem em virtude de condenaçáo criminal ou por se encontrar nos
efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime Íalimentar, de prevaricação, ou subomo, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relaçóes de consumo, fé pública, ou a
propriedade. art. 1 .0'Í 1, $'l', do Código Civil (Lei n" 1O.4O612002).

CLÁUSULA 11o: O titular da empresa declara que náo participa de outra
empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a
presente E|RELl.

i:rir-,: q.l1i_ s}\Os O?

CDI
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CLÁUSULA 12": Fiea eleito o foro da comarca de Teresina-Pi, para qualquer
ação fundada neste contrato.

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via. IJM . FOLHA iJO , q

28 de julho de 2020

MODALiDAD

YISTC

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR

PPOlt:S§C ) oa\ ô.õ ô3
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P
ASSINATURA ELETRÔNrcA

Certificamos que o ato da empresa T DO REGO LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF Nome

01822572312 THIAGO DO REGO LIMA

{'

#L
CERIIEICo o REGI§rRo E4 3LlO7l2O2O 09:02 SOa x" 20200316281
ERO4OCOLo: 200316281 DÉ 30lO1/2O2O OA:51.
cóDrco DE \rEBrErcÀÇÁo: 12003325555. rIBE: 22500018?82.
r DO qEGO III{À EIRBLI

IU-çHI ISÀIlEr,À SÀNtÀl{À tOiCfArRO EÀÀloSÀ
sEcaEráirÀ-@À!

TERESTNÀ, xl/o1/2O2O
rw.piaoidigitat.pi.qov-br

!- !álidàde dê6!. doceenror 3e lrrrrêsso, Íica suleito à conlp!óvàçÀo de s!à âutebticÍdáde .os lesp€ctivos PÔriàis,
infolmãndo 5ê!s rÊsFe.tivos eódisôs de velificêÇáo.

IDENT|F|CAÇÃO DO(S) ASS|NAT.{TE(S)
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T DO REGO LIMA EIRELI
ADITIVO 02 ,Ji:,TC

Pelo presente instrumento particular, o Sr. THIAGO DO REGO LIMA, brasileiro,
piauiense, nascido em '1410211986 na cidade de Teresina -Pi, solteiro,
empresário, CPF: 018.225.723-12, ldentidade: 2.436.880 SSP-PI, residente e
domiciliado na RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B Bairro
Centro. CEP: 64001-310, TERESINA - Pl, titulaÍ da EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELE: T DO REGO LIMA EIRELI ,

com sede na RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), Mg CASA B bairro
Centro. CEP: 6400'l-3'10, TERESINA - Pl, CNPJ: 27.357.4621000í-17, com
contrato devidamente arquivado na JUCEPI em 2210312017 sob NIRE:
22600018782, e resolve ALTERAR, ADEQUAR E CONSOLIDAR a, nos termo
da lei 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam nesta data alteradas as atividades para:

4761-0101 - Comércio varejista de liwos
4751-2101 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática
47 29-6199 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios náo especificados
anteriormente(CoMIDAS CONGELADAS, MEL, ECT)
8211-3lOO - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vÍdeo
4763-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos
4759-8/99 - Comércio va§ista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
não especiÍicados anteriormente(PAPEL DE PAREDE E SIMILARES)
4761-0103 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4754-71O1 - Comércio varejista de móveis
46494199 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não especificados anteriormente (OCULOS PARA
NATAÇÃO, PRANCHAS, ETC)
4322-3102 - lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilação e refrigeração
4642-7102 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional
e de segurança do trabalho
4773-3100 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763-6101 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento proÍissional e gerencial
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46494108 - Comércio atacadista
conservação domiciliar

de produtos de higiene, limpeza e

Ptrl - Fúi-i-14 t\jo

PPI' \ (.r C:
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Objeto social:

Comércio varejista de livros. Comércio varejista de móveis. Treinamento em
desenvolvimento proÍissional e gerencial. Comércio varejista de artigos
esportivos. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas,
mel, etc.) Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico náo
especiÍicados anterioÍmente (papel de parede e similares). Comércio varejista
de artigos de papelaria. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos
de uso pessoal e doméstico náo especificados anteriormente(óculos para
nataçáo, pranchas, etc.) Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática. Comércio atacadista de roupas e acessórios para
uso profissional e de segurança do trabalho. Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo. Comércio varejista de artigos médicos e odopédicos.
lnstalaçáo e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração.

Em vista as modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social, que
passa a ter a seguinte redação.

coNsoLlDAçÃo

CLÁUSULA 1o: A sociedade gira sob a firma social: T DO REGO LIMA ElRELl.

CLÁUSULA 2": A Sociedade tem como sede o imóvel situado na RUA
DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B BAIRRO CENTRO. CEP:
64001 -31 0, TERESINA-Pl.

CLÁUSULA 30: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais em
qualquer parte do tenitório nacional, obedecendo ás disposições da legislação
comercial vigente.

t
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CLÁUSULA 4": A empresa tem por objeto(s) social(ais

4761-0101 - Comércio varejista de liwos
47 51-2101 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática
4729-6199 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios não específicados
anteriormente(COMIDAS CONGELADAS, MEL, ECT)
821 1-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo
4763-6102 - Comércio varejista de artigos espoÍtivos
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
não especiÍicados anteriormente(PAPEL DE PAREDE E SIMILARES)
4761-0103 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4754-7101 - Comércio varejista de móveis
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não especiÍicados anteriormente (OCULOS PARA
NATAÇÃO, PRANCHAS, ETC)
4322-3102 - lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilação e refrigeração
4642-7102 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional
e de segurança do trabalho
4773-3100 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

Objeto social:

Comércio varelista de livros. Comércio varejista de móveis. Treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial. Comércio varejista de a(igos
esportivos. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domicilíar. Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas,
mel, etc.) Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente (papel de parede e similares). Comércio varejista
de artigos de papelaria. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos
de uso pessoal e doméstico náo especificados anteriormente(óculos para
nataÇão, pranchas, etc.) Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de inÍormática. Comércio atacadista de roupas e acessórios para
uso proÍissional e de segurança do trabalho. Serviços combinados de escritório

iliCDr,LrDADE
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e apoio administrativo. Comércio varejista de artigos m
lnstalação e manutenção de sistemas centrais d ,ât, do de
ventilação e refrigeração.

CLÁUSULA 5o: A empresa iniciou suas atividades no dia 14t0212017 e seu
prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 6o: A empresa tem o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente
nacional, representado por uma quota de igual valor nominal de
responsabilidade do titular.

CLÁUSULA 70: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital
integralizado.

CLÁUSULA 80: A administração cabe ao seu titular Sr. THIAGO DO REGO
LIMA, com poderes e atribuição de administração, aos quais caberá,
isoladamente, a responsabilidade ou representaçáo ativa e passiva da
sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando
vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos Íins sociais.
Parágrafo único - Fica facuJtado a administradora, nomear procuradores, para

um período determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA 9": Ao término de cada exercÍcio da empresa, em 31 de

dezembro, proceder-seâ a elaboraçáo do inventário, do balanço patrimonial e

do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas

apurados.

CLÁUSULA 10o: A administradora declara, sob as penas da lei, que nâo está
impedido de exercer a administração da sociedade, nem por deconência de lei
especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos
efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, ou subomo, concussão, peculato, ou contra
a economia populal contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de
defesa da concoÍrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade. art. 1.011, $1", do Código Civil (Lei n" 10.406/2002).

CLÁUSULA lío: o ütular da empresa declara que não participa de outra
empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a
presente ElRELl.

:;:.iCO)( ooo(
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CLÁUSULA 12o: Fica eleito o Íoro da comarca de Teresina-Pi, para qualquer
ação Íundada neste contrato.

Pid - íOl,l"iA i\io
O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via.

t"r.,_l _r.))u
i.1O?ALiDA ilÉ

28 dejulho de2020

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR
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Secretaria Especial de DesburocratizaÉo, Gestáo e Govemo Digital

Secretaria de Govemo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração
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-ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa T DO REGO LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF Nome

o1822572312 THIAGO DO REGO LIMA

('

-]:s-
PR.rBocoIá: 200316281 Dg 3Ol07/2O2O OAt51.
cóDr@ DE vERrarcàçÃo: 12003325555. IIRE: 22600018182.
T DO REGO !I!'À EIREII

TU§-q"?I
rgÀBtLÀ sÀI.rÀtll tqÍrErRo BÀBlEosiÀ

sEcaEtíR]À-@l!
tBRESnq,3110?/2020

rrr.piauidigit l -pi. gov,bt

r- vâIidàdê d€sre d€@nt., 3ê lipresro, faca suj.ito à coep!óvàÇào d. suâ àutê.ticld.d€ .o5 !..Pê.tivos porLâis,
lltôrsâÀdo sêus re3pectivos .ód'iEo5 de ve!iticã?áo'
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CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 27 .357 .46210001-17
RAZáO SOCiAI: Í DO REGO UMA EIRELI ME

Endereço: R DoUToR AREA LEAo 849 cAsA B / cENTRo / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Arl. 7,
da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontrà-se em situação regular perante o Fundo de
Garôntia do Tempo de Servico - FGTS,

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

Validadet1T /02/2027 a OA/O3/2021

Certifi cação Número: 2O21O2O7 01472738860146

Informação obtida em 11102/2027 15:46:15

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

hnpsJ/consuha-crÍ.caixa.gov.br/consuka€Íí/pages/consultaEmpregadorjsí 1t1
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PODER JUDIC]ÁRIO OO ESTADO DO PNUí
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIçA
DISTRIB-UIÇAO DE 1O GRAU
CERTIDAO ESTADUAL

i.iq - roliiÀ i;o__Â1L__
o .SÊpltESS0

i\]$NALiDA

CERTIDÃo NEGATIVA DE FALÊNGIA, c-oNcoRDATA, RECUPERAÇÃo JUDICI,AL oU
RECUPERAÇAO EXTRAJUDIC]AL

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de
distribuiçáo de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução UniÍicado (SEEtJ),
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA ACÓES DE FALÊNCIA. CONCORDATA.
RFct tpFRAcÃô . tnrcrÀt ôl I RFí:r rptrRÂcÃô tryrRÀ.I tnrí:rÀt inclusive nos JUIZADOS
ESPECIAIS CíVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder
Judiciário do Estado do Piauí em desÍavor de:

RAZÃO SOCIAL:T R COMERCTO E SERVTçOS
CNPJ: 273574620001 í 7, REPRESENTANTE LEGAL: T DO REGO LIMA EIRELI
ENDEREçO: RUA DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA. PI

OBSERVAÇOES:

. Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n" 013/2017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Piauí;

. Esta cettidão abrange apenas AÇÃES DE FALÊNC|A, CONCORDAIA,
INSOLVÊNCIA CIVIL, RÊCUPERAÇÂO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL;

. Os dados necessáíos à emissão da certidão são Íomecidos pelo solicitante, sendo de
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive
quanto à autenticidade da própria certidão;

. Esta certidáo não contempla os processos em tramitaçáo no 2o Grau de jurisdição do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser obielo de certidáo específica;

. Não existe conexão com qualquer outra base de dados d,ê instituiçáo pública ou com a
Receita Federal que verifque a idenlidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessentâ) dias.

Certidáo emitidâ em 15 de Janeiro de 2021 às 08 h 25 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi..ius.br), link "Certidáo
Negativa de 1a lnstância". Certidão N" 2089570. Código veriÍicãdor:
2F C92.BEF I 1 .2B8AO. 85968

FOLHA 'l de 1

cERnoÂo No 2089570
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Certidão Negativa U n ificada 1 
a rnstância (/themisconsulta/certidao)

p"'ill-:;iiüg§lt ô o03

PoDER JUDICIARIo Do ESTADo Do PIAUí
DrsrRrBurçÃo DE 1. lNSrÀ cra

M0!lr\tiDADE
ir, ': t-f'

CERTTDÃo DE DtsrRtButçÃo
Negativa de Falência, Concordata, Recuperaçáo Judicial e EÍrajudlcial

cERTIDÀo vÁLDA

Númeío: 20t9í70
Código verilicâdor: 2Fcg2.BEFgl.2B8AD,B5958
Requerente: TRCO ERCK) E SERVIçOS
CNPJ: 27151.62000117

Repíesentante legd:T OO REGO LfA EnEU
Endereço: RUA DoUToR AREA LEAO e,í9 CASA I
BáÍro: CEI{TRO

Múnicltio/UF: TERESt{A-Pl
Data de expediÉoi l5r0íI2021 08:25:33

Deta d€ vali&de: l6r03Íi102í
Visualizar Certidáo Clque aqui ,! (/themisconsütÊ/ceÍtidao/pdí/208g57&e2b4íc34de7427979cb87003.bc73c50

A Cêrtidão negaliva segue o estabêhodo no Provim€ílto No 013/2017 (httsJ/wwí.tipi.ius.bricorÍegedoÍia/uploâds/ato6/2456.pd0 dâ CoÍregedo.ia Geral

dâ Jt sliça

ní*\'hb o Ính{nál dÉ Í61i, ô Ést dodo,Í i.ÍJPl
Ocúvó«rô pd, S.q*r.E ô Tá!50. ó. ,É.rBçáo . Co!rcç.Í) . SÍE

r@.ljpi.tus.ú^néôi6@n.!ir@lidâo/dit . 1t1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDIGA

^tIDADE

NÚUEROOE TNSCRTÇÁO

27.357 t62tON)1.11
MATRIZ

CoMPROVANTE OE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

22J03nO17

NOME

T DO REGO LITUA EIRELI

0o EsÍaBÉrÊoMEr{To (Norvt€ oE FAr{TAsa)
T R COÀ,lERClO E SERVICOS

E DESCR DA ÀTIVIOADÊ ECON
,17.61.O{í - Comércio var.jlsta dê llvro§

coorco E oEscÂtÇÀo ols aTlvloÁDEs EcoNÔMtcrs sEcuatoÁRt s
43.22.3{2 - lnstálaçâo ê manúênção dê slslGmas cêaúrals de ar condlclonãdo, dê vêríilaÉo e rêÍrlgêração
46.42.?.02 - Comércio atac.dista de roupas e acessó.ios pará uso p.ofssional e de seguEnça do lrabalho
,16./t9-4.O8 - Comércio ataêadista dê pÍodutos dê higianê, limpêza e conservação domiciliat
,ú6.,19-1€9 - Comércio atacádista de oútm6 equipamentos e a igos de uso pessoal e doméíico não espêcilÍcados
antêdo7mêÍrle
4729{49 - ComéÍcio varêiista dê produlos alimentícios ênr gêrel ou êspêcielizâdo êm pÍodutos aÍmGnticios não
êspeclícados amêdormohto
,17.51-2-lrí - Comâdo varcllsta espêclalzado dê êquipahêntos ê supÍlnrentos de inÍôÍmátlca
47,53{{0 - Corhérclo vsrerl3ta espêclalzado de êkltodomésücos ê Gqulpamêntos dê áudlo ê údêo
,17.54-7{1 - Comórcio varerlsta de móvêls
,a7.59{49 - Comc.cio varêiiste dê outros artigos de u5o pcssoal ê domé3tico não êBp.ciíicados antê.iormente
47,6í{{3 - Comércio vaíÊiista dê artigos de papêlaÍia
47,63{{í - Comálio vareiistã de brinquodos ê adigos íêcÍêalivos
47.63{{2 - Comércio vaÍêiista dê ertigos egpoalivos
47.73-340 - Comérdo varêjista de arligos médicos ê orlopédicos
82.11.3{0 . Servíços comblnados de oscrltórlo ê apolo admlnlstrâtivo
85.99.6{ia - Trsiharnchlo .Er d€senvoMEr.hto prclssional o gercnclal

coorco E DEscFrÇÀo oA NÀTURE2A JURIOTCÂ

230§ - Emproaa lndividual dê Rêsporrssbilidede LirÍiteds (dê Xatureza Empresáí

R DOIJÍOR AREA LEAO (ZONA SUL)

64.00'13't0

ENOEREÇO

atJotcoN_Pt@HoTMÀL.coM

CASA B

CENÍRO TERESINA

84§

PI

ÍELEFONE

{86) 3303-7495

ME

ENTE FÉOERÂTIVO

s
ATIVA

DAÍA DA SÍIUAÇÀO CÁDASÍÂÁL
22103t2017

MOÍMO DE S

OATA OÀ SÍIUAçÁO ESPECIÁL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 05/08/2020 às 09:/46:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/í

1t1
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REPÚBLGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÀO

27.357 t62t0ú1-17
]úAÍR12

CoMPROVANTE OE TNSCRTçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

z»otn017

,liiA No

o3

ü

r DO REGO L A EIRELI

_lrut 
O DO ISÍÁAEL EclMENro (NoME DF FANÍAS|Âj

TRGOMERCIOESERVICOS ME

IGOÊD
,ú3.223{12 . lííalaÉo ê manutênÉo de siatrmas clnl,"als de aa condlclonado, d. vêntilaÉo e rrffgeração
16.12-742 . Com&cio atacádastá de roupas c acegsóÍios para uso p.ofissioflal r de scguránçá do lr-abálho
45.49-a{8 . Comércio atacâdisla de produtos de higicnê, limpêza ê con6êwaçáo dorniciliar
4619{49 - Comércio atecadista de outros equipamêntos e a.tigos dê uso pessoal e domêüco não esp€€iÍicados
antêaiomente
,1729{49 - Coméício varêiiste dê produtos alimêiticio6 êm geral ou espêcializãdo êm píoúíos aÍmemícios náo
êspêclfl cados ant6rlormant.
,i7,51-2{'l - Cométclo vaêllsta êspeclalzado de êqulparnêhto6 e sup,lmehtcs dê lhfornádca
47.53.O{O - Comórclo vaadlsta êsp.clal2sdo dê êlêtIodoméstlccr ê êquipamanlds de áudio ê yídêo
u17.54-?.01 - ComêÍcio va.dlsta de móvêis
47.59$-99 - ComeÍcio vatc.iista dê outros artigos de uso pessoal e domóstico nâo êspeciÍicados ântedormênte
/47,61 {{3 - Comércio varêjiBta dê artigos de papêlaria
47.63{{í - Comércio varejista dê brinquados e artlgos .rcreaüvos
47.(x1{-02 - Comárcio varêjista dê aÉigos esporlivo6
47.73-3{0 - Comàcio varêjiste de aÍtlgos Írédicas ê oíoFÉdicos
82.113{0 - Srtüços comblnados d. .scdlórlo e apolo admlnlstríivo
85.996íX . Trêlnamênto.ln dês.nvoMh.nto profrsslona! ê garêhclal

IGO E DESCRIÇÀO DA AÍIVIOÁDÉ
,í7.6t.0.O1 . Comórclo var.jlsta dê llwos

coDrGo E DESCRTÇÀO OÂ NÀTUFE2Á JURIOTCâ

2306 . Emprêsa lndividual d6 Rêspon-rabilid.de Limitôda (dô Naturêzá Empi€3áí

R OOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

6,4.00í-3í0 CENTRO

ENDÉREÇO ÉLÊÍRÔNICO

auDlcoN_Pl@HoÍMAIL.cor{

COMPLEMENTO

CASA B

TERESINA

IELEFONE

(85) 3303-7,195

849

PI

ENTE FEDERATtvo REspoNsÀvEL (EFR)

SITU

ATÍVA
oATA DA srruAÇÂo c,aDÀsrRÂL
2210312017

MoÍtvo DE sÍuÁÇÁo cÁDAsÍRÂr

srÍ ÉSPECIAL oara oa sÍÍuaÇÃo EsPEctÁL

Aprovado pelâ lnstruÉo Normativa RFB n' 'í.8ô3, de 27 de dezembro de 2018

Êmilido no dia 05/08/2020 às 09:46:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

111



i,t- i0tirA No____e_É_

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

prfir)r,,;lDÂDE

CERTTDÁO POSÍTIVA COM EFETTOS DE NEGATIVA DE DÉB]TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27.357.4621000'l -í 7

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito pâssivo acima identiÍcado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou obieto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para nns de certiÍicaÉo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionêl (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garentidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçáo para Íins de
certiÍÕação da regularidade Íiscal.

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e ãbrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas âlíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 deFlho de í99'l.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rtu.gov.br> ou <htts://www.pgfn.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no L751, de zl1)l2o14.
Emitida às 10:23:38 do dia 3ologl2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2910312021.
Código de controle da certdão: 6587.2E7F.60E9.4894
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO §EGATIVÀ DE DÉBITOS TRABÀLHISTÀS

C

Nome: T DO REGO LlMÀ EIREL] (MÀTRIZ E EILIÀIS)
CNPJ: 27 .35'7 .462/000L-L7
Certidão n": 229'115 / 2021
Expedição: O6/Ot/2021, às 09:28:52
Validade: 04/01 /202L - 180 (cento e oitenta) d.ias,
de sua expedição.

contados da data

Certifica-se que t DO REGO LItiÀ EIRELI (UÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito (a)
no CNPJ sob o no 21 .351 .I62/OOOL-L7, NÃO CONSIÀ do Banco Nacional de
Devedores Traba]-histas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado peJ-a Lei n" 12.AqO, de ? de julho de 2A1-1 , e
na Resolução Administrativa n" L470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedi-ção.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fifiais.
À aceitaÇão desta certldão condiciona-se à verificação de sua
autentlcidade no portal- do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www-tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFORriÀÇÀO TMPORTÀÀrTE

Do Banco Naciona.I de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ídentificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em ju.lgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos p r e v i de n c i á r i o s , a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determ.inados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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covERNo Do Esrarro oo prluí
Sf,CR-ETARIA DA FAZENDÂ

PRocuRADoRtA tnlsurÁRtl
sf,ÇÃo DE rNscRrÇÃo E coBRÂNÇl ol nÍvtu ITIVA Do EsTÀDo

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n" 21022735746200O117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n" 0l/2005)

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar díüdas que venham a
ser apuradas, ceúifico para os deúdos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os
registros da Seção de Diüda Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada
existir em nome do(a) requerente acima identiÍicado(a) até â presente data e horário, e, para
constâr, foi emitida a presente certidão,

-Chefe dâ Seção de Diüda Âtivâ-
Pro€urrdoria G€ral do Estado

Procurrdoria Tributária

EMITIDA VIA INTERI{ET LM 071021202r,às 08:20:32

vÁLrDA ATÉ $tostzozl

IDENTIFICAÇAO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.600.60t-5

CNPJ/CPF

27.357.46210001-17

RAZÃO SOCIAL

T DO REGO LIMA EIRI,LI

ESTE DOCUMENTO NAO TERA VAI-IDADE ANTES DE SUA AUTF:,NTICAÇAO !'IA
INTERNET, NO SITE http://webas.selaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidaojsp

Chave prra Âütenticrção: 60DB-79F0-F491-9473-EB0 l -0245-937D-l BCo

111

1't t02t2021
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MLNICIPAL DE TERESTNA
COORDENAÇÀO ESPECIAL DA RECEITA DO MT'NICIPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITTVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATTVA DO
MUNICIPIO

CÓDIGo DE CoNTRoLE: 138.700/20{E

CPF/CNPJ: 2'1.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte
acima identificado somente débitos üncendos, em cuÍso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do aÍ. 206 do CTN e art.362 daLei Complementar no

*- 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que
venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estâbele€e o art. 457 da Lei Complementar n'
4.974. de 26 de dezembro de 2016 (código TribuuiLrio do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-Pl, às 13: I l: l8 h, do dia 2O/7112020.

Validade: l8l02l202l
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações :

- A aceitação desta declaração estií condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet, no endereço

http //www. teresina.pi. sov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto n" I1333/201 I

Código autcnricidade: 37EF3993522D6D0C

N" Via: I

f',f I,&,

\g/
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ESTADo oo prauÍ
PREFEITURA ML]NICIPAL DE TERESINA
cooRDENAÇÃo ESPECIAL DA RECEITA oo tr,tut'ttcÍpto
SECRETARIA MUNICIPAI DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO

cónrco DE coNTRoLE: l38.7oo/20{8

CPF/CNPJ: 27.357.462/000t-17

Contribuinte: T DO REGO LIMÂ EIRELI

Ccrtificamos para os devidos Ílrrs de direito que, até a prescntc data, constam em nomc do contribuinte
acima identificado somente débitos üncendos, em curso de cobrança executiva em que teúa sido efetivada a

penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 daLei Complernentar n'
v4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que

veúam a ser posteriormente apurados sm seu nome, conforme estabelece o art- 457 daLei ComplementaLr no

4.974, de 26 de dczsmbro de 2016 (código Tribut irio do Murricipio de Teresina).

Emissão: Teresina-Pl, às 13: I l:18 h, do dia 20/11/2020.

Validade: l8l02l202l
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

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

http:/iwww.teresina.pi.sov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidào emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto n' 1133312011

Codigo auteoticidadc: 37EF3993522D6D0C

N. Via: I

I

l1
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MODALIDAi)E
:

GO!'f,RNO DO ESTADO DO PTÀUÍ

Sf,CRETARIA DÁ TA?:f,NDÁ

CERTIDÁ0 DE SITUÀÇAO FISCAL f,
D' 2t0l 1527-157462000t I 701

Certidâo cmitidâ com base na Portaria GSF n' 106/06, dc l2 de abril dc 2fi)6.
Qualquer rasuÍa ou emenda inval,daÍá este documento.
Validade (loste documento: 60 (§esseÍta) dias corÍados dâ datâ de sua emissdo.

T DO RNGO LIMÂ EIRELÍ

ICENTRORUA DOUTOR AREA LEAO (ZONÀ SUL) 849 CAS,{ B

TERESINA
t,
l«oor s r o r,.úl.1.' |, ''*'

27 .351 .46210001-1.7
lnscnrçro rs.rrourr-

Irs.ooo.oor-s

Ressalvado o dircito dc a l-azcnrla Esradual cobmr e inscrcvo quaisqucr dividas dc respoosabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a

ser apuradas, certifica-sc qu€ o meslno mcontra4e elrl slTuÂÇÀo FISCAL REGUI,AR.

EMITIDÂ VtA INTERNET EM ts/Oln0rr, às 0t:42:rl

vÁLrDÀ ÂTÉ 1ío3/2o2l

ESl E DO( !\lEYrO N 'l' V\LIDADE AYTÉS DE SL-T ,\UTENTICAÇÃO vIA IN't'ERNET, NO SITE
http://§ebas.se .br/certidroSitü{câo ralidarCrrtidao,jsp

Chri. prrr Aúr.nü..çáo: 9l EF-AF.97-551J-BC97-ÂC3,A-Có.aD79ó7-D282

hÍEs r^rebe.s€Í.rpi.gd-h./dtdastuãa/Éánelrcdru*dd-?âtj#sltuncdnil.c21011527357a5:mo0liToia|ip.DcnêíÍcc PJ
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DÂDEMinistério da lndústria e Comércio Exteíor e Serviços .

Secretaria Especial da Micro e Pequena EmpÍesa

Dêpartamento de Registro Emprêsarial ê lntegração

L-*-

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - LTVRO DtclTAL

Declâro exâtos os Termos de Aberturâ e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade n'
12001043064 em 1310312020, protocolo 2001143á4. Para validação de AutenticaÉo dos Termos, deverá
ser acessado o Portal de Serviços / veriÍlcação de documentos do Empreendedor
h iauid i ital. ov.br e inÍormar o número de autenticaÉo

ldenüffcação de Empresa

T DO REGO LIMA EIRELI

226000't8782

27357 462000117

Terêsina

ldentlffcação de Livro Digital

DIARIO

a

01 101 12019 - 31 11212019

Nome

THIAGO DO REGO LIMA

JOSE GONCALVES DE AGUIAR
FILHO

CRC'OAB

Pt-008397/O4

4[

gBRtIErco o lE{iI§tRO 4 t3lO3l2O2O 1a:OO:16 soB !l' 22600018?82
pRcrloclir,o: 2oo11a3ll DE 06/O3|2O2O. CóDrGO DE VaEFTCÀçÂO:
120011E6736. IIRE: 22600018782.
I .lo REGO LII'À BIREII

Nome Empresarial:

Número de Registro

CNPJ:

MunÍcipio:

Tipo de Livro:

Número de Ordem:

Período de Escrituração

Aôsinantê(s)

01822572312

00363099310

IOILT @LZSIII DE AOOSI 
'.E]NIDEO 

XEI{'
Àrttr§lÀ

raets rr, 13/03/2020

lucEPt

Â validade deste documento, se impresso, ficâ sujeito à comprovaÉo de sua autenticidade nos Íespectivos
portais. lnformando seus respecÍvos ódigos de verificação.

.3tr

j . írtr LIA 1.,j0 "l l)'4---#v'
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TERMO DE ABERTURA

Contém o presenle livÍo 22 FOLHAS, elelronicâmente numeradas de 1 a 2? em
uma via, todâs elas já escrituradas e servirá como Livro Diáío no 003, referente
ao perÍodo 01/01/2019 a3111212019, com encêÍramento do exercício social
em3111212019, da firma T DO REGO LIMA ElRELl, estabelecida no(a) RUA
DR AREA LEÃO ZONA SUL, N" 849, CASA B, bAirro CENTRO, CEP
64001-310, cidade Teresina, estado Pl, inscrita no C.N.P.J.
27 .357 .46210001-1 7 ê registrâdâ no(a) JUCEPI sob o no 226OQ018782 poÍ
despacho de 2210312017 .

Pp(liqs

1,,1§)/rLI

Vl':if0

JOSE GONÇALVES DE AGUIAR FILHO
CONTADOR

CPF: 003.630.99310
RG: 2209814 SSP-PI

cRGPt 8397-04

Página 1 de 23

Folha: 1

Teresina-Pl, í de Janeiro de 20í I

THIAGO DO REGO LIMA
TITULARJADM IN ISTRADOR

CPF: 018.225.723-13
RG: 2.436.880

À v.lidâd€ dêste docuDDto, r. i+r.!ro, ficà âüj.ito à co!9Eovrça.o dá eüà .utêhticid.d. noc rêlpêêtivoi portrir,
iÍrfolDàldo sêus !êÊpêêtiwoa códiqoB d. vêrificâ9ão.


