O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
NO NOSSO AMBIENTE INTERNO É ITVIPORTEruTE FICAR ATENTO E GARANTIR:

.
o
o

A igualdade de acesso às oportunidades
O respeito no trato pessoal, independentemente da posição ocupada.
O respeito às atribuições funcionais dos empregados, estando atento para
não as ultrapassar.

3.3 CoMBATE À EXPLORAçÃO DO TRABALHO |NFANT|L E/OU ANÁLOGO
AO DE ESCRAVO
O trabalho infantil, bem como o escravo, são fenômenos complexos e

inteÍ-relacionados que afetam negativamente toda a sociedade. Sabendo disso,
nos comprometemos a combater estas violações aos Direitos Humanos e
Trabalhistas. Repudiamos e não contribuímos, em nossas atividades ou de
nossos parceiros, com nenhuma forma de exploração do trabalho de maneira
ilegal ou degradante.

O QUE ESPERAMOS DE VOCE
Esperamos que você, assim como nós, apoie estã causâ. Não aceite, não seja
cúmplice e, se souber ou suspeitar de situações que envolvam condições de
trabalho inapropriada, nos comunique através do nosso canal de comunicação
ou reporte direto ôo órgão governamental responsável ligando no número lOO.
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3.4 DTSCRTMTNAçÃO E ASSÉDtO

Assédio caractêriza-se por condutas verbais ou físicas de humilhação,
coação ou amêaça a empregados. Refere-se também à criação de um ambiente
de trabalho hostil que interfira no desempenho individual ou afete as condiçôes
de trabalho dos demais envolvidos.

Não toleramos quâlquêr forma de assédio, tais como sexual, moral ou

de qualquer outra naturezâ, nem situaçôes que configurem discriminação,
desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre empregados,
independentemente de seu nível hierárquico-

ATITUDES OUE NÃO TOLERAMOS

o

A desqualificação pública por meio de piadas, insultos ou insinuações

vexatórias;
.
Tratar subordinados de forma desrespeitosa;

o

Perseguir

ou ameaçar empregado, cliente, fornecedor, visitante ou

quaisquer outras pessoas, aproveitando-se do cargo que ocupa;
o O assédio sexual, praticado mêdiante declarações não desejadas, carinhos
não correspondidos ou manifestações não verbais de natureza sensual;

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
Esperamos que você trate todos com respeito e dignidade, buscando
sempre incentivar esse comportamento para que tenhamos um ambiente de
trabalho livre de assédio. Para isso, nunca se comporte de uma maneira ofensiva,
insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante.
Não faça piadas ou comentários sobre raça, etnia, religião, preferência
sexual, idade, aparência ou deficiência física de uma pessoa. Jamais distribua ou
exponha material ofensivo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados.

tt

&0er

3.5 FRAUDE

A fraude ocorre quando o colaborador induz a empresa ou algum
terceiro a erro afim de obtervantagem para si ou para outrem. Além de pre.iudicar
o crescimento da organização, este tipo de conduta é considerado crime pelo
Código Penal.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
lncentivamos

a denúncia aberta e imediata ao Departamento

de

Compliance de qualquer tentativa, real ou suspeita, de fraude envolvendo nossa
empresa e/ou nossos Colaboradores. Dessa forma, se você tiver conhecimento

de práticas fraudulentas que nos envolvam, reporte imediatamente à

nossa

Ouvidoria que está disponível parâ todos.
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4. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS
4.r coRRUPçÃO

Corrupção é todo ato que ênvolva a promessa, o oferecimento ou a
entrega, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios,
independentemente do seu valor econômico, com o objetivo de obter alguma
vantagem ilícita para si, terceiros ou para a empresa. Para fins de apuração
interna, atos dessa natureza envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentes
públicos ou privados, serão considerados corrupção.
Nós repudiamos todo ê qualquer de atitude dessa natureza. Um dos
pilares do nosso Programa de Compliance é a prevenção à corrupção, e, para isso,
desenvolvemos treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como políticas
internas auxiliando todos os nossos empregados na compreensão dos tipos de
corrupção existentes, o impacto na imagem da Empresa e o que deve ser feito
para evitá-los.
É de responsabilidade de cada um conhecer e aplicar as regras e os
cuidados expostos no nosso Programa de Compliancê Anticorrupção, bem como
relatar, caso se tenha conhecimento, qualquer conduta duvidosa, utilizando-se
dos canais disponíveis.
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. No Brasil, a corrupção (ativa e passival é um crime previsto

pelo Código Penal, com pena que pode chegar a até 12 anos de
reclusão.

. Em 2013, foi publicada a Lei n"

12.846/2O13 l"Lei
Anticorrupção"f que prevê a responsabilização de empresas por
atos de corrupção praticados por seus funcionários nas esferas
administrativa e judicial. A!ém das multas expressivas às quais a

empresa estaria exposta há

até mesmo a possibilidade

de

dissolução da pessoa jurídica infratora.

. De acordo com a Lei Anticorrupção,
responsáveis por qualquer

empresas são

ato de corrupção do qual elas se

beneficiem, ainda que nenhum de seus funcionários ou alta direção
saiba que tal ato foi cometido. Dessa forma, precisamos ter cuidado

redobrado ao contratar interrnediários, conceder patrocínios ou
fazer doações para nossos clientes (atuais ou em potenciall.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
Esperamos que você atue sempre em conformidade com nossas
políticas e com a Lei, ficando atento ao representar a empresa em processos
licitâtórios, pois ao lidarmos com o Poder Público, nos êxpomos a um risco maior.
Sempre que estiver em dúvida ou suspeitar de alguma atitude ilícita,
consulte o Departamento de Compliance ou utilize nosso canal de denúncia
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4.2 DOAÇÕES, PATROCíNtOS E pARflCtPAçÃO POLíTtCA

Respeitamos o direito individual do empregado de se envolver em
assuntos cívicos e pârticipar do processo político. Entretanto, tal participação
deve ocorrer em seu tempo livre e à sua custa. Nessa situação, o empregado deve
tornar claro que as manifestações são suas, e não da Empresa.
Nossos recursos, espaço e imagem não podem sêr usados parâ atender
a interêsses políticos pessoais ou partidários. Também é vedado ao empregado

realizar em nosso nome qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para
campanhas ou câusas políticas.
Realização de pagamentos, a título de gratificação, ou o oferecimento
de qualquer vantagem a funcionários públicos ou autoridades do governo para
agilização de serviços de rotina ou ações administrativas são, estritamênte,
proib idas.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
Caso tenha uma atividade política, nunca use ou deixe que usem
quaisquer dos nossos bens ou recursos para campanha política, partido político,

candidato político, funcionário público eleito ou para qualquer uma das
organizaçôes a eles afiliadas. Não utilize da sua função para tentar influenciar
outra pessoa a fazer contribuições ou a âpoiar qualquer partido político ou
políticos.

t6

L.
4.3 RELAÇAO COM CONCORRENTES

Repudiamos qualquer prática quê possa restringir o comércio ou a livre
concorrência, em especial as práticas ilegais de formação de cartel, fraude a

licitações ou abusos de poder. Estamos totalmente comprometidos com o
cumprimênto das leis de concorrência.
Nenhum colaborador têm autorização para discutir nossos preços ou
informaçôes confidenciais com concorrentes, manipular processos licitatórios,
ajustar ou combinâr valores com nossos concorrentes, ou têr acesso antecipado
a informações que ainda não sejam públicas.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
Fique atento à aparência e as implicações ao interagir com um
concorrente, seja em uma situação pessoal ou comercial, e evite ações que
possam insinuar qualquer forma de combinação de preços. Todas as informaçôes

de mercado devem ser obtidas de forma transparentes e idôneas, não se
àL.

admitindo sua obtenção por meios ilícitos.
Não devem ser discutidas com concorrentes, em qualquer hipótese,
informações sensíveis, como preços atuais e futuros, margens de lucros, políticas
de descontos, capacidade, processos, métodos e custos de produção, territórios
de vendas, entre outrâs.
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5. CONFLITO DE INTERESSES
Durante suas âtividades na empresa, você irá se deparar com uma série
de decisôes que podem configurar um conflito de interesses. Nesse sentido, é
importante compreender as situações em que você, um colega ou um terceiro
podem estar ou parecer estar conflitados.
responsabilidade de cada um tomar decisões imparciais, excluindo
os interesses pessoais, financeiros ou que possam, de alguma maneira, afetar seu
próprio julgamento.
É de

conflito de interesses na relação empregado-empresa ocorre guando
o empregado usa a suâ influência ou comete âtos com o intuito de beneficiar
interesses particulares. Conflito interesses pode se apresêntâr de várias formas,
por isso é preciso estar âtento!
O

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
Acima de tudo, você deve ser capaz de reconhecer situações em que
possa estar conflitado, para evitar que isso influencie no momênto de tomar
decisões. Sempre que você tiver dúvida sobre como agir, recorra ao seu superior,
ao Departamento de Compliance ou utilize nosso canal de comunicação.

5.I BRINDES, HOSPITALIDADE E ENTRETENIMENTO
O recebimento de brindes, hospitalidade ou entretenimento, ainda que

possa ser umâ maneira legítima de construção de bons relacionamentos
comerciais, é uma prática proibida, exceto ao que se refere a brindes
institucionais de valor insignif icante, como canetas, câdernos e semelhantes.

l9
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No caso de recebimento de brindes que excedam as características
acima descritas, deve-se devolver a cortesiâ. É importante que nunca sejam
usados para influenciar as tomadas de decisões e, caso sejam aceitos, é exigido
o maior rigor para não parecer aos outros que tenha havido influência indevida.
De forma geral, você deve recusar ofertas de viagens e acomodações
pagas. Se houver um propósito válido para participar de algum evento ou curso,
nossa empresa deverá pagar quaisquer despesas de viagem e/ou acomodação e
não um parceiro, fornecedor ou Poder Público,

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
Esperamos que você tenha muíto cuidado ao aceitar brindes,
devolvendo a cortesia, a menos que seja de valor insignificantê. Dessa forma
você protege a reputação de terceiros e a nossa reputação contra alegações de
comportamento indevido, assegurando também a conformidade com as leis
anticorrupção, nacional e estrangeiras.
Caso você receba algo de valor que não possa, por alguma razão, ser
devolvido, você deve agradecer a cortesia, por meio de e-mail, carta, mensagêm
ou outra forma de comunicação válida, explicando que das próximas vezes não
poderá aceitar, em função das regras de Compliance.
Fique atento aos aspectos culturais e, no caso de dúvidas, procure a
área de Compliance da Empresa.
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6. INTEGRIDADE DE INFORMAçÕES
A

conf idencialidade

e privacidade das informaçôes, bem como dos

dados pessoais de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de negócios

devem ser protêgidas e respeitadas.

Sendo assim, buscamos estar sempre em conformidâde com as Leis
vigentes, realizando o tratamento necessário para gue nenhuma informação
privilegiada, seja da emprêsa ou de terceiros, se torne disponível a quem não
tenha interesse legítimo.
No que se refere à participação em processos licitatórios, agimos com
total zelo, fazendo nossa parte enquanto interessados em contratar com o Poder
Público, além de proibirmos que qualquer informação sigilosa ou que ainda não
tenha se tornado pública, seja repassada.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ
Seu dever é impedir o acesso de quem quer que seja à informaçôes

pertencentes à empresa, redobrando o cuidado com documentos, dados
pessoais de terceiros e até mesmo com materiais deixados sobre as mesas ou
que você carregue durante viagens a trabalho.
Caso você tenha, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades,

âcesso

a

informações estratégicas ou confidenciais, ainda não divulgadas

publicamente, não as forneça a terceiros.
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7. PROGRAMA DE COMPLIANCE
Nosso Programa de Compliance/lntegridade baseia-se nos cinco
pilares recomendados pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da
União ICGU), quais sejam:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

comprometimento da alta direção;
instância responsável e independente;
análise de perfil e riscos;
estruturação das regras e instrumentos;
monitoramentocontínuo;

Dessa forma, contamos com mecanismos para prevenção, detecção e

remediação de atos contrários aos valores de integridade e ética que adotamos,
desenvolvidos e administrados pelo Departamento de Compliance, que é

externo e independente.
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8. CANAL DE COMUNICAÇAO
Estamos sempre disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Porém,
caso se sinta mâis a vontade, poderá entrar em contato diretamente com nosso

Departamento

de Compliance para que seja atendido guanto ao seu

quêstionamênto, sugestão, critica, dúvida ou mesmo para denunciar algo que
você acredite infringir nossas normas.
No que tange à denúncias, todas serão tratadas com seriedade e com o
devido sigilo. O denunciante poderá optar por se identificar ou fazer um relato
anônimo, e independentemente do meio de comunicação não haverá qualquer
tentativa de se descobrir sua identidade.
Não são toleradas atitudes de retaliação contra agueles que utilizarem
o Canal para relatar não conformidades aqui previstas.

Disponibilizamos este canal de comunicação para receber
informações, críticas, sugestôes ou denúncias, identif icadas
ou anÔnimas, sobre eventuais descumprimentos dos nossos
princípios e valores. Os relatos serâo apurados e discutidos
pelo setor competente para que sejam tomadas as devadas
provídências.
l{osso canal oficiâl é:
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9. PENALIDADES E SANçOES
Sem prejuízo de eventuais sanções administrativas, civis e penais
cabíveis, a violação das regras deste Código de Conduta e das nossas políticas
internas, por ação ou omissão dos nossos colaboradores ou de um terceiro,
provocará a abêrtura de um processo interno de apuração das potenciais
irregutaridades, que poderá resultar nas seguintes medidas:
. Se envolvendo um funcionário:
(al advertência verbal;
(b) advertência escrita;
lc) suspensão;
íd) rescisão do

contrato de trabalho; e/ou

reporte às autoridades competentes.
. Se envolvendo um terceiro (fornecedor, distribuidor, autor, cliente e
parceiro comerciall:
ía) aplicação de penalidade contratualmente prevista;
(bl rescisão contratual; e/ou
lcl reporte às autoridades competentes.
As penalidades serão sempre proporcionais às ações cometidas e
conforme legislação vigênte, sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou
Íe)

êxcêssrvá.

Sempre que necessário, o Departamento de Compliance providenciará

a comunicação das infrações ocorridas aos órgãos reguladores e autoridades
competentes e cooperará com eventuais investigaçôes e processos.
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TERMO DE COMPROMISSO

declaro meu
compromisso com este Código de Conduta. lnformo que irei cumprir
e respeitar em todas as minhas atividades na Empresa, zelando por
Eu

sua aplicação.

Local e Data:_-
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O Canal de Conduta é administrado diretamente pelo
Departamento de Compliance, externo à empresa, sendo
que todas as denúncias são recebidas e tratadas em

esti'ita conÍidencialidade, podendo sei' anônimas ou
identificadas, e recebendo uma pré-análise por meio de
técnicas de entrevistas e interpretação que fornecem
eiementos mínimos necessários para uma apuração
interna e objetiva.
Essa comunicação poderá ser feita por essa ferramenta,
basta clicar no botão abaixo e preencher os campos
solicitados. Não há a necessidade de se identificar, caso
não queira.

Figum 01. Através do App, disponível para sistema Android e los , que pode ser
acessado via QR CODE, o denunciante será enúado para preencher, de forma
anônima ou identificada, um formulário de denúncia, o qual seÉ recebido pelo
Departamento de Compliance para apuração.
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Figura 02. QR CoDE disponível para direcionamento à ouvidoria da empresa.
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que
situação do fornecedor no momento ê a seguinte:

a

Dados do Fornecedor

CNPJ:

43.972.816/000I-90
Razão Social:
D Â COSTÂ SERVICOS E COMERCIO
,me Fantasia:
DC SERVICOS E COMERCIO
Y,t rçao do Fornecedor: Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 26/10/2022

NaturezaJurídica: EMPRESÁRIOgn»fVtOUAf;

MEI:

Não

Porte da

Empresa:

Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Nada Consta
Nada Consta

Ocorrência:

lmpedimento de Licitar:

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica

III

\-,

- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e

PGFN

Validade:

FGTS

Validade:

Trabalhista (hftp.//wvw.tst.iüs.brlcertidao)

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual,/Distrital

Estadua/Distrital
Receita Municipal
Receita

e

23/04/2022
02/ot/2022
24/04/2022

Municipal
Validade:

2s/12/2021
23/01/2022

Validade:

30/04/2022

Validade:

VI - Qralificação Econômico-Financeira

Esta declaração é uma simples consulta e não tem cfeito legal

Emitido em: 15/12/2021 09:48
CPF: 016.051.613-73 Nome: DIEGO ALMEIDA COSTÂ
Ass: ___- -_____
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1

Processo:
F
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Governo do Estado do Piaui
Secretaria Especiâl da Micro e Pequena Empresa - SÊlrPE
Junta Comercialdo Estado do Piauí

(

-tLIUCEP'

PlÀur#

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Hegistro de Empresas Mercantis - SINBEM

*__

*

CêrtilicâÍnos que as iníormações áâixo constam dos docúmentos aÍquivados
neslaJunta Comercialo sâo vrgsntes nâ dgia da sua eipediçáo-

Nomê Emprcsariôl: D À COSTÂ SERVICO§ € COITERCIO

Prolocolô: PlC2ral102531

Nalur!à Jurirric.: Emor€sáío lÍúp{tual)
1

NIRE (Ssde)
22101305972

CNPJ
43.972.816i0001-90

AÍquivamonto do Âto de lnsciição

lnício de Atividade

22110t2021

21i10 2021

Endsreço Completo
avenida JUIZ JOAO ALMEIDA, N! 2180. SALA B, ININcA-TeresinrPl- CEP64049-650

tú"to
PROvEOORES DÉ ACESSO AS REoES DE COMUNICACOES. SERVICOS DE COMUNICACAO l\,lULÍlMlDlA - SCM. SUPORTE TECNICO,
MANUÍENCAO E OUÍROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO
ESPECIFICADÀS ANTERIORMENTE(A COIMPRA E VENDA DA CAPACIDADE DE REDE, SEM PBESTACAO DE OUTROS SEBVICOS). COMERCIO
I VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELEÍRODOMESTICOS E EOUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDÉO. REPABÀCAO E MANUTENCAO OE COMPUTADORES E DE EOUIPAMENTOS
PERIFERICOS. ALUGUEL DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOS PARA ESCRTÍORIO.COl\,lERC|O VAREJISÍA DE LIVBOS COMEFCIO POR
I ATAoADo DE AUToI\4oVEIS, cAIvIIoNETAS E UÍILITARIoS Novos E USADoS coN,,IERCIo SoB CONSIGNACAo DE VEICULOS
I AUTOI\.1OTOBES COMERCIO A VAREJO DE PNEUI.IIATICOS E CAIVARAS-DE.AR COMERCIO AÍACADISÍA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA
USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU
I ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS) COMERCIO
' VAREJISTA DE VIOROS COMERCIO VABEJISTA DE MATEBIAIS DE CONSTRUCAO ÊM GERAL COMEBCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO
VAREJISTA DE AFÍIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARIIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
, CAMA, MESA E EANHO COMERCIO VABEJISTA DE ARÍIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAFEJISTA DE BRINOUEDOS E AFTIGOS
] BECFIEATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARÍIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAFEJISTA DE COSMEÍICOS, PRODUÍOS DE PERFUMARIA E
DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DÊ ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAEEJISÍA DE ARTIGOS DO
VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PBODUTOS SANEANÍÊS DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE
i EOUIPAMENTOS PARA ESCRIÍORIO IBANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM IÍINÉRARIO FIXO, INTERNACIONAL
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO OE AUÍOMOVEIS COM MOTORISTA ED]CAO DE LIVROS LOCACAO DE
AUTOMOVEIS SEM CONDUÍOR ATIVIDADES DE LIMPÉZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENÍE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS)
I SERVICOS COi,4BINADOS DE ESCRÍTORIO E APOIO ADMINISTRATIVO SEBVICOS DE ORGANIZACAO DÉ FEIRAS, CONGRESSOS,
] EXPOSICOES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PRODUCAO É PROMOCAO DE EVENTOS
ESPOBTIVOS

!apIal
R$,O0.000,00
I

Porte
ME (Microempresa)

(quatíocenlos mil Íêâis)

Situação

Ultlmo Arq ulvamento
Data

Númeío

2511112021

20210755873

Nome do

Alo/êvGnloa
OO2 / 021 . ALTEBACAO DE DADOS (EXCETO
NOME EMPEESARIAL)

Status
SEM STATUS

Empíeúrio: UEGO ALMEIDA COSTA
CPF:
016.051.6Í3-73
Regime de bens:

ldentldadel
2296953

Estado civil:
cASADO(A)

NÃo INFoRMADo
Esta cenidâo loi emiiida automalicamenle em 09t1212021. às 15:27:43 (hoíário de Brasilia).
Sê impíêssa, veri{icar sua autenticidade no hnpsJ/YUww.plauidigltal.pi.gov.br, com o código M§r8JSAí
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MATEUS FRANCISCÔ SANTOS RUFINO VIEIRÂ

Secíetário GeÍal
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Rubriça:

csnrroÃo

NEGATTvÀ

on oÉsrros rRÀBÀLHrsrÀs

Nome: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILlAlS
CNP,J: 43 .972.816 / 000L-90
Certidão n": 5735657'l /2O2a
Expedição: L8/L2/202t, às 27:.54:.02

)

validadê | 15/06/2022 - r80 (cento e oitent.a) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-sê que D À cosrÀ sERvrcos E couERcro
inscrito (a) no

(uÀTRrz E Frr.rÀrs),

sob o n" 43.972.S1610001-90, UãO CONSTa do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n" 1470/2011 do Tribunaf Superior do
CNPJ

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Traba]ho e estão atual-izados até 2 (dois) dias
ant.eriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a t.odos os seus e stabe 1ec imentos , agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autsenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (ht.t.p; //www.tst. jus.br)
Certsidão emitida gratuitamente.
.

INFORüÀÇÀO IIíPORTÀ} TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identif j,cação das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenaEória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incfusive no concernente aos
recolhimentos previdenc iários , a honorários , a cusEas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

13h2D02111:33

http6://!vww.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo,tipo_alvara/1/cod_alvara/1740'll32/coJcrotocolo/PlP2104
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Rubric*;
Prefeitura Municipal de Teresina
S€retâriâ Múnicip3l d. FiEnças

2I2RDXRG5G

lrveRÁ

DE LocALlzAÇÃo E FUNctoNAMENTo
VAUOAOE:31112nO21

THE.SEMFá.P|P21016ú92U2020
tNscRtçÃo MUNtctPAL

OAIÂ DE ABERÍURA

6479901

43.972.81d0001-90

sêgunda 13dê d€zêrbÍo dô 2021

RAáo soctaL
D A

COSÍA SÊRVICOS

E CCIi,IERCIO

DC SERVICOS E COMERCIO

Locallz^çÃo

\/, lTtto

tn

lZ tr,

t

,

.u.\tilDÀ.

I lÍr0. s.\L.\

B.li\l\c\

cNAg oEscRtçÀo / Rtsco
61906,t01 - P.ov..loÍer dê

rcêrro

às rêdê! dê comunicácóes {Não êxêrce

m

ên<leÍeço)

Âtavid.dqs) s.cú'dÁí1.(3)
9319.'l Ol - PÍoduçao e píomçá{ dê eveúo! e.portivos (t'lão erêrcê no endêÍêço), 5811{/00 - Edição de liwot (Nao êxercê no êndeÍa9o), /t7ail-1,!0 - CoÍúício v.r€ji.ta
dê vid.os (Não €t.Ícê no .ndêr.ço), 7733-1/00 dê máquinás e êquipamênlos pâr..sc,íório {Nâo ex.rce no endê.eço), 4751-2/01 -CotrÉício v:rcjisl.
ê.pêci.liz.do d. cquip.trr.nlo.. suprtnêdô. dê
^luguel
ihrorhálicà (Nao.r.Íc. no ênd.Í.ço), 951í{/00 - R.p.r.çào ê m.ndênção dê corp.Íâdor.§. dê êquipâÍi.hlôs
.
pêriGíicos (Não
ho .nd.rêço), 8699.§,04 Trcin.reíto em dêsênwlvimnto proíislioíal . qêrcncial (Não êx.rcê no ndêrêfo), 47$5€/01 - com.cio var.jistâ .lê
ârliqos d.6.m., mê3à ê b.nho (iláo.xêrc. no cn.!.rêçô), 1Í753ê/00 -comércio vârêjistá êsp.ciáliado d. .l.trô<lorÉslicos . .quipânêntos dê áudio ê vidco (tláo
€r.rc. no êndêr.ço), a764-7lo? -ComéÍcio vâÍe,sla dê ârtigos de colchoâia (Não €xêrce no !n<l.rego), 4512€/02 - Comercao sob consignâção dê veícül,os âutomiorGs
(Não.xêrcê no êhd.Íêço), 8230{/01 - S.Niços dê orgàniaÉo dê têirrs, consr.ssos. .xposiçõêi G Íêsl.s (Não êxêr6ê no ênderêço). 4781{,!0 -comêrcio vaÍ.jistâ dê

.t.rc.

Âiivid.dês d. limpca nao .speilicâdas ânlêriormêntê (Náo .xêrcê no êndêrêço), 5190.6/t9 - oúlr.! áiivid.dê! dê t hcomu.icâçó* náo êsp.cilic.dâs .ntêriom.ntê
(Náo êxêrcê no ênds.ço), 4530-7/06 - coméÍcio a váÍeF dê pnemitico! ê càm.r8dê{ (Nio êr€rcê no êÕd€r.ço), 771'14^,0 - LoqÉo de aúodÉvêis !êm condúor
(Não êr.rcê m.ndêrêgo), E2'11€O0 - S€rúços êornbinados dê.scritório e apoiô adnÍni3iÍãtivo (Nâô.t.r.ê m êncbrêçô), 47296199 . CôÍÉrcio vâreisú .rê Fodúôs
alimenlicios êm gÉÍál ou especializãd,o êmprodutos alimenlicios não espêciticâ.l,oi anlê.ioÍmêrÍê (Náo êxêrcê no enclêrso). 4sr1-'Uo3 -ComáÍcio poÍ átac..!ó de
âúotFivêis, càrÍ on.tã!. dilitários novo3 ê usedos (Náo €x€rce no êndêrêço), 47t14{/99 - CoÍÉÍcio virêjisla d. ,ÍEteriais d€ construçáo ém qsalít{áo êrérc. no
àd.r.fo), a923{ó2 - §êwiço d. tr.ntpone dê pâ33.seiro3 - locação d..úlonÉvêi. .oh mordiíâ (Não.rêrêê no enderego), 4763a,n2 - ConÉrcio vár.ji.lá d. àrtiso!
êspodivos (Náo êxêrcê m êndêrêço), 6209r /00 - Supone técní.o, runulên9ão eoú.os sêNiço3 emtemlogi. d. iníormção {Nãoêrêrcê m êndêrêço), 4772ó00 CoÍÉ{cio várêjistá dê coirÉticoi, pÍo(Mos d? FrtuÍnaria e de higi$e pêssoal (t{ào €rcícê no Ghd.r€9!), !1761{/0'l - CoíÉício varcjiíâ dê livÍos 1 ão êxere no
d.Lrêço), 47614r'03 ' cornercio vaí.jisl. de artisos d. pâpeláíâ (Náo .t.rc. m .rüd.go). a754-7bl - corÉrcio vârelsl. dê útveis (l'1.áo êrêrcê nô êndêr.9ô), 47890/07 -ComóÍcio vaÍeii3la d€ êquipamêntoi par. êscitóio (Não êxêÍce m endereço), 4763{,101 -CorÉÍcio váÍêjiíâ.le brinquêd,os ê ârtigos r€Íeativos (Náo erêrce no
êhil$êço), il5/t2-7l02 - Co|nórcio áâcâ<Islá de roupâ3 e âcêssórios p.Í. uso p.oíissi6.l ê d. 3.9ú..ç. do irab.lho (l,lão erercê m ndsêço). 6110{/03 - S.Íviços d!
comni..çâo trvItitrúdi. - scf (ilôo .r.r@ m Gnd..êço), 4922-1/03 - T.enspoÍ|. rôdovaá.io coldivo d. pâss.g.iror, com itirÉráÍio rro, irlerEioÉl (Nio êrdcê m
6d,erêto), 4751'70! -comêr.io v.rciiste d. artigos d. ilumineÉo (ilão êxerce no endê.eço). 4I,33/o0 . coÍÉrciô vár.jislá dê ârtigos EÉncos ê orlopêdicos {Náo
-

\z

rrcercls
Estê coniribui.íê sstá âutoüâdo a dàsênvoivêr as ativüâdes a.idB elen âdas ê

írm

@mpÍodÍsso

eb

as pena3da lei, dê qúê @hhê@ ê alendê os réquisilG légais êrigidô3

ôspáços púUicoi â@ssuldâdê ê d. s6g!Énçá sâniii.lâ. arbiêntal6 dê pl6vênção colnrâ incàndio e Éni@. O @nlribüinle rcconh€cê quê ó .áo âiondimnio a à.16s lêquido.
ã.ârÉtâlá á susponsáo ê a câ3sâçáo subsquênt do alvaÍá dê Funcionâmnto nos tem! da Lg6hçáo vE€río, RI § rf,\ r. .r r.u lD \o( l,tsrr u v ii i Df I ( À1.'2.\c.Ü' t

«n,l[n,.oNnrÀMt lfctstÂcio vÍ;tNTa.
segunda, 13 d€ dezembÍo de 2021

https:/ rww.praurdigitalpi.gov.br/sigfacil/proce6so/imp.ime-modelo/tipô_alvarâ/1/cod_alvara/174011521coJ)tolocololPlP21c4666,924l
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RubricÊ:

H

Almeidq
coMERCtO E SERV|çOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
A empresa ALMEIDA

toÃo eLurtle,

),

atesta parâ os

CNPJ n"

sarl

43 -972.8161d

-rl

UA BATALHA, 2870, BAIRRO
fins que a empresa D A COSTA
-90. sediada na AVENIDA JUIZ
INA - Pi - CEP 64.049-650 -

CIO V.{RE.IISTA T-SPT]CIAI,I
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SCANNER MESA BROTHER ADS 22OO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON
ECOTANK 13250, COLORIDA, WIFI, COruTXÂO

2
3
I

\-TOS E

/
-

1

affavés de seu

especificados:

STIPRIII,'l

cõili purno

,

PI

do CPF n' 0l I .329.251-80 e

COS

RG n' 2296950 SSP AEROPORTO, CEP:
SERVIÇOS E COMER
:oÃo RLuEtoe., n" zt
Telelbne: (tl6) 99800-9995,

(l

-

Teresina

representante legal Sr.

.l?.51-2-

781/0001-23. situâda na AY. JUV

O, CNPJ

n"

,{r}t}

5

UND

5

EPSON

TERESINA - PI, 26 DE OUTUBRO DE 2021.

Assinado de forma digital por T A

A

COSTA:43 72778 1 000

1

23

cosrA:43727781000123
Dados: 2021.1 0.26 1 6:36:1 0
-03'00'

ALMEIDA COMERCIO
cNPJ Ne 43.727.78110001-23

ALMEIDA COMERCIO
AV JUIZ JOAO ALMEIDA N2180, SALA

Teresina-Pl

.

CEP:

5

BROTHER UND

usB, BIVOLT - CttCl673O3

T

)uANT.

D . ININGA

64.049-650

er

Foha
Balanço AbeÉura

Rubrica:

Empresa: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 43.972.816/0001-90
Endeíeço: AV JUIZ JOAO ALMÊIDA, Compleínento: SALA B, N.o: 2180, 8âinor lNlNGA, Cidade: T
32211137
NIRE: 22'10'1305972 - Datat 2i,10t202'l
Conta

Dêsc.iÉo

1

ATIVO

1!í
11101

Fortgs Contábil
Esrado: Pl, CEP:64049650, Telelone: (86)

22t1012021

400.000.00
400.000.00
400.000.00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000.00
400.000.00
400.000.00
400.000,00

CAIXA
CAIXA GERAL

0't .0001

2

PASSIVO
PATRIMONIO LIOUIDO

231
23101

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO
CAPITAL SOCIAL

23101.000'1

Páoina
- Folha1 de 2
1

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL

11

1 1 'l

'úJl

Sob as penas da lei,declaaamos que as inÍormaçoes aqui contidas sao verdadeiras e nos íeponsabilizâmos poí todas elas.Datia de EncerÍaÍnento:
22110AO21

V-r.rde Ativo e Passivo;

R$ 400.000.00 (Ouatrocentos Mil Reais)

.

Têrêsina-Pl. 22 de Outubro de 2021

MARIA DE NASARE ALVES DOS REIS
CONTADORA
cPF 010.704.673-32
RG 2.,143.352 SSP -Pl
cRc 009160-0/8 Pl

DIEGO ALMEIDA COSTA
EMPRESARIO
cPF 016.051.613-73
RG 2.296.S53 SSP Pl

D
D
D
D
D

c
c
c
c
c

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Página 2 de 2

Secretaria Especial de DesburocratizaÉo, Gestão e Governo Digital
Secrelaria de Governo Digital

Fo

Departamênto Nacional de Registro Empresarial e lntegração

Rubrica:

ASSTNATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa D A COSTA SERVICOS E COMERCIO consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
Nome

CPF/CNPJ
01070467332

MARIA DE NASARE ALVES DOS REIS

0'1605161373

DIEGO ALMEIDA COSTA

Dt a5 lLO /2O2L.
iniiif,, ,. iãiiaiü.Éii:. j.:.i.atêúê0:2. úii.j tÀ ;õé, .i ; i t 2 3 i ó ô n ú i i ô !|IR!: 2210:.]059?2. ClI I4ttOS DO RlOIgtiO tl. 22/1'0/2O2L.
PBoIOCO!,o! 210105136
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tucEPt

nÍaos FErNcrsc! sllllos
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pl.utauglt.l
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RuFrlro vrErRÀ

pl . gow. br

À vâtidâdÉ desrê dôcumêntô, sê inpre.so, fi.á sujêilo À.onPrôvâçãô dê ruâ àutêntiÔidá.Ié nÔs iespêcliwos portáis
ínfÔmddo seu6 r€6Pêctivos .ódigo8 de vêrifrcâçáÔ.

