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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PNUí

GoMPROVANTE DE COMUNICAçAO DO EXERGíClO

PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIçÃo

o CoNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI certifica que

õ1a; profissional identificado no presente documento possui Comu nicaçáo

do Exercício Profissional nesta jurisdiçâo.

Afalsificaçáodestedocumentoconstitui-SeemcrimeprevistonoCódigo
Penal Braiileiro, sujeito o(a) auto(a) à respectiva ação penal'

EmiSSão: CoNSELHo REGIoNAL DE CoNTABILIDADE Do PIAUí, 2210912022 as

TDENTIFICAçÂO DO REGISTRO

NOME........,.....: HÉLIO VINICIUS DA COSTA DUARTE

REGISTRO...... : Pl-008673/O

CATEGORIA... : CONTADOR

cPF/CNPJ......

SITUAÇÃo...... : ATIvO

12:17:26

Codigo de Controle: 9782.6654.6587.3888

A acêitação deste comprovante está condicionada à veriÍicação de sua

autenticidàde no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço

htp://www3.cíc.oÍ9.br/spw/secunda rio/

N
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAçÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDAOE DO ESTADO DO

MARANHÃO certifica que o(a) profissional idêntiÍicado(a) no píesente documento

encontra-se habilitado pare o exercício da profissão contábil.

IDENTIF OO REGISTRO

Emissão: MARANHÃO, 2210912022 as 12'.12'.19.

Válido até: 21 I 1212022.

Código de Controle: 261471.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA'

A falsificaÉo deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva aÇão penal.

N

NOME...........
REGISTRO...
CATEGORIA.
cPF.,.............

.. : HÉLIO VINICIUS DA COSTA DUARTE

... : Pl-008673/O-9 T-MA
... : CONTADOR
.. : **.041.243-'*

,4 'U1
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Aúlbe pelos indices do Balanço
Emp.esâ: BAEPENDISOCIEDADE INDIVIDUAL OE ADVOCACIA ' CNPJ:27 947 216/0001.15

Nlês/Ano: 122021

Folhar 1 de 1

Fortes ConÉbil

End€reço: RUA JoSÉ JoAoUlM SANT

BeirÍo: CAMPESTRE. Cidade: Íeíe§na
ANA (RES.MARINA), complemênto: oUADRA c, N': 22,

, Estâdo: Pl, CEP 64053530, Telefone: (86) 88820252

Cód'So Noílê
valoíe§

ExpGssão
Resullado

Lhuadez CoÍÍente

2.255.549,99 / 2.400,00

Ouando a empÍÊsa possui d€ Ativo Circulante para câdâ R$ 1,OO de Passivo Circulante Ouanto maior'

ínelhoÍ.

Liquidez Goral c101+c107lc201+c203

2.255.549,99 + 0,00 / 2.400,00 + 0,00

Ouando br maioí do que 1, 3e entênde que a empÍesâ possui capital disponivel sufoente para arcar com

todas as guas órigações.

Lhuidezlmediatâ c10101/c20't

2.255.549,99 / 2.400,00

Oúando dispomos imêdiatamente para sâlda. nossas dividas dê Curto Prazo' Quanto maior' mêlhor'

Solvêndaced c1lc201+c203

2.255.549,99 / 2.400,00 + 0,00

QuandoaempresaGmbxasdêsolvênoamaiortêmmaisviâbilidâdedeojmpíircoÍnsuasobrigações
fnanceiras.

Assinado de Íorma digital
por zorbba lgreja
Dadost 2022.09.22

16:53:47 -03'00'

Íerêsina-Pl. 31 de Oezembro de 2021

HELIOVINICIUSDA
CO5IA
DUARIESoOOIT 24108 od',Í
HELIO VINiCIUS DA COSTA OUARTE

CONÍADOR
cPF 000.041.24348
RG 1.973.247 SSP-PI

cRC-P18673-9

c101/c201LC

LG

93s,81

2 255 549 99

939 81

939,81

LI

=,+ \l ilü'
ZORBBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA

ADMINISÍRADOR
cPF 849.83ô.80$06
RG 1.ffi.127 SSP-PI

oA&Pl 756S

r'
sêna{slra, 31 de dêzembÍo do2021

.N
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Pagi n a

PODER JI
IST ICÀ D

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀLIIISTÀS

NOME: BAEPENDI SOCIEDADE IND]VIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E EIJ'IAIS)
CNPJ: 27 .947 .21-6 /0001'15
cêrtidáo n" : 30443495/2022
Expedição: f4/09 /2022 | às 23t46:20
Validade: 13/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que BÀEPENDX SOCIEDÀDE INDMDUÀL DE ÀDVOCÀCIÀ (I.!ÀTRI Z E

ErlrrÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o no 27.9n '2r6/OOOt-t5, NÃo coxsrl
como inadimplente nô Banco Nacional de Devedores Trabalhistas'
cêrtidão emitida com base nos arts . 642-A e 883-À da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns'" 72'440/20L1 e

13.467 /20f7, e no Ato Of/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 '
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do TrabaLho.
No caso de pessoa jurid.ica, a certidão atesta a empresa em relaçâo
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior dÕ Trabalho na

Ínternet (http: //www. tst. j us. br ) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFOR!,açãO TMPOREANTE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplêntes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aÔs

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em fei; ou decorrentes
de exêcução de acordos firmados perante o

Trabalho, Comissãô de Conciliaçâo Prévia ou

disposição legal, contiver força executlva.

Mi e rio Público do
itulos que, pormaas

4Dúvidâs e suqêstÕês: cndt@tst. jus.b! §
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
PESSOAS

ATESTADO OE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa BAEPENDI

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AOVOCACIA, com sede à Rua José Joaquim

Santana, QC, 22, Campestre, Teresinâ - Pl, CEP: 64.053-530, inscrita no CNPJ

sob o n' 27.947.21610001-15, prestou Serviços de Diagnóstico e Elaboraçáo de

Relatório Técnico a Fim de Viabilizar Alienaçáo Futura de Direito de Explorar a

Gestâo de Carteira de Servidores da Prefeitura, para a PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHAPADINHA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

AOiltNtSTRAÇÃO E GESTÃO OE PESSOAS, CNPJ No 06.117.709/0001-58,

sediada na Avenida Presidente Vargas n'310- Centro, Chapadinha - MA' por

meio do Conbeto AdministÍativo no 00112O2111P no 01712021, com o devido

êxito dos serviços que resultaram na venda dos ativos da folha de servidores do

municlpio no valor de R$ 6.934.000,00 (seis milhÕes, novecentos e trinta e quatro

mil reais) para a lnstituiÉo Financeira BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A'

pessoa juridica de direto privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no

90.400.888/0001-42, de acordo com as especificaçÔes e prazos estabelecidas

no contrato, sem nada que a desabonasse.

Chapadinha (MA), 09 de junho de 2022

a

VÂNIA DUARTE MOTA
Secretária Adiunta de

CONTRATANTE

Avenida Presidente Vargas, n' 310- Centro- Chapadinha-MA
CNPJ: 06.1 17.709/0001-58

email: administracao@chapadinha.ma.gov br
(98) 99241-1002

ti
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO Df,
PF:,SSoAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que ZORBBA BAEPENDI DA

ROCHA IGREJA, brasileiro, Sócio Administrador, titular do RG n" 1'646'127-

ssP/Pl, inscrito no cPF n' 849.836.803-06, com domicilio profissional à Rua

José Joaquim Santana' Q. C,22, Campestre, Teresina - Pl' atraves da empresa

BAEPENDISOCIEDADEINDIVIDUALDEADVOCACIA'comsedeàRuaJosé

Joaquim Santana, QC, 22, Campestre, Teresina - Pl' CEP: 64 053-530' inscrita

no CNPJ Sob o n. 27 ,g47 .216tooo1-15, prestou SerViçoS de Diagnóstico e

ElaboraÉodeRelatórioTécnicoaFimdeViabilizarAlienaçãoFuturadeDireito

de Explorar a Gestão de Carteira de Servidores da Prefeitura' para a

PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA' através da SECRETARIA

iIUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS' CNPJ NO

06.117.709/0001.58'sediadanaAvenidaPresidenteVargasn"3l0-centÍo'

Chapadinha - MA, por meio do ContÍato AdministÍativo no 001/202ílTP no

O17l2O21,com o devido êxito dos serviços que resultaram na venda dos ativos

da folha de servidores do município no valor de R$ 6'934'000'00 (seis milhÕes'

novecentos e trinta e quatro mil reais) para a lnstituiçâo Finance'ra

SANÍANDER (BRASIL) S/A, pessoa iurídica de direto privado devida

inscrita no CNPJ/MF sob o no 90'400 888/000142' de acordo

especificaçÕes e prazos estabelecidas no contrato' sem nada

desabonasse.

VÂNIA DUARTE MOTA SOU ôe

Secretárra Adiunta de Admin
CONTRATANTE

Avenida Presid€nte Vargas, n' 310- Centro- Chapadinha-MA

CNPJ: 06.1 17 709/0001'58

email: administracao@chapadinha ma gov'br
(9E) 99241'1002

que

N
.vft

tr

Chapadinha (MA), OS de iunho de 2022'

ô
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sECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE

PESSOAS

ATESTADo DE cAPAcIDADe rÉcxtca

Atesto paÍa os devidos fins que t-ÁZeRO MARTINS

AnlÚ.tO, domiciliado Rua 2,| , Parque Piaui, 230' Timon- MA' CEP: 65636-530'

portador da identidade 2.202.960/SSP-P|, e CPF 001 351 043-60' através da

empÍesa BAEPENDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA' com sede à

Rua José Joaquim Santana, QC' 22, Campestre' Teresina - Pl' CEP: 64 053-

530, inscrita no CNPJ sob o n' 27 g47 216!0001-15' pÍestou Serviços de

DiagnósticoeElaboraÉodeRelatórioTécnicoaFimdeViabilizarAlienação

Futura de Direito de Explorar a Gestáo de Carteira de Servidores da Prefeitura'

paÍa a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA' através da

SECRETARIAIÚUNICIPALDEADÍÚlNlsTRAÇÃoEGESTÃoDEPEssoAs'

CNPJNo06.117.7o9/oool.SE.SediadanaAvenidaPresidenteVargasn"310.

Centro, Chapadinha - MA' por meio do ContÍato AdministÍaüvo no

OOllzO2'lfÍP no 017t2021, com o devido êxito dos serviços que resultaram na

venda dos ativos da folha de servidores do municipio no valor de R$

6.934.000,00 (seis milhÔes, novecentos e trinta e quatro mil reais) para a

tnstituiÉo Financeira BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A' pessoa juridica de

direto privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 90 400 888/000142'

de acordo com as especificações e prazos estabelecidas no contrato' sem nada

que a desabonasse

Chapadinha (MA), Og de iunho de 2022

VÂNIA DUARTE MOTA SOU

I

.q$1LI

Secretária Adiunta de Adminis
CONTRATANTE

Avcnida hesidente Vargas, n" 3lO- Cenro- Chapadiúa-MA
CNPJ: 06 117 709/0001-5t

email: administracao@chapadiúa ma gov br
(98) 99241-1002
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SECRET^Rr^ §tU:{ICIPAL DE 
^D}IINISTR^Ç^()

coNTRATO ApMINISTRAT|VO No 00í/2021/TP No 017/202í

PROC. ApMTNISTRATIVO No 0í 0í.0309-202í

CONTRATO NO OOí/2021/TP 01712021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM ASECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÁO E A EMPRESA BAEPENDI
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCÂCIA PARA
EXECUÇÀO OE SERVIÇOS OE DIAGNÓSTICO E
ELABORÂçÃO DE RE-LATÔRIO TÉCNICO A FIM OE

VIABIUZAR ALIENAÇAO FUTURA OE DIREITO DE
EXPLORAçÃO E GESTÃO OE CARTEIRA DE
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL OE
CHAPAOINHA - MA PARA INSTITUIÇÕES DE
BANCÁRIAS, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Conlrâto, de um lado o Município de CHAPAOINHA-MA, através da
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAçÃO, CNPJ No 06.117.709/0001-58, sediadâ na Avenida
Presidente Vargas n'3'10- Centro, Chapadinha - MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota
Souza. brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residenle nesta cidade, , doravante
denominada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado BAEPENDI SOCIEDADE INOIVIDUAL OE

ADVOCACIA, inscrita no CNPJ/MF sob n'. ?7.947.21.610001-15, estabelecida na
Rua José Joaquim Santanâ(Res. Marina), no 22 - Quadra C, Bairro Campeske - CEP: 64.053-530 - Teresina
- Pl. neste ato representada por Zorbba Baependi da Rocha lgreJa, portador da OAB/PI n"7569einscrito no
CPF/MF sob n" 849.836.803-06, residente e domiciliado na Av. CoÍonel Costa Araúlo
no 2541. Teresina/Pl doravante dênominada de COI{TRATADA. O presente contrato é originário da Licitação
modalidade TOMADA DE PREçO Edital no 01712021 e tem sua Íundamentação lêgal na Lei no 8.666, de 21

de Junho de 1993, e suas alterações.

cúUSULA PRI]IIEIRA . DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a ContrataÉo de pessoa iurídica paÍa realização de serviços de

diagnóstico e elâboraçáo de relatóÍio técnico â fim de viabilizar alienâçâo Íutura de direito de explorâçâo e

gestão de carteira de servidoÍes da PreÍeiturâ Municipal de Chapadinha - MA para instituiçóes de bancárias,

confoÍme especiÍicaÇões constantes neste Edital 'lP 01712021, que Íegeu a presente contrataÉo, e, no que

couber. à proposta da CONTRATADA, que, independentemenlê de transcrição, passam a íazet paÍle

rntegrante e complementar do píesente contrato.

cúUsuLA SEGUNDA. DA LICITAçÃO
Objêtivando dar suporte à presente contratação, foi instaurado, nos aulos do Processo Administrativo

0101.0309.2021 , em conformidade com as disposiÇões da Lei no 8.666, de de Junho de 1993

CúUSULA TERCEIRA. DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE
A execução do contrato deveÍá ser acompanhada e Íiscalizada pela Secr

de Chapadinha, indicado na Íorma do ar1. 67 da Lei no 8.ô66, de 21

também:

ria de IStração da PreÍeitura
de 993, ao qual caberá,

N

[r)
.4

\r'. Prciidenlc vrrgr.. n" 310 - Centro - CEP: ó5.50G001
cNPJ. í' 06.1 l ?.709n001-5t

(:hrprdinh.li'\1,\
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Ass

SECRETARI^ §IU}ICIPAL DE 
^D}tINISTR{ÇÀO

a)foÍnecer todo o subsÍdio necessário à realização dos trabalhos;

b) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execuÉo dos serviços, inclusive permitir o livre

acesso dos técnicos da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE;

c) âcompanhaÍ ê fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visilas;

d ) comprovar e relatar, por escrito. as eventuais inegularidâdês nâ prêstaÉo do serviços contratados:

e) sustâr a execuçáo de quaisqusr serviços por eslarem em desacordo com o especiÍicado ou por oulro

motivo que justafique tal medidai

f) emitir parecerês em todos os atos da AdministÍaÉo relativos à execução do contrato, em espêcial aplicaçâo

de sançoes e alteraÇôes do contratoi e
g) realizar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e o ?Íazo estabelecido no prolelo da

Íomada de Preço no 0'1712021 .

CLÁUSULA OUARTA. DAS OBRIGAçÔES OA CONTRATADA A CONTRATADA

obriga-se â:

a) dar plena e fiel execuÇão ao pÍesente contrato, respêitadas todas âs cláusulas e condiçÕes estabelecidas:

b) apresentar os trabalhos no prazo de até 20 (vinte) dias, contados dâ assinatura dêste contrato;

c) apresentaÍ o resultado dos serviços de pesquisa e desenvolvimento do projeto, na forma de rêlatório,

acompanhado da metodologia e índices adotâdos, em meio físico ou magnético, contendo de íorma clara e

obietiva o resultado da equivalância solicitada;

d) usar mãode-obra capacitada, agruPando Permanentemente uma equipe homogênea e suÍcientê de

técnicos, que assegurem a execução integÍal dos serviços no pÍazo convencionado. com a qualidade exigida:

e) não transÍerir, sob nênhum pretexto, sua responsabilidade parâ outras entidades, sejam consultores,

técnicos, ê outros. ainda que se utilize dos servigos dêssas empresas eiou proÍissionais pâÍa o

desenvolvimênto dos trabalhos. Íicando a CONTRATAOA responsável pela totalidade do proJeto:

f) responsabilizar-se por quaisquer acidêntes de trabalho na exêcuÉo dos serviços contratados, resultante

de caso Íortuito ou por qualquer outro quê venha a ocoÍTer;

g) consideÍar que a ação da Íiscalizaçáo do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas

Íesponsabilidadês contratuaisi
h) retirar dos serviços, imediatâmente âpós o recebimento dâ respecliva comunicação do CONTRATANTE.

qualqueÍ empregado, operário ou técnico seu que, a cÍitério do CONTRATANTE, venha a demonstrar condutâ

nociva ou incapacidade técnica;

i) assumir integral responsabilidade p€la boa execução e eficiência dos serviços quê eÍetuar, bem assim.

pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;
j) assumir inteira responsabilidade poÍ todos os encargos trabalhistas, preüdenciários, fiscais, comerciais e

resultantes de acidentes de trabalho envolvidos na execução dos serviços oriundos do pÍesente contÍato,

perlinente âos seus Íuncionários,
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a teÍceiros, ern

viÍtude de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

l) acettar, nas mesmas condiçÕes mntratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do artigo ô5, § 1", da

Lei n' 8.666/93; m) manter, duÍante a vigência do contra

CeÍtiÍicãdo de Regularidade do FGTS - CRF, e prova de R

atualizados, no Setor de Contas a Pagar dêsta PÍeÍeitura;

to, a Certidáo Negativa de
egularidade com a Fazenda

Âr', PÍetidcôte vrrgsr. n" J l0 - Ccrtro - CEP: ó5.$0''000 - Ch.p.dinhr/ll À

C{PJ. n' 0ó.1 17.709/0001-5t I
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n)emitiÍ nota fiscal mrrespondente à sede ou Íilial da empresa que aPresentou a documentação na fase de

habilitação: ê

o) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes por ela assumidas,

todas as condiçôes de habilitaÉo e qualificâção exigidas na licitação.

cúusuLA ourNTA. DO PREçO
O preÇo total do serviço ora contratado conesponde ao valor de RS 0,20 (vinte centavos) por unidade

monetária (1 real) arÍecadedo na venda íutura da Íolha de pagamenlo para instituiçáo bancária.

§ 1" O preço conlralado deverá compreender todas as despêsas com mâo-de-obra, impostos, encargos

sociais e pÍevidenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou vênha a incadir sobre o

objeto da pres€nte contratação.

CúUSULA sExTA . Do PAGAMENTO
O pagamento será eÍetuado no valor total devido âté 05 (cinco) dias úteis após recebimento do valor inlegra

dâ venda Íolhâ por esta PreÍeituÍâ, onde deverá ser apresentâda Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor

competente. ocasião onde será veriÍicâda a regularidade da empresa perante os tributos federais, mediante

apresentação da Certidão Coniunta Negative de Tributos e ContribuiÉes Federais e Divide Ativa da Uniáo e

Previdenciáriâs, do FGTS e Cêrlidão Negative de Débitos Trabalhiste - CNDT.

E vedada expÍêssamente a realização de cobrança ds foÍma diversa da estipulada neste Edital. em especial

a cobrança bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título sob pena de aplicaÉo das sanções

previstas neste instrumento e indenização pelos danos deconentês.

Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação inegular perante a

Sequridade Social e Tributos Fêderais, conÍorme item 1 1.1.

CúUSULA OITAVA - DA UGÊNCIA
O presente lnstÍumenlo terá duração de 12 (doze) rneses até que perdurem as obrigaçÓes entre a

CONTRATANTE ê â CONTRATADA, a patlir da data de sua assinatura, podendo ser pronogado mediante

pedido formal da CONTRATADA, justificando com precisão as causas do atraso, e desde que seja acatado
pela Administraçâo. O presente prazo poderá ser prorrogado nos t€rmos do artigo 57 da lei 8666/93.

CúUSULA T.IONA . OO REAJUSTE
O preço inicialmentê contratado manter-se-á fixo na prêsente contrâtacão.

cúUSULA DÉCIMA. OA CONFIDENCIALIDAOE
I - As pârtes obrigar-se-ão a manler a mais absoluta conÍidencialidade sobre materiais, dados e iníormaçÔes

drsponibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação, bem como tratálos o mâtéria sigilosa

ll - As partes ficárão terminantemente Píoibidas de fazer uso ou revelaçã nenh justiÍcativa, a

ramas lógicos,respeito de quaisqueÍ informaçóes, dados, processos, códigos, cadas:ros, xo9 lag

Av. Prsridc,lte \'.rErr, n" J l0 - C.nlro . CEP: ó5J00{m - Chrprdinha/}t^
C:{PJ. n" 06.I 17.709/0001-5t
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daspositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da coniratante, aos quais tiver acesso em

decorrência da prestaçâo dos serviços.

cLÁusuLA DÉctMA PRIME|RA - DA DorAçÂo oRçAMENTÁR|A
As despesâs decorrentes desta contratiação conerão, no píesente exercício, à conta da dotação orçamentáriâ

consignada ao 02.17 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e orçamento:

Oq1iZ.goOZ.Z3gS.OOO0 - ManutenÇão da SecÍetaria de Finanças. 3.3.90.39.00 - Outros Sêrviços de

Terceiros Pessoa Juridicâ.

cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO

A rescrsão desle contrato podeÉ ser:

a) determinada por ato unilateral s escrito do CONTRATANTE, nos cirsos enumêrados nos incisos I a Xll ê

XVll do aítigo 78, da Lei 8.6ô6/93;

b) amigável, por acordo ontre as pertes, dêsde que haja convêniência para o CONTRATANTE: e

c) judicial, nos termôs da legislação.

cúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DAS SANçÔES ADTIINISTRÂTIVAS

Pela rnexecução total ou parcial do contrato, a AdministraÉo poderá aplicar à CONTRATADA, garantldâ a

prévia defesa, e segundo a extensão da falta comstida, as seguintes penalidades previstas no art.87, da Lel

n' 8.066/1993 e na Lei âo 10.52012002.

a) advertência, nas hipóteses de execuÇão irÍegular dê que não Íêsulte prejuízo para a AdminisÍaçãoi
b) multa, prevista na forma do §1o, nas hipÓteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para a

Administração:
c) suspensão temporária do direito de licitaÍ e de contratrar com Muni:ípios por período de até cinco anos,

nas hipóteses e nos termos do aí. 7o da Lei no 10.520/02: e

d) declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini: tração Públicâ, enquanto perduraÍem

os motjvos determinentes da punição ou âté que seja promovida a !eabilitação perânte a autoridade que

aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso lV, da Lei no 8.666/93.

s 1" As penalidades somente poderão ser relevadas em Ézão de circunstâncias excepcionais e as

justificativas somente serão ac€itas por escrito, Íundamentadas em fatos reâis e c!mprováveis, a critério da

autoridade compelenle do CONTRATANTE, e desde que Íormuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias

úteis da data do vencimento estipulada para o cumprimento do obieto deste c0ntÍato.

CúUSULA DÉCI A QUARTA. DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Ghapadinha Estado do Maranháo, cofir renÚncia de qualquer outro. por mais

privilegrado que seja, para dirimir as questôes relâcionadas com o presente Contrato, que não puderem ser

pt 1Q,a ]S

s, assinam o presente

16 de Setembro de 2021

c -,-\1g
Ass

resolvidas pela via Administrativa. E, por estarem as partes justas e con

lnstrumento em 02 (duas) vias de igual teor e Íorme.

Chapadi

\

-'/,.v

ÀI. Presidcnlc vsrgr§. n" 310 - C{lro - CEP: ó5,$0{00 - Chrpsdinha/}l^
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Datas

Oata de Abeítura;

23/O5/2022 às O9OO

Recebimento dê ProPostas:

O3,/O5/2O22 às 08 OO alé 23/O5/2O?2 às c8159

Limite para lmpugnações:

1A/O5/2O22 às17t59

w:144ltt_
iubít].:-Ê

Contratação de instituição financeira para prestação de
serviços de processamento do pagamento da fotha de

sal.ário dos servidores ativos, efetivos, contratados,
comissionados da Prefeitura Municipal de Chapadinha.

Prêíêiturâ Municipat dê Chãpadinhã

Pêgáo por Mãior Pr€ço

!Àl!lg pB9çl§§Ol c21l2022

N' do Processoi 02112022

lnformações

Tlpo:

Pregáo por Maior Preço - líaior Preço

Tratamento da Fase d€ Lânces:

Aberto

OparaÉo:

Fechãdo p/ Opêraçáo

Prêgo€iro:

Luciano de Souza Gomes

AutoÍidade Competontã:

Vániâ Duarte Mota Souza

Apolo:

Nayra Tacyanna de Arau.jo Sousa. SELLY NASCIMENTO

MEIRELES PINÍO

APllcar o Decreto lo.o24/2o791

Sim

Documentos

.4hüp. /rrrw.po .ld.@mp.á!p{bllc.i@ bíprú.3$JndpÉí.luÉmunLip.l-dê'chap.d'nh. 2533tq6p o21 2022 2422 133'45

Buscar documento

N
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Baixar arquivc

1;,a'itplrLeuricr@I'IE 5E FÁZEE LOGIN

EDIÍALP.E. O21-?O22 - INSÍ FINANCEIRApdf

Editât

TERMo DE RET|FtcAçÃo EDITAL pE. o21-2o22.pdf

Outros documentos

I

Baixar ârquivo

ExrRATo pRoRRocAÇÃo JUnFtcATtvA.pdf

Outros documentos

Itens l Registro

Buscâr nos itens

Item DescÍiéo
ContrataÇão dê instituiÉo fnancêira para presíação de serviços

de procêssamento do pagâmento dê fotha de satáíio dos

servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados da

Prêfeitura Municipat dê chapâdinha

ouantHade

R$ 5133 662,06Melhor Lancê

R$ 6.934000,OO
Oisputa

Amplâ

Sltuação

Homologado

Andamento do Processo

nip.:/rrrw.poí.6.dlFrsr!h1L..6.ú/pr!6e!rn /rrí.lultfuaF.l-d...f.r.dhht2$a!hÊ02','2n22-2t)22-1a7ú5
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FAZETl LOCIN

O ltem OoOl foi homotogado porVánia Duarte Mota souza

s€i,eírtô - 23 / OS /2022 - i :33146

O iterr OOO1 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.

g§orírÉ - 23 / o5/2O?2 - 77 t?3t35

A sessáo foi fnatizada e o processo foi encâminhado para adjudicaçáo

sáêtírà - 23/ O5/2O2. - Y A7 §5
A data Limite de intenção de recursos foi definidâ peto pregoeiro pâÂ 23/05/2022 ás 17t27

St§i€ÍY\d - 23 /O5 / 2O2. - fl 106,9

Parê o item OOO1 foi habilitado e dectarado vêncedor o fornecedor Banco Santander s.A.

I

Parceiros

«
,/.-

, r,'

.ENTRAL DE ATENO[ilÊNTO 3OO3-5455 | í48) 3771 4672 | (51) 3103-9615
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJr 06.125.389/0O01-88

CERTIFICA-DO DE REGI§TRO CADASTRAL - (CRC-CFM ')
mluEno oo nrcrsrno N" oaloqzozz

CERTIFICO que a empresa: BAÊPENDI soclEDADE INDIVIDUAL DE

ADvocAcrA: CNPJ No 27.947.21610001-15, com sede na R Jose Joaquim Santana (res.

Marina) no 22 Quad.ac Bairro: Campestre Teresina - Pl, encontra-se registrada no

CADASTRO DE FORNECEDORES MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura Municipal de São
Bernardo - MA, sob o número de registro no 083092022, na forma dos regulamentos, Lei

Munrcipais e da Lei 8.666/93. CERTIFICO que foi constatado a regulâridade no CRC-CFM,
estando em pleno úgoÍ e que a êmpresa está cadastrada como prestadora de servigos no

setor dê:

69.1í-7.01 - Sewiços advocatícios
232-1 - Sociedadê Unipessoal de Advocacia

?@)ü1ÃiL
Folhe: ')lt 

=RubÍica: Y

A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro e

SUSPENSO/CANCELADO o Ceúificâdo de Registro Cadastral de quem NÃO satisfazer os

requisitos para habilitação (habilitação juridica), qualificação técnica, econômico-financeira,
regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7" da Constituição Federal.

(lncluído peia Lei n" 9.854, de 1999).
Os pagamentos das empresas contratadas serão efetuados após

comprovação das condições de habilitaçào, na forma do art. 55. Xlll' da Lei n" 8,666/93.

São BernaÍdo MA. l5 de setembro de 2022

Eliz újo Lima

I LEI Àf 8.66643 Gei das Licitaçõ€s).
Art. 32 - Os docum€ntos necessários à habilirâção poderão ser apresentados em oflginal poÍ qualqu€r proc€sso de

cartri'rio competente ou por servidor dâ administraçâo ou publicêção €m órgão da imprcnsa oficial.

§ 3t - A documen@ção referida.este aíigo podeÍá s€r subsljtúda por registÍo cadâ§ral emilido por órgão ou entidade pú

previsto no edital e o registro teúa sido feito em obediência ao disposto .estâ Lei
An. 34 - PâJa os lins desta Lei, os órgãos € entidades da Administração hiblica que realizem frequenlemente hcllaçôes manterão registros

cadasüais pala efeito de hâbilitaç:lo, nâ foÍma regulamentaÍ, vliridos por. no ma-{imo, um ano (Requlamenlo)

': Arl. 55 - são cláusulas necessárias em todo contmlo âs que estabeleçâÍnl

xlli - a obrigarão do contsledo de malter. durante loda â execução do conlrato, em compâlibilidade som as obrigaçõ€s por ele assumidas,

lodas as condiçôes de habilitação € qualificagào exigrdas na licitâção.

N
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DECLARAÇÁO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
TMPEDITIVO DA HABILITAÇÁO

EDTTAL TOMÂDA DE PREÇO N' 006/2022- CPL/PMSB

PROCESSO ADMINISTRATTVO: 2022051 CPL/PI\'ÍSB

A empresa BAEPENDI SOCIEDADE INDwIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ N"

27.g47.21610001-15, sediada a Rua José Joaquim Santana, n 22, Quadra C, Campestre,

Teresina - PI, CEP, 64.053-530, declara, sob as penas da Lei, nos termos do § 2' do art

32, da Lei n. 8.666193, que até a presente data inexistem fatos impeditivos paÍa sua

habilitação no presente processo licitatório, e que contra ela não existe nenhum pedido

de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores.

Teresina (PI), 26 de setembro de 2022.

W

,ütt ,u}[ .M,r"BAEPENDI
CNPJ. N. 27.947.2161 0001-75

ACIA

q,
BAEPENDI

E



DECLARAÇÁO DE CUMPRTMENTO DÂ LEGISLAÇAO
TRABALHISTA DE MENORES

EDITAI TOMADA DE PREÇO N" 00612022. CPL/PMSB
PROCESSO ADMIMSTRATIVO: 20220s1 CPL/PMSB

A empresa BAEPENDI SOCIEDADE INDMDUAL DE ADVOCÁCIA, CNPI. N'

27.947.216t0001-15, sediada a Rua José Joaquim Santâna, n 22, Quadra C, Campestre,

Teresina - PI, CEP. 64.053-530, declara, sob as penalidades cabíveis, que não mantém

em nosso quadro de pessoal menores de lE (dezoito) anos em horário noturno ou em

serviços perigosos ou insalubres, não possündo ainda, qualquer trabalho de menores

de 16 (dezesseis) anos, tampouco na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos

se for o caso.

Teresina (PI), 26 de setembro de 2022.

àü,§]tPLLlL
Folhr: ' r, \lj
RubÍha:
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CNPJ. N" 27 .947.21610001-75
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OUTRAS DECLARAÇOES

EDITAI TOMADA DE PREÇO N" 00612022- CPL/PMSB
PROCESSO ÂDMIMSTRATIVO: 20220s1 CPL/PI\'ISB

A empresa BAEPENDI SOCIEDADE INDwIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ. N'
27.g47.2l6tOOOf-15, sediada a Rua José Joaquim Santana, n 22, Quadra C, Campestre,

Teresina - PI, CEP. ó4.053-530, declara, sob as penalidades cabíveis que,

Nos termos do ârtigo 9", III, da Lei Federal n.o E.666/93, que não possui em seu quadro

funcional servidor púbüco ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável

pela licitação.

Nos termos do artigo 9o, I e II, da Lei Federal n.' 8 ó66193, que não incide em suas

hipóteses vedadas.

A proposta foi elaborada de maneira independente (pelo iicitante), e que o conteúdo da

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,

discutido com ou recebido de qualquer outro pârticipânte potencial ou de fato da

(identificaçào da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisào de

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identficação da licitação) quanto a

participâr ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou

údiretamente, comuniãadô a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou

de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicaçáo do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado a, discutidoiom ou recebido de qualquer integrante de (órgào licitante) antes

da abertura oficial das propostas:

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos

poderes e informações para firmá-la.

Teresina (PI), 26 de sttembro

BAEPENDI SÓCIEDADE INDI\'IDUÁT DE ADV
CNPJ. N" 27.947.216 I oo01- 15. W

BAEPENDI

OCACIA
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TRJBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: BAEPENDI SOCIEDADE INDMDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ : 27.9 47.21610íi,01 -15

certidão emitida às 12..45'59 do dia 0710912022, com validade de trinta dias a contaÍ da

emissão.

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na pre§ente data' o (a) requerente

acima identilicado(r) NÃO CONSTA da relaçâo de responsáveis inidôneos para

participar de licitâção na administração pública federal, por decisão deste Tribunal' nos

termos do art.46 da Lei n'E.443192 (Lei Orgânica do TCI-I).

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

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

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciaçôes estejam suspensas em razào

âe interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial'

A veracidade das informações aqui prestadas podem

lrrttrs://contas.tct,.

Côdigo de controle da certidão: HJE.L070922124559

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

ser confirmadas no siti
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TRIBI]NAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ZORBBA BAEPENDI DA ROCIIA IGREJA

CPF/CNPJ: 849.836.803-06

Certidiio emitida às 12:43:00 do dia 0710912022, com validade de trinta dias a con

emissão

A veracidade das informações âqui prestadas podem ser confltrmadas no sítio

ln=tNA BIL ITA DO

O Tribunel de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente

acima identificedo(â) NÁO CONSTA da relação de responsávcis inidôneos para

participar de licitaçlo nâ edministrâção pública federal, por decisão dest€ Tribunal, nos

termos do ârt. 46 da Lei n'8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

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

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

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão

àe interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial'

lülrs://co as.lcu ov.br/ords/f

Código de controle da certidão: 9W 6Q070922124100

N
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Z?,\.

I
T
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TRIBUNI{L DE CONTAS DA UNIÁO
C]ERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apÍesentação do CPF)

Nome completo: ZORBBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA

CPF: 849.836.E03-06

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data' o(a) requêrente

ecima identilicado(â) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o
exercicio de cargo em comissâo ou função de confiança no âmbito da administração
pública federal, em razâo de decisão deste Tribunal, nos termos do art' 60 da Lei n'
8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

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

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

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão

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

Certidão emitida às 12:4457 do dia 0710912022. com validade de trinta

emlssao.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

!Us:ttconta-s.tcu.g

Código de controle da certidão: FY0C070922124457

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documenÍo.

N
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Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Divisáo de Acompanhamento e Controle de Decisóes

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -

Têresina - Pl - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi gov br

:
i41at=:l§#

PiaurTribunal de Contas
do Estado do Piauí G0Ytn[0 D0 tsTÂ00

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

N'1804512022

27947216000115

CNP J: 27 .947 21 6/0001 -'1 5

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em

tramitaÇão que ainda não foram ob,ieto de deliberação por parte deste Tribunal' bem

como lançamentos decorrentes de decisões judiciais'

Esta certidão é válida até 07111t2O22, estando condicionada à verificação

de sua autenticidade na lnternet, no endereço http://www tce r/certidoes/

Secretária das Sessôes, em 07

Certidão gerada automaticamente com base em

TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves

9835-D4CA-DCF3

a base de dados do

do código de autenticação:5467-

Pá9.1

N,

oTribunaldeContasdoEstadodoPiauícERTlFlCA,paraosdevidos

fins, que, até a prêsente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de

informaçôes desta Corte de Contas, relativos aos Drocêssos de sua competência' o

nome do (a) requerente acima identiÍicado(a) NÃo CoNSTA da listagem de

impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber

transferênciasvoluntáriasenemdalistagemdeinabilitadosparaoexercíciode
cârgooUdefunçãodeconfiança,peranteaadm|nistraçáodiretaeindiretadoEstado

e dos Municipios, nos termos do art. 85 da Lei No 5 888/2009 clc o art' 212' da

Resolução No 13/1 1 - Regimento lnterno desta Corte'

+
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Tribunalde Contas
do Estado do Piaui

.r; \

00vtnilo 00IsIÁ00

r&ti-==f-§-

Piauí

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -

Teresina - Pl - CEP: 640í 8-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov br

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

N'1804412022

ZORBBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA

CPF: 849.836.803-06

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA' para os devidos

lÍns, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de

informações desta Corte de Contas, relativos aos Drocessos de sua competêncie, o

nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃo coNSTA da listagem de

impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber

transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de

cargo ou de função de confiança, perante a administraçáo direta e indireta do Estado

e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei No 5 888/2003 c/c o art. 212' da

Resoluçáo No 13/'l í - Regimento lnterno desta Corte

A presente certiÍicação exclui os lançamentos relativos a processos em

tramitaçáo que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste TÍibunal, bem

como lançamentos decorrentes de decisôes iudiciais.

Esta certidáo é válida até 0711112022, estândo condicionada à veriÍicaçáo

de sua autenticidade na lnternet, no endereço http://www.tce.pi.gov'br/

Secretária das Sessões, em 0710912022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à basê e dados do

TCE/PI. Esta certidáo podê ser verificada atráves do código de aut

21DB-986E-6422

ticaçáo:ED1A-

Pá9,1

4e'



Detalhamento dâs Sãnçó€s vigêntes _ caclastro dê Empte§es lnidôneas e SusF'ensas _ CEls - PoÍtal de tÍanspaÍênciâ

LIMPAR

?Íúâ$tJlÉL
Fofra: 9ràâ
Ruirtr.-P-07 l,gl2o22 12,46

FILTRO§ APLICADOS:

c?F l cNPjt 21.947.216t0çn1 -1 5

Dâta da consulta: 07109/2022 11150'.10

Data da última atuâli2açâoi 06/09/2022 20100:03

Dí tll t fl?r/crÍ Do sall(lol{loo llorf Do sa'l(l(MDo Ut DO Sá',|(lolüDo

Nenhum registro encontrado

óncÂo/tNflDÂDt
stl{(loN^DolÂ

T|PO DA SAtlçÃo
oÀTÀ Dt PUBLICÂçÃo oa

srxdo
QUAlriTlDÀDt

))

111
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O7lOgDO2212:49

FILÍROS APLICAOOS:

cPr/ CNPJ: 84883680306

Oetalhameôto clas Sançõês vigsntes _ Cedastro cl€ Empí€sas lnidônêas e Suspensâs ' CEIS - Portal dâ lransparência

LIMPAR

Data dâ consulta: 07/09/2022 11:50: lO

Data da última atualizaçáoi 06/0912022 20,O0:O3

0u tHÀt cl{P]/cPf Do slllcloLÁDo tloirÍ Do sÀt{(lollrDo ut Do sailcloMm

Nenhum reglstro enconíado

óRGÁo/tNrDADI
sÂNctol{aootÂ

T|PO DÂ 9 çÃ0
OÂTA DI PUBI,ICA ODÂ

sÂxçlo
QUANIIDADT

(

))
httpsr //w!wv. porlaltranspârencie. gov
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Improbidade Admintstrativa e Inelegtbtlidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/09/2022 às 12:55) t'tÃO COISil no Cadastro

Nacional de condenaçôes cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 27.947.21610001-15.

A condenaçâo por atos de improbidade âdministrativa nâo implica automático ê necessário reconhecimento da

inêlegibilidade do condenado.

Pare con§ultas sobíe inelegibilidade acesse portal do TSE em tútp://divulgacandcontas.tse.ius.bll

Esta certidáO é êxpedida gratuilamente. Sua autenticidadê pode ser por meio do número dê controle

6318.8EE4.4933.1 I 16 no seguinte endereço í/im to nticar h

4
Gerâdo em: 07r'09/2022 as 12:55:16 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 111
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/09/2022 às 12:571 NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de condenações cíveis por Ato dê lmprobidade Administrativa e

lnetegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 849.836.803-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necêssário reconhecimênto da

inelegibilidadô do condenado.

Para consultas sobre inelêgibilidade acesse portal do TSE em b!p-1drv!-.lSAea!d!e01a§.1§C.1u§=b-l

Esta certidâo é expedida gÍatuilamênte. suâ autenticidade pode ser por meio do número dê controle

631 8.8F73.6978.C259 no seguintê endereço :httos:/iwww.cn i.ius.bÍ/imorobidade adm/autenticar certid ao. oho

I
I

It
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