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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

0 Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNpJ) é o seguinte:

CNPJ:

NOME EMPRESARIAT:

cAPlTAr S0CrA[:

Nome/llomê EmpÍesaÍial:

Qualificação:

27 .357.462t0001-17

T DO REGO LIMA EIRELI

R§1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

THIAGO DO REGO LIMA

6tÍitular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no

Erasil

Para informâções relativas à paÍticipação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB

Emrtido no diâ22111/2022 às l9:07 (díâ e ho6 dê BÉíth).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNScRrÇÃo

27.357.462J0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ÁBERÍURA

22t03t2017

NOME EMPRESARIAL

T OO REGO LlírlA EIRELI

LO DO E§TABELECIMENÍO (NOME DE FANTASIA)

TRCOMERCIOESERVICOS ME

GO E OESCRI DAATIVIDÀDE

47.6í{-0í - Comércio vaÍêjista de livros

OA NATUREZ}

230-5 - EmpÍgsa lndividual d€ Rêsponsabilidado Limltada (do Naturcza Emprêsá

LOGRADOURO

R OOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849
COMPLEMENÍO

CASA B

CEP

64.00í.3,t0
aÂIRRO/DISTRITO

CENÍRO
MUNICiPIO

TERESINA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

auDlcoN_Pt@HoTMAtL.coM
ÍELEFONE
(86) 3303-7,195

ÊNTÉ FEDERATIVO R VÉL (EFR)

SITUAÇÃO CÁDASTRAL

ANVA
OAÍA DA SIÍUAÇÁO CADASTRAL

2A03t2017

MOÍIVO OE S|ÍUAÇÀO CADA§TRAL

ESPECTÂ! oÁÍa oa stÍuaÇÁo EsPEctaL

E DESCRI DASAÍIVIDAOES tcAS sEcrl
43.22.3.02 - lnstalaçâo e manutençáo do sistsmas centrais d€ ar condicionado, dê ventilação I ÍEírigqração
46.,ú2.7-02 - Comórcio atacadiata de ,oupâs e acessórios paÍa uso proÍissional s dq segurança do trabalho
46.494)8 - ComóÍcio atacadistâ ds pÍodutos do higionê, limpezâ e conservação domicillar
45.,194-99 - Comó.cio atacadista de outros equipamontos e artigos dê uso pêssoalo domáslico não espociÍicados
antoaiormonle
47,29-6-99 - Com6rcio vaDiista de pÍodulos alimenticios em gêral ou êspoclalizado êm pÍodutos alimênticios nâo
69poc lÍicados ante omentg
47.5í.2.0í . Comórcio varellsta ospecializado dê equipamentos s suprimentos de informática
47.53.9.00 . Comórcio varerista ospecializado dê êlqlrodomêsticos s oquipamentos de áudlo ê vidêo
47.5/t-7.01 - Comórcio varoiista dê móveis
47,59-8-99 - Comórcio varoiista de outros aÍtigos de uso pessoal o doméstico não sspêciÍicados antedormente
47.6í-0-03 - ComôÍcio vargllstE dg aÉ19o3 do papglaria
47,63601 . Comóício vargllstâ de brinquodo!| e artigos Íecroativos
47.636.02. Comórcio varoiista dê artigog Esponivos
47,73.3-00 - Comórcio varêiista do artigos médicos o ortopádicos
82.íl-3-00 - Serviços combinados de Bcritórlo e âpgio administrativo
85.99.6.(N . Trelnamonto gm dosênvolvlmsnto pÍofissional o gêrencial

PI

Aprovado pela lnstruÇâo Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 221'1112022 às í9:06:42 (data e hoía de Brasília). Página: 1/í
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Goveroo do Estado do Piâuí
Secretaíia Especial da l\ricro e Pequena Empíesa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

Dâtâ

20220101396 22O2t2022

Oescrigáo

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE OA EMPRESA /
EMPRESABIO
coNsoLtoAçÁo 0E coNÍBATo/EsrATUTo
ALTERACAO DE DADOS {EXCEÍO NOME
EMPBESARIAL)
coNSoLIDAqÀo DE ooNÍRATo/ESÍAÍUTo
ALTERÂCÂO DE DÂDOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇAO DE CONTRATO/ÉSTAÍI.JÍO
ÂLÍÉBÂCÂO OE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
coNSoLIDAÇÃo DE coNTBATo/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
8ALÀNCO
ENOIIADRAMENTO DE MICROEMPFESA
ÂÍo @NsÍtruIVo

lucEPt

CERTIDAO ESPECIFICA

Sistdma Nacionâl de Registro de Êmprêsas Mercantis - SINBÊM

Cê ficamos que âs inÍoímaçôes abâixo constâm do! cocumêntos aíquivados
n€sla J!.ta Comêrcial e sáo egenles na data da sua erp€diÉo,

Endereço complero DouÍo8 aREA LÊÀo (zoNÂ sul), N, 849, CÂSA B, CENÍBO - Teresina/Pl - CEP 64001-3r0

Ârqulvamêntos Postêrlores

310

002
002

002
002

002
002

002
002

315
091

20210668440
20210668440

13110t2021
13i 10/2021

20200316281
20200316281

31107t2020
3110712020

20190550082
20190550082

2111112019
21111i2019

20180489445
20180489445

20170276490
20170041921
22600014742

04i07t2011
22O3m17
2Z0Aâ11

Esla cerlidáo Ío em
Sê impÍessâ, ver,icar sua

Sêcíeiinoia) Geral

14:13:38 {horário de Brâsiliâ)
no hllps:/lswr.piauidi0ild.pi.qov.br. coín o código 5F1 MOKGN.

_ lilil ilrHll illrrJxullxlffiunluflilril üffi

MAÍEUS ÊRANCISCO SANTOS ÊUFINO VIÉIBA

Prolocolo: P1C2201740742CertiÍicamos que I DO REGO Lll\44 EIRELI
encootra-se registrada nesta Junta Comerciâ|, como segue

Situâção

Stalus
SÉM SÍATUS

MAE 2260001 8782

CNPJ 27.357.462/000Í -17

1de1

I

06t12/2019
061121201A
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IiTIIHISTÉAIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA OA UNIÃO

Nome: THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que viêrem a ser apuradas, é certificado 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 objeto de decisâo judicial que determina sua
desconsideraÉo para fins de certificaçáo da , êgularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU) na ProcuÍadoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos aÍts. 205 e 20ô do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidáo se refere à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicaonada à verificãção de sua autenlicidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.be ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

CeÍtidão emitida gíatuatamênte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no I .tsl , de 2110t2014.
Emitida às 15:13:57 do dia 21 10612022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1ü12n022.
Código de controle da certidáo: 5884,52AC.4í 5í.8343
Oualquer rasura ou êmenda invalidará este documei'lro.
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TJDTT
Poder JudiciáÍio da União

TRTBUNAL DE JuslÇa Do DtsrRtro FEDERAL E Dos rERR[óRtos

CERNDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIçÃO 1NçõES DE FALÊNCNS E RECUPERAçÕES JUDICIAIS)
íae2alnstâncias

T DO REGO LIMA EIRELI

27.357.462/0001-17

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis alé 22/11/2022, NADA CONSTA contra o nome poÍ extenso
e CPF/CNPJ de:

OBSERVAÇÔES:
a) os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição deprocessos com dados desatualizados, o,interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos pro"àssá" po, cãrcnãiã a" o"dos do poder
Judrcrario. (artigo 80, § 20 da Resolução I 21lCNJ).

9)]1::1i999 cível c,ontempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
ludlciais, recuperações extrajudiciais,. invenlários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende osprocessos criminais, os processos cÍiminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus. br, no menu ServiÇos, Cártidões, certidão Nada Consà iipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso It do artigo á1 da Lei g.6ó611993

0 Medida prevista no artigo 26 do Código penal, sentençã não transitada em julgâdo.

\- Em itida g ratu itamente pela internet em : 22/ 1 1 / 2022
Selo digital de segurança: 2022.CTD.7 AgK.VO7T.t6S0.WgUV.yGCg
í"t* VALIDA PoR 30 (TR|NTA) D|AS ffi

A autenticidade deverá ser conÍirmada no site do
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autentica
impresso.

Página 1 de 'l

TJD_FT (www.tjdft jus.br), no menu SêÍviços, Certidões,
r, inÍormando-se o número do selo digitai de segurança

NUCER - Núclêo de Emissão de Certidõe6 do TJDFT
Fórum de Brasilia - Milton Sebastião BaÍbosa, praça Municipal - Lote 1, Bloco À Ala I - Térreo.

Brasflia - DF
Horário de Atendimênto: 7h às I th, de sêgunda a sexta-fêiÍa exceto feriados.

22111 /2022 19:01 142
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Governo do Eslado do Piauí
SecretaÍia Especial da Micro e Pequena Empresa - SEÀrpE
Junta Comercial do Estado do Piauí

eraur4§

CERT!DÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINBEM

Cedificamos que âs lnÍormaçoes abaixo constãm dos dôcumentos arquivados
neslaJunlâ Comerciale sào úgentes na dâlâ da sua erpedição,

Endêrêç! Cotnpl.to
Rua DOUTOR ÂREA LEÂO (ZONA SUL), Nc 849. CASA I CÊNTRO - Teresina/Pl- CEP 64001-310

Obleto
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAFEJISTA DE MOVEIS, TREINÂMENÍO ÉM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL- COMERCIO
VAREJISTA DE ABTIGOS ESPORTIVOS, COMÊRCIO VAREJISTA DE BRINOUEDOS Ê ABTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO ATÂCÂDISÍA DE PNOOUTOS OE
HIGIENE, LIMPEZÂ E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMEHCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EOUIPÂMENTOS DE AUDIO E
VIDEO. COMERCIO VAREJISTÂ DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZAOO EM PRODUTOS ÂLIMENTICIOS NAO ESPECIFICAOOS
ANTERIOBMENTE (COMIDÂS CONGELÂDÂS, MEL, ETC,) COMERCIO VÂREJISTA OÉ OUTROS ARÍIGOS OE USO PESSOÂL E DOMESTICO NAO
ESPECiFICAOOS ANTEBIORMENÍE (PAPEL DE PABEOE E SII\4ILARES), COMEFC;O VAFEJISTA DE ARTIGOS OE PAPELARIA, COITERCIO ÂÍACADISTÂ DE
OUTROS EOUIPAMENTOS E ABTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESI'FCIFICADOS ANTERIORMENÍE(OCULOS PARA NAÍACAO, PBANCHAS,
ETC.) COMERCIO VAREJISÍA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMÊNTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ÂTACADISTÂ DE ROUPAS E
ACESSORIOS PÂBA USO PROFISSIONAL E DE SEGTJRÂNCA OO TRABÂLHO. SEBVICOS ÔOMBINAOOS DE ESCFITOBIO E APOIO ÂDMINISTRATIVO,
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E OBÍOPEDICOS. INSÍALACAO E MANUTENCÂO DE SISTEMAS CENTFAIS DE AR CONOICIONADO, DE
VENTILACAO E REFRIGERACAO.

Oâdos do Âdmlnlstrâdor
Nomê
THIAGO DO REGO LIMA

CPF
ola_225_

lniclo do ilandato
.,4t02r2017

Tármlno do Mandato
lndelermrnado

Úhlmo ArqúlvaÍnento
Date
220212022

Ato/6Y€nto§
310/ 310 . O{JTROS OOCTJMEI.JTOS DE
INÍERESSE DA EMPBESA / EMPRESÂRIO

Esla cen dáo
Ss impÍsssa, veÍilicâ

lo em lrda aulomâllcamente em 20 i 1/2022, às 14:12:28 (horár o de Bíasil a).
r sua autenlcidede nq htlpsrA{ww.piauidigltâl,pi.9ov.br, com o código NKsÂOAJX.

|tffirmlüilffiíililili
MATEUS FBANCISCO SANTOS BUFINO VIEIRA

SêcrdáÍio Geral

Nomê Emprs3srtât: T Do EEGO LtMÂ ÉtÊEU

l{íurÊz. Ju.idica: Empree lndiedlal de 8êsponel,tidâdê Limi:âda (dê Natú62â Emp,esàúia)

Prorocoro: P1C220r740713

NIRE (Sede)
22640414782

CNPJ
27 _357 .462/0001-17

Âíquivamenlo do Ato
Côn3llrullvô
22A3t2017

lnício de Àtividade
14tO2/2017

Câpltal
R$ 100.000,00 (c€m mil reais)
Capital lntegrâlizado
R$ 100.000,00 (cem mil Íeais)

Porte
ME (Micrcernprêsa)

Prazo d6 Duração

Ílt!hr
l{orll€
ÍHIAGO DO EEGO LIMA S

CPF
019.225

lnício do Mândato
14t0212017

Téímino do lrandâto
lndeterminâdo

1dê1

IUCEP'

I

i

I

I

i

l

Númêro
20220101396

I
I

I

SiluaÉo

Statu3
SEM STAÍUS



REFERÉNÍE A TODOS OS ESTABTLECTMENTOS DO EM?REGADAR THTAGO DO REGO UMA - TNSCBIçÃO 018,225.723-12

MINISTÉRIO DO TRABATHO E PREVIDÊNCIA

SECRETARIA DE TRÂBALHO

Coordênação-Geral dê Recursos

?rrccsr:

CERTIDÃO DE DÉBTÍOS TRABALHISTAS

NEGATIVA

EMPREGADOR: THIAGO DO REGO LtMA
rNscRrçÃo: 018. 22s.723 -!2
DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/11,/2022, às 19:04:33, conforme horário oficialde Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e
RecuÍsos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima
identlficado.

1. Esta certidâo âbrânge todos os estabelecimêntos do empregador
2. a presente certidão não modifiaâ a situação do emp.egador que conste do cadastro píevisto na portaria lnterministeriâl MTE/SDH n. 2, de 12 de maio
de 2011, que disciplina o cadastro de Empíegadores que tenhâm submetido Líabalhadores a condiçôês ânálogas a dê escravo.
3 conloÍme ârti8o 103, § 2e dâ PonaÍia lvtTP n' 66712021, a cêrlidão ora lnst,tuíde refletirá sempre a úttima situaÉo ocorrida em câdastros
admlnistrôtlr,os p€lo emltênte, de modo que, hôveído pro<essôs enviados à PócuradoÍia da Fazehda Nacional- pFN, quanto a estes, poderá rer
obtlda cerddão espêcífica pêrante aquelê óÍgâo, visando a dêmoístrdr a rituação atuâlizada dos rhesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n.667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

T E Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certideo/Validar

Código: HNCTGGUV8W

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado

r

Pógino I de 1



REFTRENÍE A ÍODOS OS ESTAEELECTMENTOS DO íM?REGADOR Í DO REaO LIMA EtRELt INSCRtçÀO 27,357.4640Ur-1'

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCN
SECRETARIA DE TRABATHO

Coordenação-Geral de Recursos

q

F.à.

CERTIDÂO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NEGATIVA

EMPREGADOR: T DO REGO LtMA ETREU

r NscRrçÃo : 27 .357. 462 / 000L -17

DATA E HORA DA EMTSSÃO: 221t1,/2022, às 19:03:47, conforme horário oficial de Brasília

cERTlFlcA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de processos de Multas e
Recursos que, nesta data, NÃo CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima
identificado.

E

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador
2' A píesente cêrtidão não modifica a situaÉo do empregador que conste do cadaíro previsto na ponaria tnterministerial MTE/SoH n" 2, de 12 de Ínaio
de 2011, quê disciplina o cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadoíes a condiçôes análogas a de escravo.
3 coníormê artiSo 103, § 2e da PortaÍia ,ÚÍP n' ú712021, a.eÍtldáo ora inrtituída refletlrá s€mprê a úttim; situação ocofiida em.adastros
admlnlstrôtltos pelo enitentê, de m(úo que, havendo processos enviâdo5 à píocuredoria dá aatendâ Nacional - piÍ{, quanto a estês, podeÉ sêr
obtlda aenldão espêcÍtiaâ pcrante aquelê ór8ão, visando a demonstÉÍ a situação atuatiradâ dos mêsmos.
4. €xpedida com base na Portaria MÍp n. 662 de 8 de novembro de 2021. Emitida gÉtuitamente.

Dados para conferência da âutenticidade desta certidão:

Endereço: httpsi//êprocesso.sit.trabelho.gov,bÍ/Certidao/Validar

Código: 3QV8UUC6VS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do eR Code ao lado

Páqina 1de 1
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Rub
Poder Judlciário da União

TRTBUNÂL DE JUsflÇA Do DtsrRtro FEoERAL E Dos TERRtTóRtos

rica:

TJDIT

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuiÇão de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis alé 22/11/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

THIAGO DO REGO LIMA
018.225.723-12
( MARTA LUZ|NEtDE DO REGO GOUVETA / FRANC|SCO DE ASSTS LtMA )

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identiÍicação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titulaÍidade ser conÍeridapero rnteÍessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informaÇões inseridas no banco dê dados. Em caso de exibição deprocessos com dados desatualizados, o.interessado deverá requerer a atualização junto ao;uízo àu órgãojulgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos procàssós por caôncia oe oados do poder
Judiciário (artigo 80, s 20 da Resolução I 2t /CNJ).

9)",|,c^:1t9:? :Y:] corúempla ações óíveis, execuções íiscais, execuçóes e insotvências civis, fatências, recuperações
JUolclals, Íecuperaçóes extrajudiciais,. invenlários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende osprocessos criminais, os processos cÍiminais militares e as execuçôes penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tidft.jus,br, no menu Serviços, Cértidões, Certidão Nroá cón.ta ripo. de certidão.
e) A certidão civel atende ao disposto no inciso ll do anigo i1 da Lei 9.666/1993
í) Medida prevista no artigo 26 do Código penal, sentenç; não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser conÍirmada no site do TJD-FT (www.tjdftjus.br), no menu Serviços, Certidôes,
gêrtidã^o-Nada Consta, Validar certidão - autenticaÍ, inforniando-óe o'nrimãío ào iãio aiõit"í ãã Grià"GrmPresso.

-Emitida 
gratuitamente pela internet em: ZZ/11/2022

Selo digital de segurança: 2OZ2.CTD.OTl7.KOSE.26DS.pLWU.57Ny
*** VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIçÃO (AçÕES DE FALÊNChS E RECUPERAçÕES JUDICIAIS)
1"e2âlnstâncias

Página 1 de 1 22/11 /2022 19:01 :09

NUCER - Núclêo dê Emissão dê Cenidõês do TJDFT
F&um de B.asilia - Mihon Sebastião Baôosa, praça Muíicipal - Lot; i. Bloco A. Ala I - Térreo.

Brasília - DF
Hoaário de Atêndimento:7h às 19h, dê segunda a sexla-feira. exceto fêriados.
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Prcc.úso: íf,lLU L (

Folhe: \n.;
Rubrlca: \,.__T OO REGO LIMA EIRELI

ADITTVO 03

A vista as modiÍicações resolve consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintescláusulas:

coNsoLtDAÇAo

cLÁusuLA 1o: A sociedade gira sob a firma social: T Do REGo LIMA EIRELI e Fantasia T R
COMERCIO E SERVICOS.

CLÁUSULA 20: A Socíedade tem como sede o imóvel situado na RUA DOUTOR AREA LEAO
(ZONA SUL), 849 CASA B BAIRRO CENTRO. CEP: 64001-310. TERESTNA-P|.

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

CLÁUSULA 40: A empresa tem por objeto(s) social(ais):

476'l-0101 - Comércio varejista de livros
475'l-2101 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4729-6199 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ouespecializado em produtos
alimentícios não especificados anteriormente(COMIDAS CONGELADAS, MEL, ECT)
8211-3100 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
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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-Pl, residente e domiciliado na RUA DouroR AREA LEAo (zoNA
SUL), 849 CASA B Bairro Centro. CEP: 64001-310, TERESTNA - pt, titutar da EMpRESA
INDIVIDUALDE RESPONSABILIDADE L|M|TADA-E|REL|: T Do REco L|MA EtREL| , com
sede na RUA DouroR AREA LEAO (zoNA sul), 849 CASA B bairro cenho. cEp: 64001-
310, TERESINA - Pl, CNPJ: 27.357.46210001-17, com contrato devidamente arquivado na
JUCEPI em 2210312017 sob N|RE: 2260001A7A2, e resotve ALTERAR, ADEQUAR E
CONSOLIDAR a, nos termo da lei 10.406/2002, mediante as condiçÕes e cláusulas seguintes:

\- cLÁusuLA í": A partir desta data o capital da empresa é elevado para R$ 1.000.000,00 (Hum
milhão de reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país e
representado por única quota de igual valor nominal.



Página 2 de 4

Folha
Rubrlca:

Objeto social:

Comércio varejista de livros. Comércio varejista de móveis. Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de
brinquedos e artigos recreativos. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservaçáo domiciliar. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio e vídeo. Comércio varejista de produtcs 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
antêriormente (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 profissional e de segurança do trabalho. Serviços combinados de
escritório

e apoio administrativo. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. lnstalação e
manutençáo de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçáo e refrigeração.

CLÁUSULA 5o: A empresa iniciou suas atividades no dia 1410212017 e seu prazo de duraçâo e
indeterminado.

CLÁUSULA 6o: A empresa tem o capital social de R$ 1.000.000,00 (Hum milháo de reais),
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, representado por
uma quota de igual valor nominal de responsabilidade do titular.

47 53-9100 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos eequipamentos
de áudio e vídeo
4763-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticonão
especificados anteriormente(PAPEL DE PAREDE E SIMILARES)
4761-0103 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4754-7101 - 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 - lnstalaçâo e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,de ventilação e
refrigeração
4642-7102 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso proÍissionale 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

.v desênvolvimento profissional e gerencial
4649-4108 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza econservaÇâo
domiciliar
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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 atribuição de administração, aos quais caberá, isoladamente, a responsabilidade ou
representação 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 fins sociais.
Parágrafo único - Fica facultado a administradora, nomear procuradores, para um período

determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA 90: 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: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administraçâo da sociedade, nem por oecorrência de lei especial, nem em virtude de
condenação criminal ou por se encontrar nos eÍeitos dela, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ou suborno, concussáo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé pública, ou a propriedade. art.
1.011, $1", do Código Civil (Lei n" 10.406t2002).

cLÁusuLA 11o: o titular da empresa declara que não participa de outraempresa da mesma
modalidade, estando desimpedido para constituir a presente ElREL|.

CLÁUSULA 12o: Fica eleito o foro da cidade de Teresina-pl, para dirimir quaisquer
duvidas provenientes do presente lnstrumento, com exclusáo de outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento feito em uma única via de igual teor
e forma e para um só efeito.

Teresina-Pl, 05 de Outubro de 2021

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especlal de OesburocÍatização, Gestáo e Governo Digital

Sêcretaria de Governo Digital

Departamento Nacional dê Registro Empresarial e lntegração Rubrlca:

ASSINATURA ELETRÔNICA

certiÍicamos que o ato da empresa T Do REGo LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:
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CPF/CNPJ Nome

01822572312 THIAGO DO REGO Lll\ilA

é

Clitrtlco o REGISTEO Ata ra/L0/2O2, 23:05 SOB N. 20210668440.
PRoTOCOLO: 210568440 DE't t/rol2O2L,
cóDrco D! lEitrtcrÇÃo | \2\o15i3517. c§lil DÀ SEDB. 2115i462oooLLj
!í:RE: 22600018782. COü EPEIToS DO RECISIRO Bttt 0a/L0/2O2L.
r DO ÀI'CO L íÀ EIRELI

'UCEP'À validàdê dêatê do@tô

üÀtErus 
'RÀNCISCO 

9ÀLTOS RUPMO VIEI&À
s8cRltÁiro - oBnÀL

'w.piàuidiglt.L.Dt,gov.b!
6e i!prêg.o, fiôa suleiro à cdplováçào de EE aute.ticidàdê nôs .e€pecrivo€ porrài6,

!nfomído s€us reepêcrivo6 cóalisos de verificaçàÕ.
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IDENTIFICAçÃO DO(S) ASSINANTE(S)
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

PROCURÂDORIA Gf,RAL DO ESTADO

Prcco38o
Folhat
RubÍicai

CERTIDÁO QUANTO ADÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n" 221027357462000117

(Emitida em âtençâo ao que dispõe a Instruçâo Normativa PGE/PI n" 01o2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

27.357.462t0001-17

NOME/RAZÃO SOCIAL

T DO REGO LIMA EIRELI
vado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apurâdâs, certiÍico para

os devidos Íins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívidâ Àtiva da Procuradoria Geral
do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acimâ identificado(a) até a presente dâtâ e horário, e, para
constar, foi emitida a presente certidâo.

Ressal

19.600.601-5

,CPF

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributáriâ

El\4lTIDA VIA |]\TERNET EM 3l/10/2022, ÀS l0:41:01

vÁLrDA ATÉ zgtof2023

Chave para Autenticação: B3A0-75FI -20D4-4D1 4-67 49-12CF-4853-46D5
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nâcional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÂO

Nome: T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27.357.462/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcado que viêrem a ser apuradas, é cêrtificado quê:

constam débitos administrados pela Secretaria da Recêita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de ?5 dê outubro de 196ô -
Código Tributário Nacionãl (CTN), ou ohJeto de dêcisáo judicial que determina sua
desconsideraçáo para fins de certificação da regularidade Íscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do arl. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou dirêitos, ou com embargos da Fazênda Pública em procêssos de
execução Íscal, ou objeto de decisão judicial que dêtermina sua desconsideração para fins de
ceÍtificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts.205 ê 206 do CTN, esle documento têm os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidáo é válida pâra o estabelecimênto mâtriz ê suas fiiiais e, no caso dê entê federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-sê à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 dalei no 8.212, de 24 de julhode'199'1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autênticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamentê com base na PortaÍia Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 2t10t2014.
Emitida às 17.11:11 do dia 22107120?2 <hoê e data de Brasília>.
Válida ate 1810112023.
Código dê controlê da certidão: 7F2C.8437.1ED6.0464
Qualquer rasura ou emenda invalidará êste documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA FAZENDA

Folha

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n" 22100327 357 4620001 I 701

,.ERESINA

Certidão emitida com base no Decreto n' 13.500. de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET ElI03/1012022, AS 10:20:31

VÁLIDA ATít o2n2t2o22

ESI'E DOCT',VENTO \ÃO TERÁ VAl,lD.{Dr Ar-TES D!. SL ;\ Alr',l tl\1'lc.{ÇÀo \'Í.{ INTEíII{ET, \O §l1 t
http://webn§.sefa7.pi.gor. l, /certi(lÍonft-web

RAZÃO SOCIAL

T DO REGO LIMA EIRELI

ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CENTRO

MUNICIPIO CEP

CPF/CNPJ (N)

6,1001310

TNSCRICAO ESTADUAL

27.357.462t0001-17 19.600.601-5

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇAO
FISCAL REGULAR.

Chave para Autenticação: B 7C9- 1608-5205 -6297-CB6E-2308-688F-3 8 I A
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FILTROS ÂPUCADOS:

CPF l aN?,: 2/357462oao1 11

Dàta da .on ultâ:22111/2022 19:24:41
Dãtâ dâ últimâ .tuâllzâção | 22t11t2022 16:ao,O5

l, DtTAtMr Oú8/oÍ D0 §À,t(tOMoO

Neôhum.ê8 sko encont.ado

t{ot I D0 §ÂllctoilÂDo uÍ D0 sÁNctot{ÀDo
DÁrÁ-Dt tutlcÀçÂo DÁ



Inrprcbidade Admtnistrativa e Inelegtb{ltdade

Certidão Negativa

certifico que nesta data (2211112022 às í9:40) NÃo coNSTA no cadastro

Nacional de condenações cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 27 .357 -46210001-17 .

A condenação por atos de improbidade administrativa não iÍnplica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcôntâs.tse.ius.br/

GeÍado em 2211112022 as 1940:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

Esta certidão é expedida gratuitamente. sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

637D.4FEA.8982.6842 no seguinte endereço: https:llwww.cnj.jus.brlintprobidade admlãutenticar ceÍidao.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUi
CoRREGEDORIA GERAL DE JUST|çA
DtsTRtBUtçÃO DE ío GRAU
CERTIOÃO ESTADUAL

CERTIDÂO NEGATIVA oE FALÊNcn, CoNCDRDATA, RECUPERAçÃo JUDICIAL oU
RECUPERAçÃO EXTRAJUDTCTAL

7

cERTtDAO N" 2698228

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de

distribuição dê feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUOI,

Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execuçáo Unificado (SEEU),

ressalvadas as observaçôes abaixo, NÃo coNSTA AÇÔES DE FALÊNCIA. CoNCoRDATA.

RECUPERACÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, iNCIUS|VE NOS JUIZADOS

ESPECIAIS C|VEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder

Judiciário do Estado do PiauÍ em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:T DO REGO LIMA EIRELI

CNPJ:27357462000í17, REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO DO REGO LIMA

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO

BAIRRO: CENTRO, MUNICíPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÔES:

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

. Esta ceÍtidão abrange apenas AçÕ_ES DE FALÊNclA, coNcoRDATA,
rNsoLvÊNcrA ctvtL, RECUPERAÇÂo JuDlclAL ou RECUPERAÇÂO
EXTRAJUDICIAL;

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

. Esta certidáo não contempla os processos em tramitaçáo no 2o Grau de jurisdiçáo do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deveráo ser obieto de

. Não existe conexáo com qualquer outra oase de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que veriÍique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de NovembÍo de 2022 às 20 h 30 min

A autenticidade desta cêrtidão poderá ser confirmada pela internet no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Piaui (www.tjpi.1us. br), link "Certidão
Negativa de 1" lnstância". Certidão N" 2698228. CÓdigo veriÍicador:
3240E.8872D.8ôDOA. 1 7658

FOLHA 1 de 1



PreÍeitura Municipal Dê Teresina

Secrotaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALTZAçÃO E FUNGIONAMENTO
u 

^LtoaDEt3l 
i1212022

INSC. MIJNICIPAL: CPF/CNPJ: DATA
4636775

nnzÃo sooer:

27 .357 .46210001,17 14t01t2022

T DO REGO LIMA EIRELI

NOME FANTASIA:
T R COI"4ERCIO E SERVICOS

LOCALTZAçÃO:
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) NO 849

TERESINA. PI

64001310

CASA B CENTRO

ATIVIDADE
'|

2

3

4

5

4322-3t02

4642 7t02

46494/08

46494/99

4729-6199

lnsta ação e mân utenÉo de sistemas centrais i€ ar condicionâdo, de ventilaÉo e Íeírigeíaçâo

comeícro âtacâdista de íoupas e âcessóÍios para uso profissionâl e de segurâoça do trabalho

Comercio âtâcádistâ de pÍodutos de hi- giene, limpeza e conseNâção domiciliaÍ

Comercio âtac€dista de outÍos equipa- mentos e artigos de uso pessoa e do- méstico não especiíic€dos antedoímente

ComeÍco varejista de produtos alimen- ticios êm geralou especiâlizado em píodulos âlimenticios náo espêciícados

6

7

I
I
10

11

't2

13

14

15

16

4751-2101

4753-9/00

4754-7tO1

4759-8/99

4761-0tO1

4761-0/03

4763{/01

4763$t02

4773-3t00

8211-3/00

85396/04

Comercio varejista especiâlizâdo de equipamentose suprimentos de inÍoímálicâ

Comércio varejista especializado de ele- Íodomésticos e êquipementos dê áudio e vÍdeo

Comércio vaejista de móveis

Comércio varejista de outÍos aÍtigos de uso pessoâl ê doméstico náo especiÍlcâdos ânlêÍioÍmente

Comércio vaÍejista de livros

Conércjo vâÍeiista de aÍtigos de pa- pelaÍia

Comercio vareiistâ de bainquedos e arti- gos íecreâtivos

Comercio vaÍejista de aíigos esportivos

Comércio vaÍejista dê aÍtigos médicos e odopédicos

Serviços combinâdos d€ escÍitóÍio e âpoio administÍalivo

Trejnamenlo em desenvolvimenlo proÍissionâl e gerenciâl

Emitido emr 1o/oj/22 10.53



LICENÇAS:

Folha
RubÍbt

Estê contribuinte êstà autorizado a dêsenvolver as âtividades acima elêncadas ê firma compromisso, sob âs penas da lei, dê que conhece êatende os reqursilos legais exigidos para funcionamenlo e exercicio das atividades econômicas conslantes do ob,elo social, no qle rêspeitaao u§o e ocupaÇão do solo, as atividades domiciliarês-e resirições âo uso de êspaços públicos acessibilidade e de se!urança santtária,ambienlal e de prevenção contra incêndio e pânico. o contriÉuinte reconhece quã o nâo atendimento 
" 

este" ,equis-ito" aaaftelatá asuspênsão ê a cassação subsequente do Alvará de Funcionamenlo, nos termos da

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAçÂO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DAMANUTENçÃo ATUALTZADA DAS LrcENçAs sANrÁRr,q, AMàIENrAL oe ópeüúô É oo-eresreoo
DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, COHrôNUÉiÊErSúçÃó
VIGENTE.

Código de Autenticidade

aíild85b73a6c054c45cb7 9Z cc4übtT c'2d

illlilIt tilil ilt ilt ililililliltil il tflilt I iliililflilflIflfft iltil



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 27.3s7.462/ooot-t7
RAZãO SOCiAI:T DO REGO LIMA EIRELI ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESTNA / pl / 64001-
310

§&íM§
'::AlX,.. :t(] i;lrl.r:,.1,:EÍããÀ!

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

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

Validade:19/11 /2022 a L8/|2/ZOZZ

CeÊificação Número: 2022LLL903263889697883

Informação obtida em 22/ ff/2022 19:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MTINICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

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

CODIGO DE GONTROLE : 524.673t22-62

CPF/CNPJ: 27.357.462t0001-17

Contribuinte: T DO REGO L|MA EIREL|

certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do
contribuinte acima identiÍicado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido eÍetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN
e art. 362 da Lei Complementar no 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e
inscrever em Dívida Ativa quaísquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu
nome, conforme estabelece o aft.4s7 da Lei complementar no 4.914, de 26 de dezembro de 2016
(código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-Pl, às 1211 07 h, do dia 2111112022.

Validade: 1910212023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaraÇão está condicionada à veriflcação de sua autenticidade na internet, no
endereço htto ://www.teresina .oov.br
- Qualquer rasura ou emênda invalidará este documento.
- certidão emitida conforme modelo definido no Anexo ll, do Decreto no 11333t2011.

Código autcnticidade: BF I49AA0080FB5l t)
N' Via: I

tlt

raa:.:.I'l l.



*r:mpras §R (
F

Orgão PN4SB [/A

null: null

Processo no null

TERI\,4O DE CREDENCIAIVIENTO

A êmprê§a T DO REGO LlL4A ElRELl, inscrita no CNPJ 27357462000117, com sede na cidade de Teiesina, á Rua Rua Doutor Area Leão no 849,
têlêfone (86) 3303 7495, por intermédio de seu represêntante legal, através do presente instrumento, torna público o cÍedênciamento do senhor
THIAGO DO REGO LIMA, CPF 01822572312, com endereço para correspondência elekônica akavés do e-mait regothiago26@gmail.com, para
participar deste processo de licitação na modalidade de "null". podendo para tanto, desêmpenhar todas as funções inãrentei ao certamê tais como
concordaÍ com todas as condiçÔes prêvistas no instrumento convocatório. aprêsentação de propostas, oferta e desistência de lancês, apresentaçâo
de recursos e ludo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o póprjo licitante fosse

Data: 2211112A22

la9
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Mr§§AO:

Oferecer um atendimento exclusivo, prezando pela
pontualidade, excelência e qualidade nos nossos
produtos e serviços.

VALORES:

Prezamos pela ética, integridade, responsabilidade e
eficiência, não só com nossos empregados e
colaboradores, mas também com todos aqueles que
conosco se relacionam.

vl§Ão:
Desenvolver um trabalho diferenciado, entregando o
melhor que temos para que possamos ser referência
regional no nosso seguimento.
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,*-1..1ffifr:,SffiNTAÇÃO

i-lspirado nos nossos Valores, este Código de Conduta representa o
co npromisso que temos com a Ética e lntegridade empresariais. É um
ii,rsor.ar,te iilitr Jiíênto que deve servir como um guia para compreênsão das
condutas esperadas por todos aqueles que, de alguma forma, se relacionem
conosco, ptis srra :plicação se estende, obrigatoriamente, a todos estês.

Abo'damos também a forma apropriada de relatar condutas
su íiieitâs ou violações. Assim sendo, é nruito importante que você compreenda
tocjos os tóp'riçe5 aqui abordados. para ajudá_lo, cada um deles virá
acompanhado por uma seção que esclarece o quê êspêramos de você,
lembramc: qr.re ;rs rrtitudes permitidas e/ou proibidas, listadas neste código
rrã.; sãi: taxatiu.ls, podendo variar conforme a conduta do autor.

:2. {3§STÁO

Â aprovação deste Código e suas atualizações são de
rêsponsâbiftcÍadê cia Alta Gestão da empresa. sugestões de mêlhorias devem
ser encaminhadas ao departamento de Compliance ou à Administração.

4
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3. AT},trEIENTE DE TRABALHO

Sabemos quê a imagem de uma emprêsa é formada com base na
qualidade dos seus serviços e nas suas condutas. sendo assim, nos
compromêtenros É. agir em conformidade com as reis e regulamentações de
segurança do trabalho, saúde e meio ambiênte e esperâmos que você faça o
mêsmo.

lncentivamos nossos coraboradores a adotarem os mais artos
padrões de convivência entre si, não se restringindo somente à estes, como
também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e distribuidorês.

3.2 DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Acrêditamos que um local de trabalho, com pessoas compêtêntes,
valorizadas e engajadas, potencíaliza nossos resurtados. Buscamos um espaço
diversificado e de inclusão, que valorize a inovação e não toleramos qualquer
tipo de desrespeito ou discriminação. propiciamos um ambientê de trâbalho
justo e com cp')rtunidades de crescimento profissional baseado nas
hr:bilídaCes cle ceda um.

6
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Folha:

NO NüsSC Ai./iT]IENTE INTERNO É II,IPONTEruTE FICARATENTO E GARANTIR:
. A Ígualdade dê acesso às oportunidades
* O respeito rlo trato pessoal, independentementê da posição ocupada.
" o respeito às atribuições funcionais dos empregados, estando atento para

rr.ii: :s ;icl.:.pa.;sar.

3.-" coMF,ATç .ô EXpLr)RAcÃo Do TRABALHo TNFANTTL E/ou ANÁLoco
AÜ Db, É§CRAVü

O tr',:balho infantil, bem como o escravo, são fenômenos complexos e
i;rt:: -re,;rcir.acos que afetam negativâmente todâ a sociedadê. sabendo disso,
ncs ': rlh rr:orriÊta n-ros a conrbater estas violações aos Dirêitos Humanos e
Trabalhistâs. Repucliamos e não contribuímos, em nossas atividades ou dê
nossos pêi cêiios, com nenhuma forma de exploração do trabalho de maneira
i.egal cu ieEr i dênt().

Ü (j{UÊ E§ JHRAIVIOS DE VOCÊ

,§,

l:1,i.:l

,i.

Õ iiLjÊ §§§ER,&MOS DE VOCÊ

Esperaros qire,.rocê, assim como nós, apoie esta causa. Não aceite, não seja
cúrnplice e, se souber ou suspeitar de situações que envolvam condições de
trahalho inapropriacla. nos comunique através do nosso canal de comunicaçâo
ôu repcrte diÍeto aê órgão governâmêntal responsável ligando no número loo.I

7



5 Í *,t !cq::,,,'If.;,t cÃ.{) E AssÉDto

Á,ss,:l,ir'o ca:"acteriza-se por condutas verbais ou físicas de humilhação,
cúir'.rão c,r erfi,rêçú a entpregados. Refere-se tâmbém à criação de um ambiente
cle trabalho hostil qLre interfira no desempenho individual ou afête as condições
cê r , lL,itlho cl:,s drrr,ais envolvidos.

l'lãô t. )!eraincs qualquler forma de assédio, tais como sexuâ|, moral ou
d: :.1'"r,.rlq,-;e.r (,1.'i'rd nâturezê, nem sittraçôes que configurem discriminação,
c.esre::p;.rii.:, irl.irnidação ou amêaça no relacionamento êntrê empregâdos,
ir'.d': :etrr: e :ti::r-:'lei- "!-,cle seu níl.el hierárquico.

A fi'! i-|úb,5 QUÊ NAO ]'0LEI{AMOS

o { cleso ua lif icaÇão pública por meio de piadas, insultos ou insinuações

vrx;.:tóriasi

. J'rarãl'subordinadosdeformadesrespeitosa;

. perseguir ou ameaçar empregado, cliente, fornecedor, visitantê ou

.:uars. r€,'(:,1;trir!, l:q.ssoas. aproveitando-se do cargo que ocupa;
,' Ç iissédio sexural, praticado mediânte declaraçôes não desejadas, carinhos

;lão cc re s;iGr''oirJl: cu manÍfestaçôes não verbais dê natureza sensual;

{} ,.)1'T ã§E}HRAMÕ§ DE VOCE

Êsperarncs que você trate todos com rêspeito ê dignidâde, buscando

sêrnp!'e incentivar essê comportarnento para que tenhamos um ambiente de

rlal'aliic llrrra 'l6r isséclio. Para isso, nunca se comporte de uma maneira ofensiva,

insultante, intirrrÍdadora, maliciosa ou humilhante.
.iôo :ôça pier 1as cu comentários sobre raça, etnia, religião, prefêrência

:.:.(u.rÍ. iclaCe, aparê:'rcia or.r deficiência física de uma pessoa. Jamais distribua ou

(1r,. ---,irir,,i n-.e:.s,.'i:i 3fç,Írs:vo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados.

8



;.5 FRAUDE

A fraude ocorre quando o colaborador induz a empresa ou algum

terceiro a erro afim de obtêr vantagem para si ou para outrem. Além de prejudicar

o crescimento da organização, este tipo de conduta é considerado crime pelo

Código Penal.

O A[.JE ESPERI\MOS DE VOCÊ

lncentivamos a denúncia aberta e imediata ao Departamento dê

compliance de qualquer tentativa, real ou suspeita, de fraude envolvendo nossa

empresa e/ou nosscs colaboradores. Dessa forma, se você tiver conhecimênto

de práticas frauculentas que nos envolvam, reportê imediatamente à nossa

í)uvidoria que está disponível para todos.

9
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' : l"'{ TERCEIROS

: ' :.:. , :o qLi . riv c,lvô a promessâ, o oferecimento ou a
- ,: rr iri,.{!.Êr.. r:e i..linheiro ou de quaisquer outros benefícios,
. ;'iaí. iic i,ilu'!allr)i'eccnômico, com o objetivo de obter alguma

: , .., ld . er :):: .- Lr paÍã a emprêsa. Para fins de apuração

. , i ; .-:i !. : \r.,'l,j() quaisquêr terceiros, sejam agentes
..:' -< ...:,:ir i..r,;(.:i'lCs CofrupçãO.

-. .i:l ::'irc: ::-i: : qul:lqlter de atitude dessa natureza. Um dos

.l (. tr..-, '..t -:., I ., ., 
r p iiit:tÍ:o ó a prevenção à corrupção, e, para isso,

. . . .'i". ...." '- . f : 1.,,-'.:u: sobre o assunto, bêm como políticas

,- 'a,- -: i.- ,.::.:r-.s l.rrpregados na compreensão dos tipos de

/r' \]

. J,)

'.4,r'i Íl

lr. :1,, -:,.d:. drn conhecer e aplicar as regras e os
: ,' .. tl r ,:,r.,a 1-: Conrpliance Anticorrupção, bem como
,' -"^À:.[li-o, qualquer conduta duvidosa, utilizando-se

ll

a,

-.

.,t,

I N,

i

s rl-) r- .'



. írJa r3rasil, a corrupção íativa e passiva) é um crime previsto
pel* Çód6go trenal, corn pena que pode chegar a até 12 anos de
leÊÃ;ISão.

. .i'i. ?01I. foi publicada a Lei no 12.g46120ll l.,Lei
Àntir:srrrpcji""l q',r. prevê a responsabilização de empresas por
âtn!. cjê corrurpção praticacJos por seqs füncionários nas esferas
adrninistrativa e iudicial. l\lém das multas expressivas às quais a
emtlresa estaria exposta há até rne§mo a possibilidade de
dissoiução rCa pessoa jurÍcÍica infratora.

. f)e acordo conr a t-ei Anticorrupção, empresas sâo
responsáueis par qualquer ato de corrupção do qual elas se
bene{ icic,r:r, êtiÍrlã q[.Ne nerhurn de seus funcionários ou alta direção
saiba que ta! ato foi conretid,c, Dessa forrna, precisamos ter cuidado
redohyado a{, s,,rntrôtar intermertiários, conceder patrocínios ou
fe;:çr rjc,aÇq:Ê.r olrá nossos clientes {atuais ou em potencial}.

o *r".íã §sFEil,l,t{os 3E v6cÊ
Lisperêrnôs que você atue semprê em conformidade com nossas

polít-icas e com a Lei, ficando atento ao reprêsentar a empresa êm processos
licitatórios, pois ar' lidarmos com o Poder Público, nos expomos a um risco maior.

Sempre que êstiver em dúvida ou suspêitar de alguma atitude ilícita,
consulte ,: De par'.anrr:..1to de Cornpliance ou utilize nosso canal de denúncia

Folha

12
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1 ci:1.(,.:)És, pATRocíNtos i: 1)Ê.riTlcrPAÇÃo PoLíTlcA

Respeitamos o direitr individual do empregado de se ênvolver em

;t,:.. ...... .:j,r:r: ': ! r:r:l.,cipar 'lr procêsso político. Entretanto, tal participação

i'-, u :t c(- , Í,-31 3 ni 3 3r rernp3 l;v.',,: e à suâ custa. Nessa situação, o empregado devê

tc,r* r i i.':l.1] qrrij ,,rs l-natiif estações são sues, e não da Empresa.

.l,:i;:,,: :-ecuísos, êspirçc €. irnage."n não podem ser usados parâ atender

.. ;. .i: -. ,i.-..ri .:,., p,.;1:;621i:- :u pa,r".idár'ios. Tarnbém é vedado ao empregado

-':'.ri r'., Í-í.-. .'r:,,:.i;,) rlcnrí) quê1./Lre, t;ontribuição em valor, bens ou serviços para

" 
..)' f,. t iit I. r t ii,l. :,15 ; lrlítiC.:::.

,i.-';, :'i,ç1,-, de paEa-.',,,r-cs, a 1ítJ!o de gratificação, ou o oferecimento

.ir-. ;, -: .,;.i ,: .:, r .: :; . Íl , :'-ul'tc,c r'lári;.; pj;Siicos ou autoridades do governo para

:9i,i-.r5ãr Ji: ,,,:;,ri;,1; ds rcti:'ra ou ações administrativas são, estritamente,

r.). t:,i lr-.1 l:.

,U r.*r.,c Eli-r-RAlvlíJS üE V OCE

a1r,r tí:i'he uma ativiclade potítica' nunca use ou deixe que usêm

q1a'.;:,'êr .íL.r, :-'í)..:1;os brns ou recursos pâra campanha política, partido político,

canr'idlto pr'líticr:, funcionário público eleito ou para qualquer uma das

.t..ç. ..i-- çôez: cle s afiliadas. Não utilire da sua função para tentar influenciar

outÍa pe! ';:r: u í,:l:er contril':iç'res cu i: apoiar qualquer partido político ou

ll

I

bÁ

I

í\'



Folha:

r<; '-ii*|i.-.r I.,.",!,.ri'rielui'j.:tráticàatr-i.:]pÕssârestíingirocomérciooualivre

'- r :, . i, :jr(: .i,::, a:. r:.iátj;ils rlegais r:Je formação de cartel, fraude a
.. .'. . . t-"t.- 1 : ,.lr:ri:. tistam(rs totalmente comprometidos com o

r r ! I'r Lj í"rt ( ) ci rti i ..i g Ce. cOncor:"ênci a.

.1r.r ',. .r.. .-i i ,-:r;a,i,.1,.r,i;.i '1,311 .- aLt(ll:zaçâo para discutir nossos preços ou
..r;-..'i c-','ir',..-1...;,i.: ccnt cLrfc,jrreíltes, rnanipular processos licitatórios,

:. ).. ;.1" ,.., _ô.*jiSa:.'.1 r.eEgOS,:.)ncorrêntêS, OU tef aCeSSO antecipAdO
-.- 

,,,:,/.:: :, ,j, -..: j|:t;,:, lãc s..-1.: m p'-.blicas.

{i) {'r' iF r;$F}{iilAfi{OS nH VCICÊ

Fiqu€. atefiro à aparêrrcía e as inrplicaçõês ao interagir com um
(:or-rc or!'e fi re, s,t1d í,Ín urna situaçâc.r pessoal ou comercial, ê evite ações que

t1,l:i!-rÍt; ir:( i,'!u..i fl..(a,r{Ltêr t {}rry., 
", 

de,:ornbiflação cie preços.Todasas informações
r:i(: , r(ii ai,dí ê3\,er:i ser obtidas de forma transparêntes e idôneas, não se

admitinck, si-,: ôll'(üit{;5o po.. .-11É,;: j iiícltos.

i,,ôc.jt,.",t,:ir s:.: ciis:.t1ieias corll concorrentês, em qualquer hipótese,
' 'r,::..'):ÇÜ.j:i ii.t,j',,+js, :tirÍÍ:,f i1-,)Ç,)Í;.:tJ3ij ê futul.os, margens de lucros, políticas
.:..rc:-i,...,iJ!§s,:.:l.:i:ici::ie,píi)a:issc!,rné.todose.custosdeprodução,têrritórios
:-lt,rt,nll;::, : i'.,-i,.; (.,r;t ::i.
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RubÍicr:

i . .r. ; i., .: .: ,:leparar com uma série

.'i., ii)teresses. Nesse sentido, é

/ )í,': i.rr.:] cr:lega ou um tercêiro

ir.:;. r:. es i,-r'lparciais, excluindo

5e ..-l.Surr,a maneira, afetar seu

i1-i l'.:r rido-empresa ocorre quando

r.,;r'.': c intuito de beneficiar

:,()r,,,sêntar de várias formas,

1

I

.icin, v{}..! ,:,(:1.ri} sef cüpaz ci,e reconhecer situaçôes em que

.,.- {.ti:.rt" g.vit3i que isgo isilu*nciê no momento de tomar

. ,.,i1-i, , 1,,.:,r ai,r,,,irlê S rLlte cC.inO agir. reCOrra aO SeU SUperiOf,

ü ir?''nF1liã!"ice §u utiiizÉ nosso canal de comunicação,

:., ,j,:. '; .i, r :i,l:s hÕapitâlidaíl.J ôu entretenimento, ainda que

t: l;,Uíi-.i '1:ri dL1 ,:i)35.tn.'cão de bons relacionamentos

l:,r : : ,::i,,::.3, {) ( :L- ,j§ que se refere a brindes

t-lsii:.!t. ir'i':.1nt,3, c§mô canütàs, cadernos e semelhantes.
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Rubrica:

le :.r â dt'rr1'l as características
- 7,'tante que nunca sejam

+ r:Õse si'jam aceitos, é exigido
rir., h6y16o influência indevida.
! ;,:; ':'-. \ji;lgens e acomodaçôes
,r rr de aÍgum evento ou curso,

'ri-,rrr' críidado ao aceitar brindes,

j;:: ir,1 ,.ilct insignificante. Dessa forma
! i.ri§,!: r*putação contra alegações de
t;::;be nr s conformidade com as leisrlr,-, rJ *r ta lr en t,) I irdêyi Éiü" asscq uratrdo

r11l il

.; tr:r a irrfluenr':ier o.,

,Jr

"1,:das de ,:

::.,11í ei,t i :l.rí:.... : :,s di:,,liagerrr e/ou acomodação e

\

t:l

1

i.

t,

i

l

i

I

§

'

I

t;1il .,t;,i1,i;.1:.r rit pLlssê, por alguma razão, ser

: :c'r:-[::.. i"'". i,:,]. n':iir] Ce e-mail, carta, mênsagem

víil:i:J, e íiri,,;;:floo que das próximas vezes nâo

t) t^';. :.(. ü l .i'tpi,enccr.

r:e:o rJe dúvidas, procurê a

l, :-l J

t7
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Folha:

t bem como do§

",t 
ú \- L.

;: pârcêiros de negócios

'' to:riortiridade corn as Leis

1: ji a,Lr r tr::rhuma informação
,:orrer disponírrel a quem não

(.,.,.!,)s r c iiar ! Írr r;s, aglmos cOm

I"ic,s 1:iri cc:'itratar coÍn o Poder

.:,.'',r ..ig.lo:a cu que ainda não

5L: !:J Je suás responsabilidades,

i '.,':::íais, aind;: não divulgadas

'1 ' 1r,: i:!:a, : .:i(i lluêr-ri gLrer que seja à informações

r'.r- :ir-'r.! r :,-'i-'rdc, co,'n documentos, dados
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\:ç1:5s Frlniâmâ :.1,:, ,,i.:npliai.::ei inÍeErídade baseia-se nos cinco
'. .. .. : :. ir,'t -r:.t..i.-i I iii_ Í:!nsuürên.;ia e Controladoria Geral da

,. ,:!iit'r"i{. r}et f eíto uá írita í:!reçà}:
.i r'.;'_ r,i I ::l:;f í1,..,5.i,.,,:i ü iltaEr:r:r.ilcilte:

t,-...: t .,,"' : t$,:àt.;;

. i .i.: i-. .t, . 
-Lr í:::r j l::,,.." nie,c,Snis|Ilos para prevenção, detecção e

lJÍ: .:. i.l .1,-: it :i: ;i. ' ,. r. rt.i'ári:i:. i-r )rj v::l(:rt:1. dt-, ,.t':eErldade e ética qge AdOtamOS,

cjescnvoit,idoi ! r,-:i,!.r. _t1..'-':1..e§, rl,::J E;lpârtêrnento de Compliance, que é
extr-rrno e ,ncepe,',.:._: ":le.
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MINISTÉRIO DA ECONO[/IA

S8mllfil Es0ucill du Doúurotraliuel, 0n,ü0, ôo,,..no D

Püginoi0dl i0
isital

Secrêtaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSINATURA eIeTRÔruIcR
Folh

certificamos que o ato da empresa T Do REGo L[vA ETRELT consta assinado digitarmente por:

i
riri:

-rilL--l

CÊRTMco o REGISTRO E!{ 22/a2/2a22 15:18 soB N. 20220!0t396.
pROTOCOLO: 220101395 DE !3 / A2 / 2A22.
cóDrco DE vERrFrcÀçÃot 72za236osa8. cNp\, DÀ SEDE: 27157462000aú.
NIRE: 22600018732. COü EFEITOS DO REGISTRO n* al/O2/2022.
T DO REGO LIúA EIREII

jr.r§rp, üÀTEDS FRÀiICISCO SÀNTOS RUFINO VIEIRÀ
SECRETáRIo GERÀL

,w.piauiatiqital.pi, qov.br
! EliJare des:ê ruiêitc à ..npr.vàçá. de s!á autentlcidade

ii_..rÍjdnlo sens rêspe.:iv.s .ódrr.s .te ve.iri.àção

CPF/CNPJ Nome

01822572312 THIAGO DO REGO LIIVA
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8. CANAL DE COMUNTCAÇÃO Folha

Estamos sempre disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Porém,

caso se sinta mais a vontade, poderá entrar em contato diretâmente com nosso

Departamento de Compliance para que seja atendido quanto ao seu

questionamênto, 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

.rrrônirno, e independentemente do meio de comunicação não haverá qualquer

tentativa de se descobrir sua identidade.

Não são toleradas atitudes de retaliação contra aqueles que utilizarem

o Canal para relatar não conformidades aqui previstas.

liance@gmll.comE'nralt ouvldoriâc

2a

Disponibilizamos este canal de comunicação para receber

informações, críticas, sugestões ou denúncias, identificadas

ou anônimas, sobrê eventuais descumprimentos dos nossos

princípios e valores. Os relatos serão aPurados e discutidos

ÍlÊlo setor competente para que sejam tomadas as devidas

rovroenclas.

f,fu1o Ganll oflclal é:





9. PENALIDADES E SANÇOES

Sem prejuízo de eventuais sançôes administrativas' civis e Penals

cabíveis, a violação Ou""g'ut deste Código de Conduta e das nossas políticas

internas, por ação o' otit'ão dos nossos colaboradores ou de um terceiro'

provocará a abertura de um processo interno de apuração das potenciais

irregularidades, que poderá resultar nas seguintes medidas:

' Se envolvendo um funcionário:

(a) advertància verbal;

(b) advertência escrita;

(c) susPensão;

(d) rescisão do contrato de trabalho; e/ou

(e) reporte às autoridades competentes'

' Se envolvendo um terceiro (fornecedor' distribuidor' autor' cliente e

parceiro comerciall:
(a) aplicação de penalidade contratualmente prevista;

(b) rescisão contratual; e/ou

(c) reporte às autoridades compêtentes'

As penalidades serão sempre proporcionais às ações cometidas e

conforme legislação utn"nt"' sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou

excessiva'
Sempre que necessário' o Departamento de Compliance providenciará

a comunicação das infrações ocorridas aos órgãos reguladores e autoridades

competentes n tooO"'u" com eventuais investigações e processos'

Folha
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Folha

TERMO DE COMPROMISSO

Eu declaro meu

compromisso com este código de conduta. lnformo que irei cumprir

e respeitar em todas as minhas atividades na Empresa, zelando por

sua aplicacao.

t
lli

.ql

Local e Data:--


