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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACÃO 

Processo Administrativo nº 034/2020 

Processo de Dispensa de Licitação oº O 18/2020-CPL 

Fundamentação: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, e Lei 13.979/20, Art. 4°. 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de Proteção 
Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus 
(Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Interessado: Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí - PI 

Complemento: Documentação para serem tomadas providências licitatórias. 

/~~o~kd;-
Presidente da CPL 

AUTUAÇÃO 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de 
Campo Largo do Piauí, Estado do Piauí, autuei os documentos, que adiante seguem, e para 
constar faço esta autuação. 

~~do=aL};; 
Presidente da CPL 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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DO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de 
Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo 
Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

DATA: 29 de junho de 2020. 

Sr. Prefeito, 

Tendo em vista a necessidade de o município contratar empresa para aquisição de 
Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da 
disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do 
Piauí-PI, pois são materiais de essencial importância para a população e o funcionamento da 
administração municipal, informo e ao mesmo tempo solicito a autorização para proceder ao 
processo de dispensa de licitação, conforme previsto no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e Lei 
13.979/20, Art. 4°, de acordo com o termo de referência e propostas orçamentárias, que seguem 
em anexo. 

Sem mais para o momento, 

w~~kz-~ Erisvaldo Araújo~ 
Presidente da CPL 

Rua João Pereira dos Santos, s/o - Centro CEP 64. 148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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Campo Largo do Piauí, (PI), 01 de julho de 2020. 

Oficio s/n /2020 

À COMJSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de 
Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo 
Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Senhor Presidente, 

Considerando a necessidade urgente no fornecimento dos produtos solicitados, autorizo a 
Comissão Permanente de Licitação analisar a documentação anexa e tomar as providências 
cabíveis, de acordo com a legislação. 

O pagamento será conforme a entrega com recursos oriundos de Orçamento Geral do 
município/receitas próprias, para o exercício financeiro de 2020. 

Sem mais para o momento, 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), 03 de julho de 2020. 

C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP, 
Rua São João, nº 967, Centro, Teresina-PI. 
CNPJ: 73.852.873/0002-87 
CEP: 64.001-360 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para 
o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus ( Covid-19), no 
Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta 
prefeitura. 

Atenciosamente, 

~ ~'t{' ~z:;--~ Erisvaldo Araújo o7fa 
Presidente da Comissão de Licitação 

Rua João Pereira dos Santos, s/o - Centro CEP 64.148-000 -Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), 03 de julho de 2020. 

RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA 
Teresina-PI 
CNPJ: 07.969.885/0001-80 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01 .6 12.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para 
o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavirus (Covid-19), no 
Município de Campo Largo do Piauí-PJ, especificados em anexo a serem realizados para esta 
prefeitura. 

Atenciosamente, 

~~al~s~ 
Presidente da Comissão de Licitação 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP M.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), 03 de junho de 2020 

VW COMERCIO 
Rua Doutor Anerao Walter Coutinho, 1260, Bairro Santa Isabel 
Teresina-PI, CEP 64.053-360 
CNPJ: 33.809.045 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa juridica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para 
o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no 
Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta 
prefeitura. 

Atenciosamente, 

~1:.vfif:::.~o~ 
Presidente da Comissão de Licitação 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP M.148-000 - Campo Largo do Piauí - Pl 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNlCIP AL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT ACÃO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de 
Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo 
Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Dispensa de Licitação nº 018/2020 

Exmo. Sr. 
PREFEITO MUNICIPAL 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através de Portaria, vem à presença 
de V. Exa., apresentar o parecer referente a possibilidade da contratação requerida, o que faz 
da seguinte forma: 

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93 ele a Lei nº 8.883/94, e Lei 13.979120, Art. 
4°, a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se com todos os seus membros, em hora, dia 
e local determinado, tendo nesta ocasião analisado os documentos anexos e a possibilidade 
legal na contratação solicitada de forma direta. 

Nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 24, inciso IV, é dispensável a licitação, sendo 
possível a contração direta nos seguintes casos: 

"Art. 24. É di.\pensável a licitação: 
(..) 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcela<; de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
(. .. ) 

Ademais, a Lei 13.979, art. 4º, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, destaca: 

Art. 4° É di,\pensável a licitação para aquisição ou contratação de bens. 
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de .wúde pública de importância internacional de que trata esta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020) 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148--000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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Conforme so]icitação para a aqu1s1çao dos produtos discriminados, 
demonstra-se que a contratação é urgente e necessária, uma vez que são essenciais para o 
enfretamento do Novo Coronavírus do município, e caso não sejam realizados, podem causar 
sérios danos à popu]ação e administração local. 

Demonstra-se ainda, que os produtos foram devidamente especificados e 
quantificados, constatando-se que são suficientes apenas para atender as necessidades 
temporárias do Município. 

Desta forma, conforme o dispositivo legal acima citado, os produtos poderão ser 
contratados de forma direta. 

Analisada a proposta orçamentária, verificou-se que C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI 
EPP, apresentou proposta vantajosa para o Município, cotando o valor global de R$ 
14.490,00 (catorze mil, quatrocentos e noventa reais), mediante apresentação da nota fiscal. 

Diante do exposto, esta Comissão indica como firma a ser contratada C J FREITAS 
DE SAMPAIO EIRELI EPP, por ter apresentado proposta orçamentária vantajosa para o 
Município, conforme documentos que instruem este procedimento, e submete o presente 
resultado para apreciação por V. Sa., para, se assim entender, Homologar o procedimento de 
dispensa nº O 18/2020 e Adjudicar o objeto ao vencedor. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Campo Largo do Piauí, Piauí, 06 de julho de 2020. 

~~sv~.t1co~ 
Presidente da Comissão de Licitação 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PJ 



• 

• 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí (PI), 07 de julho de 2020. 

Oficio s/n /2020 

À ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de 
Proteção Indi.vidual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo 
Coronavírus (Covid- 19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Sr. Assessor, 

Segue os autos do procedimento administrativo de dispensa de licitação nº O 18/2020, para 
análise e emissão de parecer jurídico sobre a regularidade do respectivo procedimento. 

Sem mais para o momento, 

Rômulo 
Prefeit 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
Município de Campo Largo do Piauí Estado do Piauí. 

PARECER JURÍDICO 

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA Nº 018/2020. 

Exrno. Sr. Prefeito Municipal, 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
DISPENSA. Contratação de empresa para 
aquisição de Equipamentos hospitalares 
e de Proteção Individual, voltados para o 
enfrentamento da disseminação e o 
combate do Novo Coronavírus (Covid-
19), no Município de Campo Largo do 
Piauí-PI. 

O Gabinete do Prefeito, em atendimento ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, e 
Lei 13.979/20, Art. 4° submete à apreciação desta Assessoria o procedimento administrativo, 
que culminou na dispensa do processo licitatório para contratação de Contratação de 
empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados 
para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no 
Município de Campo Largo do Piauí-PI, nos termos do Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e Lei 
13.979/20, Art. 4°. 

Dos autos do processo, constam todos os documentos requeridos pela lei nº 
8.666/93, suficientes para desencadear regularmente o procedimento. 

É o relatório, passamos a opinar . 

O procedimento administrativo em análise seguiu todos os requ1s1tos 
formais e materiais previstos em lei, inclusive em relação ao que dispõe o Art. 26, em seu 
Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

Conforme as características dos serviços objeto deste procedimento, esta 
Comissão verificou que os serviços requeridos enquadram-se no rol de ser:viços do artigo 24, 
inciso rv da Lei nº 8.666/93, sendo assim, dispensável a licitação nos termos do mesmo 
diploma legal. 

Analisada a documentação apresentada pela empresa, C J FREITAS DE 
SAMPAIO EJRELI EPP, verificou-se, que a mesma atendeu às disposições legais . 

Demonstrada a necessidade da aquisição dos produtos de forma direta, 
diante da urgência e real necessidade, em razão disso é indispensável é a realização do 
procedimento administrativo. 

Rua João Pereira dos Santos, s/o - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PlAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

O artigo 24, inciso IV, da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos prevê que na contratação aqui pretendida, é dispensável a realização do 
procedimento licitatório mais complexo, respaldando a legalidade desta contratação, senão 
vejamos: 

"A rt. 24. É dispensável a licitação: 
(...) 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços. equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencia/ ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de J 80 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos re::,pectivos conJratos; 
(..) 

A Lei 13.979/20, art. 4°, preceitua as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019, destaca: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens. 
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020) 

Diante da documentação acostada aos autos e de sua análise, resta claro 
que a contratação da empresa, é a mais adequada à plena satisfação dos fins buscados nesta 
contratação. 

Com relação à minuta do contrato administrativo, verifica-se que nela estão 
presentes todos os elementos legais necessários, exigidos no artigo 55, da Lei nº 8.666/93. 

Por fim, ressalta-se que devem ser juntados aos autos do processo 
administrativo os comprovantes das publicações do contrato administrativo nos termos do 
parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, bem como comprovante de informativo ao 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

Desta forma, esta assessoria entende que a Comissão Permanente de Licitação agiu de 
acordo com a determinação legal, especialmente em relação às exigências da Lei nº 8.666/93 
e Lei 13.979/20 ao se posicionar no sentido de realizar a contratação direta da empresa C J 
FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP, por entender ser dispensável a realização de 
procedimento licitatório mais complexo. 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000-Campo Largo do Piauí - Pl 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Campo Largo do Piauí (PI), 08 de julho de 2020 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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Campo Largo do Piauí-PI, 1 O de julho de 2020 

Oficio s/n /2020 

AO GABINETE DO PREFEITO 

ASSUNTO: Ratificação de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa para aquisição 
de Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da 
disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo 
do Piauí-PI. 

Senhor Prefeito, 

Segue processo de dispensa de licitação nº O 1812020 para ratificação de dispensa de 
licitação para Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de 
Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e o combate do Novo 
Coronavírus (Covid- 19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, conforme a Lei 
8.666/93, art. 24, IV e Lei 13.979, Art. 4º. 

Sem mais para o momento, 

/~do~~ 
Presidente da CPL 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000- Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 / 2020-CPL 
DISPENSA Nº 0 18/2020-DSP 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos 
hospitalares e de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da 
disseminação e o combate do Novo Coronavíru s (Covid-19), no Município 
de Campo Largo do Piauí-PI. 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

O procedimento de dispensa de licitação, n º O 18 / 2020 
de que trata este processo, objetivou a seleção da melhor proposta para 
contratação de empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e 
de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da disseminação e 
o combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo 
do Piauí-PI. 

Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação 
pertinente, con soante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação 
deste Município. 

Deste modo, satisfazendo à lei e ao mérito, RATIFICO a 
orientação técnica do procedimento de dispensa nº 018/2020, para 
contratação da Empresa C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP 
(MICROSERV HOME & OFFICE) , CNPJ 73.852.873/0002-87, com o 
valor total R$ 14.490,00 (catorze mil, quatrocentos e noventa reais), 
conforme documentos que instruem este processo . 

Campo Largo do Piauí (PI) , 14 de julho de 2020. 

ROMULO 



A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO 

Att.: SR. EVERALDO 

1 MASCARA N9S UNO 20 25,00 soo.ao 

2 PROTETOR PACIAI.. INCOl..OR UNO 20 28,00 560,00 

3 AVeNTALOESCARTÁVeL UNO 200 15,30 3.060,00 

" 
PULVfRIZADOR PEQUfNO UNO 20 15,80 316.00 

s COl..CHAO 0,89Xl,88 023 PARA MACA UNO 02 656.00 1.312,00 

6 FITA Df MARCAÇÃO AREA 70X200M ZBMBRADA UNO 10 75,80 758,00 

7 CILINDRO OE GAS MEDICINAL COMPLETO COM CARGA UNO 02 3 .040.00 6.080,00 

8 REGULADOR PARA CILINDRO DE GÁS MEDICINAL UNO 02 952.00 1.904.00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 14.490,00 

Teresina (PI), 06 de Julho de 2020 

PIP VOlfil tLCn. \ltutirto.. 
Nome: Cláudio José de Freitas Sampaio 
RG.: 542.209 - PI 
CPP: 240.303.763-04 
Car o: Sócio - Gerente 

C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP 
Rua São João, 967 - Centro 

Teresina- Piauí CEP 64001-360 
CNPJ:73.852.873/0002-87 IE:19.428.962-1 

Fone/Fax: (86) 2106-7600 / 7608 
www.microserv.com.br 



A T•rHtna (PI) , 06 de J ulho de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO 

Prezado SenhortaJ. conforme aollc1taçio de v.s•. Apnsentamos nona proposta com~I para f0mec1mento do• matena.s aba.xo 

• 

~{. . ,, .,~'fOEI09:~ 

ITENS DESCRIÇÃO 1 UNIO. QUAHT. 

01 !MASCARA N95 UNIO 20 

02 1PRO'TETOR FACIAL INCOLOR UNIO 20 

03 AVENTAL DESCARTÁVEL UNIO 200 
1 

°' ! PUL VE.RlZAOOR PEQUENO UNID 1 20 

05 
1
coLcHAo o.•ax1.11023 PARA MACA UNID 02 

1 

06 lflTA OEMARCAÇÃOAREA 70X200M ZEMBRADA UNIO 10 

CILI NDRO DE GAS MEDICINAL COMPLETO COM 
07 

CARGA 
UNIO 02 

08 REGULADOR PARA CILINDRO OE GÁS MEDICINAL UNtD 
l 

02 
1 

TOTAL quinte mi 1etecentos e nownta • •is reais 

CONOIÇÕES OE FORNECIMENTO: 

FORMA OE PAGAMENTO. A VISTA 

VALIDADE DA PROPOSTA. 30 (Trtnta) Dias 

PRAZO OE ENTREGA. 30 (Trinta) Dias 

• E-mail: ~.rldf!Jllorm1íl.com 

- -- - • - • _ .... ,. .... - - - - - - - - - L- -

... 
V UHIO. V TOTAL OBS. 

28,00 560,00 qu1nl\entM e 
aesMnta rea1• 

31 ,00 620.00 
seiacento•• 

Vinte rea11 

20,00 • 000,00 quatro mil reais 

11.001 l<W.00 tA:rentoa e 
1 Quarenca reais 

1 mtl treanto• • 1 
177.001 1.354.00 cinquenta e 

auatro reai. 1 

1a.ool setecentos e \ 

780,00 
01tent1 ruis 

3.110.ool 
H1smíl. 

6.220,00 duuntos e vtnw 
real$ 

i 

911 ,00 1.922,00 mll novecef'ICO• • I 
'll'lnt• •dois reas , 

QTD DEfTENS 

1S 796,00 

ATENCIOSAMENTE. 

Licitações e Contratos 

RECICLENIND. & COM.~ 
CNPJ 07.969 88510001-80 

2107-0800 

a 

i 



COMÉRCIO 

• 
[ 

Nº 
1 

'2 
i 3 
1 4 r s-
r ~ 
·-

7 

l 
-

8 

• 

ORÇAMENTO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI 
CAMPO LARGO - PI 

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: VW COMERCIO 

CNPJ: 33.809.04510001-60 

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu 
representante legal, proposta comercial. conforme o seguinte: 

1 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 1 UNO QUANT. VR. ÜN~=_VR. TOTAL1 

MASCARA N95 ; UNO 20 28.00 560,00 l 
PROTETOR FACIAL INCOLOR UNO 20 33,00 660,00 
AVENTALDESCARTAVEL -t UNO 200 19,00 
PULVERIZADOR PEQUENO UNO 20 21 ,00 ----
COLCHAO 0.88X1 ,88 023 PARA MACA UNO 02 683,00 
FITA DEMARCAÇAO AREA 70X200M --- --· 
ZEMBRADA UNO 10 77.00 

1 CILINDRO DE GAS MEDICINAL COMPLETO 
3070,oo

1 
UNO 02 COM CARGA 

REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS 
1 

--- - -
UNO 02 980.00 

MEDICINAL J 

VR. TOTAL 

VR. TOTAL DO ORÇAMENTO EM R$15.676,00 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E 
SETENTA E SEIS REAIS). 

TERESINA - PI, 06 DE JULHO DE 2020. :;V 
/ /1 . )r;Í y 

~//' ~~-f tf (. (-s. (}tJ , 
VW COMERCIO 

CNPJ: 33.809.045/0001-60 

VW COMERCIO- CNPJ: 33.809.045/0001-60 
RUA DOUTOR ANERAO WALTER COUTINHO N 1260- SALA A - SANTA ISABEL 

TERESINA - PI 
CEP: 64.053-360 

3800,00 1 

420.oo l 

T366~ 
770.00 1 

6 140,00 

1 960,00 1 

15.676;<@ 



02/06/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

NUMERO OE INSCRIÇÃO COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
73.852.873/0002-87 
F1LIAL 

1 NOME EMPRESARIAL 
C J FREITAS DE SAMPAIO • EIRELI 

T TULO Oô ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MICROSERV 

IGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAOE ECON ICA PAINCIPAL 

CADASTRAL 

95.11-8-00 ·Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

C IGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUND RIAS 

14.13-4-02 • Confecção, sob medida, de roupas profissionais 
18.13-0-01 ·Impressão de material para uso publlclt.6rio 
18.22-9-01 · Serviços de encadernação e plaatiflcação 

DATA OE ABERTUAA 

13/09/1994 

1 PORTE 
EPP 

'.\4-7-09 • Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não•letr6nlcos para 
tório 

. ·0.00 • Instalação de máquinas e equipamentos Industriais 
43.21-5-00 • Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-99 · Outras obras de Instalações em construções não especificadas anteriormente 
43.30-4-02 ·Instalação de portas, janelas, tetos, divisória& e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4·04 • Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4.05 ·Aplicação de revestimentos e de r&slnas em Interiores e exteriores 
45.30·7.03 • Comércio a varejo de peças e acessórios novos para velculos automotores 
47.29-6-99 ·Comércio varejista de produtos atlmenticlos em geral ou especializado em produtos allmentlclos não 
especificados anteriormente 
47.42-3-00 ·Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 ·Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47 .44-0-02 • Comércio varejista de madeira e artefatos 
47 .44-0-05 • Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.44-0-99 ·Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 ·Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.51·2-02 ·Recarga de cartuchos para equipamentos de Informática 
47.52-1-00 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

C IGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

230-5 • Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl 

'°DOURO 
AJOAO 

1 CEP 
64.001 -360 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 
;nstecon@gmall.com 

l 8AIRROIOISTRITO 
CENTRO 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ..... 

1 NÚMERO 
967 

{ MUNlciPIO 
TERESINA 

1 COMPLEMENTO 
TERREO 

1 TELEFONE ;as) 3302-41331(86)3302-4135 

~ 
~ 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
02/0412004 

1 MOTIVO OE SITUAÇÃÔ CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

- ........... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/06/2020 às 10:40:06 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL .. ........ 

Página: 1/3 

1/3 



02/0612020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 73.852.873/0002-87 
FILIAL CADASTRAL 

1 NOME EMPRESARIAL 
C J FREITAS DE SAMPAIO • EIRELI 

COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNOARIAS 

82.99-7..01 ·Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 
85.99-6·99 ·Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
93.19-1..()1 ·Produção e promoção de eventos esportivos 
95.12-6..00 ·Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

DAT-' OE ABERTUAA 

13/09/1994 

95.21-5-00 · Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônlcos de uso pessoal e doméstico 

IGO E OéSCR O DA NATUREZA JURIOICA 

230-5 • Empresa Individual de Responsabllldade Limitada (de Natureza Empresárl 

OAJOAO 
i RAOOURO 

CEP 

64.001-360 

ENDEREÇO ELETROffrco 

lnstecon@gmall.com 

1 BAIRROJOISTRITO 
CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ....... 

NUMERO 
967 

1 MUNICfPIO 
TERESINA 

1 COMPLEMENTO 
TERREO 

1 TELEFONE 
(86) 3302-4133/ (86) 3302-4135 

~ 
~ 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATrvA 
OATA DA SITUA O CADASTRAL 

02/04/2004 

1 MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 .._ !_~_.:_~_x_o_E.SPE_C_IAL ______________________ -...JI 1 ~~~'!:SITUAÇÃO ESPECIAL 

At vado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02106/2020 às 10:40:06 (data e hora de Brasflia). Página: 3/3 
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10/1012019 BOMBEIROS_PI - ARCB 

rr=======================================::=:;~~~--

~~ J 

• 

•• 

"ííi;i GOVERNO DO PIAUÍ .''.r \!t ... ~ { .j = . A ~ CORPO DE BOMBEI~OS MILITAR l. _· 
1

"" ; ·-· •• • 

s:ru:OM- Sistema de Engenhar;a e RefÍulariznção do Corpo de _!lo1~~.<>irf!'._ : ___ ] 

ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCil j 
Vãlido até 10/10/2020 ::::::::::: Renovação a partir do dia 10/912_02º ~ ·-=-1 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação O\I a ilrcn de \ I 
risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Esladunl nr'' 
5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nrº 5.801, de 26/09/2008. _ ·-- -- __ ..I 

~~gistro Geral Nr° 3866 lfutoc<?lo Nrº Oo.900.0:0024.S2/19 ---· ·---···-· ... ___ ..] 

!Natureza da Ocupação Primária D-1 Local para prestação de serviço prol·issionnl 01; 1 

l=============~ condução de negócios - ... - ·--- .... _. _ _..! r 
!Pessoa Jurídica (CNPJ) 1173.852.873/0002-87 - · ------···-·----·.J 1 
!Razão Social llc J FREITAS DE SAMPAIO - E]_RELI .... --~~-) 
k ljRUA SAO JOAO, 00967 /Sul ---, 
fndereço J~ENTRO - TERESINA. - PI _ ..... ·-··---·--· I 
jProprietádo/Responsável li - J 

1 

,:=lÁ=r=ea=t=o=ta=l/ A=
1 

r=e=a=A=p=ro=v=ad=ª===~lf211,00( m2) ___ ---~~J i 
1
jV:==is=to=ri=ad=o=r ======~]!MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA - ~º T~N-.:1-1~~!_ ... J li 
!Autorizador l!Marcio Luis Batista De Sousa _ -~=~~~~ J \li 

Documento emitido eletrónicamente em, 1 O de Outubro ele 20 J 9 
1
1 

Código de Autenticação: AA.DA93.3C8B.17E6.6DE5 \1 

A autênticidade deve ser confümada no site "~vw.cbm.~~~gc~:'~~·~----·- -:.:=:-_:.-_,=.:l lll 
1 Corpo de Bombch·os Militar ! ~I 

Av. Miguel Rosn, 3515, Piçnrrn • Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Gemi) e 3216-1263 (f. ax 1: Comnr1cl!1 lri 

Geral) lt' _ m Crinçllo~ Desenvolvlment~ e _Hospctln~~m~---- _---·-- ····- - ,,::,;,,;;,:r.,;.:.~j 

csl.ali.pl.gov.brlbombelros/eml_lmp.php?id:sB6302 



LICENÇA AMBIENTAL 

LICENÇA Nº VALIDADE DA LICENÇA Nº SOLICITAÇÃO 

'--~~~s_1_s1_2_01_1~~~__,JI ~~~~~-ºs_11_1_12_0_19~~~~~1 \~~~~~~24_9_1_12_0_1s~~~~--' 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIORICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas 
pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental lnstruldos pela Lei 
Federal 6.938 de 31 de agosto de 1961, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274 
de 06 de junho de 1990, art. 233 de Lei Orgânica do Munlclplo de Teresina e Lei Munlclpal Nº 2.475, de 04 de Julho de 1996, 
RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo Identificada. 

Responsável 

1 JOÃO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO CNPJ j 73.852.873/0002-87 

Razão Social 

l C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI 

Noma Fantasia lnSCfição Municipal 

!0660620 ~ -. ::y.. 

HUA SAO JOAO • CENTRO, N" 957 COMPLEMENTO: TERREO 

BAIRRO: CENTRO CIDADE: TERESINA UF: PIAUI 

CEP: 64001360 

Nº CÓDIGO 
1 475120100 

2 475120200 

J 475210000 

475390000 

6 '47~70100 

li 475989900 

4711100300 

a 478360200 

9 

• 

A TIVIDADE(S) 
COMERCIO VAREJISTA ESPECIAUZAOO OE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS OE INFORMATICA 

RECAROA OE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS OE INFORW.TlCA 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIAUZADO OE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS OE AUOIO E VIOEO 

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

COMERCIO VAREJISTA OE OUTROS ARTIGOS DE USO OOMeSTICO NAO ESPECIFICAOOS ANTERIORMENTE 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE PAPELARIA 

COMERCIO VAREJISTA OE ARTIGOS ESPORTIVOS 

FAVOR CONSULTAR DEMAIS cw.ES 



• 

CONDIÇÕES ESPE..~Fl.CAS 
01- A renovação desta Licença deverá ser requerida 120 dias de cada experlção da sua vaHdade em conformidade com Resolução do CONOMA nº 
237197 M . 18, Inciso IV.SOB PENA DE MULTA EJOU SANÇÃO ADMINISTRATIVA; 
02- O emprendedor devefá desenvolver suas atividades de fonna a não promover o maneio Inadequado dos residuos gerados no empreendimento; 
03- Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta Gerencia de Meio Ambiente; 
04- A presente licença Ambiental de Operação deveré permnecer no local dO empreendimento estando e sua validade condicionada ao 
cumprimento da legislação ambiental vigente; 
05- Descumprimento destas condicionantes poderá acarretar na suspensão da validade desta Licença Ambiental. 
06- Esta licença não autoriza o corte de árvores, 'florestas ou qualquer outra forma de vegelação em zona urbana ou ruaral do munlciplo de 
Teresina. 
07- Desllnação adequada do óleo lubrlflcante automotlvo usado em conrormldade com a Resolução do Conama Nº 362/05. 
08- Destinação adequada dos resfduos sóHdos e llquidos gerados no local. 
09- Cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/06 (Lei do silêncio) qunato aos nlvels so001os emitidos no focal. 

CONDIÇÕES GERAIS: 
O presente documento não desobflga o licenciado de outras providências Junto aos orgãoa Munlcipals,Estaduala e/ou Federais, para legalldade 

ena do em reendorlsmo. 

Código de Autenticidade 

ma 7 44fa9c15cc06461 e5d7254ebbbcbf 

1111111101111111111111111 
·j,'. . . 

' . 

1211111 a •o.oe 

Teresina, 06 de Novembro de 2018 

Ol.AVO BllAl llAllllOSA NUNH flLllO 

tocrtlhla M<lnlcljltl de !titio Aml>lenlt / llM41A-1KI 

P6gln1 2 de 2 

· . 



• 

• 

Prorrogada validade de licenças e de alvarás de 
funcionamento em Teres8na 

h ícia / 13fog / Prorrogada validade de licenças e de alvarás de funcionamento em Teresina 

..... 

Em consonância com o pacote de medidas adotado pela administração municipal no enfrentamento ao 

novo coronavírus, a Prefeitura de Teresina decidiu prorrogar, até 30 de junho, a validade de alvarás de 

funcionamento, de licenças sanitárias e de licenças e autorizações ambientais nos termos e condições 

estabelecidos pelo Decreto Nº 19.559, de 1 de abril de 2020. ·· -~"·· 

Segundo o secretário municipal de Finanças, Francisco Canindé, a prorrogação ajuda a evitar uma corrida 

às centrais de atendimento ao público em um momento que se faz necessário o distanciamento social. 

"Nós, assim como todos os órgãos da Prefeitura, tivemos que adotar uma série de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da Covid-19 em Teresina. 

Diante deste contexto e para não prejudicar os empreendedores, decidimos prorrogar o prazo de validade 

de licenças e alvarás", completa. 

De acordo com o decreto, não serão prorrogadas para além da validade máxima prevista na legislação 

nacional: a Licença Ambiental Prévia (LP) que atinja 5 anos; Licença Ambiental de Instalação (li) que 

atinja 6 anos; Licença Ambiental Simplificada (LAS) que atinja 10 anos; e a licença Ambiental de Operação 

(LO) que atinja 10 anos . 

Além disso, ficam prorrogados, excepcionalmente,. até 30:déjúnho de 2020,:os prazos para cumprimento 

de exigências e atendimento de pendências processuais com vencimento entre 20.03.2020 e 29.06.2020 

em processos físicos e eletrônicos, que estejam em tramitação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (Semam) e na Gerência de Vigilância Sanitária (Gevisa) da Fundação Municipal de 

Saúde (FMS). 

Francisco Canindé lembra ainda que as prorrogações das licenças não impedem a atuação das 

fiscalizações ambiental e sanitária antes do prazo final da vigência do ato, que deverá coibir o exercício de 

atividades em desacordo com a licença anteriormente concedida, nos termos da legislação vigente. 

(Y 7 de abril de 2020 em Gestão 



17106/2020 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

., ... ~ 

t;~ r· '<;. 

raj . PROCURADORIA TRIBUTÁRIA l
-, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
~' SECRETARIA DA FAZENDA 

q,.. SEÇÃO DE lNSCRlÇÃO E COBRANÇA DA DfVIDA ATIVA DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
0°200673852873000287 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL . 

19.428.962-1 

PJ/CPF 

73.852.873/0002-87 

RAZÃO SOCIAL 

C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI 

.... 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser 
apuradas, certifico .para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, r~vendo os registros da 
Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauf, verifiquei nada existir em nome do(a) 
requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente 
certidão. 

• -Chefe da Seção de Dívida Aflv11-
Procuradoria Gel'ol do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/06/2020, às 18:20:44 

VÁLIDA ATÉ 14/09/2020 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTl~RNF.T, NO 
SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certiduoNegatlva/js1>/validarCertidao.jsp 

Chave para Autenticação: 58D9- IBB6-52D6-FI 2A-73A5-9DED-DOEA-I O&D 

https:J/webas.sefaz.pl.pJJf/certídaoNegativa/setvlet/Cootrolador?acao=9&numCertidao=200673852873000287 111 



17/0612020 SEFAZ-Portal do Contribuinte 

SE FAZ-PI 
Seja bem-vindo ao Portal do. Contribuinte 

Quarta-feira, 17 de Junho de 2020 !-= - 11..~~u G~~t - --= --------------- Certidão Negativa d;Õ-ivid~Ativa __ _ 
'.# Página Jnlcial 

~O que é 

.- Como Acessar 

_, Denúncia Online 
----·---------! 

.., Certidão Negativa 

., Consulta Diferimento 

• 

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação 

Solicitação Nº: 
CNPJ: 
Razão Social: 
lnscrlçio Estadual: 
Data da certidão: 
Observação: 

A certidão 200673852873000287 É VÁLIDA. 

200673852873000287 
73.852.873/0002-87 
C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI 

19.428.962-1 
16/06/2020 18:20:44. 

Secretaria da Fazenda do Estado do Piaul - SEFAZ/Pl 
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C" 

Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900 

hllps://webas.sefaz.pl.gov.br/certldaoNegatl11a/servteVControlador 1/1 



2510512020 Certidão Unificada - 1° Grau 

\ Certidão Negativa Unificada 1ª instância 

(/themisconsulta/certidao) 

• 

• 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAU( 
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÃNCIA .: 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 

Extrajudicial 

CERTIDÃO VÁLIDA 

Número: 1862522 

Código verificador: COAF6BDA85733B959DCO 

Requerente: 

CNPJ: 
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI • EPP 

73852873000287 

Representante legal:CLAUDIO JOSE FREITAS DE SAMPAIO 

Endereço: R SAO JOAO 967 TERREO CEP 64.001-360 

Bairro: CENTRO 

Municlpio/UF: TERESINA- PI 
Data de expedição: 25/05/2020 08:17:17 

Data de validade: 24/07/2020 

Visualizar Certidão Clique aqui f ·j (/themlsconsulta/certldao/pdf/1862522-
677ee739dea3b961cd88b9e94e94c3a6) 

·:_":lo.· 

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 01312017 
(http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça 

ThemlaWeb O Tribunal de Juatiçe do E~lado do Piaul - T JPI 
Oesenvotvldo pela Secretaria de Tecnologia de loform•çAo e Comunicação - STIC 



• 

• 

~\ ! 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 00 PIAUI 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU 
CERTIDÃO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA OE FAL~NCIA, C_ONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO Nº 1862522 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piaul CERTIFICA QUE, revendo os registros .de 
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, Themi~Web Recursai, PROJUOI, 
Processo Judicial Eletrônicc;> (PJe} e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES OE EALêNCIA CONCORDATA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, Inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS (JECC'S) , em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estadó do Plaul em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:C J FREITAS OE SAMPAIO· EIRELI - EPP . 
CNPJ: 73852873000287, REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO JOSE FREITAS DE 
SAMPAlO 
ENDEREÇO: R SAO JOAO 967 TERREO CEP 64.001-360 
BAIRRO: CENTRO, MUNICf PtO: TERESINA - PI 
Obs.:SEI 20.0.000040017-4 

OBSERVAÇÕES: 

.. ~-· 

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Piaul; 

Esta certidão abrange apenas AÇÔ"ES DE FAL~NCIA, CONCORDATA, 
INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇAO JUDICIAL OU RECUPERAÇAO 
EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissão da certidão sêo fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou Interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria cert!dêo; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piaui , que deverão ser objeto de certidão especifica; 

• Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
· Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta} dias. 

Certidão emitida em 25 de Maio de 2020 às 08 h 17 mln 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauf (www.tJpi.jus.br), link "Certidão 
Negativa de 1 ª ln.stància". Certidão Nº 1862522. Código verificador: 
COAF6.BDA85.733B9.59DCO . · · · · 

FOLHA 1 de 1 
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Limpar. 

ftens O!>tiQatóriM 
Pelo lllOl105 um doalos lle<>s o. 

N~awro ela ur1ldlo * CF6d!Qc>~=--dll=•u=l•=nt=lcl=d=!~------------, 
1105.233120-08 l._s_Fo_3S_c_e_e7_aa_2_e_S3_s _______ ~ 

CERTIDÃO AUTêNTICÀ. 
i C0

ERTIÓÃõ'"cõNjúNTÀ-POSITIVÃ°c:õ·M-EFEITO .NEGATNAE-DA-Õr\íi'õA" ATrVÃ oo.MÜN'iéif>16.. . -. . 
..... ______ -~--------·-·-----··---- ... -·-·------------ ... - ·--··- __ ,_.,,._ .. _ .... ... ,._. -- - · ... --· - ···-····--~· ·- · · .... - _ ................. -... ... ..... ~ 

• Lavrada no dia 04/0&/2o2o às 16:12 

Válida até 02/0D/2o2o 
~.-

Código controle 1º5•233120•08 

Em nome do contribuinte abaixo Identificado: 

Cf>F/CNPJ: 73.852.87310002-87 Contribuinte: C J FREITAS DE SAMPAIO· EIRELI 

Endereço: RUA SAO JOAO ·CENTRO, 967 Complemento: COMPLEMENTO: TERREO; Bairro: BAIRRO CENTRO Cidade: TERESINA 

Cep: 64.001..360 

------------

Para melhor acessar o site utilize: 

• 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF 

folha 1 1 1 

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 105.233/20-08 

CPF/CNPJ: 73:852.873/0002-87 
Contribuinte: C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI 

,, .. ... 

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte 
acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora ou com exigibilidade suspensa, nos tennos 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 Divida Ativa quaisquer débitos que 
venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Le~ Complqillentar nº 
4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina). 

Emissão: Teresina-PI, às 16:06:29 h, do dia 04/06/2020. 

Validade: 02109/2020 
Certidão sem validade para transferência de imóvel em ca11ório. 
Observações: 
- A aceitação desta declaração está. condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
http://www.teresina.pi.gov.br 
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo Il, do Decreto nº 11333/2011 . 

• 

Código autenticidade: SF03BCE67882E835 

Nº Via: 1 



Prefeitura Munlclpal De Teresina 

Secretaria Municipal de Finanças 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
VAUOADE: 30/11/2020 

INSC. MUNICIPAL: CPF/CNPJ: DATA 

0660620 73.852.873/0002-87 03/03/2020 

RAZÃO SOCIAL: 

C J FREITAS OE SAMPAIO· EIRELI 

NOME FANTASIA: 
MICROSERV 

LOCALIZAÇÃO: 

RUA SAO JOAO • CENTRO n• 967 

TERESINA - PI 

COMPLEMENTO: CENTRO 
. ,.,_. 

64001360 

ATIVIDADE 
1 475120100 
2 1n110000 
'3 n3310000 
4 478100300 
5 476360200 
6 475470100 
7 475989900 
8 478900100• 
9 475390000 
10 475210000 
11 620400000 
12 561120300 
13 859969900 
14 475120200 
15 951180002 
16 829970700 
17 182299900 
18 823000102 
19 631190000 

Emhldo em: ~ 13:.42 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO OE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS OE INFORMATICA 

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS OE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIOEO 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

REPARACAO E MANUTENCAO OE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 

SAI.AS DE ACESSO A INTERNET 

SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPCOES 

TRATAMENTO DE DADOS. PROVEDORES OE SERVICOS OE APLICACAO E SERVICOS OE HOSPEDAGEM NA INTERNET 



• 

L ICENÇAS: 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 4903/16-12 Validade: 30/11/2023 

Este contribuinte estâ autorizado a desenvolver as aUvldades acima elencadas e llrma compromisso, sob as penas da lel, de que conhece e 
alende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercido das aUvldades econõmk:as constantes do objeto social, no que respeita 
ao uso e ocupação do solo, as atividades domlclHares e restrições ao uso de espaços publico& acessibilidade e de segurança sanitária, 
ambiental e de prevenção contra Incêndio e pãnlco. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a 
suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funclona1ll9nto, nos termos da 

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA 
MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO 
DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. 

Código de Autenticidade 

vse1f18b03c0af661b55227ce7b07e787b 

HllllllllllllllUllSlllllDll 

TereSina, 28 de Fevereiro de 2020 

.. -~-· 
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LICENÇA SANITÁRIA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, OE 26 OE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI 
Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 • CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA 

LICENÇA Nº VALIDADE DA LICENÇA Nº SOLICITAÇÃO 

4903116-12 30111/2023 914312019 vs 

Razão Social CNPJ Inscrição Municipal 

1 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI 173.852.873/000Í-87 10660620 

• 
Endereço 

CÔDIGO 
475120100 

712170000 

773310000 

O'tlOllOO 

·-zoo 
OS470100 

• 7'9119llOO 

•19'00100 

., 

MICROSERV 

ATIVIDADE($) 
COMERQO V-.JISTA ESl'EC::W.llAOO Of. EOUIPAl<E>ITOS E S'-"Rt.IEKT06 Of. INFORl.IATICA 

ALUOU& OE EQUIPAMENTOS RECRó'ITIV09 E CSl>ORTIVOS 

AlUGUEl OE MAQIJINAS E fOUPAMENTOS PARA E9CRITORI06 

COMERCIO VAllEJISTAOE ARTIG08 OE PAPEl.>llJ>, 

COMERCIO VAR6.'STA IXAATIGO$ ESPORfl\IOS 

COMERCIOVAAE.llSTAOf. klQlleJS 

COMERCIO VAllEJUJTA OE OOTROS ARTIGOS OE USO OOMESTICO Ml\O E8PECIF1CAOOS ANTERKlAMCMTE 

COUE11aOVAAEJISTADE SUVEtMES, OIAITEllAS E AR1ESAHATOS 

FAllOR COHSU. TAR OEMAISCHAES 

.. _';). .. 

RUA SAO JOAO - CENTRO nº 967COMPLEMENTO: COMPLEMENTO: TERREO;BAIRRO CENTRO -

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de: 

1 CLAUDIO JOSE FREITAS DE SAMPAIO 

• 
Código de Autenticidade 

vse1f18b03c0af661 b5!5227 ce 7b07 e 787b 

llllUlllllllllllll 
OBSERVAÇÕES 

1 - Este documento deve ser colocado em lugS/ vislvel ao público. 

lnscrlto no Conselho Regional: Sob o Nº 

Teresina, 28 de Fevereiro de 2020 

l!I. .• . . l!I 
~ 

1 . · ~·· .. 

2 - Esta Mcença poderâ, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada no interesse da saude pública em conformidade com o art. 143, 
§ 3°, da lei 4.975/2016. 
3 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências iunto aos órgãos Municipais. Estaduais e/ou Federais, para 
legalidade plena do empreendimento. 

l'tgM Ide 1 



06/07/2020 Histórico do Empregador 

Dúvidas mai$ Frequentes ! Início 1 V - 1.1 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Mé 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição:· 73.852.873/0002-87 
Razão social: C J FREITAS DE SAMAPIO EIRELI EPP 

1 ' 

m ss o e1 ura . • E 1 
Daãta/Lde.t 1 Data de Validade 1' Número do CRF 

·21,õs12õ2·õ··----··-··-··---- 211õ612õ2õ·;25,õ·112õ2a·· ---·-·-r202õõ6210"2õ.:i3421·4·3539º ·--·-·· -·- - ·· · - · -·· -·· 

·-úiià31i62ô~~-~·-~--··-). 1õ~~!~9~? ª. ~"!!0~1202õ ·· ·---~: -·~ ·-1~02o?3~õà25~3ff.~73.i2s1 . -·----· · -· ··-·· --
20/02/2020 • 2010212020 a 20/03/2020 2020022002013795078963 

. - . ··-··-··· .. . ..... ,,. ... - . - -·.. -· -- ·--

01/02/2020 -- - -· -- -··-· 1 ?.1'º-~!~~20_~ º~~~~~-º~? . - . . .. -· ~~?º~~º-~?~~2?257~120~7 - . - ····-

131~'.!~?.~º-- - ----- 1 1-~!º~!.~?~?-~ .. ~~.9.~!20~~ .... -· ~~~~~1~_30~2-~4~?~5_72~~9 . - -- . 
25/12/2019 125/12/2019 a 23/01/2020 2019122501274173310344 

... -- ... ' .. -· -·----·--- - .~ - ··· ...... . -· ........ . . .... ·- . -··· . ··~· --· .... ·-·· .. --·-- -····· ·- -·~- -·--- - - - .. ---- .. . -· - .. ... .... .. . 

i~i~;;- ~~ --~:~_-t1~}i[i~~ti~7ief.i~; ~ ~~~:.~H~~ ~ii~i~~~f ~~;~=-:;~~ -- .:_ .• -~ :__ :: . · 
27/10/2019 127/10/2019 a 25/11/2019 2019102703532369279332 

osi1 ?i2·~·1·~~~ =: .~~~- -·Jõã~19i~·õ·1~-~ô~/}'ú2õ~~9.- -.·· .. ---·· .. --_·, ~o1 ~i§.~~~.~-~~·~ª~!~~~~35:~: ... :~·.: ~ ~- :-~.: .. ~ .~· .·-.~ · ·~ 

~:~:~~~: --~- t~If ~%H! ~E:~~l! -- ·- 1 ~~:~~~~;f ~H~~:~f ;-·--~-~ : ~ -- --~ 
··23io112õ1·9·-- - --·-------123/07/2õ·19·~· 2·1·1õai2õ·1·9 -··-···--· t~õ19õ7230431-4óã1979ãõá ·-- ··-···-·---·--··-· · ·· -· 

o4167/2õ1·9·-·-·-·--··-- To410112019;õ2108/iõ19 ·· ····· -·-- --·r2õ; 9o7Õ4o3.541965294õ68 · ·-· · ·-·-·· ..... · - · ·· 
15/o6i2o19 ···--- · ---· 11sio612õ-1·9 ·~-14io7iiõ1.9 ----·· ··--·~õ.19õ6·1·5õ~i4õ·5·5732-;53 ·14 .. ·· · ··-·· · ·········· · ··· 
2110512019. · ·-·---··T2710512õ19 .. a- 2s1o'6i2.019 - ·· - - l 2·019-Õ52?0221011-04.es118- - - · 

os1Ósf?O 1_~ . .: _ - ~ ~s10S12~:1a a, 0610012019 -. . . ·: · 1 ~o100so~os~s 10Ss_241 s 1 i _ 
1~(~4~20~~. . - .. .,---· _j~/0~/2~~~-~8~?~~~º-1. ? ·- ... . ···! ~?1_~~~1?~~~~~~!016~65. 
31/03/2019 ! 31/03/2019 a 29/04/2019 , 2019033103503398740918 
- --· ... ·-·····-· - ···-··-····· - ·-J-·---··--· -·· ······--·--·-- _ ... --· .......... -- -···· ····· -.. L ...... ···---- ·----· _ .. -- .. ··•·· ·-····· . • . ·- • . . .. . . . . 

1~03/2019 . . 1.1.2/03/2019 a 10/04/2019 l.2019031205042579961493 
--··---------...:....j. _ _____ -- . --····-- -·-.-----··--r----------·-------·--- ··--··-· . ·-.... -··· ·- ..... . 
21/02/2019 ·. ·· . J ~1/02/2019 a 22/03/2019 · ·. ··--!" 2019022103383527295339 

-~~: ~~~~~~~~:~~~~:=-----~~=-~ 
26/1 2i-2oú~-- ·····:- -· r261121201ã" a241õ=ii2019·----· ··-·---f201s12'26o3o6'551432º15'úi" -·····-··-··· . -·. - ·-. 
-· -·· ·-·-· ·- -- -·-----·---1·--· ·-- ---···· . ·····- -· .... ·- - -· ... r:· ----· ... - . - - - ..... - - . . --- -

0711212018 , 107/12/2018 a 05/01/2019 ; 2018120705241361875701 
j • 

a-..:·/W..V-.........., ............. ......._.Artf,......_.....,_es>n lef 11:> 



1 .. 

06/0712020 

• 

• 

Consulta Regularidade do Empregador 

1 Voltar li Imprimir 
1 

CAIXA 
CAIXA E:CdNôMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do . 
FGTS-CRF 

Inscrição: 73 .852.873/0002-87 

Razão Social: e) FREITAS DE SAMAPIO EIRELI EPP 

Endereço: RUA RUI BARBOSA 582 SUL I CENTRO I TERESINA I PJ I 64001-090 

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 empres'° acima 
identificada encontra-se em situaÇão regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

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

Valldade:27/06/2020 a 26/07/2020 

Certlflca_ção Número: 2020062702033421435390 

Informação obtida em -06/07 /2020 11: 12: 10 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site cja Caixa: www.cafxa.gov.br 

httn ... · llrnmu ~IA-r.rf r.ahca.nnv.hr/consullacrf/oaaesllla18EmoreoadontsJsf 111 
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06/07/2020 SEFAZ-Portal do Contllbulnte 

SE FAZ-PI 
Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte 

.§.~~.!'~a-f!f!.ª• 06 d_e Ju~ho~e 2020 __ _ __ ______ ·------- - --------·------- - --·-·---
•----'M,_,e;:::.:l'!.~.§eral _ _ 

~ Ouvldoria 
Certidão de Situação Fiscal e Tributária 

"--·--~---------

" Certidão Negativa da . Menu prindpal > Consulta de solicitação> Resultado da consulta 
Divida Ativa 

~ Certidão de Sltuaçlio 
Fiscal e Tributária ·-----··-··----

lt Oficio de Llberação-1VI 

• 

• 

Solicitação Nº: 
CPF/CNPJ: 
Razio Social: 
Inscrição Estadual: 
Data da Sollcltaçio: 
Status da Solldtaçio: 
Data da certidão: 
Observação: 

2007067385287300028701 
73.852.873/0002-87 
C J FREITAS DE SAMPAIO- EIREU 
19.428.962-1 
06/07/2020 11:06:41 
Regular 

06/07/2020 11:12:56 

Certidão dlsponível para Impressão • 

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PJ 
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C" 

BallTO 5ao Pedro· Teresina-PI· CEP: 64.018·900 

•• •• u • • • ••• ,·.. • • • • " ~-\ .. 1,·~ . · ~ _·,. -.. : . . .... ' . . . . . ~:. ~ . . .. . .; . _ ... - . , 

~· . 
·~· 

... '· .. .. ..·· ·. \• 

1 



06/07/2020 Certidão de Situação Fiscal e Tributária 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
. nº200706738S287300028701 

RAZÃO SOCIAL 

C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI 
ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO 

RUA SAO JOAO 967 TERREO CENTRO 
MUNlClPIO CEP FONE(S) N"(S) PAX(N") 

TERESINA 64001360 
CPF/CNPJ (Nº) INSCRIÇÃO ESTADUAL . 

73 .852 .873/0002-8 7 19.428.962-1 

ssalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 
ssivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO 

FISCAL REGULAR. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/07/2020, às 11:12:56 

VÁLIDA ATÉ 04/09/2020 

ESTE J>OCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INT~:RNET, NO 
SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertldao.js1> 

• Chave para Autenticação: 9A75-06F l-487C-D73F-9A62-l lEB-8D84-6F3 l 

httpg://webas.sefaz.pi.gov.br/certld8oSiluacaolaetvlet/Controlador7acao:9&numCertldao=2007067385287300028701&tlpoOocumeoto=CNPJ 111 



• 
JI, 4t 

• 
Prefeitura Municipal de Teresina 

· Secretaria Municipal de Finanças 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0660620 

CNAE(S) I DESCRIÇÃO I RISCO 

476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIOOS ESPORTIVOS 

478900100-COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BUUTERIAS E ARTESANATOS - - ---
561120300 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 

620400000 - CONSULTO RIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

CÓDIGO DE CONTROLE: 0104606/20-32 

-- - ---·----·--------
·- --·--

631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 

772170000-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 

773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ------ -------- ·- ----------
823000101 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES 

823000102- SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPCOES 
·----------------~---~·----~----~-----~-829970700 - SALAS DE ACESSO A INTERNET 

859969900 - OUTRAS A TIVlDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
~-----------------~--------------~------:.-------------~ 951180001 - REP ARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERlFERlCOS 

951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERlFERlCOS 

NOTAS ---------------------------·· -----· ------------ _____ .._ ..... __ ... __ -·-·-----------·-... ·--------------·-·-- ---·-- -- - -~ ....... _. ...... _, - ------·- , _. ______ ,. __ _ 
Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acesstvel à fiscalização. 

Emitido em: 02/0612020 10:38:53 Código autenticidade: 4E37S 1B1EC9l2B 1 A 

Nº V ia: 1 
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Prefeitura .Municipal de Teresina 
Secretaria Municipal de Finanças 

• 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0660620 

CPF/CNPJ 

73.852.873/0002-87 

RAZÃO SOCIAL 

NÚMERO DE REGISTRO 

1046062032 

RESPONSÁVEL LEGAL -----------------·--------e J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI 

LOCALIZAÇÃO 

RUA SAO JOAO - CENTRO, 967 - COMPLEMENTO: TERREO; 
BAIRRO CENTRO 
TERESINA/PJ - CEP: 64001-360 

CNAE(S) I DESCRIÇÃO I RISCO .. 
475120100-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 

182299900 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 

475120200- RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

475210000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO '' 

CÓDIGO DE CONTROLE: 0104606/20-32 
DATA DE ABERTURA 

02/04/2004 

CPF/CNPJ 

--------... .. -... --·--·---... --- ------------·-------·--------~----------- .. -·-- - -·----- --·-----
475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO . 

. ~~~·--------~~--~ 
475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

475989900- COMERCIO VAREJISTA DE OJ]TROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

476100300- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

Emitido em: 02106/2020 10:38:53 Código autenticidade: 4E3751B1EC912BJA 

N°Via: 1 
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v 111\H.LUI~ https://auldigltal.azevedobaslos.not.br/home/comprovanle/92441207181258060158 . 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAISA 

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS · 
FUNDADO EM 1888 . 

PRIMEIRO REGISTRO CIYIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E T~TELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epltâclo. Pessoa, 1145 Bairro dos Eetados 58030·00, João P.essoa PB 
.Tel.: ·(83) 3244·5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastoa.not.br 
E-maft: cartorlo@azevedobaslos.oot.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Véiber Azevêdo de Miranda CavalcanU, Oflclal do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Cesamenlos, Interdições e 
Tutelas com atribuição da aul1tnUcar e reconhecer nrmaa da Comarca de João Pe&soa Capllal do Estado da Paralba, em Vlrt~e de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos nna ·de direito que, o documento em anexo Identificado Individualmente em cada Código de Autenllcaçlo Dlg1ta1' ou na 
rerenda sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e norma& vigentes•. · 

DECLARO ainda que, para garantir transparênéla e segurança jurldlca de todos os atos oriundos dos respectivos servlÇos de Nolas e Registros do 
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de JusUça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a Inserção de um código em lodos os 

•

os notorials e reglslrals, assim, cada Selo Digital de FlsceUzação Extrajudicial conlém um código .l'.mlco (por exen.iplo: Selo Digital: ABC12345-
X2) e dessa forma, cada.autenticação processada pala nossa Serventia pode ser confirmada e vermceda tantas vaies quanto for necessário 

revés do slle do Tribunal de. Jusllça do Eatado da Par~lba, endereço hltp://corregedorla.ljpb.jus.brfselo·dlgltaV . • • . · 

A aulenllcação digitei do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, e empresa e J FRE;ITAS OE SAMPAIO EIRELI • EPP 
linha posse de um documenlo QC>m as mesmas camclerlsUcas que forem reproduzidas na cópia autenllcada, sendo da empresa C J FREITAS DE 
SAMPAIO EIRELI • EPP a responsabllidade, única.e ex~uslva,pela Idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emllkla em 3111012010 09:29:
0

11 (hora local) alravés dó sistema de autenticação dlgllal do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§..1º e 2º da MP 2200/2001, como lambém, o documento eletrõnlco autenUcado contendo o Certificado Digitei do 
lilular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser sollcltado diretamente a empresa e J FREITAS OE.SAMPAIO EIRELI • EPP ou ao Cartório pelQ 
endereço de e--mall eutenlica@azevedobaatos.not.br . · •' · : 

. . 
Para búormações mais detalhadas desle ato, aceS&e o site W!P~gitpl.azeye(jobas!Ós,notbr e Informe o Código de Consµlle desta Dec/araç4o. 

Código de Consulta desta Declaração: 1028368 

A consulta desta Oectar~ção estaré dlsponrvel em nosso site e!é 1510712020 14:49:19 (hora local). 

'Código da Autenticação Dlgltlal: 92441207181258060156-1 
2Leglalaç6aa Vigentes: Lei Federal nº 8.935194, Lei Federal nº 10.40612002, Medida Provisória nº 2200/2001,"Lel Fed91al nº ·13.10512016, Lei 
Estadual nº 8.72112008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provjmef'!IO CGJ N" 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. · 

CHAVE DIGITAL 

5b1d734fd941057f2d69fe6bc05b6a0d704379ce9cfd79796caa55a0e7ca2fc1dbf25d5ec3483e2d38159afd63385df0385cbe256a135be596dbe28fa 
7aaa4ed364b274b943ee005ebe7378843ea 
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.:; :. ~ GOVERNO DO ESTADO DO PIA.UI 

• SECRETARIA DA FAZENDA DD PIAUI 
CONSULTA PÍJBLICA AO CADASTRO 

DO ESTADO DO PIAUI 

Ralo Soei.ai: 

C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI 

ENPE~EÇO: '·:~; . ._;: 

Logradouro: 

RUASAOJOAO 

Complemento: 

TERREO 

Tel9fone: 

98070703 

Ender900 Eetrenlco: 
instecondief@gmail.com 

CPF/CNPJ: 

73652873000287 

N6mero: 

967 

Bairro: 

CENTRO 

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CNAE 81cundúk>: 

lnacrtc;lo: 

194289621 

Munlcfplo: 

TERESINA 

CEP: 

64001360 

• 1 • . .., 

UF: 

PI 

UF: 

PI 

. ~l-._:: . \t ~· ., 
' : 1 ~ ·,··..; 

8599603 - Treinamento em informática; 1822901 - Serviços de encadernação e plastificação; 6311900 - Tratamento de dados, 
provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 8599699 - Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente; 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; 
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4752100 - Comércio varejista especiallzado de equipâmentos de telefonia e 
comunicação; 5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; 4754701 - Comércio varejista de móveis; 4789001 -
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e 
plastificação; 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 8299707 - Salas de acesso à 
Internet: 6204000- Consultoria em tecnologia da informação; 7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vfdeo; 4751202 - Recarga de cartuchos 
para equipamentos de Informática; n21700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 8230001 - Serviços de organização 
de feiras, congressos, exposições e festas 

~R~Aç· o· csc· o·· M .. P' ·E.MElfr·iR·-es"~ · .... ~:,.~,).-,.;, . .-... :.- _: .;.~: · ; ; : .. ~ ~,;,•.:~:: ·. ;'\ .... ~:.,"" ,, ... : · - .. ·, ·· · -· .· · 
·~~ ~~;-. .!,~''- ~ .. ;:~:~:~'=:=·, · ··'~: :::.:::~~J;·i.·:"· 1::,•!,'·~,•:r-.:·,' ·~ ,~m• ~~c;lo:. · 

HABILITADO 10/12/1993 26/01/2016 

RegbM d• Apuraçlo d9 ICM8: 

Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destlnatarío 

·. 

Corwult. Nbllca ao CedMtro do Eetado do Pia.ui Gendoem: 02/0612020 10:46 

Pág 1 
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Empr~sa lndivid~ar de R~sponsabilidade Limitada - EIRELI 

.ALTERAÇÃO CONTRATUAL'N.g 01 

CLAUDIO JOSÉ FREITAS DE SAMPAIO, brasileiro, emptesári<Y; casado sob regime 

'de comunhão ·pardal ·dé bens, riatural de Teresina-PI, iiasCido em. 11.08.1966, portador da 

Carteira cl'e Identidade ri2 5'42.209, SSP-PI, CPF n2 240.303 .-763-04, tesidente e domiciliado a 

Rua Monsenhi:>r Gil, n" 2930, Apt• 301,,bâirro Ilhotas, Cep 64 .001-916~ na ' cidade de Teresina

Pi, titular da Emp'resa inqividual de Responsabilidade .. Limltada - ·e J FREITAS DE SAMPAIO 
EIRELI, regístrada ·na JUC~PI Sob o Nire ne 22600005532 el'h 10.12.1993, . CNP) nt 
73 .852.873/0001-04, esta~elec!da na l{ua·.são João, n2 967; Cep: 64.001-360 ém Teresina-Pi, . 

r~solve al.terar e consoliâar seu ao const_it.utivo, mediante as condiç5és seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa resolve alterar o seu objeto· social, ficando doravante, as 

• seg'uintes atividades: 

• 

·1) Reparação e manuten.ção de computadores e de equipamentos periféricos - Cnae n!! 

9SÍ1-8/00; 

2) Manutéliç;j·o e reparação de máquinas de.escrévet, .calc1,1lar e de outros equipamentos 

. rião·eletrônico·s para escritó'rio- Cnae nll 3314.-7 /09; 

3) CómérciováreFsta de l'nóveis-Cnae n!l 4754-7/01; 

4) Recarg~ de cartlichos-para·equrpâmentos de informática- Cnae n2 4751·2/02; 

5) <::omérc\o.varejlsta de ái'tlgas·.espi::lttlvos' - Cnae n!!. 4763-6/02; 

6) Serviços de· organlza_çãd:-dcdeii'as, congressos, exposições e ·festas - Cnaé n!!· 8230· 

0/01; 

7) Comércio varejista especlaliz~do de equi.Pall)entos de telefonia e comunicação - Cnae 
nl! 47~2·1/00; 

8) Comércio ·var'ejista esped~liz~do de el~trodomésticos e ~quipamentos. de ~u.dio e 
vídeo - Cnea n2 4753-9/00; 

'g> Ãluguel de maquinas e equipamentos para escritório - Cnae n2 7733-1/00; 

10) Lanchonetes, casas de.çhá, d.e, sucos e similares - .Cnae n!! 5~11i2/03; 

11) Com.ércio varejista. d~~rtigos de papeJaria.-Cnae .4761-0/03; 

1'2) Alugve.1.de equlpam17ntos:(ecrea~ivos-e esportivçis '- Cnae- ~2 7721·7 /ÇJO; 
13) Serviço_s de encad:ernaçã9 e ·p1astiflcação- Cnae nll 1822~9/bi; 

14) Consultoria em tecnologi<l .d~ lnformação-Cnae _n!! 6204-0/00; 

1.5) Comércio -varejista de suvenire$, bijuterias e artesanatos - Çna~ n2 47~9-0/l; · 

16i Ó.utras atlvidades de ensi'no-.n'ão especificadas anteriormente - compreençi~ ct1rsos de 

educação profiS"slonê!f 'dé, nív.el· básico,. de· duração vari.áve'I, destinados a q1,ialificar e 

requalificar os trabalhadores - Cnae 02.,8599-6/99;. 

CKRTirtco o RBOISTRO 8M 27/09/2018 11127 SOB w• 20180368230, 
PROTOCOLO: 180368230 J>B 25/ 09/2018 . CÓDIGO DB VBRI1i'I CAÇÃ0 1 
11804079973, NIRB : 22600005532 . 
C J ftBITAS DB SAKPAIO BIRKLI 

RADCUllfDO lfOMATO DB OLI VJIIRA MONTllIRO J'ONIOR 
SltCRftllIO ·GKRAL 

TllRBSINA, 27/09/ 2018 
....... piauidi9ital .pi.gov . br 

A • a.lidada da•ta docuaanto, sa impr•••o, fica aujaito ã ccmprovaçSo de sua .,.t:enti.o:l.dade nos ni~t.:I...,. port.&:l.s . 
I~ormando seu& respectivos c6cligo. de •-i.fJ..csiçJiio 
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~7) Comércio va·re}fsta ~speçlalizado: de equipamentps e suprimentos de lnformáttca -

Cnae r't~ 4751-2/ôl; 

~8) Comércio vai'é}ísta de ~~~eriais·de constrüção ~m ger~I cn~e ·n2'4744-0/99;· . 

19) Comércio vari?jlsta de produto.s al.lmentíclos em .. geral ou· especlallzado em ·produ~os 

allmentlcios n~o especificados anteriormente ~ comp.reende produtos naturais e 
dietético~, co111lda.s CQng~ladas, mel, etc, Ci!fé moído, sorvetes, embalados, ei:n potes 

e similares - c'nae n9 47..29-6/99; 
·20) Confecção, sop medida, de.roupa$ profisslon.ais,.. Cnae ol?.141$-04/0:l; 

21) Comércio varejista de equlp~m.entos para escritór!o.,... Cn~e n~ 4789-0/07; 

22} ~omérclo v.ar.ejlst~ ·de tecidos - Cnae n2 4755-5/01; 

·23) Comerdo·varejlsta de artigos de cama, mesa e banho - .Cnae. n!l 4755-5/03'; 

2~) Comércio ·varejista espedallia.do de Instrumentos mttsJcals e acessórios :_ Cnae n2 

4756-3}00; . 

25) Comércio a varejo de·pe_ças e acessórios novos. para vekulo.s automotores - Cnae n2 

4530·7/03; 

26~ Comérê:io varejista de b·rJnquedos e artigos recreativos·- Cnae n2 4763·6/01;· 

,27) Comérélo varejista de.artigos médlco.s .e ortopédicos - Cnae nR 4773-3/00; 

28) Coméréio vàrejista chHerragens ·é.ferram~nta-s- Cnae n~ 47M-0/01; 

29_) Comércló varejista de "Calçados - Cnae n2 4782-2/01;. 
30) Medição de consumo de energia elétrica, gás e água - Cnae n2 8299-.7 /01; 
31) Prepafa~ão de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 

especf11c~dos ·anteri.o.rr:n·e~te - compreende preparo de. dócumentos, serviços de 

digitação de textos, ·ser:viÇos de preenchimento de formulários- Cnea n2 82.19-9/99; 

32) Impressão de materlal:para uso· publicitário - Cnae n2 1813-0/01; 
33) Reparação e manuteriÇão de equlp.amentos eletroeletrõnlcos de uso pessoal e 

doméstico -Cnae nR 95_2~-S/OO; 

34) Proclução e promoção . .çle.·eventos·esportivos -Cnae nº 9319-1/(Jl; 

35) Comércio varejista de livros.- Cnae n2 4761-0/01; 

36) Comen:io varejista de ·materiais de construção não ~specifíeados l'nt~riormente. -

compr~ende cimento, -portas, cal e material em construção em geral - Cnae ne 4744-

Ó/OS; 
37) Servfços de plntura.qe edifícios.em geral - Cnae n2 4330-4/04; 

38) Comércio var~jl~~a de m·aterlal elétriço - Cnae n9·4742-~/00; 

39) Aplicação de revestimeotos e de resinas em Interiores e exteriores - Çnae n<i 4330-

4/0S; 

40) Outras obras d~ lnstai"ç9es em construções nã9 especificadas anteriormente • 

cbmpteende a ínst!!la~ão .. de sistemas de limpeza por.vácuo - Cnae n2 4329-1/99; 
41} tnstàlação ·de portas, Jànelas, tetos, dlvis6tias e armârlo:s embutidos de qualquer 

m·aterial - Cnae ne 4330-4/02; 

JUCEPI --··---
~.~~ 

CERTtrrco o JUIGISTRO BH 27/09/2018 11:27 SOB N· 20180368230. 
PROTOCOLO: 180368230 DS 25/09/2018. CÕDIGO DB VSRIFICAÇÃ01 
1180407,,73. NIRB: 22600005532. 
C J ritJllTAS DB SAMPAIO BiRBLI 

R.A.DroVD0 MOllATO DB OX.IVllIAA lfOllTBIRO ~IOR 
SBCRBTAAIO· ClllRAI. 

Tlla&SINA, 27/ 09/2018 
www.piauidigital.pi.gov .br 

A •alidade deate doouaanto, •• i111Pr•••o, fie• •ujeito 6 oomproV11çlo de aua autenticidade no• reapectivos portaia. 
Infoaaanc!o aau. respectivo• c6digos de verificaçlo 
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42) Instalação de máquinas e.equipamentos industrials-Cnae n!!.3321-0/00; 

4'3) lnstala~ão·e m~notenção· etétrica - Cnae n2 4321-5/00; 

44) Re.para.~ão e·manuten~ao .de-.equlpamentos de comunlcação-Cnae niz 9S12-6/00; 
· ~5) Comércio varejlstct de madeira ê artefatos- Cnae·n!! 4744~0/02; · 

46) Apart-hotéls - cn·ae ne 5510-8/02; 

47) Comércio varejista de outr.01 artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 

anterlorment~ • ·coil'lpreende. artigos para habitação ·d!!: vidro,. cristal, porcelana, 

plástico, · metal, madeira, ·vime, bambu e outros simil~res, p~nelas, lovça$, garrafas 

.térmicas, -escadas .. domésticas, escovas, vassouras, cabide~, etc, artigos de cutelaria, 
papel e p~rede e si'ml_lates - Cr:iae n!! 4759-8/9~; 

'C~VSUlÀ SEGUNDA- A empresá·possul 02(duasi filiais com as,seguintes caract~r.fsticas: 

a) ·A filial iócaÍIZada. na R.u.a São João, n!! 967 - térreo - bairro Centro em Teresina-Pi, Cep: 
04.001-360, CNPJ n!! .73.852.873/0002-87, registrada na JUCEPI' sob o nQ 2290007129-8, 
passando deõgora em diante, a usar. as seguintes atividades: 

1) Reparação e tnanutenção·de computadores e de equ.lpatneh.tos periféricos - Cnae 02 

9511-8/00; 

2) Manutenção.e reparàção -de· má'qulnas de escrever, calc':'íár e de outros equipamentos 

não-eletrônicos para escritório - Cnae niz 3314.7 /09; 

"3) Com.é reio. varejista de móve!s - Cnae ne 4 7 54-7 /01; 

4) Recarga de cart.uc~os.pára. ~qulpamentos .de lnfotmática - tnae niz 4 751-2/02; 

· 5) Com~rdo varejista ~e ãr'.tig_ós espdrtivos - .cnae nll 4763-6/02; 

6) Ser:viçôs de organiiàção de feiras, congressos, exposiçõ~~ e. festas - Cnae ne 8230-

0/01;. 

7) Comérclo .yarejlsta ~spedallz.ado de equipamentos de telefonia e comunicação - Cnae 

n2 4.7Si~l/Oó; 
8)' Comércio varejista especializado de eletrodeiméstlcos e equipamentos de áudio e 

vldeo- Cnea ng 475~-9/0Q; 
9) Aluguel de máqui.nas e: equipamentos para escritório- Cn.ae ne 7733--1/00; 
10) Comércio varejista de_ put_ros artigos de uso pessoal e dom~stlco não especificados 

anteriormente - ·compreende artigos para habitaçãQ :de· vidro, cristal, porcelana, 

plá~tlco, metal,. mad.~lr~, vime, bambu e outros simllares, panelas,: louças, garrafas 
térmica~, escadas dom·ésticas,. escova$, vassoura.s, .cabide.s, ·etc, àrtlgos» de cutelaria, 
papel ·e parede e stmllares-'é:nae n2-47-59-8/99; 

11) Comércio varejista de ·artigos de papeliJria - Cnae n9 4761-0/03; 

li) Al'-!g!Jel de equiP,amentos recreativos e esportivos,- Cnae·n!Z 7721-7/00; 

.. 13) Serviços .ele encaâerna~~o·e plastiflcação- Cnae n2 1822-9/~1; 

14) ·con·sultorla em tecnologíá 'da informa·ção - Cnae ·n2 ·52~-.:o/OO; 

CJlltTIPICO O REGISTRO KM 27/09/2018 lls27 SOB N• 20180368230 . 
PROTOCOLOS 180368230 DB 25/09/2018 . CÓDIGO DB VBRIPICAÇÃ0 1 
1180•079973 , NI~1 22600005532. 
C J PRBITAB DB SAMPAIO SIJUILI 

unnnmo lfOWATO DB OLIVBI.llA MONTJSIRO JÚbllOR 
SBCJlrl'ÃRIO-OllRAL 

TllRBSIMA, 27/09/2018 
.....,,piauidigital.pl . gov.br 

A validada daata doe~uto, •• iinpreeao, fica sujeito a e0111pXovaçlo de aua autantioidade no• xeapectivos poxtaia. 
Informando aeua re~U-• c6digoa da v•rUioa9lo 
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15) éém~ércio· vã"ré11sta .. á~. súverifres, bijutería·s e ·ârtesanatos-cn·ae 'f'1~'4789-0/1; 
-~·)•·oiit~a·~ .~~i~i~~,~~s:de -~h~.lhpY,;~~~::·~~~e.cif~~a'<;lã'~: ~~ter.ipr~ente ~ ooinpreende 'c~rso's de . 

eduêclç~ó :próflsS,lbf.i~l:~dé'i.'n'fV~l .'.básico,'. dé~ cfurâ~'ãd \i'affáVel; dé'stln°'ádos à. quállfléár. e· 
requalitlcãi'ô~· tf~ l:Jal~à·~reS-.~ tnáe' n2'8599-6/99i: ... · . · . . 

. ·ú) Goniércío ~a,rejisti'l esp~~i~,ll~ádo . cfe ·equip~m~n~os ,e suprimentos de Informática· -
C!"ae· nll 4,7-5:1-2./01;" 

'1s)· Oqrnér:do;v~Jénst~'._de mâl~rifa.;s:·de .cohstruç~o·em.geral ·cn:ae n!l 4 7~4-Q/99; 
~9} Co01ércfo ~·ârejis~a de ·p~Ç>~~~~s .~!iment!~IÓ~'.-.~~ ge,ial é>1.l ~~~spJ~1~lizadi;? ·-ern. firo~fütps, 

alimentícios ·não ·e'spedfica~os anterlormen~·e - i::omj?reeriéJé prod~to~ ·~àt~-~~ls· e 
dietéticos; comidas' congel!ld.as, mel, etc, café:moido, sorvetes, embátâdos, em potes 
e similares - Ci\a-e nll ·-4129.:6/99; . 

20) Cpnfec~ão,."$ob,me~l~a,..,d~,r:o.upas P.rofissionais.-Çnae ne 14~3~04/0~; 
21)° comércio vàrej1stji.,cte .. equípam.~nfos para ésarit'órl9 -- c~a~ n1hi7s9;0101; 

' ' • ~ . 
22) éomérçiovareJ!~t? dê têddo·f ::.. Cnae n11 47ss~$/01; · 

23} ~omerciô;varejista.dé àrtigo·s de éama, mesa.e banho - cnae·n1t:4755.s/OJ; 

24) Co~~rt~ô vãrejlsta ·espe~all2à.do de instrumentos -muslcak·e i!cessór'lo~ - énae n11 
475$~~100; ·: 

is)· tom'ért i'o a ·varejo 'de péças.e ·;ace'ssórÍos ·novos pàrq velé1,1los.automofores - Cnae ne· 
4530-7/Ô~; , ' 

26) Có~érclo\íar~jjsta de' ijrirtqu~dos e artigos recreativos- Cnae n9 4763-6/01: 

l:21) COtlfé'rciÓ .[~j15~ácie';;iii'~Hi~·,~~;~: 2iig~;-~-:C-;iãe ·n2·™~~0. 
28) Com'érGio:va_ieJlstjl :de'ferragenS-é:Jerramentas- Cnae ti2 .4744'-ó/Ól; 
29) c~~é;~io vat~;"1sta :·de·c1í Í~~o$ --:''c'na .é nsM~7s2~2/oi; · · . 
30) Medição de:ÇO:ns'umo'c.t~)~nergia "elétrlca,:gás e .~gua -toae~n9 ·g299~1 to1;: 
~1) Pre.P~raç.ão· de docu~e~~os, e· sewÍ~o~ es'~e~iai\zados \~e .apoio ~dmi~istr~t.~yo não 

esp~ctfjça(iéís .~nteri.ormêl'!te - 'éory;t·p~eende preparo ~.e. ·ddcu·ment6~, -~ei:vlços de 
dlgltaÇão de·teX'tós, .se.;viÇos ·de. preenc~imento ·de ;forniuiáfl~s"- tneâ nf~2i9-9l99; 

32) tmpr.e~;ão.d~ m~te;í.it .para .uso p1.1blidtário·- ·cnae n~ 1.8i:3~fo'1; .... . 
33) Répár~Ção e manutenÇão . él~ .equipamentos· ele:Uoeletrôn!Cos de u.s.o . . Pe.ssoat ·e 
· doméstico- cn13e'·n1r9~2.i-s/oà; 
34) Prodit.ção:e proinoção:'.âé ev~ritos espàrHvos - cnae,n• 9319-.1/01; 
3s) carriérc10 vareii;t~;~i!!_·lJY.ros:..:. cn~~ ~" 4·761-010+; . . 
.36) eo~ércio varéjista de. materiais· de corístruç~o n~o esp·e~lfii!ados· ánt~riormente -

comps:eende plmento, p9rtas, cal e material em constfoÇ~·o :em geral - ·tnae ne 4744-
0/0~; 

37) Seniiços dé pl'ntu:ra q~.edificlos·em·ger~I - Cnae (19 ·~30-4/0'4; 
38) Corli'é.rd~ v~re)lsta·· d'e m~~erlât,él~t.rico:.... Cnàe n2·4 7.42~3/00; : 
·39) Aplicação1 de revektimenfus·.·e··<ie resinas êm · ín'teri~re$ .e ".exter.tores - ~naé .n2. 4~30-

4/0~; . 

CI RTIFI CO O REGI STRO BM 27/09/2 018 11 127 SOB N• 2018 0 368230 . 
PllO'IOCOLO: 1 8 0368l°30 DB 25/0 9 /2018 . CÓDIGO DB VBRirIC11çlo1 
1180C079'7l ,' WX:RB 1 2 2600 0 0 553<1. 
C J FRBITAB DB SAMPAIO lla.LI 

RADltDIDO WOBTO 08 OLIVSXRA MOftBIRO JÕNIOR. 
· SBCallTÃIUO•GJIJIAL 

· . TJQl&SIIJIA , <17 / 09/2018 
www .• piauidigi~l.pi .gov .l:>r · 
. ' , 

A val i de.de de•te doo-nt.o, • • iJltpr•• •o, ! i ca ~~ito 1.· cómpro'.,,~qio .da •u• •auteoti c'idacle .n o • r espectivo• porta i•. 
"· :Z:ll.foniando a.U. ~~p'.eot~vo•. c 6cligoa,, 4a ved f 'ioaq&o ~-- ....... · , · . 

.J.• ... t 
' T - . 



I · .. 

' ' 

.. 

· . .. ... . . -.. .. 

. ~ .. : . . ~. 

. .. 
- ,, ... 

5. 

40) Oúttas ·obráf de · i~st~laçá(ij em construÇ6e.s não esp~ciftcadas anteriormente. -
' ccimpr~énêfe·.~;i~'~t~.t~·ç:ã~;~~ ~~~_temas d~. li~p~ta. ~or vÚv~-~ Çnae nQ 4129-1/9.9;· .. 

-41') · in·~tala~ãcr ·,~e 'P.-ohàJ;· j~~.~i~~; ,t~'tos, .cf lv.i~órl~; : ··~- ·armárlos: .. es:nbutldos de: qualqüer 
~teria~- Cnâ~ fl,!1 433.0·M02, · . · .· 

-'42) lnsralaçã~»d.e.máq~lnas :e equipamentos indu-striais i....·G:nae n2"3321·0/0o; 
43) lh.stala.Çtd ~,~-~nut~n~ri:-êfét~Ícà - Cnae nlf 43ll~S/OO; . 
·44') ·R.eparàÇ_ã~'.é".i\J~nut~ri.Çãp·~~ ·eq~)ipamentos"de·CQmunic~çã·o·~nae- n9 951_2-~/00; 

• 1·· . . ' • - ( .. • ' . • . ' . ~ • • • 

4s_rÇomé!d~_\í~:,:_~ji~t~ -~~ima~-~~1ra:e .artefatos--: ~rfa.~rn! .47·44;õyó~; · · · · 
46) .Apait·ryot~is'- .C:n~_e:n~ S:Sl,o;8/à2; · · · · 

b) - -A'.filial lp'cálltada, ~v. ~N9.$'.SáfSénhora de· fátim·a, n2-.189 -b'aiirÓ"de .Fátlma em Te.tésitTa-PI, .: 
&p:: .6~!~8~1~_9;;-:ÇNPf~~, ·?3JJ~~~?31.0®ª.:6s·; .r~gi.st(.a,~~ - oa. Jli~EP1:·$c?b o ri2 ·z19ào11s47-3, 
passa,, de ago~a' em diante,~ 'il'tJSar ;is; seguintes ·at_lvi_dad~si -

1) Repâra.ção e:riiamlfençãO!de.computado'res)e-'de.;equipa.rr\elitos periféricos - Cnae n2 
95Ü-ájoó;· . . 

2) · Manu.ie~~ãó-e Yépa'(açã.Q. d.e-.máqúln.as:de .escrever, calcular e de ou~rc)s equipamentos 
nijq-~l~~fÔ~icos ·~:~;-a:~sdritór.io:- tm!e. ne .3_314~1,/o9;- . -

-3) Com~·r-i10,vareJist~.-d~:m6i.teis · .:;.:éna·e ·~11 475·4 .. ttoi; . · · : 
4) 6ec~rta;de'.taitucli~~· ~ara equipamentos-de Ínf~-rmátfoa:... Cna~n2 4751-2/02; 
5) · eo·m~rtiÓ:varejlsta '~e ·artlgos·~sportivos- Cnai~~ 4763-:6f02~ . . 

6) st!rviÇos de. 0-~gánlzaiã.C>'.:d; ·feirás/co"g~e~~ps,' .exposiÇõês'~~ féstas -· ena~ n11-s23o-· 
- b/Ql; . -

7) Comércio varejl~tá ~~'P.e.êial°l?açio ·éle eQulpa·m~_rifos ,de: télefo!lTa e·comunlÇação-'.., Cnae 
n2 4152 ... 1/00;. 

8} ComérCl_ó val'ej)~t~ ê~~é~,l}zado d~ - eletrodbmésticos ~- equipamentos de .áudio ·e 
vfêle.a·- :Gnea 09·:4~:5~-~/QQ; 

' t .. ~,, .. 
, ·" 

•t .. 
1 • 

' 

9} AÍugú~-, de: máq'uioa~ ·e:'.éq~ípamen_tôs :par·a esáritó·r·1a· - --ena e' n11·7_733.:.1too;-
10) Lanéhonetes, ·casàs d~· Eh'á; dé:S-ikôs.·~ sl&iiilàres ---Chae n'2{56_li::.2/ó3; · 
lÍ) Comé-rclo vàrejista ·cie::outros.•artígos de usó· pe'ss<»a1 .e .doméstito• nã~ ~speciflc~dos 
- aoteriotmehte. -· · ~O'Í'rip~eénd~ ·ârttg<:>.S para. l)ablt_âção 'de vidro, - ~rlst~I~ p.orcelana, 

plásti~_o, metal, r;n·~:es~ira, vime; bêÍ!h_bu e outros sJmil.ares, paneleis, louças, 'garrafas 
t~rmí~as, êsca.dal! ,doméstl~s, .eSt:ovas, vassouras,_ ca!)ldes, etc,. artigos ~.e cut~laria, 
pap~r~ parede e·,st~11á~~ ... Cn.ae n~ 4J59-8/99; · . . . · . . · 

12) C<>m~rdo'V~r~jlstl(d~ ·~rttgo~ de.papelaria -Cnae ;n2 4761'..o/09; 
13) Àlugu~( de e.ql.lipâtft~htpÍ ;~ctéati'lOS: é esportly,os -·Cri~e.:n~ 712-1-7 /00i 
·H) $~i:vlçà~~-de e.n.~~d·~r·~~~JO·e'P.lastifica_ção - cnae 'ii2:.is22,.9701; 
1s1 'cón~ú~rot~a .em;.(~·nhi~:g·i~·'dã·tnlorr!Íação. - cna~·:;n!{62b'4;-0/o~:- · _ . 
lt?) tom~rcio va·reJl.sta-Cle-$UVenifes; .b~j4terias e-artesánatos :.;.cnae IÍ!!.4789-0/1; 

~Jl'nlrlCO o RBOISTRO ~ 27 /09/2018 11127 SOB 1'1° 20.180l68230 • 
PROTOCOL0 :- 180368230 DS 25/,09/2018. CÓDIQO DS VBRIPICAÇÃ.O: 
11804079973. NIRB 1 22600005532 • 

. C J J'UITA8 D8 SAMPAIO B.ntm.I , 

JlADlt1)fDO NÓllATO 1>8 OLIVBIRA ltONTllIRO JÕNIOR 
._ SllCllll:TllIO•CDaAL 

TBRBSINA, 27/09/2018 
....... piauidigital.pi.gov. br 

A •alidade deate docwaanto, ••; imp~•••o fica 1111j ~1to & coçrovaçlo· de sua autent:Í.oidad• no• reapactivoa portu• · 
- X..fo~do aaua .s:eapactiYOa c64igo~ de v.rifl:caçlo . . .- . ,_ . · · 

, :. .. 1 . .. • • ~ . o:. ' 1 · ; • • ..:, ;• • 
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'17) Outras atí.vid.ades de ensino· não especificadás anterJ9rmente - compreende cursos de 
educa~º- proflssion-al de ·n(vel básico, de duração v~riàvel,- destinados a· qualificar e 
requallflcar-o~ trabalhadores·- .Cnae nl! 8599·6/9.9;. 

18) Comércio varejist~ especlaliz.ádo de-equipamentos e-suprimentos de · informática -

Cnae nR 4_151•2/01; 

19} C9mércio varejista de materiais de construç~o em geral Cnae ne 4744-0/99; 

20) Comér.clo·varejlsta de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
allmentklos não especificados anteriorme'nte - compreende produtos nat~rals e 

çfletéticos, comidas collgeladas, mel; etc, café moído, ·sorvetes, ·embalados, em pqte$ 

e similares - Cnae n2 4729-6/99; 

21) Confecção, -sob medida, de roúpas profíssionals-Cnae n2 1413·04/02i 

22) Comércio varejiSta.de equipamentos para escritório -Cnaé n2 4789-0/07; 

23·) .éomé.rcto varejista ~e tedd~s - Cn~e n2 47.S.S~S/01; 
· 24} Comercio vár.ejista de artigos de cama, mesa e banho- Cnae ·n2· 4755-5/03; 

25) Comércio varejt.stà especializadQ de instrumentos musicais e acessórios - Cnae n2 

4756~3/00; 

26) Comércio a varejo ~e p~ças ~. acessórios novos para· vefcülos automotores - Cnae ni 
4530-7/03; 

27) Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos...., Cnae·n2 4763·6/0l; 

28) Cométcio varejista .de artigos médicos e ortopéêlic.os- Cnae n~ 4773"3/00; 

29) Comércio varejis1~·de ferragens e ferramentas- Cnae n2 4744-0/01; 

.30) Comércio varejista de calçados- Cnae nº 4782-2/01; 

·31) Medição de consumo de energia.elétrica, gás e água-Cnae nv.g299·7/01; 

32) Preparação de documentos e serviços espeelallzados êe apolo .administrativo nã_o 
especifleados anteriormente - compreende pteparo de documentos, serviços de

dlgilação de textos, servlÇos de preenchimento de formulários - Cnea n2-8219-9/99; 

33) Impressão ele material para.uso publicitário·- Cnae n'2 18'13.-0/ôl; 

34) Reparação e manutenção- de equipamentos eletróeletr6nlcos de uso pessoal e 

doméstico - Cna~ ng·9521-s/OO; 
35) Proc;lução e promoção de_ eventos esportivos - Cnae n• 9319·1/01; 

36) Comércio varejista de llvros-Cnae n2 4761-0/01; 
37) Comércio ·va{ejlsta ~e materiais de construção não e.specifjcados anteriormente -

compreende dmentQ, portas, cal e material em constrµção ~m geral - Cnae n~ 4744-

0/05; 

38) Serviços de pintura de edifícios em geral - Cnae n!I 4~30-4/04; 

39} Cor:nérclo varejista de material elétrico - Cnae nl! 474·2 .. 3/00; 

40)" ApllcaçãQ. de revestimentos e -de resinas em interiores e exteriores - Cnae n!I 4330-

4/05; 

JUCEPI - ..n&:4X :t .. ~"~ 

CBATIPICO O R80I8TRO EM 27/09/2018 11 127 SOB N• 201803~~~)0 , 
PaO'rOCOLO: 180368230 D8 25/09/2018. CÓDIGO DB Vllll.IPICA....- ' 
1180407g973. Miltll t 22600005532 . 
e J 1'1Ul'ITAS o• SAMPAIO BIJlBLl 

RAnann>0 llO'llATO 08 OLXWIRA HONT8IRO JWlOR 
SBcaJST~IO-GJl'.llJIL 

TEJUISINA, 27 / 09 / 2018 
www .piauidigital .pi .gov.br 

•• •~reseo. fica aujelto a c090Provaç5o d• auaiafiuten~:cidad• no• r .. ~ctivos portai • . 
A vali d8de deate doc~to, -~fo~ aeua reapecti voa e6cllgoa d• ••.r caç ... 
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41) Outras :obr.as de iri·s~alaçõe~ em const~~ções não especifica~as · antériormente -
cotn.preende ii lhsúi!a-eão ·~e·sistemas. dê limpeza por· vácuo.- cnae .. n11 4329.-1/99; 

42) lnstala.ção de pqrt~s, janel~s, tetos, divisórias e àrmâri<?s embutidos de qyalquer 
material- Cnae n2 4330-4/0i, 

~3) Instalação de máquin~s e equipamentos industriais-Cnae n~ 3321-0/00; 

44} Instalação e manutenção ~létrlca - Cnae n2 4321-5/00; , 

·45) Repar~Ç~o·e manutenção de equipamento$ de comunicação -Cnae n2 9512-6/00; 

46) Comércio var1!Jista ~e ll)adelra e· .. arte.fatos - Cryae n!l 4744--0/02; 
47) Aparl-hotéis .... Cnae ri!? SS10•8/Ô2; 

À VISTA DA MODIFICAÇÃO·ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE.O CONTRATO SOCIAL 

COM·A·SEGUINTE REDAÇÃO: 

DENOMINAÇÃO E SEDE 

Cláusula· Primeira - A empr~sa gira ·sob o nome empresarial e J FREITAS DE SAMPAIO -
EIREU; ficando nome de fantas.ia.MICRÓSERV. 

Cláusula Segunda - A empresa tem sede e domicilio·na Rua São .João, n9 967, bairro Centro 
en1Jefesína-Pl, <:ep: 64.00t-36Q el.ii Teresina-Pi; 

CAPITAL SOCIAL 

Cláusula Terceira - ·O capital é- de R$ 550:000,00 tQuinhentos e cinquenta mil reais), 
totalmente integr~lizado em moeda ~orrente do Pais, r~pres~ntado por ·.uma. quota de Igual 
valor nórtlfnal; 

Cláusula Quarta - a responsabilidade do titular é limitada-ao capital integralizado. 

AllVIDADE &MPRES~RIAL 

Cláusul'a Quinta - O objetivo social da empresa tem as seguÍnles:atividades: 

1) Reparação e manutenção de computadores e de equ!pam·ento~ p.eriféricos - Cnae n2 

9511-8/00; 
2) Manutenção e r:eparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos 

não-eletrôn ic:os para ·eséritório .... Cnae ng 3314. 7 /09; · 

3) Coméfcio varejistá·dé-mÓvéls- cnae ne 47541 7/0l: 
4). ReC'.arga de caítuthos ·µa·ra e<tuipa·mentos de lhformátiéá - Cnae n!l .. 475112/0.~; . 
S) Comérció váreji~a de artigos e~portivos - Cnae n2 4763-6/02;-

CBRTIVICO O REGISTRO BM 27/09/2018 11:27 SOB N' 20180368230 . 
PJtOTOCOt.0: 180368230 DB 25/09/2018. CÓDIGO DB VBRIVICAÇlo1 
11804079973. ~RBt 22600005532. 
C J Jl'IUII'J'AB DB SAMPAIO BIRBLI 

JtAIMU)IJ)() NONATO DS OLIV&IJtA MONT&IRO JthlIOR 
S~TÃJlIO•Q&ltAL 

T&RBStNA, 27/09/2018 
www.piauid19ital.pi.9ov.br 

A validada daate docuawnt:o, •• iiapr .. ao, fica aujeito à coaprovaçao de aua autantioidada noa raspactivoa porteia . 
Infor119ndo aeoa raapectivoa c6digo• da varificaçlo 
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6) Sérviçps dé ... ôrga~iz.~ÇãQ de fe.lras, congressos, exposlç'ões e festas - Cnae n~ 8230-
0/01; 

7)' Comércio v.arejista·:es.peciali?ado de equipamentos de telefonia e·comunkação - Cnae 
n2 4752-í/OO; 

8) ComérciO. varejista ~spedalizado de eletrodomésticos e equipamentos d.e ~udlo e 
vídeo - Cn~.a ne 4753~9/00; ·' . . 

·9) Âluguel d.e máquinas .e equipamentos para escrltórto- Cnae n2 7733·l/OO; 
i.O) Lanchonetes, casas de, chá, de su.cos esimiiares- Cnae n2 56Ü-2/03; 
11) Comércio varéjlsta qe·artigos de papelaria - Cnae .47&1-0/03;-

Ü) Aluguel de equip.am~ntos:recreativos e esportivos - Gnae·ne 77'2.Í-7 /00; 

1'3) Ser:vlços çte encadernaçã9 e plastiflcação- Cnae n21822·9/0i; 

14) Consultofia em. tecnologfa da jnformação - Chae r:i2 6204-0/00; 

15) Comér:cio.varejlsta .de:suvenire.s, bijuterlas:e artesanatos·-cn·ae n!I· 4789-0/1;· 

16) Outras atiVidades de ensino não especificadas· anteriormente - compreénde cursos de 

educação proflsslonaí de nfVel básico, de duração variável, destinados á qualificar e 

r~quaiiflcar os tral);:ilhadores - Cnae ne 8599-6/99;. 
17) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática -

Cnae n2'4751·2/Q1;· 

fB). Comér.cio varejista de- materiais de construção em geral Cnae.n2 4744-0/99; 

19) . Comérci.o · varejist~· de prod.utos allmentlcips em geral ou especializado em produtos 

alimentícios não especiflcados anteriormente - compreende· produtos naturais e 

.dletético.s,.comldas cc>.ngeladas, mel, etc, café tnofdo,.sorvetes, embala~os, em potes 

.e slmllares ·- ·Cnae n2 ·4729-6/99; 
20) Confecção, sob medida; de rõupas_ profissionais - ·Cnae ne 1413~04/02; 

21) Comércio varejista de.equipamentos para escritório-Cnae n2 4789-0/07; 

22) Comércio varejista de.tecidos - Chae ne 4755~5/01; 

23) Comercio varejista de'artigos de cama; mesa e banho - Cnae ne 4755·5/03; 

24} Comércio varejista especializado de instrumentos m·usl.cals e acessórios - Cnae ne 

475.6-3/00; 

25) Comércio a varejo de: peças e acessórios novos para' veículos automotores - Cnae ne 

4530·7/03; 
26) Cotn~rdo ~rejista .de brinquedos e artigos recreativos - Cnae n!I 4763-6/0l; 

27) Comérc:lo varejista de artigos médicos.e ortopédicos-·CnaE! n2 4773-3/00;_ 

28) Comércio varejista de lerragens e ferramentas- Cnae n9.4744-0/01; 

19) Comérdo var~jista de caíçados- Cnae n2 4782-2/01; 

30) Medição de consumo de energia elétrica, gás e água- Cnae n2 8299-7/01; 

31) Preparação de documentos e serviços especlal.izádos de apolo administrativo não 

especificados àr\terlormenie • .compreende prepàro de documentos, serviços tle 
digitação de textos, serviços de preenchim~nt!) d~ fbr~ulãrios - Cnea.ne .8219-9/99; 

CERTIFICO O REGISTRO 11M 27/09/2018 11127 SOB Nº 20180368230. 
PROTOCOL01 180368230 OS 25/09/2018 . CÓDIGO 08 VBRIPICAçl.01 
1180•079973 . NI.IU!1 22600005532. 
C J PJllliITAS D& SAMPAIO BIRKLI 

LUJRnlDO Ji'OID.TO 011 OIJVBIRA MOffTBI10 JÕJIIOR 
SKcaBTÃRIO-OIUIAL 

TllRll8INA, 27/09/2018 
www.piauidigital.pi.gov.br 

A validada daata documento, •• impraaao , fica sujeito 6 C091Provaç5o de sua autantioidada no•. respectivo• portais. 
Informando sau• raspaotivo• c6digo• da varif ica9lo 
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-32) Impressão de ·materiat. pa~a liso Pl:lblicltário - Cn.ae n2 18~3-0/0l; 
33) Repa~aÇ-ao e. manut~nç~ó de ·equipamentos ·eletroeletrônlcos de uso pessoal e 

doméstico - Cnae ,n2 9S21-S/ô0; 

34) Produção é promo_ção dê eventos esportivos- Cnae n• 9319-·l/Ol; 
35) Coméí,cío varejista de livros-Cnae n!i 4761-0/01; 

36) Corriérdo v~r.ejista de materiais de constr.ução não especificados an~erlormente -
com1::freende dmerto1 P,ortas, .cal e material em con·struç!ío em geral - Criae n2 4744-
0/05; 

37) Serviçi:)s de pintura de .~dlfftjos:em geral - Cnae f\9 43304/04i 
38) Com.ércio val'ejis.ta"de material elétrico - Cnae n2 4742~3/00; 

39) Aplícáção de revestl_meiltps e de resinas em interiores. e exteriores - Cnae n!! 4330-

4/05; 

40) Outras obras de inst~laçõe$ em construções n~o espectficadas anteriormente -
comP,reen9e ·a·1nstalação de sistemas de limpeza por vácuo-Cnae n2 4329-1/99; 

41) .l~stalação de p!)rtas; janelas, tetos, divis6.rias e armários ·embutidos· de qualquer 

"in~terlal - Cnae nl! 4~30-4/02;: 
42) Instalação de máquinas-e equipamentos·industrials-Cnae nl! 3321-0/00; 

43) Instalação e manutenção ele\tlca- Cnae n11 4321-5/00; 
44) Rep-araçãp e manutenção de.equipamentos de Gomunlcaçpo-cnae nl! 9Sli-6/00; 

45) Comércio varejist.a de mad~ira e.artefatos- Cnae n!! 4744-0/02; 

46) Apart-hotéis - Cnae:n!! 5510-8/0t; 
4.7) Comércio. varejis~a .qe. outms :artigos de uso pessoal e .. doméstico. não especificados 

.anterlo~tnenfe - çompr~ende f)rtigos para habitação: de· vidro, cr.ist~I; porcelana, 
plástico, metalr madeira, vime, bambu e outros similares; panelas; louças, garrafas 

térmicas, escadas domésticas, escovas, vassoura~, cabides, etc, artigos de· cutelaria, 
papel e parede e similares- Cnae nl! 4759-8/99; 

INICIO E DURAÇÃO 

Cláus.ula .Sexta - A empresa Iniciou ~uas ·atlvldades em 10.12.1993 e •seu prazo de duração é 
indeterminado. 

ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula Sétima - A adm,ini$tração da emp~esa é exercida por CLÁUDIO JOSt FREITAS DE 
SAMPAiO,. com os .pod~res . e ·atribuições necessárias a i'e_g4lar a ·admtnistração ~ 
represent~çã·o da em.presa, .a~t9r1z.ado o uso do nome-empresarial, veçiado,. no entanto, em 
atlvid~des ·estranhas aoJ.nteresse. social ou assumir obrigações s~jà em_ favor ·de qualquer dos 

quotistas ou de ter'cel~os; ~em çómo onerar ou alienar bens Imóveis dei sodedade. 

EN.CERRAMÉNTO DCi EXERCÍCIO 

CBRTI71CO O JlB01STRO BM~7/09/2018 11:27 SOB Nº 20190366230 . 
PROTOCOL01 190368230 DB 25/09/2018 . CÓDIGO DE VllRI7ICAÇl0 1 
11804079973 . NIRB: 2260000553 2 . 
C J ~TAS DB SAMPAIO BIRJIL1 

JllllCUNl)() MOO.TO DB OLrvlllltA MONTBIRO J1mIOR 
SBCRBTÃJtIO- <H:RAL 

TllJUlSINA, 27/09/2018 
........ piauidigi tal . pi .gov .br 

A validllda deete docwaento, ee i-.pre••o fice eujeito & comprovaçlo de eue autenticidada no• respectivos portai s . 
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-Cláusu~~.":Ói~~~-·( • .0'.~Í<~t~{çj~ ~~ciál.~ln~ddirá ;C:oiri° o 'á~'C_r'clvlt, 1sendo:em 3i. ~é · dezemt).ro ae 
cada ano será·elaborado tnventário·~~balanÇo .pattimónial :f! balá'frço de resuÍtad·o :ec(in"6rnié6 , 
cabendo ao'tltulàr os ll.Í'c:foi:óti'.peí'das·apurados. . J 

. Cláusµla: NO"na ·•· D.eélaro"' qúê ~ão possuo. nenhuma. oútra empresa. dessa rrió~alidade 
reglstr~da. . 

OÊSIMPEOlMENTô.PARA O EXERcfttO.DA ·ADMINISTRAÇÃO . 

C~áµsufa D(éin,.a .. ·:O'Ad.m@strá~~nle'dara, sob as pe~as da ·1e1) de ·qóe não está lmP,~dldo de 
~xeréér·a ~.éfrnlóistr~lç,ão ,êla .sÓci~Ctadé,.por lei espeelal;_'.oo.·em«viftude de·'C'ohde·naÇão critninál, 
ou por-.~:e '.;~nc~'ntra~jQb ·~s ·:éfeltos · deJ~, a pena Q!.le·-vede, ainda que te"'poráriamente, o. 
a.césso 1a .~arg~s" 'pú°~ll'to#· '~·u ···p~r . Çririle ' fai'im!!ritar; ·d·~; ·pr:ev~ricaçã~, .. peita .óO, suborno, 
contusião;_ p~culatq,: o~>êot:ttra .a. economia. po'pula.r:;. ·contra· o ·sistema financeíro· nacional, 
coryti:a noi:trias' de def~sa.'da; co~cof~ência, ·cantta a?· telé!ÇÕes d~· consum~, fê· públlqt; ou a 
proprieê!à~e. '(art. 1:oú, § 19; c~/20<;2); · · 

Cláusula Décima Primeira :- ·A :empr~sa· possut 02{duas) . .filials com os seguintes dados: 

·a) Lo.c~liza!/q. 110. R14,q,.Sã0Jôaq, n.e· 967 - .térre.ci .... bairro Cenf(o. em Teresina-PI, .Cep: 
"64;~01·S~O,-,Ç1f.~l ·n~.!73~S2~873/qf)02-8?1 regl$trf!.da"na.JUCEPI sob· o n.e 22900071.29· 
'8 e~ '1.~.ó9.1994 'ç~qfos s,êgul#t.es objeto~ $9cfáls: 

Ól) Reparação.e manutenção de Gomputadore"s e de"equlpamentd{pe·riféricos·- Cnae 
.. n1t9sü~s/cio; 

Oi) Manut~nÇão· e. reparação. de máquinas de escrever, calcular e de outros 

equipamentos -~ã'o:elet~Óniê:os para·escritÓrlo-:- Cnae nº 3314.1 /09; 
·03) Cc>mérdó v:arejrs·ta de! m6~els-Cnae ne 4754·7/0~; 
04J Recar~a de 'caituchôs ·para ·eq~lpam'entos.Cle ·informátlca-·cnae,ne 4751-2/02; 

OS) Comércio .vareíí5ta.d.e.àrtlgos' esp·ortivos ·~··C·ha'e ne :476·3 ~6/0'2;· . 
06) Serviços de =o·rganlz~çãó de· feiras~ congressos).exposições:e fêstas - Cnae·ne 8230-

0/01; 
07) Comércio· vareJlsta e·spedali2ado de_ equipamentos 'de telefonia e co'municàção -

. ch·ae ·n2·4-zs·z-i/oó; · 
·o~) Corn~rclo ... ~ê!·~~jlsta espédallzado de eletrodomésticos e equlpam~n'tos de áudio e 

. vldeo- ·en~i'n~: iti.5"3-9;,oo•'; · · : · · 
• • • ·' •• ,., t • • •• ' .t . 

'09) Alu~uél éf~~1füi'qulnas ·e equlpamehfos pará escríto(io -·cn..ae'n!! 7?33~1/QO; 
• ... • • • ~. • :_. !'-· ·.-. .J • • • '." . • • ~ ... _. • •• ' •• l 

10)'Comerdo'Vâ"r"ejista·Cle g·utt~~ àrtigos de: t.i~o"p,f!ss(?al 'e.'dcmj~stlco não espetific.ado_s · 

anterjormehf~.:~· compreende ·a~tigos .. para hâbitação 'de/vidro, cristal, 'porcelà11á, 

C'BaTIPlCO o RSGISTRO !Ui 27/09/2018 11 : 27 °808 Nº 201803,82)0 . 
PROTOCOLOr 180368230 DB 25/09/2018. CÓDIGO DB VBRIPICAÇÃO : 
11804079973. NIIUI : 22600005532. 
e J PRBl:'l'AS Dll ' sAMPAXO BIRBLI 

JtADCUNDO KOYATO Dll OLIVSIRA KONTllIRO JWIOR 
SJICJtSTiRIO-<DRAL 

T11RBSINA, 27 /09/2018 
....W.piauidigital .pi.gov . br 

A validade <IA•t• docwient.o; se i1111ceaao, fica suje.\to 6 comprova9lo· d• aua autent.ici~d• no• re,.Pectivoa ·portai• . 
_. IAfo~ndo ••"• raapectivo• c6d~go• de 'r•rJ..Liaaç&o • ;. 
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·piástico,:metat m~d~ira, yl~e;·. bamb.tl' e o~~ro~ ~i~Ji.ares~ papel as, lou~s, ·gárrafas 
:térmicas; esêàdá's dó.m~ittcâs', · e~co~a.s, vassouras, cabides, .. etc; ifrtlgos de 
cut~faria,. papel ê.jjarede e;sJmllar'es - Cnae: ne.,4759~8/99; · 

1'~) Cori1é'~cio varejist!'I de àr.tlgé?s·de.papelaría-: Cn~e ;h! 4.7~l-0/03; 
li) :Aluguel d~ eq:~1pa:me11tos. recreativos e esp<>rtiv~s -Çnae n? 7721-7 /00; 
13) Seryiçd.s·de encaéfernaçJo e plastlfica·ção ...:'<:;nae i19'1822-9/0i; 

14') éonsul~oria · e~· ~ec.09t0g~a ·~~ .ínformação·-Cna·e rye' 6.204.Q/OO; . 

15) .Comérdó varefls.ta-d.e.~uve_nires, bijuteflas .e.,art~$.a·.nato~..- ~nae l'\9 4789~n; . 
1~) Outras ativ.ldád~s 'de. er1~1n'o:n·ão· especlfi~dàs.âijteríór'n\eritê .- compreende cursos 

de edu~açãó :prpfis~io~'âi:~:de nfvei '1;>ásico, .de · du~açãb ~arlá·~'~t, · ·de~tihados a 
.. qoalificar e r~quatifi.car .os trabalhadores - Cnae f19 859~·6/99;.·. 

17) .'com~rcio varejista especializado de equipamentos e supflmentos de informática -
,' Cna~:n~ 4'1s1:.i/01; .. . · . 

1~) q,'l')'lé,rcic>'v~r.eJisfa ,.de:~atérjafs de:consfrução em geral Cnae n!l 4.744-0/99; 

l~) .. Corilér~i~· ·v~re}i~·~~ a~ ·pr9dutos allrit~~t.f~io~ em .:geral. o'u especlall;ado em 
produtos· anm:erítidos' .. não 'éspeélftca.dos· ~nte.riormen·i~ - compre.énd~. produtos 

· naturais e dietéticos .. ,comidas c~ngelaéfa.s; meJ, etc, café ·moído, s~rvetes, 
.embalados, e·m potes·e ~Imitares- Cnae ne 4729~6/99i 

20) ·confecção, so.b medida; de roupas p~o.fissionais- Cnae nll 1413-04/02; 

. iiJ Coméi'clo .. ·váre,ls~a.de équlpamentos para es~ritótio-Cnae rí1i 47S9-0/07; 

2~} Co'mérclc> varejls~a·de!tecicios- Cnae ne·47.55.s/Ol; 

Ú) Comercio v~réjlstá'-:éle;ar:tlgos de cama,.mésa e banho-·cnae n2 ~7ss-5/03; 
Ú) 'com'érclo vare}isi~ ~p~ciêfüz~do de °inst~ú·m~n'tos musicais ·e aces$ór'ios - Cnae net 

.. • • ·. • . l • J .' '. 

4756-3/00; 

25) Comérc!o a vareJo·aé:P.eças e acessórios no\{os,para \>efcúlos .autómotór~s ·-cnae 

n!! 4.530-.? /0.3;. 
2ô°) Comercio. v_ar.~)ls_ta:.de·brlnquedos e artigos recreatl.vos - Cnae· nº 4 793-6/01; 

27) tÓmé.rCJó ~arejls~~:.d~ ·artlg~s méd icofe~ ortopédicos -cn,ae n!! 477-3-3/00; 

28) Com.é'rcí9. va·rejl$t~ . 9~Je_r'(.agens e· ferral')'l~·~tas-Cnaé n9 4744.-.0/0i; 

.;i~.)-eom·~rcl~ v~~êii~',de:~l.çado~ - Cnc!e n2 4,~82•2/01; 
30) Mediçãó de con$um(>°d~ energia .~létriea1.gás e_;ágüa -tnae n9 8299·7i01; 

31) r>reP.aràção de._documentos. e se·rviços e·~pectanz~dos· de: ap~'io ·a~ministrativ.o não 

éspecíUEa~9s .ariferior!'!'en.te • c9m.preepde prepa_ro de· docum~ntôs, servlç~s de 
dlglfaçã-0 Ci~{ te><(os; ser'Viço's' 'de preench1roe(1to :dé formulár,los - criea· n° 8219-. .. . . -

CJ/99; , 
32) lni i:>r~~~:io d.e)nà·~er-!a:f pa rªJ.1so. pu bJititá'tlo. ;-·Çn ae .ne '181;3~wo ~; 
33) Rep.aração e;~manut~nião. de ,e~ulpamentos~ elettoele.trônlcos de uso pessoal. e · 

doméstico .•. :C:nae·n2rgs2i-S/OO; 
34) Prod~çã'o ~ ,prom:oçãQ de·eyentos esportivos ;...cnae n•:93i9.:..ifoi: 

P'JUCEPI 
~ri:iii 
"'"'""l)t" 

CllRTIFICO. o RBGISTRO IQf 27/09/2018 11127 SOB w• 20180368230 . 
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35} Con1ércio ~ar.ejlsta de lívros - Cnae n2 4761-0/pl; 
36} Co~\él'do varejista de '!lateriais de constn-!ção-nã6 ~~f)eciflcS1d9s anteriormente ~ 

cor:npre~nd~ cimento, .portas, cal e mate-riãl e~ construção ~m gerál - Cnae · n2 
4744-0/05; 

37.} Serviços de pintura ~e edifícios em geral ..... Cnae n2--433G-4/04; 

38) 'Com~rclo \larejlsta de m~terial elétrlco - Cnae n2 4742-3/00; 

3'9) Apficaçã·(> d~ revestir:nentos e- de resinas em -interiores e exteriores - Cnae ng 
4330-4/0$; 

46) Out~as o~ras de Insta.lações em construções n·ã:o ·especificada!! ant~r!ormen'e -
-~ompreende a instá"lação_de sistemas de limpezjl por vácuo-Cnae ni-4329-1/99; 

41) Instalação de portas, j;melas, tetos, divlsórias e armários embutidos de qualquer 
material- Cnae ne_ . .i330-4/Q2, 

42) Instalação de máquinas e equipamentos industriais -Cnae n2 3321-0/00; 

4~} lnstalação·e m~mutell~lo elétr:lca - Cnae n2·4321-s/oo·; 

44). Reparação e,manutenção de equipamentos de comunlcação-Cnae n2 9512-6/00; 

45) Comércio varejista de madeira e artefatos - Cnae nll4744.0/02; 

46} Apart-hotéls - Cnae' ne -5510-8/02; 

b) Locolltada na Av.Nosso Senhora de Fátima, ne 789 :- bairro "de F6tlma' em Teresina-P;, 
C~p:_ 64.048-1.~0,_ CNi'{ ti.é ·13.852.873/0003-68, reg(stra~a na JUCEPI sob o n9 

2290011547-3 em 12.03.2007 com os seguintes objetos socla1s: 

l}Reparação e ma_nµt~nção de computaqores e d.e-equipamentÇ>$ periféricos -Cnae n2 

9511-8/00; 

· 2) Manutén_ção · e repatiição de máquinas de ~scre'1er; calcular e de outros 
equipamentós n·ão-eletrônlcos para escritório- Cnae n9 3314.7/09; 

3} Comérc.lo varejfstê! de móvels-Cnae nº 4754-7/01; 

4) Recarga· de cartuchos para equipamentos de informãtica-Cnae-n2 4751-2/02; 

5) Comé·rdo varejista de a'rtlgps esportivos- Cnae 02 4763'"6/02; 

6) Serviços de o.rgan.iza·~o de feiras, congressos, exposições.e festas - Cnae n9 82-30-

0/01; 

7) Comércio va·rejlst_a es~e"clalizado de equipamentos de telefonia e ~omunicação -

Cnae n2 4752-i/OO; 
8) Comércio varejista especiaJlzado de eletrodomésticos _e equipamentos de áudio e 

vídeo - Cnea-nQ· 4"753-9/00; 

9) Alugµel de máquinas' e·.equipamentos para escritório- Cnae n!! 7733-1/00; 

10)-Lanchonetes,_.casas de chá, de sucos e similares-.-Cnae n~·5611~2/03; 
11) Comércio vârêjlsta de outros artigos -de uso pessoal e domés'tlco não especificados 

·anterlormént.e - compree~de artigos para habitaç~o ~e vietro, cristal, porÇelana, 

CJ:RTIPICO o REGISTRO KM 27/09/2018 ll t 27 SOB N· 20180368230 . 
PROTOCOL01 180368230 DB 25/09/2018. CÓDIGO DE VKRIPICAÇÃO: 
1180•079973. Nl:RBt 22600005532. 
C J FRJlITAS DB SAMPAIO BIABLI 

JUIDIU)lt)O NONATO DB OLIVBIRA MOMTllIRO JÕNIOR 
SECJUITÃJIIO·G.UAL 

TBRBSrNA, 27/09 / 2018 ' 
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plástico! meta\, madei~, vime, bambu e outros.simllar.es, .panelas, lo~Ças, garrafas 
térmicas·; eseadás domésticas, escovàs, veis$ôur.a.s, cabldés, etc, artigos de 

aJtelarla, papel e ·parede. e· similares - Cnae nv· 4759-8/99; 

12) Comercio varejista de artigos de J)apelarla-.Cnae n2 4761-0/03; 

13) Aluguel de equi"pamentos recreativos e esportivos - Cnae nv 7721-7 /00; . . . 

14) ServlÇós de encacteríiáÇJ.o é plastlflcação -Cnae ri!! 1822-9/01; 

'15) Co.n~.Ultoria em ·~ecp:ologla da Informação.- Cnae !)~ 6204·0/00; 
16) Comércio va·tejisfa -.cte suvenires, bljuteria·s e artesanatos - Cnae n2 4789-0/l; 
17} Outras .atiVldad~s ;de,.ensino não especificadas _antetformente - compreende cursos 

de educação profissional de nível b~s.!co, de · dura~ão vatíável, d~stinados a 

qualifkar e requalifieàr os trabalhadores- Cn~e n2 8599-6/99;. 

18} Comércio varejista especializado de equipamentos e·.suprimentos de Informática -

Cnae n9 47S1J2iO.l; 

)9} .Comércio varejlst~ de.materiais de construção em: geraJ Cnae n!! 4744-0/99; 

20} Comércio va·rejÍsta de: produtos alimentícios em geral ou .especiall~ado em 
proclu,os allmentlcios ·não especificados a!lterlormente • c;ornpref7nde produtos. 

naturais e dietéticos, co.mldas congelad~sí . mel, etc.1 café mQf~o, sorvetes, 

embalados, em potes e .slmilares·-Cnae n2 4729.:.6/99i 

.21) Confecç.ão, sob medida, de roupas profissionais- Cnae nV 'l413-04/02; 

22) comércio varejista.de equipamentos para.escritório - Cnae n!! 4789·0/07; 

2.3) Cornércio.Vãrejfsta de tecidos -Cnae n!I 47SS·5/01; 

·z4) Com·êréio.varejistá'de,artlgos.de cama, mesa e banho - CNae ng· 4755-5/0S; 

25) Comércio varejista especializado de instr.umentos· musicais e acessórios - Cnae n2 
4756-3/00i 

26) Comérclo·a v~r~jo de peças e acessórios novos para veículos ·aufür'Mtores - Cnae 

n2 4530-7/0~; 

27) Comércio '{areji~ta d.e .brinquedos e artigos recreativo~ .,.. Cnae nll 4763-6/01; 

28) Comércio vatej1sta d~ artigos médlcos·e ortopédicos - Cnae nt 4773-3/00; 
29) Çomerdo lw'.arejista de·ferragens e ferr.an'lentas- Cnae n 11 4744-0/01; 

30) Comércio varejista de calçados - Cna~ n2 4~82·2/01; 
31) Medição de consumo de energia elétrica, gás e água - Cnae n~ 8299-7/01; 

32} PreparaÇão.de d~umentos e serviços especializados de apoio administrativo não 

es·peclficado~ anterior~ente - compreende preparo de docume.ntçs, serviços de 

digitação de textos, serviços de preenchimento de. formulários - Cnea n!! 8~19-

·9/99; 

33) lmpressãQ de ro~terl~'l Rara u~o publ.icitário, - Cl'}ae !'fe 1~13,Q/Ol; 
34) Reparação-e. manutenção d.e . equipamentos eletroeletr6nicos d~ uso pessoal e 

domés~ico .'""' Cnae n2· 95Z1-5/00; 
35) Prodµç~o·e· promo.ção de ,everitos esportivos-Cnae n• 931·9~1/01; 

CIUITIPICO O RllGISTRO EM 27/09/2018 11127 SOB N• 20180368230. 
PROTOCOLO: 180368 230 DB 25/ 09/2018 . CÓDIGO DB V11'.RI FICAÇÃ01 
1180407997) , NIRB t 22 600005532 . 
C J PRB%TAS DB SAMPAI O BIR•LI 

JlAIKUNt>O WO.la.TO DB OLIVSI RA MOlllTllIRO JONlOR 
SKCRllTÚXO·GBRAL 

T.aJUfSI .lfA, 27 /09/2018 
www . piauidigi tal .pi .gov.br 

A vali dade de•t.e docum.nto , • • impr•••o, fica •ujeito A comprovaçao d• •ua autenticidade no• r espect ivos portais . 
Infor.umdo ••ua resp9Cti.-o. c6cli~ de veri.Licaqlo 
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36) Cómércio varéjlsta de lívros - Cnae n2 4761-0/01; 

37) Comércio varejista de materiais .de con·stru~o hão-especificados anteriormente -

compreende cimento, portas, cal e mátetlal em construçã'o em geral - Cnae n9 

4744-0/05; 

~8) Seritiços de .Pi~tura de edl_fícios em geral - Ctiaé n9 4330-4/.04; 

39) Comércio vârejista de material elétrico - Cnae nl! 4-742~3/00; 
40) Aplicação de· revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - Cnae n9 . . . . 

4330-4/P~; 

41) '.Outras obras de instalações em construções não espeélflcadas anteriormente -

co~pr~ende a Instalação de sistemas de limpei:a por vácuo - Cnae n2 4329-1/99; 

42) Instalação de portas) ·janelas, teto.s, divlsória.s e arm~rlos embutidos .de qualquer 
material- C.nae nQ 4330-4Í02, 

43) Instalação de máqulnas·e equipamentos lndustrials - Cnae n11 3321-0/QO; 

44) Instalação e·.manutenção elétrica - C.::n~e nl! 432.1-5/ÔO; 

4s-) Repa·ra~ó·e manutenção de·equlpamentos de tomunfcação-Cnae n9 9512~6/00; 
46) Comércio var.ejista de madeira e·artefatos - Cnae ne.4744-0/0i.; · 

47) Apart·hotéis-Cnae no 5510-8/02; 

ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINtÃO DE FILIAIS 

Cláusula Décima Segunda : A empresa poderá a qualquer tempo abrir e fechar filial ou outta 

dependência, mediante. a alteração contratual; 

DO FORO 

Cláusula Décima· Terceira - Pica eléito o foro de Teresln~-Pi; para o e-xerdclo e o cumprimento 
dos direitos e obrigações res\jltantes deste lnstrument_o c.onstlt~tivo de EIREU; · 

Assil"('I, fai lavrar o prese.nt.e em via .Õnica, destinado ai) registro. e arqul\lamento na Junta 

,- Comercial do Estado do Plaul, para que produza seus jurldicos e legais efeito!>. 

~ 
)'. 

o 
~,. 
~ 

Tereslm;i-PI, 27 de agosto de 2Ó18 

CIDlTill'J:CO O RaQISTRO 'BK 27/09/2018 11 127 SOB N• 201803682)0 . 
PROTOCOL01 180l682l0 DB 25/09/2018. CÓDIGO DB VSRIFICAÇlo: 
11804079973 . NillB: 22600005532. 
C J l'U:IT.U DB SAMPAIO JnJUILI 

RAiMVNDO NONATO DB O~IV•IRA KOHTBIRO J1hlIOR 
saciurr1:Jt10-asRAL 

TJnlBSINA, 27/09/2018 
www. piauidigital . pi.gov . br 

A validade cleate clocuaento. ae iaipreeao, fica aujeito 6 c~rovaç&o de aua autenticidad• no• respectivo. portai•, 
Informando aeua respectivo• códigos de varifica9lo 
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AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL 

A Junta Comercial do Estado do Piaui certifica que em 25/09/2018, foi realizado para a empresa C J FREITAS 

!DE SAMPAIO BIRELI, o registro de eventos para sua(s) tiliais(s), conforme segue: 

180368230 20180368230 002/ 024 

180368230 20180368230 002/024 

• 

• 

22900115473 73.852.873/0003-68 Avenida nossa senhora de fÁtima 789 

22900071298 73.852.873/0002-87 Rua sÀo 'oÃo 967 

CJlaTIVICO O R&GISTRO BM 27/09/2018 11:27 SOB N" 20180368230. 
PRQTOCOL01 180368230 DB 25/09/2018 . CÓD100 DS VSRIPXCAÇlç1 
11804079973. WXRlll 22600005532. 
C J n.&rTAS DS SAKPAXO KI:llBLI 

RA1MUHI>O NONATO DB OLIVJIIR1. MOllTBillO JWxOR 
SBCllJITÃRlO· aBRAL 

TlllUISXlCA, 27/09/2018 
....... piaui4igital.pi . gov.br 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

EXTRATO DE CONTRATO 

Processo Administrativo 034 /2020 - CPL. 
Procedimento Licitatório: nº 018/2020- DSP. 
Modalidade: Dispensa. 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos 
hospitalares e de Proteção Individual, voltados para o enfrentamento da 
disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de 
Campo Largo do Piauí-PI. 
Contratant e : Município de Campo Largo do Piauí- PI. 
Contratada: C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP (MICROSERV HOME 
& OFFICE). 
CNPJ da Contratada: 73.852.873/0002-87. 
Endereço da Contratada: Rua São João, n º 967, Bairro Centro, CEP 
64.001-360, Teresina-PI. 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura, ou ao término total da 
Prestação. 
Valor Total: R$ 14.490,00 (catorze mil, quatrocentos e noventa reais). 
Fundamento Legal: art. 24 inciso 1 da Lei n.º 8.666 / 93 e Lei 13.979/20. 
Fonte de Recursos: Enfrentamento Covid-19. 
Assinatura: 15 de julho de 2020. 

Campo Largo do Piauí-PI, 15 de julho de 2020 . 

ROMULO 
PREFEIT 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64. 148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2020 - CPL 

DISPENSA N° 018/2020-DSP 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL, VOLTADOS PARA O 
ENFRENTAMENTO DA DISSEMINAÇÃO E 
O COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), NO MUNICÍPIO DE CAMPO 
LARGO DO PIAUÍ-PI, QUE ENTRE SI 
FIRMAM O MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 
DO PIUAÍ-PI E C J FREITAS SAMPAIO 
EIRELI EPP, NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIUAÍ, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n. 0 01.6 12 .794/0001-65, com sede na Rua 
João Pereira dos Santos, s/n - Centro, representado neste 
ato pelo Prefeito Mun icipal, Sr. Rõmulo Aécio Sousa. 

CONTRATADA: C J FREITAS SAMPAIO EIRELI EPP, empresa inscrita no 
CNPJ : 73.852.873/0002-87, com sede na Rua São João, nº 
967, Bairro Centro, CEP 64.00 1-360, Teresina-PI, neste ato 
representada por seu r epresen tante legal, Sr. Cláudio José de 
Freitas Sampaio, CPF: 240.303.763-04 . 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre 
si ajustado o presente Contratação de empresa para aquisição de 
Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para o 
enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-
19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, conforme a Dispensa nº 
018/2020, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, b em como Le i 13.979/2020, aplicando-se-lhes, 
supletivament e, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de 
direito privado, b em como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de 
Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para o 
enfrentamento da disseminação e o combat e do Novo Coronavírus (Covid-19), 
no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

A Prestação do Serviço, ora contratado, foi objeto de dispensa de licitação, de 
acordo com o disposto no art. 24inciso1 da Lei n.º 8.666/93 e Lei 13.979/2020. 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente 
contrato, ao procedimento de dispensa n º 0 18/2020, bem como à proposta 
firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo de 
Dispensa e são partes integrantes e complementares deste Contrato, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

1- efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido 
neste Contrato; 

li - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor 
Administrativo Financeiro; 

• CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

• 

1 - executar o presente contrato em estrita consonância com os seus 
dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta; 

li - prestar o serviço objeto do contrato em estrita concordância com 
as especificações constantes do Processo Licitatório, Dispensa nº 018/2020; 

III - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, os serviços/produtos prestados em que se verificarem vícios destoantes 
do padrão normal; 

IV - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

V - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes 
da execução do contrato, inclusive impostos, taxas , emolumentos e suas 
majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 
encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

VI - utilizar na execu ção do presente contrato somente pessoal em 
situação trabalhista e securitária regulares; 

VII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no procedimento de contratação . 

VIII - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas 
acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará por até 12 (dozes) meses a partir de sua assinatura, ou 
ao término total do fornecimento dos objetos, prevalecendo o que ocorrer 
primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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"O Povo em Primeiro t.ua•r " 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento 
licitatório . 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos 
do Enfrentamento COVID-19 no elemento de despesa 33.90.30 - Material de 
Consumo. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 14.490,00 (catorze 
mil, quatrocentos e noventa reais), conforme proposta de preços apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a 
manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo
se o mesm o percen tual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor 
e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta à época. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico
financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA qu ando da entrega 
da fatu ra de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos jun to 
ao fornecedor, qu e será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de 
preços relativamente a fatu ras anteriormente entregues, mesmo que essas 
ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, 
ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao pú blico em geral, devendo ser 
repassados ao CONTRATANTE os descontos prom ocionais praticados pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de uma só vez, em moeda nacional e por meio de 
cheque nominal a firma contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito após a aquisição do produto 
contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente 
atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, 
não haverá, dentro deste prazo , isto é, da apresentação da cobrança à data do 
efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor 
Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro , todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta 
ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n. º 8.666 / 93. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE 
observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado 
do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do 
Dispensa. 

PARAGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos 
fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela 
CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de 
pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente . 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos 
motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8 .666/93, sob qualquer uma das formas 
descritas no artigo 79 da mesma lei . 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da 
inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a 
espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e 
legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n. 0 8.666/93, 
cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, 
no prazo previsto no parágrafo único do art . 6 1 da Lei n. º 8.666/ 93. 

• CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando
se o que dispõe a Lei nº 8.666/ 93, suas alterações e demais preceitos de direito 
público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA- DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, Estado do Piauí, da Justiça 
Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presen te contrato 
lavrado em três vias, assinam as partes abaixo. 

Campo Largo do Piauí (PI}, 15 de julho de 2020. 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro C EP 64. 148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

ITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS 

CPF 

CPF 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PJ 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 / 2020 - CPL 

DISPENSA N° 018/2020-DSP 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL, VOLTADOS PARA O 
ENFRENTAMENTO DA DISSEMINAÇÃO E 
O COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), NO MUNICÍPIO DE CAMPO 
LARGO DO PIAUÍ-PI, QUE ENTRE SI 
FIRMAM O MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 
DO PIUAÍ-PI E C J FREITAS SAMPAIO 
EIRELI EPP, NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIUAÍ, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 01.612.794/0001-65, com sede na Rua 
João Pereira dos Santos, s/n - Centro, representado neste 
ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Rômulo Aécio Sousa. 

CONTRATADA: C J FREITAS SAMPAIO EIRELI EPP, empresa inscrita no 
CNPJ: 73.852.873/ 0002-87, com sede na Rua São João, nº 
967, Bairro Centro, CEP 64 .001-360, Teresina-PI, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr. Cláudio José de 
Freitas Sampaio, CPF: 240.303.763-04. 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre 
si ajustado o presente Contratação de empresa para aquisição de 
Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para o 
enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid-
19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, conforme a Dispensa n º 
018/2020, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, bem como Lei 13.979/2020, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de 
direito privado, bem como m ediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de 
Equipamentos hospitalares e de Proteção Individual, voltados para o 
enfrentamento da disseminação e o combate do Novo Coronavírus (Covid- 19), 
no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

A Prestação do Serviço, ora contratado, foi objeto de dispensa de licitação, de 
acordo com o disposto no art. 24inciso1 da Lei n .º 8.666/93 e Lei 13.979/2020. 

Rua João Pereira dos Santos, s/n - Centro CEP 64.148-000 - Campo Largo do Piauí - PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente 
contrato, ao procedimento de dispensa nº 018/2020, bem como à proposta 
firmada pela CONTRATADA. Esses docu mentos constam do Processo de 
Dispensa e são partes integrantes e complementares deste Contrato, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

1 - efetu ar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido 
neste Contrato; 

li - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor 
Administrativo Financeiro; 

• CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

• 

I - executar o presen te con trato em estrita consonãncia com os seus 
dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta; 

li - prestar o serviço objeto do contrato em estrita concordãncia com 
as especificações constantes do Processo Licitatório, Dispensa n º 018/2020; 

III - su bstituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, os serviços/produtos prestados em que se verificarem vícios destoantes 
do padrão normal; 

IV - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não exclu indo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

V - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes 
da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas 
majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 
encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

VI - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em 
situação trabalhista e securitária regulares; 

VII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no p rocedimento de contratação. 

VIII - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas 
acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará por até 12 (dozes) meses a partir de sua assinatura, ou 
ao término total do fornecimento dos objetos , prevalecendo o qu e ocorrer 
primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n º 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento 
licita tório . 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos 
do Enfrentamento COVID-19 no elemento de despesa 33.90.30 - Material de 
Consumo. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 14.490,00 (catorze 
mil, quatrocentos e noventa reais), conforme proposta de preços apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a 
manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo
se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor 
e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta à época. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico
financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega 
da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aqu isição dos produtos junto 
ao fornecedor , que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de 
preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas 
ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, 
ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser 
repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de uma só vez, em moeda nacional e por meio de 
cheque nominal a firma contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito após a aquisição do produto 
contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente 
atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, 
não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do 
efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atu alização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor 
Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as 
ocorrências r elacionadas com a execu ção do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta 
ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n. º 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE 
observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado 
do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do 
Dispensa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos 
fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela 
CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de 
pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente . 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos 
motivos dispostos no art. 78 da Lei n. º 8.666/93, sob qualquer uma das formas 
descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de resc1sao administrativa decorrente da 
inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a 
espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e 
legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n. 0 8.666/93, 
cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, 
no prazo previsto no parágrafo único do art. 6 1 da Lei n. 0 8.666/93. 

• CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando
se o que dispõe a Lei n º 8 .666/93, suas alterações e demais preceitos de direito 
público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, Estado do Piauí , da Justiça 
Comum, para dirimir as qu estões derivadas deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato 
lavrado em três vias, assinam as partes a baixo. 

Campo Largo do Piauí (PI), 15 de julho de 2020. 
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