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SEGUNDA ÂLTER{ÇÀO, E CONSOLTDAÇÃO DO EMPRESÁRIO

IIrIDIVIDUAL: À' G. N' DALUZ

ANDR-E GUSTAVO NOLETO DA LUZ, Brasileiro, ca;ado ettt tte,'.tl! 
-9t 

conrunhio p::lt1l d,"

Úeni eurpresario, l1{ltural de Sio Joâo dos Palo§ - MA, nascido cnr 14i06/19E2' ponador da cedula dc

tdeniid.rje n I t?264J993 SSP-lvtA, CPF n'921.301.353-15. residenlc e donriciliado na Rua 2l de

eirii,-in - C.ntro - Sio Joãer dos Patos - ItA - tuÍa - 65.665-000.'Iitrlar da ênlprtsâ A' Gl N. ?1
LUZ. conr sedc na Rtra João Pesse'a no 154 - Ccnt[o - Sío Jcüo dos Patos - Ma - 65'665'000'

ãl;r""a" * irr," conrcrcial do Estado do l{aranhão sob o N1RE 21101671196 em 28i09/2009.

inicrita no CNPJ sob o n" I t.242.79010001-18, resolve altcrar, e cons.'lidar a empresa nrediante as

seguintes clárlsuli15:

CLAÚSULA PRf ÍEIRA: Fica altcado o objeto social pata:

Conrercio vaejista es;lecializado dc cquipamentos c strprinlêntos de inlLrrmática -4751-2l01
Recarga de cartucl»s Para equilrlnêntos de inforr áti§s-475l-2'02
ôàmcicio uarelisra espccializad'o de eletrodontést ice'rs e equipanrentos d6 611dis ç vi!3çr -4753-9l00
Comercio varejista de nioveis - 4754-1101

Conrcrcio varejista de ârtig,)s dt pâpelaria - 476 I -0/01

Comercio varejista de cquipanlcntos para csclitório - 4789-0/07

Aluguel de maquinas e cquíparllcntos pâro eleritório - 7733'll00.-. 
.

Re1:r-araçao c nr'rnutençIo de cornputadores e tlc equ ipanrentos PerifériiL-ls - 95 I l-8/00

CONSOLIDAçÃO DE EMPRESA INDIVIDUAT

CL^ÚSULA PRIMEIRÀ: O tt.rrrrc etrtpresarial é: Â. G. N' DÂ LUZ

CLAúSULA SEGUIT'DA: O endereço da enrprcsa é: Rua João Pes;.ra no 154 ' Ceritro - São João dos

Pârôs-I\ía-65655-000

CLAÚSULA TERCEIRA: O objetc Socialda enrpresa ú:

õo,l"i"io varejistn esp..cializrdo àc eqr,ripanrcntos c suprime.tos d€_ infornrática - 4751 -2l01

Recarga de cartuchos para cquipamentos cle in[ormárica - 4751'Lís]

com"ãio uur"ii.t" cspcsializad'o dc cletr oclo rrlést icos e eguip:lmentos de áudio e vÍdeo - 4753-9/00

Corrcrcio vatcjista de movcis - 4754'7/01

Conrcreio varejista de artigos de papelaria - 4761 '0/03

Conrercio varejista de e.luipantentos para escritório - 4789-0/07

Aluguei de nraquinas e equipamentos Para escritório - 7733-ll00.-. 
.

Repiração e minutcnçilo dc contputadores e de equ ipanrerttos periféricos - 951 l -8r'00

CLÁUSULA QUÂRTÀ: O capíal s,-rcial da enrprcsa é de RS 40.000,00 ( Quarerrta ivÍil Reais )'

intcgraliiado cnr ni('cda corrcnte do Pil is

CLÁUSULA QUINTA: O erercicio s.''cial etrcetra enr coincidência com o encenanlênto do ano civil,

ou seja, 3l de dczenrtrro de caJa allo.

CLÁUSULÂ SEXTA; ,A ACminirrrasãa da e.rp.csa é c;retci4a Pelo sóciô ANDRE CUSTAVO

úóigfO ol LUZ, rêpr.1set1:ído.a rriva c pÍi;sivante,rc, judicial e ertrâjud ic ia lmeiltc, podendo

praticar todrrs os atos conipreendldos no objelo si'cial, sclrlp:e no intetcssc da socic'jade

cLÁu§uLA §ÉTIMA: O c»rprcsário declan. sob as perras da lci, inclusive que sâo velidjcas todas

* infã.,raço.t prest.,dis neste inslrtrrrlerrto e qrranto ao disPosto no aíigo 299 do Código-Penal' ntro

.i.i'lrrp.ilã"'0. Êricrüer erivid;;e cnrprcsária c não p,r:juir ourro rêgisrro conto Empresário

lndividrral no Pais
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SEGUNDA ALTERAÇÃO' E

iNutvtouu.' A. c. N. DALUL
CONSOLIDAÇÃO DO EMPRISÁRIO

CLÁUSULÁ OITAYA: tica eleito o lbro dâ cidade de Sâo lo:io dÔs Patos - Ma' conurca desta

ii.ài r* r.t"r"er qtrrisquer litígios oriundc's do Presêrrte uto

E, pi'r csiar devicra,,"i'::::'i.'.:L'X""'i;H:lffili:IÊ,il:.jl'iil:,'.il}"":'i:lt"T"Ii:*'3:fl
reLlr e datí, levaln'no ao reg§rro r

jurídicos e legais cfeitos'

Sil.1 João d('s Pülos, 25 de Jaleiro de 202 I '

Andre Gustn',o l.'oleto dl Luz

Enrptesrírio



MINISÍÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Dest utocrâlização' Gastão e Govemo Digital

Sêcretaria de Governo Digital

Dêpâítâm€nto Nacional de Registro Empresarial e lnt€gração

cEnÍttICO O t!o:6tno trl 26l01/tozl Ur'! Sor nt 2!:l0ooo"l'
trorcCol::!oooo"' DI 2 6/01/2c21'
aoo'oo or *ttti" íro' l21oo'91'o'' cxeJ Df, tEDEt 

'11":'9ooo01!''Írt'! 211015?7';6' C(', lfErfo' DO tt"tátro txr 05/01''2021'

JUCEI'!Â ^. 
o' '' ôr !'z-E

ttLilr'rtEnÉr roDttgrÍ" ]cüDollçà
tld'.!Áiar_6Íart

w 
'@!""'cll'$'14'br

r nri.\.. {.... ü- ,É- .. r. t,y..' ^:.':".';;::1,1.i;;:-:.,-l'"1',lli,l'i;;"'
l:::-, ' r-ü
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ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa A. G' N. OA LUZ-ME consta assinado digitalmente poí:

rDENnFlcAÇÁo Do(s) ASSINÂNrE(S)

NomeCPF

ANDBE GUSTAVO NOLETO DA LUZ92130135315
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrelaria da Rêceita Federal do Brãsil
Procuradoria-Geral da Fazendâ Nacionãl

CERÍDÃO POSITIVÂ COM EFEITOS DE NEGÁTIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUÍOS
FEDERAIS Ê À DíUDA ATIVA DA UNIÀO

Nome: A, G. N. DA LUZ
CNPJ: í 1.242,790/000138

Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de
responsabilidâdê do sujeitc passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas. é certificado que:

1. constam dêbitos administÍados pêla Secíelaria dâ Rêceitâ Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos teÍmos do ãí. 151 dâ Lei no 5.172, de 25 de outubro de '1966 -
Código Tributário Nãcional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que delermina sua
dêsconsideraçáo pãÍa Íins üê cerlificaçáo da regulaÍidade fiscal, ou ainda náo vencidos: e

2. não constam inscriçÕes em Divida Ativa da Uniáo (DAU) nâ Procuradoria-Geral da Fazênda
Nacional (PGFN).

ConfoÍme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos êfeitos da ceÍtidáo
negativa.

Esta êeÍtidáo ê válida para o estabêlecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo. para
todos os ôrgáos ê fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à siluaçáo do
sujeito p?ssivo no âmbito dâ RFB e da PGFN e abrangê inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágraÍo Único do arl. 't l da Lei no 8.212, de 24 de iulho de '1991.

A aceitação desta certidâo êslá condicionada à veÍificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb-gov.br> ou <http://www.pgÍn.gov.bà.

Cerlidáo emitida grâtuitamente com base na PortaÍiâ Co
ura ui;cl0ã

e2Í1çt4)t4. " .'
râ d0 ti t? t it-t,, .',lL

ALI'TENCID,'\[
VI,;IIFICAI ,,

Dala:

Emitida às 10:4'l:00 do dia 1710112022 <horâ e data de B
Válida âté 1610712022.
Código de controle da cedidáo: F0B2.4471,08F6.8678
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

&



l

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Data da 0110412022 10:16:16No Certidão: 048904122

lnscrição Êstâduâl: 123221331

Razão Social: A. G. N. DA LUZ

Endereço: RUA JOAO PESSOA,

Telefone: (99)35513228

CPF/CNPJ: 1 1 2427900001 38

154 CEP: 65665000 - CENTRO

i,lunicípio: SAO JOAO DOS PATOS

Certificamos quc, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaría,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, âdministrados por êsta Secretaria, em nome do sujeito passivo.acima

UF: MA

uf,upüruaidentificado. Ressalvado, todavia, à F azenda Pública Esta

venham a ser apuracias e não alcançadas pela decadênci

Validade da Certidão: 120 (cento e vintê) dias: 3010712022.

a t'1ue

Ilzr{aL

I

i
t

i
I

I

A autenticidade desta certidão deverá se: confirmada no ende
http:l/portal.sefaz.ma.qov.br/, clicando no item "Certidões" e em s etr" alidaçao de Ceftidão Nêgaliva
de Débito"

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãoi 01 lO4l2O22 10:1 6:16

i
,\[

L



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíV|DA ATIVA

mo

No Certidão: 02221C!22 Data da 01l14l?022 10:17:08

lnscriçáoEstadual: 123221331 CPF/CNPJ:11242790000138

Razão Social: A. G. N. DA LLIZ

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 154 CEP: 65665000 - CENTRO

Têlêfonê: (99)35513228 Município: SAO JOAO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a reatização das consultas procedidas no sistema desta SecretaÍia e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n' 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos arligos 240 a

242 da lei no 7.799, de 1911212002, bem co

outubro de 1966 (Código Tributário Naciona

nome do sujeito pessivo acima identificado.

eml) n

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 301071202 1)ata'--

A autênticidade desta certidão deverá ser coníirmada no end

http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e e
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

I
I
t

Ção de Cêrtidão Negativaa

Data lmpressãoI 01 lo4l2A22 10:1 7:08

205 da lei l- 25 de

.1ã-



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO E
DíVI DA ATIVA TRIBUTÁRIA

certiÍl.3mosapÓsarealizaçãodasnecessáriasverif]caçÔesprocedidas-n'osassentamentos
existentes nesta repartiçáo, o requeriÁento Oa parte o disposto no Art. 205. do Código Tributário Nacional -
qrã ài.pO. sobre "'a teí poderá;;úi; ú; a práva da quiàgáo de determinado tributo, quando exigivel' sêja

àit" pá, certidão negativa, exped-ida'à visia de requerimento do interessado, que contenha todas as

irtàirí"ç0"" necessár-ias a ueniincaião O. iu, p"""o", domicllio Íiscal e ramo dê negócio ou atividade e

indique o perlodo a que se refere o pedido-
ParágraÍo único. À certidáo negativa será semPÍe exPedida l* t?lrn?t- TJ:l:-tenha sido

reor,erida e será forne;ida dentÍo de 1O (dez) dias da data da entÍada do Íequeriment6 na repanrçao '

i""ir;;: 
"" 

ãi*t, i, ió0r""ç"-du druiàr" quê venham a seí apuradas ê não alcançadas pela prescÍiÉo

quúqr"ltrr e, pâra que produia os efeitos legais, passamos a presente ceítidáo negativa paÍa eÍeitos de prova

Ir re'partiçOes'poolicas iederais, estaduais e municiPais, bem como suas autaÍquias'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS
SETOR DE TRIBUTOS
AV GETULIO VARGAS. N' 135 - CENTRO

CNPJ: 06089668000133

1102010í-59

A, G. N. DA LUZ - ME

COPY MASTER

RUA JOÃO PESSOA, I54

CENTRO

SÃO JOÁO DOS PAÍOS . MA

lnscÍição MuniciPal

Dâta de AbertuÍa; 28/0912009 Data de EncerÍamento: 0

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECTALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF

Usuàrio: RONOINELL

Cadastro:

ContÍibuinte:

Nome Fantasia:

Endêrêço:

BairÍo:

Cidade:

lnscriçáo Est.:

Aiividade:

't 1020101-59

CPF/CNPJi 1'1242790000í38

Complem:

CEP: 65665000

EmiSSão: 171011202211:.11t15 Validade

NúmeÍo,rcontrole da Certidáo: íE2CE88Í875C935E

11t0512022

iflftíi'ift:',*:i,ffi

ii rncl oo Ca

tsao

RO ELLE PIR O CARM

DIRÉTOR DE DIVISÂO F

Responsáv€l



Voltar lmprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ccrtihcado de Regularidade
do FGTS - CRF

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

p ro
quaisquer débitos referentes a co
devidos, decorrentes das obrigações c

s

ValidaCe:25l03 / 2022 a 23 / 04 / 20.22

CertiÍicação Número: 2O22O325O 117

o

If ata'--

79

Informação obtida em 29/03/2022 09:55:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
corrdicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca ixa.gov.br

-'il rl,r

I
I
t
I
t

Inscrição:' 77.242.79o/ooor-3a
Razão Sociak G N DA LUz

Endereço: RUA loAo PESSOA 154 / CENTRO / SAO JOAo DOS PATOS / t4A /
6S665-000

O presente Certificado não servirá de

t,
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHTSTAS

Nome: A. G. N. DÀ LUZ (MÀTRIZ E FÍLIAIS)
CNPJ: 11 .242.'l90 / 0ool-38
Certidão n"z L0555932 i 202?
Expediçáo: 03/04/202?, às 06:36: tl9
Validade: 3At'A9/2022 - 180 (cento e oitenta)
de sua expediçâo.

oras,

certlfica-se quê À. G. N. DÀ LUz (uÀaRL E FILrÀrs), inscrito(a) no
CNPJ sob o no 11 .242.79O/OOOL-38, Ntro coNSTÀ como :nadimplênte no
Banen NacionaL de Dêrredores 1'rabalhistas.
Certidão êmitr-da com base nos arts. 642-A e 883-A da Ccnsoli,iaçao
das Leis do Trabalho, acrescentados Pelas Leis ns." 12.440/2011 e
'.3.467 /2QL'1 , ê nô Ato Cl /202? da CGJT, cie 21 clê janeiro de 20:2.
os dados constantes desEâ cerLidão são de respcnsab'il rdade dos
arib,unais do Trabalho,
No caso de pessoa iurÍdica, a CertidâÕ atesta a emprese en relacãc'

ências ou f

ccntados dá.laIa

r€+ "-'á Lôdôs os seus êstalle.Lecimentos. ag
"-aeA aceir-aÇão destá certidão cond

auLenticidade no portal do Tri
InterneL (http: / lwwvt. tst.jus.br
CerLidào eÍrri L id.' gratuiLament,e.

INBORT'ÀÇÀO IMPORTÀ}ITE

Do Ba:Jo tlacional d. De\'8dorês
necessarios à identificaÇàú dàs

llatâ

ra alhi.sr-a ons
ú ás" I).1

ê@ff9tYn-r-.
â1,3o :.4

aF--.es'-drdos
ais e juri.licas

lnadimplentes perantê a JustiÇa do Trabalho quantô às obrigacóes
estabelecidas em sentenÇa condenâtória transit-ada eln julgado ou em

âcordos judiciais traLalhista§, inclusive no '--orcÊrnÊntÉ 1ús
recolhinentos p r e v Í d e n c i á r i o s , a honorár i os, a cr-r.stas ' à

emolumentos ou a rêcolhimentos determinados em 1ei; ou decorrêrifes
de execução de acordos firmados perantê o Ministério Püblico dc
Trabâl-ho, ComÍssão de ConciliaÇão Prévia ou demâis titulos que, por
d].sposiçâo iegai, contiver força execuliva.

ÉçSlt,r

i
(

I

i

wL/



pÂH"ãiHÀhorur

ATESTADo DE cApAcIDADE TÉcNtcA

- MA 04 de âbril de 2022

EdivaniÂ
SccatÍ&is NluiçiÍ'úl de Â*sistêacia

Pon&ia n.3
Sociâl. Defesa Ciüt e SeguratrÇa Alimmrâr
001.040t -004202 r

_ AtestaÍnos, para os deüdos fins o
sob o. I t.2a2 7eoio0õü;;;';i;1"" ""mpresâ 

A'G'N' DA Ll'2. ,nscnro no cNPr
satisfstoriamenrc, no t*;;; õil::Y"f 

Rua João Pessoa l54 centÍo. lorn§.eu

:'3Tin:,.*,."in 
-".- 

iilp,"""*§':H::: i:T'ffi:TT Iil',:"H::ê.crescentamos tarnbém. que os orsanslatóÍlo_ - odutos apresenlâm desemperho operacional

C N P J : O 5. 303. 1 14/oOO1 - 30
Pçâ- Gutthennlno B.ito, ôo 284 " cento

. CEP:6íô7oNO - Fo@: (99) 3551-lt0o/ 1112. p..atbrno/&À



PARAIBÂNOIiIA

SECRETARTA MUr{rcrPAL DE EDUCÂÇÂO

ÂTESTATADO DE CAPACIDADE TÉCNEA

AtestaÍÍEs, para c devidos fins, que a empÍesa A.G.N. DA LUZ, inscrita no CNPJ sob o

núnea 11.242.790/0001-38, estabelecida na Rua João Pessoa, 154, Centro, São João dos Palos/MA

hmeceu satisfatoriamente, no que diz Íespeito ao fomecimento de equipamentos e suprimentos de

inbÍmática, manutenção de impÍessoÍas, recargas de caÍtucho de tinta e tonner. Acrescentamos

tamlÉm que os pÍodulos apresentaram desempenho operacional satisfatóÍio.

Paraibano/MA, 04 de abril de 2022.

Joselane Pereira de Souza

Secretária Mu de Educação

JmrE tBEm ÍÉlrE 0t§0{,llÂ
s-úrtt r. Ô tor.çe
ffind.mrto'{

P!ísr i' 300! 2il0&ã)r

-

CamScanner

CNP J : O6"il3l ltuÍXro1 -:X,
pç.. cufih.,t *ro BtLo, ,f ZU - C.nt* CEP ! 46.ô10-A00. Folr : W,ü1.li A /,t1 2 - P.t tàrlrlctl/,^



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLANVO MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IOROUE
Praça da MatÍiz S/N - Cêntro - Nova lorque -MA.

CÍIPJ: 0í6555741000t-oL

ÀTESTADO DF, CAPÁCID,\DE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos llns, quê â empresa A.G.N DA LUZ, inscíito
no CNPJ sob no 1 I .242.790/0001-38 astabelscida na Rua João Pessoa, no'lí,
cêntro, fomeceu satisÍatoriamente, no que diz Íespêito ao fomecimento dê
equipamentos ê suprimentos de informáticá manutenção em impíessoras,
recargas de caÍtuchos e tinta toner. Acrescentamos também, que os produtos
apresentam desempênho operacional satisfatório

Nova lorque - MA 0 1 de abàl de 2022

trancinei Barros dos Santos

Presidente da Cámara Municipal
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