
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES TNIDÔNEOS

r.vottte completo: L & R TEIXEIRA I-TDA

CPF /CN PJ : 34.87 6.619/000 I -86

O Tribunal de Contas da LInião CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identiÍicado(a) NÃO CONSTA cla relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 16 da Lei nu 8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constarn da relaçào consultada para enrissão desta certidão os responsáveis ainda não
rtotiÍicados do teor dos acórdãos condenatórios. aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado. bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recllrso corn efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09: 12:37 do dia2810412022. corn validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
h t tps :/ iüon tírs. t c u - g(U brlorclsiÍ'llr..

Código de controle da certidão: J3A4280422091237

Atenção: qualq tter rasura ou ernenda invalidará este documento



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nomê: L& RTEIXEIRA LTDA
CNPJ: 34.876.61 9/000í -86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receata Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideraçáo para fins dê certificaçáo da regularidade fiscal, ou ainda náo vencidos; e

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matrjz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ad. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1 991 .

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://rfb.gov.br> ou < h tt p://www. pgfn . g ov. b r>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014
Emitidâ às 15:22:19 do dia 0611212021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0410612022.
Código de controle da ceÍtidáo: F653.A72D.7F3E.9FCA
Qualquer íasura ou emênda invalidará este documento.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

2. constam nos sistemas da ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. í 51 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execuçáo fiscal, ou objeto de decisáo judicial que determina sua desconsideraçáo para fins de
certificaçáo da regularidade fiscal.



1910412A2215:58 Consultâ Regularid3de do Emprêgador

§Ã§x,A
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 34.876.619/0001-86
RAZãO SociaI:L E R TEIXEIRA LTDA

EndereçO: R FRANCISCO PACHECO 62 LETRA B / CENTRO / FLORIANO / pI / 64800-
018

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 identíficada encontra-se en] situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:07104 I 2A22 a 06/ 05/2022

CertiÍicação Número: 2022O4C7 Ot47 257 47 60560

Informação obtida em l9/O4/2O22 75..58..47

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

https://consulla-crf.caixa.gov.br/consultací:/pages/consullaEnrpregador.isf 1t1

Vôltar lmprimir
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Rti/t tr RÀi\{:IS(.{) PÂ{'}lil{l{) N" $2 l,§lTRÁ - 8. C}:N'í'R{} - tj}tl,r 6"1"8*{i-8I8
U t)f{li: {t 9} t 94l e-llz§§ / 9 4}{1 1-ó5?2

tÍ,§'|"(}tl§, nnaiatt{}1

§NíTÀI, DT] PR§GÀCI ÍY'§O4I2O2?
pRocÊti§(} ÁtlMlN tíi"r*ATI vü N, 379J69/2{t22

I}IOT}ÂI,MÂDEI PRRGÃO §LITRÔ§ICO
tIIl{}: MIiN{}lt PR}r{:(} l}üR LOTE

{}lill'-'l'(}: (.'ontrnÍaçâa de empresa espr*ializatl* to fornecimento de peçr* sutomotivâ§, p11eüs ( cÂmirrr* rle *r. para uráquinax e veirulrrs
ds Prrfeitura Municip*l dc sueuplrl do Riaehâo -- l.lÂ

eHffiCI* lfi

Á pregoeir* r üíluips de ap*io
Prefeitur* Mu*icip*x de §ur:upirx do Ri*châtr -MA" Ilstado d* liiuranhã*

PR§$ÃO §LrTRÔI{ICO N- OÜ4/2O22

P[,1.() PRE§§NTH INS'rRt.]M§NT'0. Â LIMPRtr§A L & R. 'I'i.ilXFltRA LTnA * MI1.
lN§CRI'fA NO CNPJ §üll O N" 34.8?6.61910ü01-86, E§T'A§HLIICII]A NÂ RLiÁ

FITAN{II§CO PÂCHUCO N" 62 LfiTRA * 8, DH(ll.ARÁ, pâr& tsd{,}§ os Íins cle dir*itu ç §oh âs

penas da lei, que:

{.Xi ílltclirrâ, $ob âs pstltrs do artigt 2üÇ dr CrrJlgo Penai, que se enqLlâíirâ ila situação de
micrtr*rnpresa" empresa ds pequono pürte ou c{Jopsrativa, nos termos da l-ei Cnrnplernentar ns

1231t\{r. alterada peia Lei Complemsnt&r n" 147i 14, bem assiín que insxisteffl fatu§
sup§rvenielltÇs .lus üonduzâfi1 ar) $üu d§$cÍtquâdraÍnefitü dssti,l tituaçã*.

*folarcar este item §aso se {Jnquadre na sinlação de microempresa, empresa de pequeno porte ou
0üüpertltiva.

\-, lJ []*claramüs, parâ os fins do disposto no inciso XXXIII do art. ?" da Constituiçâo l;ederal.
não eltrpr§gâmos monorss de d*x*ito ilnos *m trabalhCI noturno, perigoso ou insah-lbre o nÇm
Íüst}úrr:s de dezesseis anos, em qualquer trabalh*, salvo na iJofldiçãn de âprendiz. a parlir 4os

qu*t{}rze ani}§ de idade, em Çumprimcnto âü que deter:mina o inciso V du ,àrt.27 rla Lt: i n,.
8.666193, acrescida pela [".ei n* g.B54/gg.

?] DcclaraÍrio§, para CI§ lins que até a prtsente data insxistem fatos supervenisntrs impeclitiv6s
parâ habilitaçã* no presefite prosesso licitaturio, estando siente da oÍ:rigatorierJade rje declarar

ilcnrr0nc i as p*steriores.
"3 i l)çclarafi1os, pâra os Íins que a cmpresa não declarada initiônr:a por nsnhum orgão

pr.:hlir"r*l cle quaiquur ssÍbrír de gavernn. ÇontriltÍu" ür1l'r'I 13 prldtlr públicc

,1) Í)cci;rrilrnüs, pr;râ $$ devidos lins q
cm6;rcgados, servidor {lu «iiriger:tur d*

ssuínros üm fiossr) rluarlro s$cietario rr de
u üntidatle eüntrillírnt{ oil rusponslivel pcla

r

licitaçíic. nüs term()s do ine iso III, da ârtigo go da Lei n" 8.666, rJe 2l de junho *e t çç:
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5 t ilomprometo-me â llli:iill{}r'tiuxrirte a exscução dc cantrato, em compatibilidacte tCIm âs
obrigaçôes assurnidas, ti:da* as c*nrJiçÕr:s rle habilitaçâo e qualí{iu*çâc exigidas na licitaç,ão.

í:i }}*.,e laramos, pâra üs duvidas lirrs tle direito. na qualidade de Prupon*nte dos procedimeflto§
licitatórios, instaurad<ls por este N{unicípiu, qus o (a) responsável legal da empresâ e o (a} Sr.(a}

Id{lNÂl,D$ .41-Vn$ TillxflRA, Portatlur(a) do CPF no 34.8?fi.& l9/tiü{}l-8S, cuja
lirnção/cargo e Sócio ,,\dministrador. (sircio administrador / procuradr:r I diretor / etc.),

respon*ável pela il*sinatura do cnntrato págin* 4S.

?) Í)*cÍarilrnosl pera üs drvidos lins qur rm câsü d* qualqu$r Çüffiunicaçãu fuiutra relbr"en{e *
§sic prtlcgsso licitatorio, hent coms em râso de eventual contratação^ concordo que a Ata de

Registro de Fr*ças/Contrat* se.la encaminhado parâ o s*guinte *ndereçr::
§- rnai I : Pt)Íi T"(} P I C A R RA úH{OT'M Al L "{:ü l\.{'l'clettrne: (89) q 941ç-8255 II9411-657?

8) {'aso alt*re a citadn e-mail ou teleÍbn* comprometo-mc em pnrttiuolizar pedida de alteraçân
junul i.io §islellra de Protor:otr* clest* Munír:ípi*, sob pena dc ser cansiderado como intimad* nos

dados a*t*riormente fbrnecidos.

\'/ Ç) Nlrnrt:amos e constitllimos o senhor{a} RONÂLDO AI..VE§ TEIXiiIRA, portxrlor(a) do
CilFlM [i sob n.o 34.876.6191{}ü01-86, p&n] §ur *(a) responsâvel pâía â(:ül]lpanhar a exer:uÇliç d*
Âta dtr R*gistro de Preçoslc*ntrato, relbrent* ao Pregão Üetrônico n.o Nu 004i?02: e toclçs çls
itt*s nç*esxáriçs a(} (ulllprimento rJts $hrigaçÕes *ontidas n(} instrunlcr"ttü c*nvt"rcafÓrh, s*u»

Anexos e na Ata rir Registro dt: Preços/ Cantrato.

§rrcupira dc Riaçhã* * Il, 27 çlt: Âbril de ?022.

'7ArX
t, & R T'IIX§IRÂ §CI8&4"L LTD,4 .. MI1

CNPJ : 34.876"6 I qliX)0 I -86
l{§§pc}r§§Ávl:r- : td{]N ÀLnü ÂLVH§ ]'§tX}.1RÂ

ttü: 239.270-? SSP/PI
CIIF: t)04.ii72.733 75

3;§""'"



28t04t2022 09 11

FILTROS APLICADOS:

Nome: L & R TEIxEIRA soBRAL. LTDA

cPF / cNPJ: 34 876.619/0001-86

UF do sancionado: PlAuÍ

Data da consulta: 2a/o412o22 08.32.16
- rta da última atualizaçáo: 27 lO4/2022'1 8:00:04

DITALHAR CNPI/(PF D0 sÂt{00ilÁ00 t'loMt D0 SÂN00NAD0

Nenhum regrsrro encontrado

Detalhamento das Sançóes Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparencra

LIMPAR

Uf DO SANCIONADO
óR6Ã0/rNTrDAor

sÂtitctoNAD0[A
IIPO DA SANçÂO

DATA DE PUBTICAçÃO DA

sÂNçÃo QUANTIDADT



c()vERi\io D() E§'I"{DO I}o PlÂtif

PROCITRÀDORIA CIiR{L DO II§I"{DO

CNt.t,cr[,

?6.ó 19i 0001 -86

cERTil)ÃO QUANTO A DiVIDÂ A'I'M DO ES'I'ÁDO

il',t04348?66I90ü0186

(Emitkla cnr altnçãa aa que dispire a Instrução NorrntÍiva IIGEIPI u'0Io2015)

Procuradnria Geral do Estâdo

Procur*doria Tributária

rMITID.A. \'IÂ INTER\ET EM l6/0412021, ÀS t.t:t0:lg

vÁLrDA 
^Títsiozt20?t

II}ENTtFICAÇÃO DO(Â) RHQT] ERENTE

II'JliL titíÀL) I-.sl ÁDtJAt.

19"ír53"61i7-l

R.\2.Ài.) SüC:tÁL

L ct K l'l'.lXEIRÂ t,'I'DÀ
Rcrsa!rarlu u riireito rla Promrirdcria G:eratr s]o $lstrdl, dc instrever e euiil-ur <lividxs *1ue venham a ser

os tler.ilos Íins, a requerimento tlo(a) interessado(a), que. rcvendo os regi$fros da §eção de Divida ÁÍiva tlt Procuratloria Gtral
do Flsrario tlo Piaui. verifiquei ntda exisÍir em ilorne doia) rer;uerenÍe acimx identiÍicado(a) at{ a prcst'lte datâ e horário, ê' plr:l
r{1nstâr, foi er*itida â presentr certidáo.

:rpura<Xas, §(rtilico pàrâ

Cirave para É\rltenticaçiio:6275-7f FCl-ADIA-2F3C-0DD4-D684-2610-fiíljü

*n



PROCURAÇÃo PARTICULAR

.-'r<3":,lJTE; L & R TEIXEIRÂ LTDA - ME, inscrita nc CNPJ n0 34.87§.619i00ü1-8ô e inscr"icáo fsre:*i,l -

..,:rr-i, u'$tâheieçida a Rua Francisco Pacheco no ô2 Letra-B, Centro na Cidade de Flcriano * Fl, atravás ri* s...,
: ,:r:i,;.riiií)tÊ l §ra. LUZIMARY ALVE§ TEIXEIRA, brasileira, casada, empresária, iesidente e domiciliadc nestr

-iir;i,,;i ijc Fia;'iano - Pl, portador do RG,8001145 SSP-PI e CPF. 859,783.743-68.

íilJTôRGAnO: VTJEBTON PEREIÊA BARRETO, brasileiro, casado, residente e domiciliada nesta cidade d* Florianc -.
í'r :\ir, "ii:íl.ii d* Rü n0 2.185.735SSPip1 e CPF no 011,226.963-ü?.
irâ"rFr{r üonr+sentâr a outorgante perante cRcÃos PUBLlccs: FEDERAIS, E§TADUAIS, MUlJlClpAlS E BÊii,,i

r,,illiü il':pEE§AS PftIVADAS E DE ECONOMIA MISTA.

PODERE§: Representar esta ernpresa ern LicitaçÕes Públicas tipos: Carta Convite, Tomada de Freços. Pregoes
;:ti'ônicos e Presenciais, Concorrências, Dispensas e lnexíbilidades, podendo para tanto, assinar resneaiiuas atas.

' --^*''Á^^;^ê dar lancss *m pregoes. retirar empenhos, reconer a resultados. concordar cu discordar, ir;:iisi;; .
, .t,.tiit: _r: , , tj I Çi J\, df,.

.l::., r:1il it"rilír üompromissos representá-lo diante cartcrios, prestar inÍormaçoes, Í*rmuiar impugnaÇ0,:s, tr-,ú,'-
'i:í-',i iÍs' r'enuncrar ao direito de recursos e assinar propostas, declaraçoes, contratos, receber pagamentos, e:rlir:
-r,+ 3,t1ti:e íizer necessáío para o bom e fielcumprimento do presente mandato.
r.rÀ.LlüÂilfi ü§§Tf DOÇUMENTO: 12 (DOZ§) ME§E§.

RHCôNIIEüo ?OR ÀUÍE§IICiDr.Í)t ri ÍÍ§l'1Â Dã iUIfyÂRí À], §
rE.rxrÍRÀ. Dou FE - El{ tasr ' -.-6f 

- 
DÀ 1.'ER§À-98.

!'tcPIÃ§ü-p:,orl01lt02?. §ê1ÉrÀDÂ039311-lr1{H

ar,,., ,;,r:Í1 iPli. 28 de DeZembfO de 2421
wrw.!jpi.jus /DõrtalaÍtra

GiLVÀ§E
8ft.1 r 4 16 1-rt0,83 fMfrPlgI:0,11 §cl.Çiü,:5 9.

LUZIMARY ÁLVã§ TBXTIRA
SORCIC ÀDh4iNI§TRAüOR

RG: 80ü'i145 S§PiPi cpr: §5$.783.743-S8

,- * Í I'*XflRÀ LT§A - ME RUA FRAtlCl§Cú PACI{EC0 i,0 62 LETRÂ * B, üEtlTR0 FLORIÂI'IO - Pl CEÊ 6{.800-§18 CNPJ 34.87§.S1ê10ü01-8ô
fone; (89) 99419.825589432-8175,99411"657? e'm*il - postopicaría@hotmaii.com
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REPUBLI§À FEMfiRATIVA DO BRASII-

ÇADÂSTRT} MACIOhü&L BÂ PES§O.E J{"'RíDICA

I i{rj}.1aiiaí) i}E I

3"r_876.61 9ií]001-86
t4AÍRrZ

CoMPROVAI{TE DE TNSCR|çÀ0 E DE STTUAÇÃCI
CADASTRI\L

't 6/os/?01$

' r, :,1,1É: :lliRÊS,rrA{ÀL
L&RTEIXEIRALTDÂ

:f,rr-iii,i.,§,+ta-i icii;iiiNi6lür,rE-rrÊ ?, rÁ.

I:§11Yl1?!|F|.c- aNrEs E ExnNÍoRE

rJA Â:T'l\lllrADÊ ix Ê{ lrr il i FAl..

45.20-ü-üÍ, - §arviçss de lavagem, lubrificação e poliment$ dê vcieulos autsffiotores
,t,) l,;. i. LI

DAS ÂI
33. 1 4.-7-1 0 - lllanutençâo e íeparação de nráquínas e êquipamêntos pârâ uso gerâl não espeêificados ailtêÍiôrnlerlê
J5.2ü-,,)-í)I - $erviriÜs dÉ manutenÇá{} e repâÍaQás msrànicã ds veiculos automotôrcs
'15.?0'ÍJ-02 - Sêfi,'iÇôs de lantêÍnãgeín cu funilâtiâ e pintura de veíc*los ãutsÍnotôrê§
45.20-0.03 - Serviços dê ftâfiutênÇão e rêparâÇãô êlétÍica dê veículos âulomotores
.15.20-il-04 - Serviços dê alinhamênto e balâilceamênto de veículos automotorês
45.20-C-06 - §erviços de boÍrachârla para vêíeulos autoÍnstore§
45.20-ü-$7 - §erviços de instâlação, rnailutonçào e íspaÍaÇào de açessórioe para vaiculos âutôfiolorâs
45.3§*7-03 - Comércio a varejo de peças e areseórios novos para vêiculos automotorês
rf5.30-7-04 - Cornércio a vârêjo tle peças e ãcessórios usêdos para v€iculos automotores
45.30-7-05 - Cornércio a va§o de pfleumàticos e cámaÍas.de-aÍ

. 47 .32-íi-O§ - Comêrcio varejista de lubriticantes
47.8§-0-§g - Çsmérciô varêlista dê outrês prorjutôs não áspêciÍicâdos âfitêriormente

' 57.?.g-fl{J? - §erviços d€ reboque de ve{culas

rÀ NÁIIJRIZA
3üt-!-t - §Õciêdãde ãmpresária Limilada
.il:li, í, i

,:i:;;llr>;urr 
-R FRANCISCO PACHECO I

I

NÚ:,ERLi
ot

cÕàtPl [r.rÊt{Íf,
LãTRA B

64.{i0(,-018
BAIÍ-itiô1ü,s.i til i{.1

CEi-ITRO

,d ü Í!lÉM PREE|TIDIMENTOl ü0€)GMAll*.COM (8§) S41145?2

r,t{.lriiaillcr
FLORIANO

JT

PI

':: \:.: It:CERid;?C RE,SPCNS-4VEL (EFR)

l;l
A1''VA

)ÂÍÂ !À $tr.iAÇÂo {.lAl--jÁsr:-rÂi

16109/20,S

íJ'iI,!1 D§ S'AUÂÇAÔ CADÀSíi],qt

i-il f !t i-À.-l aSPairÂr i:ÂÍÁ DÁ SfitrÂ(.Ãii i' Í'i'l::,li^i

Página: 1/1

Apro,r;:co peia lnstÍuÇáo Normatíva RFB no 1.863, çle 27 rje deeembro de 2018.

En:iticjo na Cia2210112022 às 08:26:33 (data e hora de Brasília).
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Improbidade Administrativa e Inel*Uribilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02t03t2022 às 14:21) ttÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 34.876.619/0001-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa náo implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em h1,1"ç.,il.dlyAlçeçpnSça1_:tatt,isi1,J:,)9,?rll

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

621F.4784.3453.4674 no seguinte endereço. 11:1)\ü.§ ii:$..u:t:!!*çt :r§- brlimprobidqçiq ad;r;içaIer:Li.çç:_Ser*Lao pj:fi

Gerado em: 0210312022 as 14:21:14 CoNSELHO NACTONAL DE JUSTTÇA Página 111
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trmprobidade Admtnistrativa e Inelegibitidade

Certidão Negativa

Certifico quê nesta data (04t03t2022 às 09:26) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF n'659.783.743-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa náo implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre jnelegibilidacie acesse portal do TSE em b!1àlldfv__UlgaÇêtdÇonlq! ii. t!t! §il

Esta certidáo é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

6222.0571 .4855.4785 no seguinte endereço: l,:t;: 1r,,1q1;y -:y11 .11ç ar!'rprcllidãde_r,t,rr:1, : nticar certrdâo. php

GeÀda em 0410312022 as 092625 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Improbidade Âdministrativa e Inelegribiltdade

Gertidão Negativa

Certifico que nesta data (0410312022 às 09:.241 ttÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 004.672.733-75.

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

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em hl.!.g.llal:lillgeçpnCç_r;11gç,ts1,1,;:;li,l:i:

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

Gerado em. 0410312022 as 09:24.22 coNSELHO NACTONAL DE JUSTTÇA Página 1/'l

rt



T&
TRIBUNITL DE COTüTIIS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tenr por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgào gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica. mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em; 0210312022 l3:48:55

Informa ões da Pessoa Jurídica:

Órgào Gestor: TCU
Cadasn'o: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Pala acessar a certidão orisinal no portal do órgão gestor. cliqUe 1\ lil

Orgão Gestor: Portâl dà Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Emprcsas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar â certidãô original no portal do órgão gestor. cliqueA t 1t

Razão Social: L & R TEIXEIRA LTDA
CNPJ : 34.876.61 9/0001-86

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão ori inal no ortal do ór ao estor. clique .\QL-1

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

aoPara acessar a certidãô ori inal no portal do estor, cli ue Àqul

Obs: A consulta consolidada de pesso i6a visa atender aos princípios de sinrpliÍlcação e

Resultados da Consulta Eletrônica:



racionalização de serviços públicos ciigitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965. de 23 de abril
de 2014. Lei n" 13.460. de 26 de junho de 2017. Lei n' 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de I 5. de janeiro de 20 | 6.



LUIX CÂRLü§ AL}TES CAVÀLCÂNT§ . I.TT}A

C.I§.P.J: 6§.626.:321{10ü1-§6 / §§: 19.42?.386-ç

§ M AIL : I m § t* *r r.: íeip**a: r Àe-. h tr*r» * li 
^ 
à:# §ã]

ÂTEST.{I}O rÉCXtC$

A eir:presa LUIZ CARL,0§.{LV§,S CÂYAI,CANTE LTDÂ CI [,Ljl.[i AUT'{} I]].Ç.{§, co:n

s*ie fia Av. Bucar Net$ !r" 599, bairrr.r Centrcr. CEP 64.8$0-0*2, Cidade Florian*. E*lada PI. ClHilJ

lrí).tr26"?3ã0001-56, d*clnrn pâra $s devirkrs Íirx r;u* â *i*pmsa Í, & K'I'tr§§EIRr'§ LY§À {ü PtÇARk{
§,tiIâIàIí.:ICÁNT'§§), çurc sede na Rua Fruncisrc] Pacheco n" 63 Leka-B Bairrs {,lertro, Clirtade Floriar:o

P{" i*serita no CltiP.I §çb o n" -}4.8?ó.61?iCI0ili-86, f'omeçe FeÇas automotivas dc reposição, sen'içr.r*

riiuç:illiços, ôleo luhriiicante, ÍiJtr*s em ge:::l. Lraterias. pâra nüssa 1'mta em geral. satrsfnzcnÍlo nolsi.rs

r*.ql*isitos de qualidede * p*ntixrlidxde.

Registrarnos, ailda" que as prestaçôes tl*s serr,iços acirna rsferidos aprcsenlar*rn horn desen:penho

{}i}!-rff{iiifiâ1, tenrl<l a empresi} rumprido fielnrenÍe {*rn suiàs r:brigaçSes. nsd:r er:rrslandu qr"le a rlmab*nt

t*çr;iça e c:amen:ialn:ente. alé a prcsente Cain.

RECô}IÍIICC P'R ÀUfEXII']DÀDE .4
c,1vÀ1.CÀllTE ,ÔU
rlos:Àso-P:, o't 1,33 I 2,3?2

iÍRI,ii DE ].UrZ CÀRI.OS ÀLVES
TEs:. í\U DÀ vgFrÀDE.

S.lo:Àsf5O?i?-2:4Nl';l*riano Piauí l6 de Fevereir* rle 2ü?l
Âl{E

ãrâêI i4, 49 TJ,§,9C rrí&.tp,/grãsrêon

Jt.
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Fiir,ll Sel;rf,Z6 To:,al :5..,,6 _ Op;65
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C§PJ: S9"S36"? I I§i: §§.4ã?.l$*-s
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUí

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

INFORMAÇÔES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Rua Francisco Pacheco, 62

CIDADE: Floriano ESTADO: Piaui

BAIRRO: Centro

CNPJ: 34.876.6í 9/0001 -86

ATIVIDADE: 4520-0105 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

1

N" 005142t2022
Emitida via I em.1410312022

DIRETORIA DA RECEITA
DTRETORTA DE FTSCALTZAÇÃO

PROCURADORIA GERAL DO IVUNICíPIO

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: L & R TEIXEIRA LTDA

NOME FANTASIA: PICARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES

cERTtFtCAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302,

do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças,

constatamos não existir pendências / debitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte

supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido

contribuinte, em cartórios dos feitos da Íazenda.

www.floria no. pi. gov. br

n

tr

tr
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{AutenticãÇãôl

Ernissão
31t1212422 11t41t2422

Número: ô2,LETRÂ-B

CüP: 64800-018

§stada: Pl

l*se rição
;:Í:l7l'0t

ilSTÀDC DO PIAUí

PRETEITURA MUNICIPAL DE TTCRIÂNE

§ncRrTARlA §§ FINANÇAS

No da Alvará
138t2422

Validade.4ód. Contribuinte-r-___ II 2s2770
I

lr'íi;i? L & R TEIXEIRA LTDÂ

r..;rri:iüliFJ. 34.876.61 9/0CI01 -86

i.rr ir i-ri i Farrtasia. PltARf{Á LU&RIF|üÀNTES E EXflNTORES

l-úüi adüilío: RUA FRÂNCISCO PAC,*i§CÜ

ü;.tirrrs'. f,EífiftO
{iirixde: FLüRIANO

Ê.tividade Principal

{,]r.]{J ü/05.üO - SEN.VICOS DE LÂVAGÉM, LUBRIFICACAO E FOLIMENTO DEVEICULCIS AUTÜMOTOílÊ§

. i :i. j-.fvr*çiiêg

(., í.,ir:sr:rytio âlvürá somente concêdê âü requerênte o direito de localizaçáo e funcionârnento. Não sendo

. Í;rl) üi,i-rc quilaçáo de tiibutcs.

{'^çrr;

Ilrretora de Rtc*t&l

Mairic*la;

0

o

L.u

cNPJ 0ó.55 4.AbV /AAOI -54
Proço Petrôn'. t"'flJ;:l*ir.§.;,iffe; {8e) 3§ I 5- I 1 00

-l



#o§E ÃÃírüNrü I)^& ,§ruk'Á §88k7Ç#§ * M§
d-§ vm g w tr "á f,ffi&tr/#d tr*6p trM ffi §§§d.§r,

§{r,{ r}&{ffd'r§Í;slBÁ{}{f,c#ââi/§46 8ÁífifrCI eATíJN§t {§Nr*$fi[#fifr{ilia §'ffiuí ffip ot§.$aÜ'Üoa

? § CN ?§ : 4§..2 I 5.9As fi §o x' 1 0 r. §. I 9.4A 2. & 2 3 - X .FÚrYf: {'eg } 3 § 3: 2 - Z I 6 Z

ATE§TADO DE CAPACIDADE TÊCilrcA

ÀÍestamos, a pedido da interessada e para fins de prov4 aptidâo de desempenho e atestado de

execução, que a empresa L & R TEIXEIRÂ LTDA - M§, inscrita no CNPJ sob c no

J4.8?6.61ry{mü1-86, estabeleçida na Rua Francisco Pacheco no 62 Letra - B Bairro Catumbi, na

ciclade de Floriano, Estado do Piauí, prestsu serviços á Empresa, .IO§É ÂI\ITONIO nÂ
§ILV,* §§X.VIÇO§ - M§, CI{PJ no {I"2$§,9CI§10CI0l-lü, de FOR}{ECIMEhITO }§ üLEü
LUBe$tcÂNTs FILTH.0§ s BAT"HzuÂ§, sERVIÇo§ MECÂNtco § EL.ÉTRICO§, P^4.R,4

MANUT§NÇÃO DOS VEÍCULOS DE§TA EMPR§SA.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos aprcsentaram bom

d*xempenho operacional, tendo a emprosâ cumprido fielmente çom suÍ§ obrigaçÕes, nada

r*alstand* qne â desabone técnica e comercialmente, até a prasent* data"

Floriano PI,02 de Outubra de 2019

rÁnÍóüro i.r:.41 e, üÍiclô DE ilorÀs,
laRüÍÉsÍos, ÊscilÍúRÂs. PHílcuRÂcÓÊs
ã REstsrÊ.ü riÊ TiTuLsS E ÍJíJcurr,'irôs

rlA §tlvÀ §ERYIçO§- lr§

âtico!{HEcô ?lr3
srLvÀ. oou
: LUI :À(V*íl . fv

Àri1ã§T I
!'e.

ri./20;"ü.

:IDÁD§ ê 1'1fu,,)Â.., ig ,.IOT'E AP:§§I+ DÀ

ÊM rrsr --(/1-.-. tr vts»ÀDc.
!e i-r : Ààt)6 8.3 i 1- 6',,I1{Ft

a.l

iiNE i
Êftql 13 B3 ?,:r§.'?r fl.l!!P1p'I r8, lü S§1. :Ú, 26 lrt{]. : {.' 98 -'^ Ê : 1"1
jÍÊsÍ9!o !9 clPÂ§r|Àol ÍEcxl6Â

. -" -ali ,,1L'
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CNPJ: J85.9§§rS0(}1-,l0
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LIJTã CARL{}S ÂLV§S C,{VÀLCÁNT§ - I,?r}A
C.IIü.P.J: 69.ú?6.t32/0001-56 / IEr I 9.42?.286-ry

EMÀII",: $x***al*tqlp

.&T'&§X"e§$ ?"§CNIC&

A empresa LUIZ CARt,CI§ ALli§,S CÂVAICANTE LTDA - {} l,Il.U AU'rO P*,ÇÂS. corn

se*c na Àv. Bucar Ntto rrn 599. hairro Centro, CEP 64.800-0ü2, Cidade I';lo-rian*. l:lstado FI. CNí)J
t]ç.6:6.:-12i0001-5ú" declnm para r:s deviclos fins r;uc â *lnpresa L & R ?'EIXEIR..I LTDÀ {$ mÇÂR§*.t
t,Lr§liIt"tCÂN'l'üS), ut.li:: sed* ftÍt R"ua Franiriscü Pachsco rru 62 Letla-ts §air:ro (ientro, fidade Fl*dalro
Pl^ i*scrita no CNFJ Sob o n1'34.8?ó.{rlS/Sí101*86, fhrnece pcças àut{imoiivas tÍe Itposiçã*, serviç*s
lntç;inicos. ólet lubrjficante, Íiltres ern geral. haterías, Fsrâ nüsss Ímta em geral. satisfaze*dc nr:ss*s

:"rq*isitos de quelid*de e p*ntualirl*d*.

R*gistramos, airtda" que as prmtações dos serr,'iços acima referidos apresentaram trom desempenl*

ilf*r;3tit:ilâ1, tendo a empresâ cumprid* ÍleLnente coln srras *brigaçôes. nada constandr que a rlesabonr:

ri,r^:riiçii e **mercíalnrente, até a presente data.

§§ Tn-ülfr§ E

tÀRÍ,l.r*r) J.sÁt_ â3 q;Fictt j]§ 
:,1ü iÀ§,

€at:1,IIJ§,q§, pRscup*ccE§

? CÀRLOS À!1'E§
R§côllllEcc POÀ âúlElt!Il:DÀôii À
c.$,,_tIcÀ§?E

t_t4

a r Rt't.t DÊ lufres:. 6U
56:. ô

,al] r'e

Floriatto Piauí l6 de fevereiro dç 2*21.
EtorlÀuo-pI, o", ) a3,, 2§22

OÀ çSÉDÀD§
| À§f 50;92- 21,4 ri

Á.ç
Aeôl :.í,49 T.rr0
ÂÍãê1ââÕ

9C FmdplFtic.ll scl>;0.26 ?etãIr5,?6 - ep;6§

LUIZ CÀRL$§ ÀLVE§ CAvALCÂi\,iT'§ * Ll.DÂ
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Pásina t$r? ?28

Floriano-Pl. 1 de Janeiro de 202ü

LUZIh,IARY ALVÊS TEIXE IRA
Sóciâ Administr.ldora
CPF: 65S.783.743-68
RG, BOÜ1 145 SSP/PI

TÉRl\rlCI DE Ê\BnRTURA

Contêm o presente llvrn 227 págiÍlãs, eietroiliüamânte numeradas de 1 a 227
emumavia.todaselasjâescriturades e servirá corno Livro Diário no 001,
referente ao período fr1lfi11202ü a 3M212ü2ú. tam encerraffirênto do exercicio
sacialem 31112i2ü2*, da firma L & R TEIXEIRA LTDA, estabelecida no{a) R
ÊRANC|SCO pACHHCO. nú 62, LÊTRA B, bairro CãNTRO, üfP 648ü0-018,
cidade Floriano, estado Pi, lnscrita no ü.N.p.J. 34.876.019/0ü01-86 e
registrada no{a) JUt'lTA CCIMERCIAL DO PIAUi süb o no 222005ü89ô1 por
despacho de 161ü9/201 9.

R0*âld0 Alvês TÊixÊira

Sí)ci0 Administrâd0r
CrlF.0ü4.672"733-75
RG: 23S2707 SSPIPI

Àíra de Sousa Saraíva
C0ntarJorâ

CPF; 82S.400.883-49
RG; M5.382 SSPiPI

CRC: 7Õ79-O-Pl

Creale ?-Df files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



Balanço Patimonial
Licenciâclo pâra. AFRA DE SOUSA SARAIVA
Enprosâ. L & R TEIXEIRA LTDA - CNPJ. 34.876.619i0001-86
NiRE: 22200508961 - Data: 16i0912019

PáoÍna 224 de 228" Pàg.22a

ADL4IN

Fortes Contábil 6. 1 74.0

Conta 0escriçâo 3111 2i2020

1

i1
111

11101

11101 ú001

1 1 1()2

11102.000 1

1 11ü2 0üC2

116

1 1001

'l1tiüt i)úAú

l.)

133

133ü1

r 1i1i01 00ü4

13301 0005

Totâl Ativo

"' Ativo **
Alivo Circulante

DisponÍvel

Caixa Geral

Caixa

Depósitos Bancários Ô Vista

Conta Corrente BNB n. 571g5-2

Conta Corrênte BB n.61842-X

Êstoques

Est0q uês de lrilateríais

Mercadüriâ$ para Revenda

Ativo Permanente

lmotlilizado

Bens Em OperaçÔo

Máquinâs, Aparelhos ê Eciuipa,nentos

Móveis e Ulensílios

1.10't.585.'17 0
1 .071 .585. 17 D

08.067.82 D

92.450.65 D

92.450,65 D

5617 17 D

4.012.24 D

1.604,93 D

973.517.35 u
373.5'17.35 D

973.517,35 D

30.000.00 tl
30.000.00 D

30.000.00 D

1s.000,00 D

15.000.00 D

r 101.585.17 D

Data cle Encerramento: 3111212020
Valoí .je Ativo e Passivo: R$ 1.101.585.17 {Hum Milhão Cênio ê i".in Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Dêzessete Centavos)
DeclaraÍÍ|os sob as penas da lei. que as iníormaçÕes ãqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas ílesmas.

Florrano-Pl. 3l de Deze,nhro rle 2020

Ronalclo Alves Íeixeira
Sócio Administrador
CPF:004.672.733'75
RG: 2392707 SSPTPI

Afra de Sousa Saraiva
Contêdora

CF'F:829.400.883-49
RG: 1.015.382 SSP/Pl

CRC: 7ô79-0-Pi

LUZINIARY ALVES TEIXFIRA
Socia Âdrninistradora
CPF: 059.783.743$8
RG: 800'1 145 SSPIPI

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (hIL4!U/rrLlSygpç!!€SU)



Balanço Patrimonial
Lrc*nciacii: [ir?râ: AFRA DÊ SúUSA §Àí?ÂlVA
Enrpresa. t. & li IElXEIRA LIDA - CNP,l. 34.$'i0 ti19lü001-80
1\lHE: 222üü§0t]$ô1 - Oata: 16t0bi?ü19

Pásina 2#"§91,u228

ADI\íIN

Fürtes Círntábll 6. 1 74.0

Conta üêsÇriÇâo 31t12tzüfr*

2

tl

,:t i

21't ü1

211üilJü01

21 1t')1 lAü?
21 r01 ü003

211t)1üi:)44
a1!^1^/tllâ

2f i*1 üt){)tr

)1i 11 lrlaí

1l iul llLirlJ

21iü11)i.)1'
? 1 :í1: air',;1\-/ -
2'1 1C] üC12

211ür lJü13

21101 0014
?1 !n 1 rln Ii

?11{)2

21.10? .0út 1

213

2\:l]1
21:iÍjl Cí]i I

2 1 3t)2

21j{}2 t}{.}',)?

21§

21?,t\ t

24

, r,1

241 01 0ú0 I

243
V t"t3Ot

24301 0007

243116
.f0lêl 

Passivo

--* Pãssivo ***

Passivo Circulante

Fornecedores

F0rnecedores Nârionâis
Forrrecedores Diversos

CACIQUE ATACADO LTI]Â - J-HÊITERESINA

BEZERRA &Al\lF; OLIV. CüM. DE A. PECAS L6

CO[,íERüIO DE LUBRIFICANTES LUBNÔRTE LTDA

R_D_L_ COMERCIO DE LTJBITIÊICANTES LTDA*EP

FORCA MAXII\4A BATERIAS LTDA

POLICENE BRI\çA - EPF'

EXTIMPÊL EXI"INI üRÉ§ PLA]'INENSE

CANADA VEICULO$ LTDA. CAXIAS

CURINGA DOS PNEUS LTDA. FILIAL 27

JHVMAGALHAÉ$LTDA
J I..I VIEIRA MAGALII/T,ES EIRILI
JOSE DA COSTA VELOSO E CIÁ LTDÂ

LUBTROL COIIXERCIO DE LUBRIFICAIJTES LTDA

MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECÂS LTDA

ARMAZEI"4 I!{ATÉU§ S.A, . CD1Ol

CLIENTES

Adiantamenlo de Cfientes

ObrigaçÕes Fiscais e Trallãlhislas

lmposlos e Contfl fliliÇóes

Outros lmpo$tos e Taxas a Recoiher

ObrigaçÕes Trâbalhistas

FGTS a Recolher

Outrâs ObrigaÇÕes

Outras 0brigaçÕes

Asgessoria 0ontabil

PatÍimônio Liquido
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1.737.',79 Ç
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1 6)^71 a
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49.7ü0.47 C
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3.200,0ü c

ü4.105,34 C
( ooa aÃ í'

19.ô32,2ü C

377 "8Í)4.1t2 C

377.804.42 C

7S3.37 C
751.r4 C

751.'14 Cl

â, ).\ ('
42,23 C

500.00 c
500.00 c
500,ü0 c

305 565,80 D

150 000,00 c
150.000,ü0 c
150.000,00 c
455.5ô5,80 ü

42.5ü0.47 ü
42.5S0.47 D

412.975.33 D

1 101.51]5.17 C
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ÍÉRNI O DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 227 páqinas, eletronicamente numeradas de 1 a 227
em uma via. todas elas já escrituradas e servíu como Livro Diário no 001.
reÍerênte aô período 01/01/2020 a 3111212020, com encerÍamento do exercicio
social em 3111212020, da Íl.mê L & R TEIXEIRA LTDA, estabelecida no{ã) R
FRANCISCô PACHÊCO, n" 62. LETRA B, bairro CENTRO. CÊP 64800^018.
cidade Floriano estado Pl inscrita no C.N.P.J. 34.87ô.61910001-86 e
registradâ no(a) JUNÍA COl\ ERCTAL DO PIAUi sob o n" 22200508961 por
dêspacho de'16109/2019.

Floriano-Pl 31 de Dezembro de 2020

Ro,:aldo Alves Teixeú'a
Sôcio Administaadoí
CPFr 004 672 733'75
RG: 2392707 SSP/Pl

Aíra de Sousâ Saraiva
Conladorê

cPF 829.400.883,49
RGr 1 915.382 §SP/PI

cRC 7679-O-Pl

LUZIIúARY ALVES TEIXEIRA
Sóciê Adminislrêdoía
CP,r:659 7B3 743"68
RG: â0011{5 SSP/Pl

Creête PllF files without this message by purchasing novaPDF printer ttp;l/www.novapdf com)



h,lIhiI STIRIO DA TCÜNCIMIA

$ecretaria Especial de üesburocratizaçao, Gestâo e üoverno Digital

Secretaria de Gouerno üigital

Departãmento Nacianal de Registro Ernpresarial e lniegração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificanros ql;e ü ato da empresa [- & R TilXHIRA I-TDA consta assinado digitairnent* por:

82ü40ü88349

cERTrFrco a aurexrrcaçã.o EM 02/05/2o2L L3:21:49 soB N
202L025041A.
PRoToCoLo: 2LO25A41O DE 09/04/202L. NIRE: 222005Oa961
L&RTEIXEIRÀLTDÀ

MÀRI.}. GELSUITÀ DE SOUSÀ IJENDRO MELO
ncspousÁver, pEr,À ÀurENTrcÀÇÃo

TERESTNÀ, 02/05/202]-
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Ministério cia lndústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERt\rO DE AUTENICAÇAO - LTVRO Dtc|TAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por I/ARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO IVELO, sob a autenticidade n'
12102995450 em 02/0512021, protocolo 210250470. Para validação de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor
ihtip:/rwlllw_,pLeU_td_g{qlpLgg_v'.tl1:) e inÍormar o código de verificação.

ldentiÍicação de Empresa

.t

{#-
JUC§p'

Nome Empresarial:

Número de Registro

CNPJ:

lVunícipio:

Tipo de Livro:

Número de Ordem:

Período de Escrituração

L&RTEIXEIRALTDA

22200508961

3487661 90001 B6

Floriano

DrÁRto

1

01 t01 t2020 - 31 t12t2020

ldentificacão de Li*yro Digital

CRCIOABAssinante(s)

00467273375

65978374368

82940088349

Norne

RONALDO ALVES TEIXEIRA

LUZIÍMARY ALVES TEIXEIRA

AÍra de Sousa Saraiva P17679

cERTrFrco A ÀurENTrcÀÇÃo E*t 02/0s/2021 13:21:54 soB N"
202!025041 0
pRorocolo: 2Lo25o47o DE 09/04/202:.. CóOICO Oe VrnrrrCaçÂo:
L2L02995450. NIRE: 22200508961,
L&RTEIXEIRÀLTD-À-

}dÀRIÀ GELSUITÀ DE SOUSÀ LENDRO !'EÍJO
nrspor.rsÁvr:r PEtÀ ÀIrrENTrcÀÇÃo

TERESTNÀ, 02/05/2021

J[rc§'pÍ

À validade deste docuento, se impresso, fica suleito à comprovação de sua autenEieidade nos respect.ivos portais
Infor.oàndo sêus respectivos eédigos de verificação



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procu radoria-Geral da Fazenda Nacioual

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrevêr quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que viêrem a ser apuradas, é certificado que:

l.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í51 da Lei no 5.172, de 25 dê outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objêto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaçáo da regularidade Ílscal, ou ainda náo vencidos; e

2. constam nos sistemas de Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direiios. ou com ênbaÍgos da Fazenda Pública em processos de
execuçáo fiscal, ou objeto de decisáo judicial aüe determina sua desconsideraçáo para fins de
certificaçáo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecirnento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, paía
todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujêito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágÍafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conlunta RFB/PGFN no 1.751, de2t1Ol2O14
Emitida às 14:50:56 do dia 19h012021 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 1710412022.
Código de controle da certidáo: 67D0.2í 74.C460.E649
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

w
Nome: L&RTEIXEIRALTDA
CNPJ: 34.876.61 9/0001 -86



CERTIDÃO NEGÀTIVA DE OÉgTtOS TRABALHISTAS

Nome: L&RTEIXEIRALTDA
CNP,J: 34.876.6L9 / 0001-86
Certidão n" : '7070963 /2022
Expedição: 02/03/zozz, às
Validade: 29/08/2022 - 180
de sua expedição.

(MATRIZ E FIL]AIS)

14 :51 :07
(cento e oitenta) dias, contados da data

Certif i-ca-se que L & R TErxErRÀ LTDÀ (MjarRrz E FrLrÀrs) , inscrj-to (a)
no CNPJ sob o no 34.876.619/0001-86, NÃO CONSTÀ como inadimplente no
Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com ba-se nos arLs . 642-A e 883-A da Consoli-dação
das Leis do Trabal-tro, acrescentados pelas Leis ns. o l-2.440/201,L e
73 .46'7 /20L7 , e no Àto 01-/2022 da CGJT, de 2t de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão at.esLa a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condicíona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http: / f wvtw. tsr. jus.br) .

Certidão emitida gra-tuitamente .

INFORI,T.AçÃO TUpORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrj-gações
estabe1ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais t.rabalhistas, incfusive no concernente aos
recol-himentos previdenc:-âr ios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol]:imentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabal-ho, Comissão de Concil-iação Prévia ou demais títulos que, por
disposição 1egal, contiver força executiva.



Goverrro do Estado do Piaui
Secrelaíia Especial da L'licro e Peqlrena Empresa - SEIüPE
Junta CorÍercial do Estaio do Piaui

FtÂut -!$!toüi'+
IUCEPI

C§HTIDAO SIMPLIFIGADA

Sist*rna Naci*nal de Begistro de Empresas Mercantis - §lNF{f n§

Ce{lficamos qus as inícr nrasôes aklaix0 constam dos dôcumentos arquivados
nesla Jurlâ Corrreriial e s:io vigerites na data da suâ expediçáo.

ffi;; [nprcsaiiâli L & H TEIXEIBA LTDÀ Protocolo, i:ii-:?: l 423J{)1

Nalurez? Jurídrcô: Súcrgdade En:presaria L:rr)itaíjâ

NIBE (Sede) CNPJ
34.876.61 9/0001 -8622200508961

Endereço Completo
Rua Francisco Pacheco, Na 62, LETRA B;, Centro - Floriano/Pl - CEP 64800-018

Data de Ato Constitutivo
1 6/09/201 I

lnício de Atividade
1209t2019

Objeto Social
V Serviços de lavagem, lubrificaçáo e poli,.nento de veículos automofores N/anutençáo e reparaçáo de máquinas e equipamentos para uso geral não

especrÍicados anteriormente, a manutenÇáo e reparaçáo de extintores de incêndio Serviços de manutenÇão e reparaçáo mecânica rle veículos
automotoÍes Serviços de lanternagem ou Íunilaria e piniura de veículos aulomotores Serviços de manutenção e reparação elétrica de veÍculos
automotoíes Serviços de alinhamento e balanceamento Ce veícrilcs automotoÍes Serviços de borracharia para veiculos automotores Serviços de
instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores Co;irércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores Comércio a varejo de peças e acessórros usados para veículos aulcrnotores Conrércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio
varejista de lubriÍicantes Comércio varejista de outros produtos não especrficados anteriormente, extintores Serviços de reboque de veículos

' Capital Social
, R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais)
, Capital lntegralizado
, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Porte
ME (lvlicroempresa)

Prazo de Duração
lndeterminado

Administrador Término do rnandalo

Administrador
lndeterminado
Término do mandato
lndeterminado

Dados do Sócio
Nome CPF/CNPJ
RONALDO ALVES TEIXEIR A OO4.672.733-7 5
Nome CPFiCNPJ
LUZIN/ARY ALVES TEIXEIRA 659.783.743-68

Dados do Administrador
Nome
RONALDO ALVES TEIXEIRA
Nome
LUZIIVAFY ALVES TEIXEIRA

Participação no capital
R$ 75.000,00
Participação no capilal
Rt; 75.0C0,00

CPF
004.672.733-75
CPF
659.783.743-68

Espécie de sócio
Sócio
Espécie de sócio
Sócio

S

S

Término do mandato
lndeterminado
Término do mandato
lndeterminado

úttim
Data

o Arquivamento Situação
ATIVA
Status

SEIV STATUS

08/10,'201I
Número
201 90460040

Ato/evênlos
223 I 223 - BALANCO

1

Esta ceftidão Íoi enrilida automaticanlente em 10/0112022, às 08:22:45 (horário de Brasília).
Se impressa, r,erificar sua autenticidade no hüps://urww.piauidigital.pi.gov.br, com o código IFG2CDN

ililililr ill| rili ril l|lilülru[[[lllxlflillirilltriflíil riil ffi l

IVATEUS FRÀNCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

1de1



rA,
TRIBUruAL DE CONTAS DI\ UNIIIO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por r"rbjetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletr'ônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta e do Órgào gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica. mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: l8/04/2022 l5:56:46

lnforma ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Raziio Social: L & lt TEIXEIRA LTDA
PJ: 34.876.619/0001-86

rgão Gestor: TCU
adastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão ori inal no portal do ór ao estor, cli ue AQLj I

Orgào Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão ori inal no ortal do ó ao estor. clique ,\Ql il

Olgào Gestor: Portal da Transparência
C'adastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no ortal do ó ao estor. cli ue AQt rl

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão ori inal no portal do órgão estor. cli ueÂ ul

Obs: A consulta consolidada de pesso ídi isa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965. de 23 de abril
de 20 14. Lei n'l3.460.de26dejunhode20l7.Lein"l3.726.de8deoutubrode20l8.
Decreto no 8.638 de I 5, de janeiro de 20 | 6.
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C0NTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃ0
DE §OCI§DADE EMPRESARIA LIMITADÀ

L&RTEIXEIRALT§A

Pr':t presenle instiumeniü ca!-ticlllar cle Ccntrato Social:

RONALDQ ALVES TEIXEIRA, BRAStLEtR0, CASADO(A), Comuniráo Parcial, [MPRESARIO, natural da cidade de

ii;rian;- pl, data de nascinrentc 27107i1g8,4, porrador Ja Carteira de lder"rtidade (RG): n' 23s2707, expedida por

ssF/pl errr 21l03/?f)02 e cpÍ:: n" {04.67273à-75. resiCente e"domiciliado na citlade cle Floriano - Pl, ha Rt}A

GOiIOFREDO tulESSlAS, n" 523, CATUh.'!Bl, CEP: 6{80ô-290;

LUZtMARy ALVES TEIXEIRA, BRASILEIRA, CASÂDO(A). ccmunhão Parcial, EMPRESARIA, natural da cidarJe de

i:c.ano* pl, data de nascinrento 23/03i.1 g81, portadordã Carteira de ldenticlade (RG): n" 8001145, expedida por

Sspjpl enr 05i07ii10.19 e cpF: n, ô59.7g3.743-08. residenre e dorniciliada na cidade de Floriano - Pl, na RUA

í]RI]JETADA ô0, NO 361. LOTE 1O QL]ADRA18, NOSSA SENHCIRA DA GUIA, CEP: ô4807-235

Resolvert. em comlm acorco, constiiuir uma sociedade lrmirada, nos termos da Lei rr" 10.406/2Ü02, mediante as

c,lndlí;Óe§ e clár,rsuias sêgl-lIrltes:

CLAU§ULA I - DO NOME ÉMPRESARIAL, DA SEDE E OA$ FILIAIS

r:\ sr;cieclacle girará sob o nomo enrpresa:ial deL & R TEIXEIRÂ LTDA e usará a expressãoPICARRA

tUBRlFlÇANTES E EXTINTORE§ como nome Íanla§ia.

CLÂUSULÂ 1I . ÜA SEDE
A úfi-rprssa terá secJe e rlonrir:Íliçr fiscal :ra RUA Fratrrciscr: Pacheco, rro ô?, LÊTRA B;, Centro, Floriano - Pl, CEP:

í"i"1íi,rüLl I8.

CLAU§ULA III. DAS FILIAIS
,,t *,.,,pre.sà poderá estabelecer Íiliais, agências ou slicursals em qualquer ponto do territorio nacional ou Íora dele,

rroa.êtrte alleraÇâo assinada por tc0'3s o§ sÓcios.

CLÁUSULA IV . DO OBJETO §OCIAL
ir,, :;+ciedacie rerâ o rugui,,i" cbleto scciai: SERrllÇÜS qE L{VÔGFM, LUBRIFICAÇÃO E PCILltulENTO DE
,rr[:icuLCS AUToIúoTOhHs tnÂhtuTENÇÂo E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E_ EQ,UIPAMENTOS PARA USo

i:;ERAt. NAo TSpECIFtcADOS ANTÊRIoRI\4ENTE. rktrrlpt-o: A §4ANUTENÇÃ0 ^E REPARAÇÃO DE

rxlNrorlEs Dü tNôÉNóió-srnvlçãs nÊ r''inrvuçrvlAo i àrrnnaç4o- YEglIlcA DE vElcuLos
ÂLlToyoroREs sERVtÇos DE LANíERNAGETú cu ruNrLARlA E PTNTURA DE vEiculos AUToIúoroRES

s[RvlÇos DE MANUTÉúÕÃo à neÉnnnçÃo rlrtRtce DE_vEícuLos AUTolvtoroRES sERVIÇos DE

ÁLTNHAMENTCI E BALANcLnrurulo DE vLicutos AUTot\roroRES srRvlÇos DE BORRACHARIA PARA

v=rculos AUtor4oroRES sÊRvlÇos DE lN-srãr Ãçaô, *rnNy-rryq4g 1ÉFf3ffçÃo DE AcESSÓRlos
pÀní-vrlculos nuror*oroREs Cor"4ERclo A iAREJo DE PEÇAS.q l-cçl^So-ryos Novos PARA
.,,,8-iclulos AUroklor-oRES con,lÉRclo A vÃÍitJo DE PEÇAS r nóÊssonlg! !§Lqgs PARA vEíCULoS

ÀLJTOI,,IOTORES COMERCIO A VAREJ0 DE PNEUI!,IATICOS E CÂMARAS-DE-AR COMÉRCIO VAREJISTA DE

LLlBRIFtcANTES co[,lÉRito rrar<r.;tsrA DE ou rHcs pRCIDUTCIs NÃo ESFECIFIcADoS ANTERIoRMENTE.

EliEt\'tPLO: EX'rINIORES SERVIÇOS DE í1EBOOUE DE VÊICULOS

i exercerá as seguintes ativicjades:

il§iAE No 4520-0/05 - serviçr:s de lavagern, lutriíicaçãc e polimento de veículos automotores

ct,lA,E: N" 3314-7t10 - rríanuienção e reparação de rriáquinas e equipamenlos para uso geral não especiíicados

..rr:ie riorrnÊt,rle
CNÂ[: N" 5229-Ü1ü2 - ServrÇos de reboque de veicult::;
clrAE N.4520-0i01 - serviç,us de íyiünutenÇâo e rr:paraçãcr mecântca rje veículos autÜn]otore§

íINAE N" 4520-üi02 - serviçr:s de lanternageffi ou íunilaría e pintura de veícr"ilos autornotores

CNAE Nú 4520-üfi3 - Serviços çje rrranutenÇãn e reparaçao eletrica de veiculos automolores

tllvÂE N4 4520-0/04 - {ierviços de alinlramerrio e balancenntentc de veículos automotore§
(-:?'\1AÉ Nô 4520-CIi06 - §erviços de borracharia:r para voiÇulo§ autcmotores

otJAE N.45?0-Cli07 - serviios tle instalaÇão, manutenüão e reparaçâo de açessôrios para 
"'eiculos 

automotorês

{.1f,.,1,A,[ Nó4S30-7/CJ - Cornercio a varejo úe pecau e acessôi'ios novo§ para veículos autonro'lores

.i..",ái1.jâde deste dôcmênto, se rmpressc', Í srler.tc a eornprouaçáo 9e su1 stên--'ictdad€ nos retPâctivos Portâis
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üüruTRÀTO l§OÇlAL nE ÇONSTITUIÇÃo
ÜÊ §*CIEDADE EMPRHSARIA LIMITIIDA

L&RTEIXEINALTDA

cNê.E No 1530-7rc4 - cornércio a varejo de peças e acessÔrios usados para veículos auiomotores

Ci.lAE Nô é530-7/05 - Comrircio a vateja de prreumáticos e câmaras-de-ar

CI,]AE N" 1732-6!0A - Cornércio varejista de lubriÍicantes

irune tl" 47Bg-0/99 - Comércio varejista de outrcs produtos não especiÍicados anteriorrnente

CLAU§ULA V - D0 lNiclÔ DAs ÀTIVIDA,DES E PRAZO DE DURAçÃO
A sr:credade irriciará srras ativiciades ern 12/09/2019 ê seu prazo cle duração §erá por tempo indeterminado'

ÇLAUSULA VI. DO CAPITAL $OCIAL
ü capital socíai será de R$ 15C.000,ü0 (cento e cinquenlâ mrl reais), dividido ern 15Ü000 quotâs de valor nominal R5

1 O0 (u*r real). integralizadas, neste atçr ** ,o"J, 
"o""nt* 

Oo pais'pelos sÓcios e dístribuídos entre eles da segltit]te

iotrrta.

irlt:nre dos Sócios Qta Qeotas Valor Ern R§ %

RONALDO ALVES TEIXIIRA ;/5000 75.000,00 50.00

75000 75.00CI,00 50,0c)

1 50ü00 15ü.000,00 100 0ü
] IJZII.4AÍ1Y AL"VES T[IXãIRÂ

CLAU§ULA VIt . DA CESSÂO DE SUOTAS
As quoias sáo incjivisÍvers e não aocierâr: ser cedidas o,-: iransferidas a le[ceiÍos sem o iollsÊntimento do outro sÓcio'

â quilr:1 Íica asseguraco, ent igualdacle oe tot,OiçáÀs e preçc rJireito.de.preferência parâ a §ua aquisição se postas à

;entja. formalizanlo, se realizãda a.'cessão rjelas. a alteraçãc contratual pertinente"

CLAUSULA VIII . DA RESPONSABILIDADE
i\. rüsponsabilidade de r;alrla sócie á re§trita ao vâlor ias suas quotas, mas todos respondem solidariarnente pela

:nteqralizaÇâo do capit:rl social'

cLAUSULA lX - DA ADMINISTRAÇÃo
;\ adil-linistrâÇão da sociçcjade será exercida enr conjunto por, RONALDO ALVE§ TEIXEIRA e LUZIMARY ÀLVE§

TEIXEIRA que assinarão em conjunto eiou isoladermente, lodos com o§ 5:oderes e atribuições de representar a

:lnrpresa aliva e passivaÍnenie. jurlicial o, **ti.'rjr,Ji"iatnrente. oodendo praticar tocios os atos compreendido§ no

.t-r1eto social, autorizadr: o uso do norre erÍrprasoiiul, ,",rpre no interesse da sociedade, Íicando vedado' enlretarito'

em negôÇios estranlros aos fins sociais em assuÍttc§ de interesse da socieciade. podendo assinar quaisquer

documentos de comum acordo em torlos os OriraoipÚúiicoi' cont'air emprésiimos em estallelecimentos bancários'

§ 1. Fica facultada a nomeaçáo de acjministrattores não pertenÇentes ao quadro societário' desde que aprovada por

Il: C"s sócios, nos termos do art. 1 .üÍ)1 <ia Lei no 10-40612002'

CLAU§ULA X - DO PRO LABCIRE
o arlrlínistrador terá clirelto a uma retirada mensâl n título de prÓ-tabore, ajustada anüairnente em comum acordo'

<ientro do lirvrite eslabe{eciCo pela legislaçã'; do 'nrposto de renda'

CLAUSULÀ Xl - oo EXERCiCIO §OCIAL, BALANÇO PATRIMoN.IAL DOS LUCROS E PÉRDAS

O exercício sccial será coincirlerrte "o* 
o ,ro-üfãnàZilo e a todo dia 31 de Dezembro cie cacla ano' será procedido o

le,ran:amenio do balanço,Ju exercicio, ,*noo qr* o.lu*ro. o, pi'eiuízos veriícados serão distnbuÍdos ou suportados

pel*s soc+os na prçporçãu r1e suat, qucitas o" 
"rp,tif. 

-* iortna prevista do artigo 1'0ô5 do Codigo Ci'iil' Nos quatro

:r.,eses seguintes ao térmir,;,Jr: exercí;io rn.iui-ás iocios deliberarão sobre as'contas e designaráo administradores

quarrdo for o t:aso.

.\ vaiidadê c€siê dÔcuÍnento, 3g inrPÍeJso,,:ÍCa suje:tÔ.à conprovaçáo ge 1üà,Btj!€ntlÜidade 
no3 Íespectj.vog PoEtBis
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c0NTRAT0 S0CIAL DE CÚN§TlrulÇÃ0
DE §OCIEDÂDE EMPRESARIA LIÍVIITADA

L&RTEIXEIRALTDA

CLAUSULA XII. DA RÊTIRAOA ÔU FALECIMENTO DE SOCIO
Reii:.ando-se. faleccndo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros'

sucessores e o incapaz, desde que autrlrizado leqalmente. Não sendo possível r:u inexistindo intere§se destes ou

rjois) socio(s; remanesáent"isl ,ia continuiçlacle ãa sociedade, esta será tiquiciada apos a apuraçâo do .Balanço
pat:irnonlai na data clo ever,to. o resultado positivo or.r negativo será distribirído oit supoúado pelos §Ôcics na

i:roperção de sr.ias cuotas. Em nenhuma hipólese a scciedad'â pocerá continr:ar com âpenas um sÓcio por mais de

13C icento e oitenta) dtas.

parágraÍo único - O rne*rno prccedirnento será adotacio em outrô§ cãso§ em que a socieCade se resolva em relaçâo

a l;sr.r sociO.

CLAUSULA XIII . DO DESIMPEDIMENTO
üri Àdfirinistra<jcres c3eclaram, soh; as penas da lel, de que não estão irnpedidos de.exercer a administração da

*,rp*o| por tei especierl, ,:u em virtude cle conclenação crinrinal, ou por se enüontíar sob os efeilos dela, a penâ que

vecle, ain6a que temporariamente. o acesso a cargos Fúblicos; ou por crime falimentar. de prevaricaçâo, pÊita ou

si;i:rorrro, concussão, peculato. ou ccntra a 
""ouc,nia 

pooular, contía o sistema financeiro nacional, contrâ normas de

derfi)§a da c;cncorrência. contra ils reiaÇoeS cle cgnsunio, fê públiCa, Ou a pr<lpriedade'

C[*AUSULA XIV - PORTT EMPR§§ARIAL
nã.iuro pafa os devidos lins e sob as penas da Lei, o enquedramento da empresa con-ro Micro Empresa, onde a

receita bruta anual da empresa não excederá ao linrite íixado no inciso ll do art. 3" da Lei Complementar n' 123 de 14

dc riezenrbro de 2006, e que náo se enquaclra ern qualquer das itipóteses de exclusão relacionadas no § 4' do arl' 3'

tja mencionada lei. Em atcndimento ao clisposta na Lei Complernentar no 123/2006'

CLAUSULA XV - FORO
Fria eleito o Foro da Ccmarca rle Fk:rriano - Pl, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a

cuelquet outro por rluito especral que sr-:ja.

F por esrarem em perfeito acordo. em tudo qlie ncstÊ instrumento partictrlar foi lavrado, obrigam-se a cumprir o

1i*r*nt* ato constiiulivo. e assinarn o presenie inslrumênto em uma úníca via que sêrá destinada ao registro e

ii,.qLrivamentc na Junta Corrrercial do Estatclo Co Piatrí.

Florianc - ?1, 12 cle seternbro rie 2019

I?\rlJ.:-:r- À \.'i-t: , l\'r r.'r:

Slrr: t.., à.:: l r: i: r :;;..rrJl :,

LUZii'JARY ALVã5 TEIXEIRÂ
SsciülAüm iflrsiíêdoÍ

,'\ validade destê iocúÉn-L3. sê imPressD frca sulêit-o ü comprovação dê suâ a§terlticrdade nos rêsPectivoa portai!

E
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N4INIS I'ERIO DA ICONO[4IA

Secretaria Especial cje l)esburocraii:ação. Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digitai

DêÍiartâmento NâÇionãl de Rogistro Empresarial e lntegraçào

ASSINATURA TLETRONICA

cefiiÍicamos qua o ato d;i êmpresa L & Ít TEIxEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

ldentificação do(s) Assinante(s)

Í1046727337S

ü 5S78374368

Cillà?Iril§c Õ R§§I§TBo EM 16'jo9'/20L9 1O:06 SçB $' 2220050S961
pRorocolç: 190388056 pi iã'fóóizóií'-coDrGo oe var'lrtclçÀo:
11904285?23. NIRE: ?.?2085Aà967 "
I.ÂNTE:XãIRAtTDÀ

G.I-àYDSI'C§ !'IICSEL SÀLDÀNllâ MOURjà LI&À
SECRF;TÁRÍO-GÊ§,T{],

ÍER§§I§À,16/ç'9/2Al9
m . Plauidigi tal . Pí . gov ' br

âPFIÇNPJ

I L:'^t:l

N

ALVESLUZI

;! !8lr,cade de6te doeumÊr)to. se 1mprê$$a, lrca sujerto á,:Õtrçrcuêçào fe sua.êutertÍcidâdê n9s sê§pêctivos Portâis
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Am& GovERNo D0 E§TADO Dü PmuÍ

{ r S secnerAnhoÀrÂzeuo*popnuí
CON§ULTÂ PÜBLICA I\O CADASTRO

DO E§TADO DCI PIAUI

trerutrflcaçÂo:

Rarâo Soclal:

L&RT[1XE'RALTDA

CPFíCHPJ:

3487661 90001 86

lnscrlção:

19653ij871

lllunicípio:

FLORIANO

CEP:

ô.180r0 i I

UF:

PI

Data ÚHma Alteraçãol

a7nu2Ç19

ÊNDEREÇ0:

Logradoura: Númerol

ÊUA [r;lnciscr: Paçhecc 62

Complamanlo: Beirro:

LEI'RÂ B; cenr'ro

Telefone: Êndereço EletrÔnico:

ii,l1 f i5^/ 2

ATIVIDADE ECONÔMICA:

Cl{ÂE Primário:

4523illr5 - §eruiçcs de lavagem, lubrificação e polimei"rto de veículoa automolores

tNroRMÂÇÕES COMPLEMENTARES:

Situação Cadaetral Atual: Dala lnício Àtlvldade: Data Balxa:

HABTLI |ADO 07/10/201§

Reginre de Âpuração de lCtllS:

lJrr:*nrento fisçal ernitiito por esta in5critao NAO çera credito aL'destinalario

§bservaçôes:

UF:

PI

CllAÉ §ecundário:
;i)?t)t)i j1- Serviçcs de rnanutençáo e j.eparaÇáo rnecânica Ce veículos automotoros; 5229002 - §erviços de rebcque de veíc'.tlos,

3"114i1C - T,4ANTJTENÇÁr: E Hl=pnRniao úr tulACUtNAS E EQUtPAtúENTos PARA uso GERÂL NÁo ESPECIFICADOS

ÀNTÍRIORMENTE: 478!1099 - üomércio vareiista de outros produtos rrá(} especlficados anteriontente; 4732§Ü0 - COMÉRCIO
riA[1ÍJiSl A. DE LUBRIFICANTES; 4530705 - Comércio a varejo cle pneumáticos e câmaras-de-ar; 45307Ü4 - Comércio a vare.lo de

::rjÇa$ . acessórios usados pâía veiculcs autsmütores: 4530703 - Comércio a varejo de peçae e acessórios nov§§ pfira veículos

:.iutir!rr!]tôrês: 412AOA7 - Serviços de rnstalação, manutênÇão e reparação de acessórios para veiculcs automotares; 452000ô -

s1]nirilirs rie bonacharia para veiculos Írutonrotoir,:s,4t)20cü4 - Seniços de alinhamento e baianoeamerrlo de veíç*lcs automotr:res,

4Fz0á03 - Sêrviços de manutençáo e reparaçáo elétríca de veiculos autonrotores; 452A0ü2 ' Sêrviços de lanternagem ou Íunilaria e

lirrtr.ira Ce vgtculos autoínotofes

Coosulta Públicá âo Cãdã*tro do §êtâdo do Piêuí Gerado era: 28/10/3019 16:02
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PRoc URAÇÃ0 PARTtcur,,e,.R

:"'*ÍüHGANTEI L & R TEIXEIRA LIüA " ME, inscrita no Cf,,lPJ nú 34.87S.§1§/0üü1-8§ e lnscriçáa EstatJue, ,:''
: ':i'i iB7-n,, estabelecida a Rua Francisco Pacheco no 62 l-etra-B, Centro na Cidade d* Floriano * Pl, atraves c*;Ê;;
',:irs*niânte o Sra. RüNALDO ALVE§ TEIXEIRA, brasileiro, casado. en:presario, residente e domiciliad* i'est.:,
:',i:'::: iia ficriano * Pl. portarJor Co RG.2,392.707 SSp-Pl e CPF. üA4.õ72.733-7i,.

\-/ l;l-i?üftüADü; WE§TON PEREIRA tsARRETO, brasileiro, casado, residente e domiciiiado nesta cidade de Ftoriano -
:i:'iacry" do RG n0 2.185.735S§PiPl e CPF no 011.226.963-02.

l,ilJfiTü: Representar a outorgante perante ORGÃO§ PUtsLÍCO§: FEDERAIS, ESTADUATS, Muslt0ipAis t fitfvj
'.,','i..: EfvlpR[SA.S PRIVADAS E DE ECCNOMIA tvtlsTA.

-'t",,j.&â§: Representar esta empresa em LicitaçÕes Püblicas típos: Carta Convite. Tomacia de Preços Pr*gôes
. filirlcos e Presenclais. Concorrências, Disperlsas s lnexibilidades, podendo para tanlo, assrnar respectivas atas.
',:i:i;'iii.,:cr:rrênctas, dar lances em pregÕes, retirarempenhos, recoÍTera resultados, corrcordârou discordar, transtgi;".

'::, i:l;Í, iitmar comprornissos. representá-lo diante cartorÍos, prestar inforrnaçÕes, farmuiar impugnaç<ies. ii';terp*r
ir'.;::3 'iânunciar ao direito de recursos e assinar propostas, declaraçcres, contratcs. receber pagamenios. * iuir:
::. .ri. se f:zer necessário para CI bom e Íiel cumprimento do presente mandato,
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DECLARAçAO UNICA

PREGAO ELETRONTCO N" OO4 / 2022

PROCESSO LTCTTATORIO 379.36 I /2022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal

Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação,

obrigando-se, arncla, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a

superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2o da

Lei n'8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de

habilitação e especificações tócnicas previstas no Edital, nos termos do § 40

do Art.26 do Decreto Federal no 1A.024/19.

3 - Aceitamos as condiçóês estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de

impugnação;

4 - Que para fins de participaçào no processo licitatório em pauta, sob as

penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos,
normas e especifrcações peÍtinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos,

Portarias e ResoluçÕes au.ias normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informaçôes prestadas são fieis e

verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores

de 18 (dezoito) anos em trabaliro noturno, perigoso ou insalubre e em

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observânciâ à Lei Federal no

9.854, de 27.10.99, que altera a Lei n'8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a)

órgão promotor do pregão eletrónico que mantenham vínculo familiar com

detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área

responsável pela deman

h iera rqu icamente superior;

açã o ou de autoridade a eleda ou

B - Que nos prêços cotados já

abatimentos, impostos, taxas (l

o incluídas eventuais vantagens elou
,l CtS O lll do Art. 5o da Lei 1A.520/A4 e

ôncargos sociais, obrigaçóes trabalhistas, previdenciá rias, fiscais e



comercrars, ass!m como oespesas com transportes e oestocamenlos e outras

quaisqueí que incidam sobre o farnecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre

as declaraçôes acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações

para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade,

firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em corrformidade com o disposto na Lei CornplementaÍ no

123/2006, esta licitante cumpre lr:dos os requisitos legais previstos para a

qualificação como (Microempresa / Microempreendedor lndividual /
Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo),
estando aptos â usufruirmos do tratamento diferenciado, nâo nos

enquadrando ern nenhuma das vedaçôes previstas no § 4o do Artigo 3o da

LC 123/06, alterada pelas Lers Complementares 128/2OA8, 147 /2014,
155/2016 e Decrêtô Federal n" 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de

decla ra r ocorrências superiores.;

Floriano-Pl, 27 de Abril de 2022
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