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Proccsso no 4l l.rl0í/2O22.
Dispêmâ no 03í/2022.

FNE|TÂS g BRAÍTDÂO IIDÀ passot juÍídic! dê dirêlto privado, inscrit no CtttpJ ne 08.668.897/@01-38, rrpÍêsrntrda por portrdor FÍanclsco dê FÍêlut inscrito no CpF nc 079.317.783-91,DECIÂM, para fins do dlsposto na ConstituiçXo FGdêrô|, bem como Lei FedeÍal ng 14.133/2021, quê nãoêmprqga m.nor dê dezoito ânos em trâbalho notumo, pêrigoso ou insalubrG e nõo êmprega m€nor dêdczcssris anos.

Floriano - Pt, 12 dejulho d.2022.

FREITAS & ERAN

CNPJ:08.658.897
Francisco Rodrigues dê Frêltes

CPF: 079.317.783-91
Rcprêsêntânte Leg.l d. Emprasa
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Pelo presente instÍumenkr
brasileiro,casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido na cidadc dcSâo José do peixe/ pt, em 06/B/tgSZ, porrador da C-édula de ldentidade RG. N,'.195214, expedida pela S§P/PI, em 22/M/19§ e CPF. N.. 029.377 -783-9t, residentee domicifiando na cidade .ttloriano/pl, na Rua Sáo José, n" 992, llarro SambaibaNovo CEP 6480Ç240; e

brasileira, solteira, empÍesária, nascida na cidatle rle l;lorianolPl, em "tO/tt/tggl.portadora da Cédula de Identidarle RG. N". 27EJOU, expedida peta SSp/pI, em30/ 10/ ?O14 c' C-pF. N,,. 024.415.r.r?- 37, residcnte e domiciliada na cidadcFloriano/Pl, na Rua São Jos4 no 992, Bairro Sambaiba Nova, CEp 6tt80l-240; únicossócios da sociedatle empresaria Ltda., sob nome empresarial de: FREITAS &com sede social na Rua Sâo José, n" W2, Sala A, BairroSambaiba Nova, CEp ff8(N-240, Floriano/Pl, inrrita no CN Pl. N" 08.ffi8.897/Orut_38, com ato constitutivo arquivado na iunta comercial do Estado do piauÍ em s€çãode 23/ O2/2O07 sob o NIRE r" 22200287377, resolvem de comum acordomelhor forma de direito procederem à alteração e consolidaçâo de s€u contratosocial em obediência ao Código Civil trazido pela Lei 10.40ó/ 20O2, em vigor destle11 de ianeiro de 2003, mediante Clausula

CLAUSULA I - IngÍessa na sociedade

e condição a seguir.

FREITAS. bÍasileira, solteha, empÍesáÍia, nascida em 06/ 07 / 1994, porradoraCédula de Identidade RG n' 3222§5, expedida pela S6I'/pt, CpF n'024.i115.263_24, residente e domiciüada na cidade de Floriano/Pl, na Rua Sao Jose, n.992,Bairro Sambaiba Nova, CEp. 64SC!.-24O.

CLAUSULAII-Asóc.ia
tÍansfere parcialmente de suas quotas de capital no valor de R$ 2.50O00 (dois mit equinhentos Íeais) para a sócia ingressan te, declarando haver recebido a quantia deR$ 2.500,ü) (dois mil quinhentos reais), da sócia acima qualificada, assim

ena

da

cede e

e
tamEÍÍf como declarâ haver recebido todos os direitos e havere; peÍante asrriedade. nada mais tendo a Ípclamar, st-'ja a que tÍtulo for, nem do cessionário enem da sociedadc, dando-lhes plena, geral, rasa e imevogável quitaçâo.



Página 2 d€
3 QUARTA AL E CONSOLT

SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA A FREITAS
RDO COM A LEI N" 10.406 DE

n." de quotas 7.500 no
repres€ntando 2!ioÁ do

a:Ít

b)

c)

& BRANDAO LTDA, DE ACO
n

a)

lqowoo2 -NOVOCODTco CryIL,

o capital social da sciedade a ser no valor de R$ 30.000,00pa9sô
(tÍinta mil reais). dividido em 30.000 (trinta nÍl) quotas, no valor unitário de Rg1,00 (um real) cada, subscritas e integÍalizadas, neste ato, em moeda corrente doPaÍs, na forma prevista do artigo 1.055 e scguin tes do Código Civil Brasi.leiro, parao sócio:

R$ 15.00O,00 (quinzt' mil reais),
n." de quotas 15.000 no valor de

representando 5ll,lr do capital;

valor de RS 7.5O0,0C (sete mil e quinhentos reais),
capital;

c quinhentos reais),
n.(, alLr quotas 7.500 no
representando 25Vo do

valor de RS 7.500,00
capital;

(sête mil

lca a partir desta alterado o obieto social para: ATIVIDADES DEAPOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES REPRODUCA ODEVIDEO EM QUALQUER §UPORTE ATIVIDADES DE CONSULTO RIA EMGESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICAPESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAT EM CIENCIAS SOCIAIS EHUMANAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA - OUTRASSSIONAIs, CIENTIFTCAS NAOESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROFESSORAUTONOMO, INDEPENDENTE ENSTNO PARTICULAR, AULA PARTICULARAULAS PARTICULARES) INFORMATICATRETNAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA

ATIVIDADES PROFI

CURSOS PREP

E TECNICAS
(ATIVIDADES DE

TREINAMENTO EM

PARA CONCURSOS
L E GERENCTAL
ATIVIDADES DEFISIOTERAPIA - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANA LISE.

A sociedade
BRANDÂO L

_c.mpresária gira sob a Dcnominaçôo Íiocial de: FREITAS &TDA.
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n QUARTA ALTERAçÀO E CONSOLID Aç TO

SOCIAL DA SOCTEDADE E FREITAS& BRANDAO LTDA, DE ACORDIO COM A LEI N" 10.406 DE
r0y'0,.n002- NOVO CODIGO CIVIL

A scriedade tem sua sede na Rua Sâo José, n,, 992, Sala À Bairro Sambaiba Nova,
CEP: 64.804-2110 - Floriano/pl.

A sociedade empreúria tem como obieto social: ATÍVIDADES DE APOIO AEDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES REPRODUCAO DE VTDEO EM
QUALQUER SUPORTE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA - PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CTENCIAS SOCIAIS E HUMANAS -
PESQU ISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA - OUTRAS ATryIDADES
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS

INDEPENDENTE ENSINO PARTICU
AUTONOMO,(ATMDADES DE PROFESSOR

AL E GERENCIAL

LAR, AULA PARTICULAR AULAS
PARTTCULARES) - TREINAMENTO EM INFORMATICA . TREINAMENTO EM
DESENVOLVIMENTO cuRsos
PREPARATORIOS PARA CONCURSOS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
ATTVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE.

O inicio da atividade empresarial
é por tempo indeterminado.

ocorreu em 02/ 02/ 2007, e seu prazo de duraçâo

O capital s(rial é de R§ 30.m0,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trintavinte
mil) quotat no valor unitário de RS 1,ü) (um real) e subscritas em moeda corrente
do pais:

a) FRANCISCO RODRIGUES DE FRETTAS, n..' de quotas 15.000 no valor de
RS 15.000,00 (quinze mil reais), representando 50o/rr do capital;

b) RAVENA CIPRIANO BRANTTAO DE FREITAS, n.o de quotas 7.500 no
valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), representando 2i,'Á do
capital;

e) RAFAELA CIPRIANO BRANDAO DE FREITAS, n..,de quotas 2.500 no
valor de RS 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), Íepresentando 25ryo do
capitâ1.

Parágrafo Único - CX sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações
sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIU, do Código Civil,
Lei lO.4O6/ 2002.
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u QUARTA ALTERAçÃO E CONSO
socrAL DA SOCIEDADE
& BRANDAO LTDA, DE ACORDO COM A LEI
1ql01,/2002- NOVO CODrco crvrl.

' 10.406 DEn

Atendendo ao que dispôe a Lei 70.4ú/ 02 - Novo Código Civil, a responsabilidade
de cada sócio é Íestrita ao valor das 6uas quotas e está limitada à importância totâl
do capital social, respondendo todos solidariamente pela integÍalização do capital
sr:cial.

As quotas da sociedade sào indivislveis e nao poderào ser cetritras ou transferidas
sem o expresso consentimento dos outros sócios, cabendo, em igualdade de preço
e condições, o direito de preÍerência ao sócio que queira adquirillag formafizândo,
se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente.

A sociedade
PEDAGOGI

tem como expr$sâo de fantasia: FCp - FREITAS CONSULTORIA
CA.

A partir desta data a administração será exercidâ pelo sócio FRANCISCO
RODRIGUES DE FREITAS, com os poderes c atribuições de represen tá-la em
juÍzo ou fora dele, nas relaçÕes com terceiros, nas repartiçôes publicas federais,
estaduais e municipais. autarqui.§, Btabelecimentos bancários, respondendo
peÍante terceiÍos por todos os at()s legais âtinentes ao exercÍcío das atividades da
empresa, assinando isoladamente todos os d(rumentos necessários à gestão dos
negócios, podendo inclusive nomear pÍocuradores, rlesde que cóm prazo
determinado c poderes especÍficos autorizado o uso do nome empreiarial,
vedado, no entanto, em atiüdades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em Íavor de qualquer dos quotistas ou de terceirog bem como
onerar ou alienar berls imóveis da sociedade, sem autoÍização do outro sócio.

Ao termino de cada exercÍcio social, em 31 de Dezembro tÍe cada ano, o
administrador prestará contâs iustificadas de sua adminiskaçâo, prcredendo à
elaboraçâo do inventario, do balanço patrimonial e de resultado econthico, sendo

O sócio no exercÍcio da sociedade tem direito a uma retirada mensal a ltulo tle
próJabore, aiuótáda anualmente em comum acoÍdo, dentro do limite estabelecido
pela legislaçâo do imposto de renda.

n
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E
o QUARTA ALTERA çÃo E coNsolrD

SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARI
& BRANDAO LTDA, DE ACORE}Orwlnú2 - NOVO CODIGO CrVrL.

ALI
COM A LEI N" 1O.4ít6 DE

que os lucros ou preiuÍzos verificados serão distribuÍdos ou suportados pelossócios na proporção de suas quotas de capital-

Parágrafo Único - a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, ototal ou parte dos lucros poderão ser destinados à formacão de reservas de lucros,
no critério estabelecido pela Lei n". 6.4M/ 76

A sociedade não possui filial, podendo quando serviÍ aos interesses, abrir oufuchar outras neste Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando
para estas uma parte do capital social da Ínatriz.

No caso de falecimento ou interdição, de um dos s(rcios a sociedade nâo serádissolvida ou extinta, cabendo aos sócios Íemanescentes determinar olevantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiÍos do Pré-morto, será lawado um novo contÍato com a inclugão destes com clireitos lega§
ou entAo os herdeiros receberâo todos os haveres, aPurados até o balanço especial
em (24) parcelas iguais e sucessivas com acrérimos legais, vencendo-se a primeira
após (60) dias da data do evento.

As deliberaçÕes dos sócios serão tomadas em reuniâo, e o administrador dará
preferência à forma estabelecida no ArL 1.O72, parágrafo 3., tlo Cbdigo Civil, ou
convocará o sócio consoante o disposto no parágÍafo 2d do mesÍÍro aÍtigo-

O administrador declara, sob as Penas da lei, de que não está impedido de exercera àdministração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminaL ou pÍ}r .se p;ncontrarem sob os efeikls dela, a pena que vede, ainda qrre

o acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economiapopular, contra o sistema financeiro nacional, conEa normas de defesa da
Concorrência, Contra as relaçôes de consurno fé pública, ou a propriedade.

Sobre
legais

os casos nâo regulados neste contrato, deverâo ser aplicados as disposiçÕes
constantes da Lei 7O.406/ de 10 de Janeiro de 2fi)2 - úovo Córtigo Civil.
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A FREITAS

o QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLTD
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIM& LTDA,
twv2oo2- NOVOCODIGOCIVIL.

DE ACORE,IO COM A LEI N" 10.406 DE

ljica eleito o
contfato, ren

Foro tla Comarca de Floriano - pl, para qualqueÍ âçâo fundada nsrteunciando-sc a qualqueÍ outro por muito espeá"LdJã;".'
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particularfoi tavrado, ob,rigam-ie a cumprir-o presen; 

"ã;;;t";;; via única destinada aoregistÍo e arquivamenkr na Junta comercial acri"ãã.ial'iu,rr.
Floriano/Pl, 21 de março de 2021.

FRANCISCO RODRICUES DE FREITAS
Sócio - administrador

RAVENA CIPRIANO BRANDÃO DE FREITAS
Sócia - quotista

RAFAELA CIPRIANO BRANDAO DE FREITAS
Sócia _ quoHsta
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MINISTÊRIO OA ECONOÀ,IIA
S€creL..h Esp€ciat d6 Ooúurocraüzação, G6stáo o Gôv6mo Oigitat
SecÍetaÍia de Govemo Oigitat
DspgÍtarnonto Nacioítat de Rogisbo EmpÍssâíiât e htêg,açào

:i \:r

C€rtificamos qus o ato da €mpresa FREITAS & BRANDAO LTDA coostâ assinâdo digitalmonta por:

./0a/r0,r 2r,oo
2rt6t/2o2t.

cóDle !t vurrc.çror r:1021L210. .rrt
,2,or/20rr.

rE.uo.ú^!
fr .Dr.stdtar..r.Dr.@,b'

I

CPF

021í1522337 R,AVENA CIPRIANO BMNDAO OE FREIÍAS
02411526324 RAFAELA CIPRIANO BRANOAO OE FREIÍAS
0793,1778391 FRANCISCO ROORIGUES DE FREITAS
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CERTIDÀO POS]TIVA COT EFEITOS DE 
'IIECAÍIVA 

DE DÊB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEoERAIS E À DÍvloa lnvl DA uiláo

ffi

Ressalvado o direito de a Fezenda Nacional cobrar e in§creveÍ quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identiÍcado que vierem a ser apuradc. é ceímcado que:

í. constam débilos administÍados pela Secrelaria da Receita FedeÍal do Eresil (RFB) com
erigibilidade suspensa nos teÍmos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro dê 1966 -
Código TÍibutário Nacional (CTN), ou obieto de decisâo iudicial que determina sua
descoílsidêÍaçâo pare fins de certifoaçfu da regulaúJade fiscô1, ou ainda não vencidos: e

2. nâo con3tam inscÍiçÕes em DÍvida Ativa da Uniáo (OAU) na ProcuÍadoria-GeÍal da Fazendâ
Nacional (PGFN).

ConÍorÍne disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesÍnos efêilo8 da certidão
nêgativa.

Esta ceÍtidão é válidâ peÍa o êstabêlecimento matriz ê suas ÍLaia e, no caso de ente ÍedeÍativo, PeÍe
todos oô órgâo8 ê fundos públicos da administração diÍeta a ele vinculados. ReÍeÍe-se à situâçâo do
sureito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange^inclusrve as contÍibuiçõês sociais previslas
nas alínea§ ?'a'd do paÍágraÍo Único do art. í 1 da Lei n' 8.212, de 24 de iulho de í99í.

A acêiteção desta ceÍtidâo está condicionada à veriíiceçâo de 6ua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http:/irD.9o\r.br, ou <htlp://wnw.pglh.gov.bÊ.

Certidão emitida gÍetuitarnente com basê na PortaÍia Conjunte RFB/PGFN no 1.75't, de?J1Oln14.
Emnida à3 08:15:41 b 6ia OZnUzOn <hoÍe e datâ dê Brasília>.
Vâlide etê 29lOAt2O22.
código de controle de ceÍtidão: 8F31.í69E.7I153.84DD
Ouahuer ÍasuÍa ou emendâ invalidaÉ este docuÍnenlo.
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A Calxa. Econômica Federal, no uso da atribulção que lhe conÍere o
^tt.7, 

da Lei 8.036, de 11 de malo-de isõô;-;;u;t.l àrJ,.rà:t.á,0"",a êmpresa actma tdentiftcada_ encontra-se 
". sitrãçàã--iegrr",perante o Fundo de Garanga do rempo ae sàrvlco _ rêis.*" ''

O prêsente 
_ 
Certiflcado não servirá dê prova contra cobGnca dequatsquer débttos referente", contriourçíei t7o,iãiãriãl' ãJro.,decorrentes das obrlgaçõês com o FGTS.

CertiÍicado dc Regularidadc
do FGTS - CRh'

0E.668.897/0001-38

FREIÍAS E BRANOAO LTDÂ

RUA SAO jOSE 992 Â / saMBÂtBÂ / FLORTANO / pI / 64800_000

v.LórdÊ227 I 06/ 2OZZ à 26t 07 / 2OZ2

Ccrtlílcrçlo Í{úmcrc; 2OZZO6Z7OL4SS6Z}4LA34L

Informação obtidâ em tt/OZ/ZOZ2 lZ:54:2O

A uflltzação destê cer fl prevlstos em Lel estacondicionada a verlftcação de autentlcidade no site da Caixa:

n

cado para os fins
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CERTTDÂO ![EGÀTI\TÀ DE DÉBTTOS TR,ABÀLHISTÀg

vd\l

E F]LIAIS )

oitênta) dias, contados rla rli

Nome: FREITAS & BRÀNDAO LTDA (MÀTRIZ
CNPJ: 08. 668. 897/0001-:iB
Cêrtidão n" : 9251609/2022
Expedição: 22/03/2022, às 16:59:52
Validade: tA/09/2022 - 1.80 (cenro e
cle sua expedi ção.

Cêrtifica-sê que EREuÀa t BRNTDÀ. LrDÀ (lrÀrRrz E Fr,rÀrsr, inscritcno CIIPJ sob o no OB.66B.O9?/OOot_38, nÂo coxsrt como inadimplenteBancc Nacional dc Devedorês Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642_A e gg3_A cia Consctidadas Leis do Trabarho, acrescentados peras Leis ns." L2,440/2ol73.461 /20t'1, ê no Ato 0L/2022 da CG.ri, ae 2t ae Janêiro de zliOs dacios constantes desta Certidão são de responsàbilidadeTribunais do T raba iho .
hlo caso de pessoa juridica, a Certidão atesEa a empresa em rel;a t-odos os seus estabeLecimentos, agências ou filiais.A aceitaÇão desta cêrEidão condiciona_sê à vêrificaÇão deâut ent icidade no portal do Tribunal superior do TrabalhoInternet (http: / /www.tst.jus.br) ,
Cert i dão êmitidà grãtll j tament_e.

INTOR!íÀçÃO II{DORTTNIIE
Do Bãnco Nacional de Devedores Trabalhistâs conslaÍn os danecessários à idêntificaçâo das pêssoas nâEurais e juridij.riadimplentes peranie à Just.iça do Trabalho quanto às obrigaçestaberecidas em sênrença condenârória transità;; ;; irrããàã'",.acordos judiciais trâbalhi.B!as, Ínclusi.,,re no !:onr:ernenterecolh imentos prerricenciári os, a honorários, a custâsemolumênt-os ou â rêcolhimentos determinados em lei; ou decorrerde êxecuÇào de acordos firmados perante o Ministério púbiiccTrabalho, Comissâo de Ccnciliação prévia ou demais tÍrulos que,disposiÇão 1egal., contiver forfa exêcutj.va.
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)GOVERNo D() EST^Do D() PhUI

SECRDTAR|A DA FAZE!üDA

DE STTUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
n" 220527 0Íx[/ff8970001 380 r

Cenidão emitida com base na portâria GSF n. 106106, tte l2 de abril de 200ó.
Qualqurr rasura ou emenda invalidaÍá estc docuàeiü. 

'
validade deste documento: 60 (sessenta) «tias contados da data de sua emissâo.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27tOSn022,àsIS:I0:39

v^LÍDA âlÍ, z6lo7t2o22

+rt'ita*:ta+a t*tal+at
soct^t.

ou Dr§l xtTo

r'(s) tÀ-l

óó8.897/0001_38
tx'!

I llt +**ttrttt * * 't|},I *r
ESTÁDUAJ-

dirêito Fazeuda dívidas rcsponsabilidentificado

vado o de a Estadual ecobrar nscrever dequarsqucr
eito vo 4ClmasuJ passr vlerem a serque apuradas, ceíifica-se o mcsmoque cncontra-scSITU FISCALAÇÀo REGULAR.

ES E E \ \âLTE )- E LIT ÇNTER\ :§ot /webes.scfr:a /certideoSi

T \DOC tl ít ()\T o R I1DA ED t TES D S \tl AI t: CT1 I ( ) \ II E SITT, hnp brgor tu r(--elide drocrti

Cà.vc pÚ. Aut.trttc.çto: 3504-59C7_5C?}-_065GIrB8-42C2-FDBF-36D8



GOI'ER\O DO ESTAIN I'O PIÂI'i
PR,O(.['NTDON IA CENAL DO ESTADO

CERTIDÂo elrA)§To Á Di\.IDA .rTrr.A Do EsT.{Do
D' 22060t66tt97000trs

(ElDltldr .D .t D(lo.o qm dl.Dô. . lrltm(io r_olr[.th, p(jf,;pl !. Oli20t!)

Ploau,tdotlr c.trl do Ert.do

PEaurrdod. fdbuüÍt.
EyrTtD.l t.Ll, t\TEL\tT flt t.r,06 :oi:...i§ 0e:trr0!

I.il.tt Á AIÉ tt,o9lto:i
i t \tr Di( I \tt\Ii)\r,, a,^.,,, i,,r,r,,-
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rt \ Dr n r tt l l.\l t( \( .,, r,,.,. r r*..^,,-li;;;;;;;:;;.;;,;:;l

c.lare para .rureruic4;à., tuí-irr+,r.rÀii::::c.0Fl6-ilsa.,;,irs-§or, : :l:l:.:-1"---l
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FLORIÂNO
Secrot Íiâ unicipel d. Finanças

OapaÍtamênto d. Tributaçlo

n .

n

PREFEITURA DO MUNICIPTO DE FLORIANO

CERTIDÂO COI{JUNTA NEGATIVA DE DÉB|TOS

REOUERENTE / INTERESSADO:

RAZÂO SOCIAL: FREÍTAS & BMNDãO LTOA
NOME FANTASTA: FCp - Freites ConsuttoÍi8 pedagógica

ENDEREçO: Rua São Josó, 992
CIOADE: Ftoriano ESTADO: piaui

BAIRRO: Sambaíba Nova

CNPJ; 08.668.892m01-38
ATIVIDADE: 8590.6/04 - Troimmenb êm dêsenvotviÍn€nb profssionâl e gereÍlchl

INFORMAçÔES GERAIS DO REAUERENTE:

Ressalvado o direilo dâ Fezende públlca Munlcipal inscÍavBÍ e coôreÍ dát itos
ou que vênham a sêr apunados conficrme 6tiabolec6 parágrafo único do Aí.

\rorilic€ndo os rsgistros da Secretaria Municipal de Finsnças,
/ débltos íscais o dívidâ ativa em nomê do contribuinte
â úâmitâção de cobrançe tlibuüiÍiâ, contrâ o refsrido

registredos
302,

einda náo

do CTM, certillcsmos que,

êxisllr p€ndônclas

contribuintê, om caÍtórios dos feitos da Íazanda.

constâtamos não

supraquâlmcado.

OIRETORIA OA RECEITÁ
DIRETORIA DE FISCALIZACÃO

PROCURADORIA GERÂL DO MúNIC|PIO

N. 0055412022
Emitido vie lntemal êm- OZO 2O22

Vátida atô: 31tO7 tZO22

www.f, orieno.pi.gov. br



t) Flõ

CERTIDÀO I{EGAI|VA DE
JUDIGI.AL OU

cERnolo .25232S4

O Tribunal d. Justiça do Estado do piaul CERT|F|CA eUE, revendo os rsglstros dedistrtbuição dô Í6itos manlidoa nos sist6mes Thamisweb, ThomisWob Rscursat, PROJUDt,Processo Judiciel ElotÍônico (pJo) ô Sislêma ElêtÍônico do Ex€cução Uniricedo (SEEUrasselvâdaa as obsarvaçôas ebaixo, ),

ESPECIAIS c[vEts E cRtMtNAts (JECC'S), em ândamento na8 unidâdês judiciárias do podeÍ
inclusivs nos JLJ lzADos

Judiciário do Estsdo do Piauí em desÍavot de

E BRA OAO LTDA

FRETÍAS
3E, REPRESE?{TAÍ|'E LEGAL: FRAr{CtsCo RODRtcUEs DE

sÃo JosÉ, 9S2, SALA A

OBSERVAÇÓES:
XOVA, UNICíHO: FLORIA O. PI

3:gÍã: :lm';"rÊ111[1T,É;;p *"" "o 
proúmonro nô 013/2017 da conês'doria-

E3t.
titso
EXTRAJ

oa
uotctA

ctA AGÔES
RAçÃO

oE FALÊCUPE JUOICIAL
CiA, CON
OU RECU

CORDA
PERAç

TA.
Ão

!a nL t-
L;

;ilf.:1i*,ffifi"H1ti{#}},"".::ffitl,x1:ii"Í:!::ã:T j,"ji:1#fi}?,T3,.,"",g:

E ta cêíidáo tarlt vrfldad. .rc C0 (sGr3anta) dlaa.

C€rlidão omiüda om gO deualo do 2OZ2 à8 0g h .tA mh

;;!it+:fr ilÍ,iâ,f lái{fr ffi r,,üF,',f,r*[T"d".ry,,l;:Éír

FOLHA I de í
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FLORIÂNO
l:.1<

il:,i \

CO]{TRIBUI},|TE:FREITAS e BRATT|DAO LTDA
FAilTAStA: FCp - FRETTAS CONSULTORTA PEDAGOGICA

F.rá"iâsor9t., 
se2 SALA A SAMBATBA NovA,

ATIVIDADE: TRETNAMENTO EM DESENV. PROF. E GERENCTiAL

INSC. tUl{lClPAL | 21 4702

«,.,^

31 dê Dezêmbro do 2022

Y.)§^À§ 
^.gutmâÍaês ./ .

Receitas

t
Direbra da

CNPJ: 06.554.G7lOOOl-sí
FlorisÍro.

S^ Fon (088) 351511@ CEP 64.800{m
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

lnscÍlção --- 
ie14r!? l

Cód. Contribu
214702

No do Alvârá
32t2022

valldadê __r TEmissão - - -
I o6to1tzo22 

i
31t1212022

- Contribuinto

I Nome: FREITÂS & BRANDAO LTDA

aPr,ar(i.:i c8.e68 897/0001-38

I l'ii:r,:: Fantasi, FCir - Í:REITÁS COiaSLJL'fORlA PEDAGOGICÂ

F:t'iú.8ço

LograJouro: RUA SAO JOSE

BarrÍo: SAMBAIBA NOVA

Cidade: FLORIANO

Número: 992 SALA A

CEP: 64804-240

Estedo: Pl

, Atividado Principal 

-
3550,3,'02.OC - ATIVIDADES OE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

. Observaçõea
O prcsente alvará somente concedê

il,*" 
*,"":"1:.ro de rributos

ao requerente o direito de localizaÉo s Íuncionamgnto.

I)in!ftttu le llectitu!

Náo sendo



n :I o DA ETIPRESA FCP

ilome de F ntrlia

Cl{PJ : 08.668.897ílD0í.38

RUA SÂO JOSÉ [' 992 - A. BAIRRO SATBAIBA

E 0096.5- C01{TA r 54í44.3

- CPF: 079.3í7.7E34í

l'l o

I

n
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Xrc Itlc: t[.ÍftlarEJr.]
I.ttr: Floifro - p,l, Ax: osc.r llt'5, n.'!7í Crto Í,.: (&l352r.iot7
Fillrl l: goriJün+i, Lrlco Adlo, n.. a?4 Cr!t! Td.: (ú, $r2.íaat

Id; (l!) !2r2.2!l i

.j \')'

0e) $í.300í

Fií.1 ll: Amnltb-Pl Alttfl n..25 CrlüoPnr Ghr Crlr 8/ll, Conto Trt.:
,\ I'JrLarjt ,crlJ i.lr:i \..\c I rill.1

film.(3) &

rlo*hr.,....re.^iú ,.

.mfr!$ Fili.l,lli

Pnçr

PrbtFi[.llV:8lo Joto ôr
Fill.t v: Odm - pl, Ay. Jo.a

' IÀ Av. Pradrú. Iadtd,
lTíy, t5 8ú 02, C.tüo. T.L:oe) ltat.írra

(rtl tt62.í aac
no ma0, CÕüo f.[:

A empresa R & H. «)NTAS LTDA, inscrita no CNpJ sob número03.365. 123/0001- t4, situada na Aven ida Bucar Neto, n". 62l baino CenroCEP: 64.800-000, estâbelecida na cidade Floriano Estado do piauí, atesta paÍaos devidos fins quc a empresa FCp FRETTAS CON§
Reprcsentada pelo Sr. Francisco Rodrigues de Freitas,inscrita no CNPJ sob n".08.6ó8.897/000 l -38, situada à Rua Sib Jose no.992 -A na cídade de Floriano Estado do piauí realizou Capacitaçâo e Curso para

esta instituiçâo com ploro zelo de organização, comproml§so e desempenho
de qualidade.

Atestamos que tais forün executado (a)s
satisfatoriamente. nâo existindo ern nossos registÍos. ate a presente data. fuos
que dcsabonem sua condum e Íesponsabil idade com as obrigaçõcs assumidcs.

Floüno (Pl), l5 de Dezembro de20l7.

c.rrÔio La^L . 4.o D. iÔr..
ào!..t4 r&atrE^a..iocu. çda

ttcor crüÉ Ío

n
D Scnenonç:

íioerir',.Lôu{ rii -.'
LtJu*iuãodcn*d.

C,,rrlrl) (i tilr ()1 r )r 1

S,,r rrf ' |1,r, r'r ll .. riro.



ESTADO DO PTAI.Ii
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

_ C.N.P.J.(MF):06.Ss4.0?s/000r_09
Rua José Ferreira, 3g7 - Centro _ CEp: 6{.475_000

Francisco Ayres - piauí

\:
j\1

A É I

A Secretaria Municipal de Francisco Ayres inscrita no CNpJ: sobnúmero 06.554.075/000 t -09 situada na Rua Jose Ferreir4 no. 387 - CentroCEP: 64.475-000, cidade de Francisco Ayres Estado do Piaui, atesta para osdevidos Íins que a empresa Freitrs & Brandío Ltde. - pelo
Sr. Francisco Rodrigues de Freitas, inscrita no CNpJ sob no.08.668.897/0001-
38, situada à Rua Sâo Jose no. 992 - A, Bairro Sambaíba Nova na cidade deFloriano Estado do piauí realizou serviço de Formação Continuada para estainstituição (Secretaria Municipal de Educaçâo Francisco Ayres piaui) mrfitpleno zelo de organização, compromisso e cumprimento das datas
estabelecidas.

Atestamos que a Formação Continuada aqui realizada foi executada
não existindo em nossos regishos, nenhum fato que

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Francisco Ayres (PI),05 de Janeiro de 201g.

MARIA BUENO RODRIGUES
Cargo, Secretária de Educação

Írmlfi c ll,l*(lecl dr Edçof ôo
P*tr nt: 0Clt20t?
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PRNFETTURA

ESTADO DO MARATYH
MUNICTP^L DE M IRADOR

l\:i\

A Secretaria Municipal Educação de Mirador _ Ma. inscrita noCNPJ: sob núrnero 0ó. I40.glg/0001_96, situada na Avenida Francisco Luizda Fonseca No 4l - Centro, CEp: 65.g50_000, cidade de Mirador
Maranhâo, atesta para os devidos fins que a empresa _ Freitas & Brandâo
!!d1 - Rcprcsentada pelo Sr. Francisco Rodrigues de Freitas, inscrita noCNPJ sob no.08.ó68.897/0001_3g, situada à Ria Sào Jose no. 992 _ A.Baino Sarnbaíba Nova na cidade de Floriano Estado do lriauí realiizou
serviço de Conferência Municipal de Educaçâo para esra instituiçâo(Secretaria Municipal de Educação de Miaradár Maranfraol com pleno
zelo de organização, compromisso e cumprimento das metas estabelecidas.

. .. ^testamos 
que a conferência aqui rearizada foi executadasatisfàtoriamenrc, nôo existindo .,n. no.rol ,"gi.;;;-;.nhm fato qucdesabonem sua condura e responsabilidad;;;r;?;;üações assumidas.

SECRETÂRIÂ MUNICIPAL DE EDUCAÇÀOÂV. FRANCT§CO LT]IZ DA FONSECA..II - CENTRO - MrRÁDOR,/MA
cNPJ.0ó,t40.8t 8/Urct-96

Mirarlor - Maranhào I 2 de Março de 20! g

u'ltt
Xrtrod d? toqlcat
*Ir.líl

An a Maria Lemos
Cargo. Secretária de Educaçâo

RG; 1:..(.i i: ..í, 1.
CPF: -5lt)-,") ; ''

0ii00i0lr9?{4
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P EFE ITtJ FTA DE
.: cl"rl t)aNLr( , l)A N.)SSÂ CiÍiN_trI :\

-000

A Secretarie M I Educação de Nova lorque - Ma, inscritano CNPJ : sob número 06.082 .21 41000-30,situada na .Praça da Matriz s/n, -Centro, CEP: 65.880-000 cidade de Nova Iorque Estado do Maranhâo,
atesta para os devidos fins

- i."-.:r.ria Municipal de Educaçâo
Praça dâ Matriz s/n Centro _ CEp: 653g0' CNpJ: 06082214lOOO|_SO

Email; semecn3(@bol. com. br.

N

queaempresa-F reitas & Brandão Ltda. -Representada pelo Sr. Francisco Rodrigues de Freitas, inscrita no CNpJ sobn".08.668.897/000 l -38, situada à Rua São José no. 992 A, BairroSambaíba Nova na ôidade de Floriano Estado do Piauí realizou serviço deFormação esta instituição (Secretaria Municipal deEducaçào de Nova I Ma) com pleno zelo de organ ização,
compromisso e cumprim ento das metas estabelecidas.

Atestamos. que a Formação Continuoda aqui realizada foiexecutada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, neúumfato que desabonem sua conduta e responsabilidade coin as obrigações
assumidas.

Nova lorque (Ma), 12 de Maço de 201g.

-;íhlr,L,',:t
F'RANCJSCA

C'ârgo.
RG

Secretária dc Educação
:048.267.442.013-0

VES DE ARA

CPF:433.075.233-68

tnrúflGoiom!Ô

f:l

S.cdlÍi. f,m Ô
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PREFEITURA
SECRETARIA

ARRAIAL PIAUí
PJ: 06.554.026/000í€8

A Secretarie Mun iciprl EducrçIo de Arrrirl Pi. inscrita noCNPJ: sob número 06.5 54.026t0001-68, situada na Avenida ClindidoMuniz N" 388 - Centro, CEP: 66.480-000, cidade de Arraial - Piaui, atestapara os devidos furs que a empre§a f,'reitas & BrendãoRepresentada pelo Sr. Francisco Rodrigues de Freitas, inscrita no CNPJ sobn'.08.668.897/000 l -38 situada àRuaSâo José no. 992 A, BainoSambaíba Nova na cidade de Floriano Estado do Piaui realizou servrço deFormaçlo Continurdr ff'Tl desta instituiçâo(Secretaria Municipal de Educação de Anaial pi) com pleno zelo deorganizaçâo, comprom rsso e das metas estabelecidas.Atestamos rmaçlo Continurda aqur realizada foiexecutada satis fatoriamente, nâo existindo em nossos registros, nenhumfato que desabonem sua conduta e responsabi lidade com as obrigaçõesassumidas.

Anaial Piaui l9 de Fevereiro de Z0l9

Auxl
tunlclpat de EducaOãà

t\

.ri

que a Fo

, ili,,iirl :

:)



fiõ'ffift6mmrl PREFETTURA rurútctpAL DE SÂO

nluuot

-íl - Email: pmsfpi@yahoo.com

Pereira 678, Centrc
uFrm;l

Ãtl
-o

A §ecrctrrir Municiprl Educaçlo de Slo Frrncisco do
Pt. lnscnta no CNPJ: sob número 10.775.572/OOOI_04, cidade de SâoFrancisco do piaui, atesta para os devidos fins que a empresa - Freitrs &Brendlo Ltde. Representada pelo Sr. Francisco Rodrigues de Freitas,
inscrita no CNpJ sob n".08.668.897/000 l-38, situada à Rua São José no.992 - A, Bairro Sambaíba Nova na cidade de Floriano Estado do piauí
realizou serviço de Elaboreçlo c Crieçío do Projeto políúico
e Sistema Municipal dc Ensino desta instituição (Secretaria Municipal
de Educação de São Franclsco do Piauí) com pleno zelo de organizaçâo,
compromisso e cumprimento das metas estabelecidas.

Atestamos que o referido servi ço aqur realizado foi executado
não existindo em nossos registros, neúum fato quedesabonem sua conduta e responsabi lidade com as obrigações assumidas.

São Francisco do piauí - pl 13 de Janeiro de 2020

Cargo, Secretária de Educaçâo
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Prefeitura Municipal de Jerumenha
Secretaria Municipat de eauãâçao

CNPJ :08.668.897/0OOi -38
Jerumenha . piauí
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ínATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A secretaria rurunicipar Educação de Jerumenha - pr inscrita no CNpJ: sob

.')

número 17'54g.7uroool-gO, situada na praça Artur passos, no 190 - Centro, cidade
de Jerumenha Estado do piauí, atesta para os devidos fins que a empresa - Freitas &Brandão Ltda Representada pero sr. Francisco Rodrigues de Freitas, inscrita no
CNPJ sob no.Og 668.897/0001-39, situada à Rua São José no. 992 A, Baino
sambaíba Nova na cidade de Froriano Estado do piauí, prestou serviço de
Assessoria e consurtoria pedagógica nesta instituição de ensino (Secretaria
Munícipal de Educação de Jerumenha Piauí) com pleno zelo de organização,
compromisso e cumprimento das metas estabelecidas em 2019 e 2020

Atestamos que a Assessoria e consuttoria Padagógica aqui realizada foi
executada satisfatoriamente' não existindo em nossos registros, nenhum fato que
desabonem sua conduta e responsabiridade .om as obrigações assumidas.

Jerumenha - pl, i0 de Fevereiro de ZO2O.
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Prefeitura [t[unicipal de Jerumenha
Secretaria Municipal de eOucâção

C N PJ : 08.668.897/000 í -38
Jerumenha . piauí
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A secretaria Municipat Educação de Jerumenha - pl, inscrita no cNpJ: sob
número 17'548'784/oool-90, situada na Praça Artur passos, no lgo - Centro, cidade
de Jerumenha Estado do Piauí, atesta para os devidos fins que a empresa - Freitas &
Brandão Ltda' - Representada pelo Sr. Francisco Rodrigues de Freitas, inscrita no
CNPJ sob no.08.66g.897/oool-3g, situada à Rua são José no. 992 - A, Bairro
sambaíba Nova na cidade de Floriano Estado do piauí, realizou serviço de uma
Jornada Pedagógica destinada aos professores desta instituição (secretaria
Municipal de Educaçáo de Jerumenha - Piauí) com pleno zelo de organização,
compromisso e cumprimento das metas estabelecidas.

Atestamos que a Jornada Pedagógica aqui realizada foi executada
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, nenhum fato que desabonem sua
conduta e responsabiridade com as obrigações assumidas.

Jerumenha - Pl, 13 de Fevereiro de 2O2O

Lopes Lima
ucação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUi
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

BAUR!, SrN - CEP. 64.Eí
FLORES DO P!AUi

CNPJ: 06.534.í59/000í-90
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A secretaria Munic{pal de Educação de Frores do piauí, inscrita no

CNPJ: sob número 01.722.8791N0148, situada na Rua Bauri, S/N _ Cenro, CEp:
64.815-000, na cidade de Flores - piauí, atesta para os devidos fins que a emprresa

- Freitas & Brandâo Ltda. - Representada pelo sr. Francisco Rodrigues de

Freitas, inscrita no CNPJ sob n".08.668.897/0001-39, situada à Rua são José no.

992 - A, Bairro sambaíba Nova na cidade de Floriano Estado do piauí prestou

serviço de Assessoria e consultorio na área pedagógica nesta instituição de

ensino (secretaria Municipal de Educação de Flores do piauí) com pleno zelo de

organização, compromisso e cumprimento das metas estabelecirras em 2020.

Atestamos que a Assessoria e consultoria pedagógice aqui realizada foi
executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, neúum fato que

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Flores do Piauí 10 de dezembro de2020
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