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Realizada a juntada de toda a documentação solicitada, estando emconformidede' da empresa TARclslo sousÀ É-Érlün soctEDADE tNDIvtDUAL DEADVocActA, inscrita no cNpJ no 34.348.085/0001--1ã,ã* re de jurho de 2022.

Folha de juntada:

Rua são José, n" 479, centro - cEp: 6s.668-o0o - sucupira do Riachão/MA
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ô MATHEUS CARVALHO
ADVOGADO I OAB/?| 13.7d3

HrAco Osónr
ADVOGADO I

E SrLv^
9 .'t7 6

pRoPosrA DE TRABALHO DE SERVrÇOS rÉCrrCOS PROFI SSIONAIS

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão-MA

Empresa: TÀRCISIO SOUSÀ E SIL\rÀ SOCTEDÀDE MDMDUÀ! DE âDVOCACIÀ
Endereço: Rua Fernandr: Drummond, n" 639, Ed. Soares Àlmeida, sala 201,
t l-0rl_ano-P1
CEP: 64.84A-0'72
Telefone: (89) 9.9929-9795 / 9.9419-9936
CNPJ/CPF : 34.348. 085/0001-15
e-maif: tarcisio sousaesilvaGhotmail - com

1 andar

_ Ã:tno. Sr. Prefeito Municipal de Sucupira do Riachão-l.tA,

I Da apresentação:

A Regularização Fundiária Urhana é uma das g,rancles demandas dos

Municípios brasiLeiros. O direito à moradia tem status de preceito
fundamental, que busca instrumentalizar o acesso à justiça social e à

igualdade material enLre as pessoas. Para tanto, o Poder Público tem

o dever de fomentar politicas públicas que tendem a efetivar esse

direito fundamental que t.ão dignífÍca a pessoa humana. A concretização
desse díreito fundamental ganhou novos contornos com a edição da Lei
Eederal no 13.465/2077 (Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana

e Rural) .

Nessa linha o Escritório TÀRCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE DE

ÀDVOCACIA, com atuação na área de Direito Públicor cofir ênfase no

Direito Administrativo e Municipal tem o enfoque do assessoramento e

consultoria para órgãos do Poder Públicor êrn especial/ para o caso em

tela, atua em demanda de Regularização Eundiária Urbana. Com

experiência em assessoramento nos Municipios como Floriano-PI,
Sucupira do Riachão-MA, São João dos Patos-MA, São Francisco do Piaui-
PI, Porto Alegre do Piaui, conforme atestados de capacidade técnica
acostados.

Ors.994r0-74s4 O rs. 99924-26s9 O 9q.99929-979s

Q Rua Fernando Drumont,63E . Ed. Soares Almeida, Sala 201, Centro

CEP 64800-072 . Florian«r . PI
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MATHEUS CARvALHo
ADVOGADO I OAB/PI'1 3.783

HIACO
CARVALHO, OSÓRIO. SOUSA T SII,VA

^l)V(X;ÀÍX)§ ^\\(Xt^tX)r

O Escritório TARCfSIO SOUSA E SrLVA SOCIE
com Equipe de 03 (três) advogados, sendo 01 (um) proprÍetário e 02 (dois)
associados, melhor servir os interesses dos nossos clientes, liderados
pelo sócio - Administrador, Tarcisio sousa e sil-va, bem como dispomos
de estrutura física adeguada para execução do objeto cont.ratual,
compostar por um escritório permanentemente disponível, com área e
mobiliário compatível.

II - Do desempenho no primeiro ano contratual:

#

Importa ressaltar que no primeiro ano
assessoria jurídica Leve participação
processo de regularização fundiária do
Riachão, com as seguintes d.eliberações:

da prestação do serviço, a

direta na instauração d.o

Município de Sucupira do

t SrLvA
g.176

LEr MUNCICIPAI N" LLO/2O?L de Sucupira do Riachão - !tA, 15 de setembro de
202L- "Cria o Programa de Regularização Fundiária no Município de Sucupira do
Riachão e dá providências corrêlatas.,,

"Delimita o Perimetro Urbano do Municipio de Sucupira do Riachão da forma gue
especifica e dá outras providências,,

e Nomeia a Comissão Espeeial de Regularização Fundiária Urbana do Mqnic1pio
de sucupira do Riaehão-UÀ (CERFU-SDR) e rrá outras providências.,,

cadaetramento dos interessados na RETRB-S e REIJRB-E;

Osg. 994ro-74s4 O as. sssz4-z6ss 0 aç. ssszg-slss
@ Rua Fernando Drumont,638 . Ed. soeres Armeida, sala 201. cenrro

CEP ó{800-072 . Floriano - pl
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MATHEUS CARVALHO
AD\ÇGADO I OAB/P| 13.783

ADV(X;AtX)Í AS§(X t^D()!

Na condição de profissionais de assessoria
especifica para Regularização Fundiária Urbana,
prestar os seguintes serviços:

.8977OAB/PI
SousA r StLv^
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oITI Dos Serviços oferecidos e da proposta de preços:
u lrrica

nos

.cY
consultoria juridica

disponibilizamos a

r - Representar o Municipio de sucupira d.o Riachão-r[A judicial e ext.rajudicialmente,
na forma da Lei, nas demandas re-l-acionadas ao procedimento de Regularização Fundiária
Urbanar.

rr - orientação do Municipio de sucupira do Riachão*MÀ quanto a implementação de
medidas e procedimentos necessárj-os relacj.onados aos processos l-j-citatórios,
contratos administrativos, convênios, parcerias púb1ico-privadas, termcs de
cooperação técnica e outros gue se fizerem necessários para a materialização do
procediment.o de Regularização Fundiária Urbanai

rII - Auxiliar e orient-ar o MunicipÍo de Sucupira rl.o Ri.achâo_MÀ qrl3nto à elaboração
de normas, decretos e

Fundiária Urbana;
regulamentos essenciais para o processo de Regularização

rv - orientação o Municipio de sucupira do Riachão-MÀ quanto a implementação de
práticas relacionadas ao estabelecimento de rotina administrativa rel-aci-onada a
criação e acompanhamento de comissões (avaliação, patrimônio, servidores) e outras
que se fizerem necessárias;

V - Emissão de

fundiária;
pareceres jurídicos nos processos administrativos de regutarização

vr - consul-toria e assessoria jurídica para estimul-ar a resolução extrajud.j-cial- de
confl-itos imobiliário entre os municipesr êrn reforço à consensuaJ-idade, podendo
firmar termos de acordos ext.rajudiciais entre as partes;

vrr - Aná1ise das documentações juntad.as pelos municipios para
preenchimento ou não da legitimidade fundiária, fase antecedente a
Certidão Regularização Fundiária (CRF);

atestar o

emissão da

Osq.se4t0-74s4 0 tl. sssz4-z6ss O as. ern2s-srss
@ Rua Fernando Drumont,638 . Ed. soares Armeida, sara 20r, centro

CEP 64800-072 . Floriano - pI
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CARVATHO. OSÔRIO. SOUSA T SI TVA
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VIII - Devido acompanhament

Fundiária aprovado pelo Muni,
de Imóveis, prestando os

Extrajudicial da jurisdição do Municipio de sucupira do Riachão-MA,.

EM NOME dA EMPTESA TâRCISIO SOUSA E SILVA socIEDÀDE r}IDIVIDUÀL DE
ÂDvoc'â'cIA, considerando a i-nfIaçãol dos úItimos d.oze meses, euê perfez
o indice de 11t892 (onze vírgula oitenta e nove por cento), no propomos
a vossa Excelência que seja firmado novo contrato constando a
atualiz de mensaL rao te 10.000 00 dez miI reais

ffis,m}.'il,T," l 
r^o*P.r,u#t 

;:,,..*- 
/--.,'- -,o\
(;{ã'''_---:,,Í)

§:§- "1§l\o da rormação e f inalização rr$S,.pjfLrização
cipio, e o seu envio a registro no câitariá ae Registro
devidos esclarecimentos soricitados pela serventia

#

- 
ho qual estão incfuíclo-s toclos os encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciários e comerciais, que não deverá ser atual_izado
monetariamente, durante o periodo de L2 (doze) meses de vigência
contratual.

DADOS SANCáRIOS:

Agência: 0096-5, conta corrente n" 59.gg5-0, Banco do Brasíl
TiIUIAT: TÀRCTSIO SOUSâ E SILVÀ SOCIEDâDE IIIDIVTDUÀL DE ÀDVOCÀCIA

o prazo de validade da presente proposta é de 30 dias -

Renovamos a vossa Excelência, nesta oportunidader os protestos d,e

e de respeitosa consideração.elevada estima

Floriano-PI, 14 de julho de 2022.

TA RC I s I o s o u s A E s I LVA : 0 3263.1,1 4sgo l,'JJ[ir"ri: i?fiaod 
isita t por rARCrsro sousA E

Dados: 2O22.07.14 l6:42:07 {3'00'
TÀRCISTO SOUSÀ E SILVÀ SOCIEDADE TNDIVIDUàT DE ADVOCÀCIÀ

TARCÍSrO SOUSÀ E SrLVÀ
ÀDVOGÀDO - OÀBlpr 9.L76 - o.àB/MA n" L9.722-A

I https : //www. ibge. gov.brl explica/inf1 acao. php

Oss.994to-74s4 O sq.sssz4-z6ss 0 gs. ssszs_slss
@ Rua Fernando Drumont, 638 . Ed. soares Almeida, sara 201, centro

CEP 64800-072 . Floriano - pl



Firefox

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia l6/06/202í às 16:00:4E (data e hora de Brasília). Página: í/'l

https://servicos.receita.l'azenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comp.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL :)
l) ()/

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA
\

' \ÊL:l,ricr -,í<"i;,í\r2
NÚirÉÊo DE NSCRTÇÀO

3,Í.348.08í0001-15
ÍTATRIZ

COIÚPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

25,/06120'.19

ÍARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDMDUAL DE AOVOCACIA

ríruto DoEsTÁÊELEclÀGNÍo (NoiG DE FÀNTAsa)

OEÍ AIS

c tc{ E DEscRlÇIo oa aIVDÂôÊ ÉcoNôn4cA pRr.tctpÀt

69.íí-7{í - Sêrvlços advocatíclos

c tGo E DESCRTÇÀO OÁS Àn4OÀDES ECON AS SE
Nào lnÍomâda

lco E oEsc RrÇÃo DA NAÍ! REztA

232-l - Sociedade Unipessoel de Advocacia

R FERNANDO DRUÍÚOND
NÚÁ,CRo

639
colftElrNÍo
SALA 20I EDIF SOARES ALIIIEIOA

64.800í)72 CÊNÍRO FLORIANO

ENDEREçO ÉLETRÔNICO

TARCISIO_SOU SAESTLVA@HOTÍrrAlL.COrú
IELEFONE
(89) 9929-9795

s ruÀÇÁo cÀoÁSIRAL
ATIVA

DATA DÀ §ÍUtÇÁO CÁOASTRÂL

25/0í2019

MOÍI\IO OE SIIUÂçÀô CADASIRÀI.

sÍruÂcÀo EsPEcrÂL DAIA OA sÍIUÁoÁó EsPEc'qt

PI

I of I l6/06i2021 16:O2
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!)CONTRATO SOCIAL DA §OCIEDADE INDIVIDUAL Df, ADV
"TÁRCTSrc SOUSÁ E SILVA SOCIEDADE INDTVIDI]AL DE ÁD

',OCA

.b,
o §ô

)/

Tarcísio sousa e silva, Brasireiro, casado em comunhão parciar de àezs, inscrito na
ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do piauí. sob o n. 9.17ó e no cpF sob
o n' 032'631.145-90, residenre e domiciliado na Rua Femando Drumond, no 639, sala
f01, lo andar. Edifício soares Almeida centro na cidade Frorianq cEp: 64.g00-072,
Estado Piauí. resolve constituir sociedade Individuar de Advocacia. doravante designada
simplesmente "sociedade", que se regení pera Lei n" g.906/94. pero Reguramento Gerar
da Advocacia- pelo provimento n" l12i2006 do conselho Federal da ordem dos
Advogados do Brasil e demais regramentos aplicár,eis, e pelos seguintes termos e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - RAZÀO SOCIAL
A Sociedade utilizará a razÁo sociar "TÁRCisro sowA E srLVA SOCIEDÁDE
I\ DI VID LI,4 L D E A D VOC AC IA-.

crÁusut,c, sEGUNDA - sEDE
A Sociedade tem sede na cidade de Floriano, no Estado do piauí, Rua Femando
Drumo'd. no 639. sara 20r, ro andar. Edificio soares Armeida, centro. cEp: 64.g00-

Parágrafo Único - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechor./ilial ou
ouÍra dependência, mediante arteração do ato constirutivo, devidamenre assinada pero
ti!uldr da empresa.

CLAUSI.]LA TERCEIRA - OBJETO

A sociedade tem como objeto o exercicio da advocacia sendo vedada a consecução de
qualquer outra atividade.

CLÁIiSULA QUARTA - PRAzo
o prazo de duração e indeterminado. tendo iniciado na data do registro do contrato da
constituição da sociedade.

Rua Femando Drumond, no 639. sala 201. lo andar, Edificio soarcs Almeida. centro na
cidade Floriano-Pl, CEp: 64.800-072

Fone: 89-99929-9795

072

E-mail: tarcisio sousaesilva@hotmail.com
*
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Termo de registro do Contrato dc
Sociedade Unipessoat: *TARCiS!O sOttSA E
SILVA SOCIEDADE INDTVIDUAL Df,
ADVOCACIA" registrado nesta Seccionâ|. sôb
o n'. 0072r?019, transcrito no livro ,.8..
registro de atos. documÊntos. paÉis
publicações nos leÍnos do provimento
I 1212006 do Conselho f'ederal da Ordem
Advogados do Brasil.

NAUí

25de iunho de 2019-lffi,7;c-
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Oticial de Registro
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CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL soCIAL
O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$ 30.000,00 (trin

reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quorâs, com valor nominal de R$ 1.000 (um mil
reais.), cada.

CLÁUSULA SEXTA- RESPONSABILTDADE DO TITULAR
A responsabilidade do titular é limitada ao capital social.

Parágrafo l'- No exercício da advocacia com o uso da raáo social, o titular responde
subsidiríria e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão,
sem prejuizo da sua responsabilidade disciplinar.

Parágrafo 2'- Nas procurações outorgadas pelos clientes serão nomeados o sócio e a
Sociedade, flazendo conter o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
do titulaÍ e da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃo

A administração social cabe unicamente ao titular da Sociedade.

Parógrafo Único - O titular poderá delegar funções próprias da administração

operacional a profissionais contratados para esse lim.

CLÁUSULA OITAVA - RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, levantar-se-á

balanço patrimonial da Sociedade e se apurarão os resultados, cabendo ao titular, os

lucros ou perdas apurados.

cLÁusuLA NoNA- ExrrNÇÃo DA socrEDADE

A Sociedade sera dissolvida por consequência do falecimento do seu titular e o valor de

seus haveres sení apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empres4 à

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ParágroJo Único - A Sociedade poderá continuar suas alividades com os herdeiros

e/ou sucessores do titular que reunirem as condições para constituição de Sociedade

Individual de Ádvogados e pard o exercício da advocacia.

Rua Femando Drumond, no 639, sala 201, l'andar, Edificio Soares Almeida, Centro na
cidade Floriano-PI. CEP: 64.800-072

Fone: 89-99929-9795
E-mai[: tarcisio sousaesilva@hotmail.com
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Tf,R.l,IO DE RECTSTRO

I l2/lt)§6 4o Conselho Federal da Ordem
Advogados do Brasil.

Termo de registro do Contrato de
Sociedade Unipessoal: *TARCÍSIO SOtiSA E
SILVA SOCIEDADE INDIVTDI,'AL DE
ADVOCACIA" registrado neía Seccionâ|. sobo or. O072t2O19. transcrito no livro .,8,. de
r€gistro de atos. documertos- paÉis e
publicações nos termos do provimento no

PIAUí

unho de 2019

..\ÍabÊl OUSAunes dc

Teresina-Pl.

Oficial de Registro
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CLÁUSULA DÉCIMA - T\oRo

Para todas as questões oriundas deste contrato, Jica eleito, com exclusão

ouíro, o foro da cidade de Floriano, Estado do Piauí.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃo DE DESIMPEDIMENTO

O titular da Sociedade declara, sob as penas da lei, que não esta sujeito a qualquer

hipótese de incompatibilidade ou impedimento para o exercício da advocacia ou para

constituir esta Sociedade. Declara, ainda, que não participa de neúuma outra Sociedade

de Advogados ou Sociedade Individual de Advocacia inscrita nesta seccional e que não

esú incurso em nenhuma penalidade que o impeça de constituir esta Sociedade.

Teresina - PI, 26 de março de 2019

-l I

Testemunhas:

TÁRCISrc SOUSA E SILVÁ

4

Nome:

Identidade: 2g )2?.f )
CPF: 05o 6.1{. q',t5 -q g

Nome:.1- -1,..-.. I - '^-''
Identidade: .: ' . ,1: i L. 7

CPF: .,:..- -, _ l .'i j .-.:j

&.^--."r*-

Rua Femando Drumond, n" 639, sala 201, 1o andar, Edificio Soares Almeid4 Cenro na
cidade Floriano-Pl, CEP: 64.800-072

Fone: 89-99929-9795
E-mail: !arcisio sousêEsllva@[9.!]nail.com
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Tf,RIIIO DE RECISTRO

Termo de rcgisno do Contrato de
Sociedade tinipessoal: .TARCistO SOUSA E
SILVA SOCIEDADf, TND]VIDUAL DE
ADVOCACIA- registrado nesta Seccional. sobo n". 00721019. ranscriro no livro ..B.. 

de
regislro de atos, documentos. papéis e
publicações nos termos do provimento n"
lll/2006 do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

PIAUí

unes u5a

Teresina-PI,25 de junho de 2019

Oficial de Regisrro

Arabele
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EM TODO O RÂJTOII]O N^CICNÂL

09.817.691-95'

TARCÍSIO SOUSA E SILVA

CLEI,I€I\TINO TODRIGUES DA SILVA

GUIOMAR PEREIN.A DE SOUSA

REI.IÂTSO BA

C.NAS. Cl.l REMANSO BÀ Os
SEDE Lv A17 FL oil RT 16910
032.63L.145-90,

Yta.oráta .ZtL I o/2 @L..4,;.r-a
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MtNtsrÉRto DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

'/31
-1p/.0_/

cERTtDÃo poslrvA coM EFEtros DE NEGAT|VA oE DÉBtros RELATtvos Aos rRtBUTos
FEDERAS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nomê: TARGISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 34.348.085/000í í 5

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

1. constam débitos administrados pela Secrêtaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código TÍibutário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiÍicaçáo da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Aliva da Uniáo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta cerlidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente Íederativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociaís previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art, 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb,gov.br> ou <http:/furww.pgÍn.gov.bÊ.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBiPGFN no 1.751 , de 2t1012014.
Emitida às 10:39:06 do dia 3010512022 <hora e data de Brasília>.
Y álida até 26 l'l 1 12022.
Código de controle da certidáo: 6E82.5B'13.7E89.9D78
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA
cAIxA eCoNÔMtCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 34.348.085/oOo1-1s
RAZãO SOCiAI:TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R FERNANDO DRUMOND 639 / CENTRO / FLORIANO / P\ I 64A00-072

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

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

Validade:13/06 /2022 a L2/07 /2022

Certificação úmero: 2O22O6L3O2O73502O77937

Informação obtida em 30/06/2022 16:34:35

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

https://consulta-crf.caixa.gov.bílconsult€cÍÍ/pages/consuhaEmpÍegadorjsf 1t1
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GOVER\O DO EST.TDO DO PI,{T-I

PROC.I-RTDOR T GfRrl DO EST^IDO

\:{

CERTTDÃO Q[-.{\TO.{ DÍ\'rD.{ ATn'.{ DO [ST-{DO

n" 22053{3.180850001 l5

(Emltldr em atensào no que dlspôe a lDstl'uçio \orurth'a PGE/PI n" 0fo20l5)

rDE\TrFr(r..{Ç.ÀO DO(.{) Rf QTTRI§TE

DTSCRI('ÀO ESTÂDUÀL

* ** * ** * * *** *,t** * * ttl!* *** * ** ll * * it* * ** * * * it*lt * * *i * ** t * * * * * * * * * * * *

C} CPT

3{.3{8.085/0001- 15

NOTÍE R\ZÀO SOCL{L

**** **** **************i *** *** í* t ****** ******** r.********* *** *

Pr.ocut'doriâ GPml do fstrdo

h'ocul.rdollâ Tdbutáúr

EYITIDÂ \an [\TER\ET Elt 30/05/2022. Às l0:.12:3t

vriLIDA .{TÉ 28108/2022

Lr D()c1atfiTo \--io TER-{ YArDÀDE -{.\TES Df slj.{ -r.fTL\-rlcÀç-io \-L{ L\-rER\ET, \o SITE b[p:r1rrb.r.r.í.zprgor'.br c.r-rú.oíl'Í.b

Clmve para .{utenticaçào: 7.s71-EE.i6-1C50-80 l8-5i-lE-J{E2- l BC 7--1C88

RessâlIsdo o dileito dâ Pl.ocul.edorla Gelel do Estado de lllscr'êr'el ê cobr'âr dirldrs que r'enhem â sel rpuladi§. celtlíco pâr'â

os ileridor §ns, a requerinrento do(fl) iutel'essâdo(a), que, r'eleudo os lrgilllos dâ Seçio de Dí\ldâ Atir'n dâ Proculâdotla Gernl
do Estâdo do Piarlí, \'eliÍlquei oada erislh etr| Donle do(â) ]equeleute Ícirrlâ ldetrtlncâdo(â) âtó â plesente dâtâ e hor'áliô. e. pâr'â

coostâr', Íoi emltldâ â pl'eÍente cêr1ldáo-
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CERTIDÃO IIEGÀTIVâ DE DÉBIEOS

NoMe: TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(MATRIZ E EILTÀIS)
CNPJ : 34.348. 085/0001--15
Certidão n" : L'|L240t8/2022
Expedição: 30/05/2022, às 10:36:55
ValÍdade: 26/LL/2022 - l-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TARCISIO SOUSÀ E SILVÀ SOCIEDÀDE INDMDUÀL DE

ADvocÀCIA (ll"ATRIZ E FILfAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no
34.348.085/OOO1-15, NÃo coNsTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabal-histas .

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da ConsoLidação
das LeÍs do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o L2.440/21ll e

13.461 /2OL'7, e no Ato 0L/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão sãc de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agêncías ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORITAÇ.ãO TUPORTAIITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naLurais e juridicas
inadimpl-entes perante a Justiça do Trabalho guanto às obrigações
est.abelecidas em sentença condenatória t.ransit.ada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, ínclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos Ç[uê, por
disposição legal, cont.iver força executiva.
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GOYER]§O DO ESTADO DO Pt{.[:i
SECRITARL{ DA FAZENDA
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cERTTDÃo DE srrl'AÇÀo FIscAL E TRIBL'TÁnn
n" 2206303-13-180850001 1501

R{.ZÀo SoCIÂI

E.\IDEREÇO BÀIRRO OU DISTRITO

rnncipro CEP

cÊttxpttx") NSC'RrÇÀo ESr-{DUAL

J{.J{8.085/0001-15 ******:l***

Ressah'ado o dü'eito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever qrmisquer dividas de respousabilidacle clo su^ieito

passivo acir»a identificaclo que vierenr a sel'apruaclas. certificâ-se qtle o lresrllo euco[tra-se eut SlTt'AÇÃO
FISCAL REGT'LAR.

Cerlidào ernitida conr trase na Portaria GSF no 106106. de l2 de abril cle :006.

Qtralquer raslu'a ort erueuda iuvalidará este cloctuuento.

Validade deste cloctuueuto: 60 (sesserrta) dias contados da clata de sna eruissào.

EIIITIDA YIA I§TERNET fll30/06/2A22, AS 16:{0:23

\-ÁLIDA ATE 29io8 nozz

ESTE Docr\{E\To sÀo rERÁ vÂLIDADE ^{\TES Df srA ArrEsrICAÇAo \ild I\TnR\-ET, }-o srrf
http ://webas.sefez.pi.gor'.br/cet'tideonft -web

Chave para Autenticaçào; -BD-l-10-{D-+04-l --1B l -1-F 5D 1 -80ED- l B-§ 0-5 1 5 8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO PIA

Secretaria Municipal de

o
DE, )

Departamento de TribuÍação
ü

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REOUERENTE / INTERESSADO:

-AZÃO SOCIAL: TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Xoue rlxreslA: BARRos

INFORMAÇÓES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Rua Fêmando Drumond, 639

CIDADE: Floriano ESTADO: Piaui

BAIRRO: Centro

CNPJ: 34.348.085/0001-15

ATIVIDADE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios

cERTTFTCAçÃO

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

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

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

vconstatamos náo existir pendências / débitos Íiscais e dívida ativa em nome do contribuinte

supraqualiÍicado. Consequentemente, a tramitaçáo de cobrança tributária, contra o referido

contribuinte, em cartórios dos feitos da Íazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

No 00544012022
Emitido via lntemet em: 2OlO4l2O22

Válida até:'l9l17 12022

www.fl oriano.pi.gov.br
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t
C

FLORIANO
6OVEÂNO MÚNICIPAL

r.t
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[Autenticaçáo]ESTADO DO PIAUí

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
SECRETARIA DE FINANÇAS

v lnscrição
252526

a

Cód. Contribuinte -rNo
252526 i

l

do Alvará _-.
13t2022

Contribuinte

i Nome: TARCISIO SOUSA E SILVA SOCTEDADE tNDtVtDUAL DE ADVOCACTA

r CPF/CNPJ: 34.348.085/0@1-15

L l.lome Fantasia: *

' " ir ;o
; ogrârcuÍo: RUA FERNANDO DRUMONO

Bairlo: CÉNI'RO

Cidade: FLORIANO

Número: 639 SALA 201 EDIFIÇ

CEP: 8480&072

Estado: Pl

v Atividade Princip.l .-
691 1 -7l01-00 - SERVICOS ADVOCATICTOS

Observações
O presente alvará somente concede ao requerente o direito de locâlizaçâo e funcionamento. Não sendo
válido como quitação de tributos.
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Dirtlora Jc

e'? w trt r.s,t§,\ .
A (ÍUlmdlúes

Rtceila-t

,r-

\c' \Rut''rica\tarH

-.,' l

': /<>l/c /t.. /
,

(

)

' Validàde
31t12t2022

- Emisgão
o5to1t2022L-

1
cNPJ 0ó.554.0ó7 / 0001 -5 4

Proço Perrônio Fortelo Nunes, VN . Fone: {89) 3515-l I0O
www. Ílor ior ro.pi.gov.br
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MARANHÁO

Ordem dos Advogados do
Rua Dr- Pedro Emanuel de Olryeira.

Brasil - Secclonat llaranhâo
n' O1 - Calhau

FãI: (94) 2ro7-5rr35 - Fon€: (9a) 2rOr_54.A
CfP:45.076-908 §ão LuÉ- MAgte: ww.oâbmà.ors.br ema,l: ted€,Gbma,org.br

'rl
7

;/ !i:,;t t ..-(
'j 

-"/

C E R T f F I C O, para os fins de direit.o, que TÀRCfSfO S9USA E Sft\rAencontra-se inscrito (a) no consefho seccional da oAB/lvIr\, no euadroSUPLEUENTÀR sob n. o Lg7zZ-At desde os zg/l.:O/2OLg, conforme consta no LivroA-ll0z, f1s . 29. Certifico, ainda, conforme certidão nos autosr eue o (a)re*-rido (a) advogado (a) é inscrito (a), em carat.er principal, na seccionaldo FtÀur, sob o no g126, desde L4/as/20L2- certifico, por fim, que odocumento de identidade profissionar do (a) interessado {a) está em fase deconfecção ' o referido é verdade. Dada e passada aos 2g/:ro/2oLg, comvaridade de 60 (sessenta) dias- Eu, Áurea Denise Gomes Lima, Diretora daDivisão de rnscrição, seccionar do Maranhão, digitei a presente certidãoque vai- devidamente assinada pelo presidente ,cesta seccional.

São Luís/MÀ, segunda-feira, 29 d,e outubro de ZOLI.

THIÀGO ROBERTO MOR.BIS DIAZ
Presidente OAB/MÀ

ÀDÀILTOI{ LIMA BEZERRA

Secretário Geral da OAB/l4A

DEBOIIjÀH PORTO CàRIÀGE}IES

Tesoureira da OAB/MA

CERTIDÃO

Data de Emissão: 29/10/2018 às 14:38:32
certidão vá1ida até o dia 2g/r2/207g - Emissão gratuit.a.

À veracidade da presente certldão poderá ser verificada no portal da
http : //www. oabma. org. br,/validar

validação Dlgirar : BBDE07D3-BD1E-4c7À-gcg6-6248D8048À08

OAB-MÀ em

CASA DE TODOS
€orb ma

orbmà g,oâbmirluxü0

T

E

j oabma.org,br y
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TARCISIO SOUSA E SILVA
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64800-000 Floriano/PiauÍ
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UilIVERSIDADE ESTADUAT DO PNUí

5b,xe .S),o

t
ITOR DA LJNMRSIDADE ESTADUAL DO P$UÍ, no uso dg suas

atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de DIREITO no Campus/Núcleo

"DOUTORA JO§EFINA DEME§" em FLORIANO - PI,'êlh 13 de abril de 2012,

CONfETE O títUIO dC BACHAREL EM DIREITO A

TARCíSIo SOUSA E SILVA

nascido(a) a 30 de dezembro de 1987, nacionalidade Brasileiro, naturalidade

REMANSO - BAHIA, cédula de identidade 0981769195 SSP BA e outorga-lhe o

presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Teresina,2T lde20

(

J.

)

lu"a
PYITORDE EN DE

ãlclst0
DIPLOMADO

REITOR
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ESTÀDO DO }ARÀI{EÃO
PREEEITORTIÃ'NICIPà!

M'NTCÍPIO DE SUCUPÍR,À DO RIÀCEÃO _ }IÀ
GÀBINEITE DA PRETEXTÀ
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ATESTÀDO DE CÀPÀCIDÀDE gECNICÀ

G I
PREEEITÀ I,ÍT'NI CI PÀJ.

1':lr
t:,,§
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MrNIcÍPro DE guct PrRÀ Do RrÀcBão, pessoa jurldica
de direito púb1ico interno, inscrito no CNPJ sob o no

01.612.338,/OOO1-67, representando pela Prefeita Municipal a

Exma. Sra. eIf.ZmIIÀ RIBEIRO àrAE\,IDO, brasileira, portadora do

RG no 17700382001-2 SSP/MÀ e inscrita no CPE/MF sob o no

970.830.463-8?, fone: (99) 98807 - 05'17, ÀfEgllÀ, sob as penas

da Lei ê a quem interêssar que o Sr. IâRCÍSIO SdrSÀ E SrLvÀ,

ocupante do cargo dê Procurador-Gera I do Municipio de Sucupira

do Riachão - MA, presta sat i s fatoriamênte Serviços Técnicos de

Assessoria e Consultoria ,Juridica, especialmente nas áreas

Àdministrativa, CiveI e Trabalhista, tendo aiuizado açÕes,

apresentado defêsas em processos judiciais e emitido pareceres

juridicos, em processos licitatórios, durante o periodo de 01

de julho de 20L4 até a prêsente data.

# n girl..<b. ê lú4li5or obsl Àl.É. Lnb *Lô*.
p muao aaxoíit,í -calíTio-sÀoroÁooosp Tos.tt .(}p
LLío.!.: (9, !951.!,9r - tí'*c!llr.tooí..rrloú..{in.ü

sERvEITta txTnÁluDroat DA coMAf,cÂ oE sÂo JoÃo oos

.-------- REC oalHEC lÍr/ENÍO 050t37 ----------
qê.onheto â assrnalurâ p(, SIM{ lllÂHÇ/,\d
(1)GtLeÂNn RIBEIFOÂZÊVEOO

. tr.r-àrÂ!rdlrdo
tmlrm.nlor lS 4,40 + 0,10: TOT L:89a,50. nlo: @@la!17911.

CNPJ: 01.612.33t/ü[l-67 - Rua SXo José, 477 - (]cntro- CEP 65.668-fi)0
!'onc./Írx: (99)35§3- l09temril: prcfciturasdorirchao(c)yahoo.com.br

Ctl

Sucupira do Riachâo - v;q, 07 de janeiro- 9e '?Oqü.

'rào loão do' PârÉMA (f, dr p.Etro de_2O2O §m
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7 vATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICÍpIO DE FLORIAI\GPI, com sede Administrativa

estabelecida na Praça Petrônio Portela S/N, Floriano/Pl, inscrita no CNPJ no

06.554.067/0001-54, nest€ ato legalmente por ccü Pncfcito Municipel

Sr. GILBERTO CARVALHO GUERRA JUNIO& portdor de RG n" 413.327

SSP-PI e inscrito no CPF/lvíF sob o n' 201.579.913-34, ATESTA, sob as penas da Lei

e a quem inteÍessar, que o Sr. TARCÍSIO SOUSA E SILVÀ Advogado inscrito na

OAB/PI 9.1 ?ó, exerceu Satisfatoriamente a frmção de Subprocundor do Mulk{pitl

(PoÉrrir n' 2312013) nos anos de 2013 ajaneiro de 2016, e na frmção de Prccundor-

Gcrel do Muoicipio (Portarie n" l.0o?/201ó) de janeiro de 2016 a dezembro de

2016, ambos os cargos na estnrtura da Procuradoria do Município de Floriano-Pl.

Serúo o que tinha a declrar, firma o poesente.

Floriano-Pl, ló de dezembro de 2016.

)

\,J
GIL JUNÀ

Prefeito M

CG.c.6.56a.(trr/Un64 PÍ!ç! Poiún Poíd. türEa Sl{ Fslâ (m} 5lSll05 CEP 64.00{m Bram - Pl

ênd FtííroüiEíratadn.bí HoE PrF: HbrfÊr.kiho.rtcotl.bír!í*frúbtbE
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MUNICiPIO DE SÂO JoÃO DOS pATOs - MA, pessoa jurídica de

dircito público inlemo, inscrito no GNPJ sob o no 06.089.668/0001-33, com sede a Avenida

Getúlio Vargas, no 135. Centro, São João dos Patos - MA, CEp ó5.ó65-000. represenrando

pela Prefeita Municipal, a Exma. Sra. GILVANA EVANGELISTA DE SOUZA, brasilcira.

casada empresíria. portadora do RG no 000079163097-8 SESC/MA e inscrita no CpF/MF

sob o no 265.716.413-72, fone: (99) 99984 - 201ó, ocupou o cargo de Assessor Jurídico do

Município de São João dos Paros - MA (Portaria no 036-A/2018) durante o ano de 2018.

prcstando satisfatoriamente, Serviços Técnicos de Assessoria e Consútoria Jurídica.

especialmente na área AdministÍativa, tendo elaborado Pareceres Jurídicos administrarivos.

Elaboraçâo de Petições Judiciais e Acompanhamento de Regularização F-undiriLria Urbana. no

âmbito do jurídico do Município, durante o período em que esteve prestando serviços a esta

municipalidade.

São João dos Patos - MA, 09 dc janeiro de 2020.
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PNCCÊIÍUiA PORTO âIEGXE DO PIAUI
E"D.: NUA DORUTEU .lOSÊ PENEIRA, 2'!
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COMPNOMISSO, OPORIUNIOAOES
E REALIZAç685

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os deüdos fins que se fizerem necessários que a
PESSOA JUTIJ|CA TARCíS|o SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA , CNPJ 34.348.085/000í-15, com sede a Rua Femando Drumond,

639, Centro, Floriano-Pl - Pl, Presta Serviços de Assessoria e Consultoria

Jurklica/Administrativia para fins de promoçâo de Regularização Fundiária

Urbana no municpio de Porto Alegre do Piauí, mantendo de forma regular

sempre a responsabilidade e pontualidade no cumprimento de suas obrigaçóes

e fornecendo serviços de boa qualidade de acordo com o Contrato de No

03812021 , cumprindo fielmente com seus compromissos, não havendo em

nossos regisfo nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerada por

nós tecnicamente capaz em suas atividades até a presente datia.

Porto Alegre do Piauí - Pl, 'l5 de julho de 2022.
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lVlárcio Neiva Maàins

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAT DE
sÃo FRANctsco Do ptAuí

IRA8AU{o E C0T PROil I

cq 0f0vq

':' , ',' 
'''

ATESTADODE CAPACIDAD erÉCNICA

uutücípro oE sÃo FRANCTSCO OO pnuí EsrADo oo plluí,
pessoa JU rídica de direito público intemo, com sede na Av, Laurentino pereira, 67g _

Cenko, São Francisco do piauí PI CNPJ/MF sob no 06.553.994/0001-S0, por seu
representante legal, Exmo. Sr. ANT N HO brasileiro
casado, PreÍeito Municipal de Sáo Francisco do piaui_pl RG no 412.775 Ssp-pl, CpF
no 116.743.851-53 ocupou o cargo de Assessor Jurídico do Município de São
Francisco do piauí (Portaria no 01112017), exercendo suas funções de janeiro de
2017 a dezembro de 2020, prestando satisfatoriamente Serviços Técnicos de
Assessoria e consultona Jurídica, especiarmente na área Administrativa, tendo
elaborado Pareceres Jurídicos administrativos, peticionamento e Acompanhamento
de Judiciais, bem como promoveu e acompanhou procedimento especíÍico de
Regularização Fundiária (regurarização do imóver do Matadouro púbrico _ processo
no 0800524-66.201g.g.0030), no âmbito do jurídico do Município, durante o perÍodo
em que esleve prestando serviços a esta municipalidade.

São Francisco do piauí, 20 de janeiro de 2021.
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{ ncrsnsl
Ácuas E Escoros no pmuÍ sa

lnscrigào Esudual 19.301.656-7 - CNPJ (MF) 06.845.747/0001-2'7

Av. Mal. Castelo Branco, l0l-N Cabral

CEP: ó4.000-El 0- Teresina - PI

Fone (86) 3198-0150

H
GortrRxo

DOPhLTI

/'-
r\r

ATESTADO DE CAPACTTAÇÃO rÉCNrC,r. ,)

Y
Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão e capacidade técnica, que a

EMpTeSa TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDTVIDUAL DE ADVOCACIA,
estabelecida na Rua Fernando Drummond n" 639 - Ed. Soares Almeida. Sala 201, Centro -
Floriano - PI. No CNPJ sob n" 34.348.085/0001-15, operou e foram executados os seguintes

serviços:

Edital de Credenciamento: 00112020 -AGESPISA

Objeto: Serviço de assessoramento jurídico, consistindo na cobrança judicial e

extrajudicial, para o Polo de Floriano, visando à recuperação de créditos e bens de interesse da
AGESPISA.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de Outubro 12020 a Outubro/2021,
não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com
as obrigações assumidas.

Teresina, 16 de Marça de2022-

Paulo Roberto Araújo Couto
Superintendente de Gestão de Negócios - SUNEG

CPF: 217.848.173-68
E-mail : s uperintenden ciaden ego cios@gmail. com
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