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de empresa para creorÉo d6 serviços na realizaSo do En@ntro pedagógico

2022, a ser realizado no dia 28 de setembro do corrente ano.

. PÚBLICO AwO: Professores da Educação lnfantil ao 9e ano.

(cinco mil e quatÍo Í€ais)

Floriano(Pl), 19_dese!embro.!e 21922

o{PJ Í{r 21.965287/(n01{4

3 :) 0

ETN Vl.t rú. Vl.Tot l
01 Contratação de empresa para execução dos

serviços na realização do Encontro Pedagógico
2022, a ser realizado no dia 28 de setembro do
ooÍÍente ano.

serviço 01 Rs s.400,00 Rs s.400,00

! r
814.683.773-s3
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COI{TRATO DE CONSTrTrrrÇÃo DA SOCTEDADE

parcial de bens e

CPF no.

Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito,
JOSEIRE§ VELO§O BARROS, brasileir4 natural de Bertolinia, Estado do
Piauí, nascido em 24 de Fevereiro de 1977 casada, sob o regime comunhão

portador da Carteira de Identidade no.
1.639.991/SSP-PI e CPF n". 814.683.773-53, residente e domiciliado nesta
cidade de Floriano, Estado do Piauí à Rua Antonio Melo rf. 260 Bairro
Tiberão, Cep. 64.800-000; JOSEAIYE DE SOUSA VELOSO, brasileira,
natural de Bertolini4 Estado do piauí nascida em 16 de Agosto de 1976,
solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade no. 1.535.934/SSP-Pr

629.793.023-68, residente e domiciliada nesta cidade de Floriano,
Estado do Piauí, à Rua Aluizio Ribeiro no. 16g7 Bairro Manguinha, cep.
64.800-000, têm, entre si, justo e contratado na melhor forma de direito, a
constituição da sociedade empresária limitâda, mediante cláusulas e condições
como a segurr §e contrata:

DENOMINAÇÃO SOCIAL - A sociedade terá o nome empresarial que girará
sob a denominaçâo social de: VELOSO & VELOSO CONSULTORIA LTDA
e adota o nome fantasia de:

SEDE SOCIAI - A sociedade terá sua sede à Rua Antonio Melo no. 260, Bairro
Tiberão, nesta cidade de Floriano, Estado do piaui, CEp 64 .800-000

pa1Ui6p.',ç:6 úf...fCO - A sociedade poderá a qualquer tempo, a critério dossócios, abrirern ou fecharem filiais ou óutras depándênciur, 
"ri-qúür", p"n 

"do tenitório nacional ou no exterior, obedêcendo às disposições Iegaispertinentes.

rNÍCTO DAS ATIVIDADES A sociedade iniciará suas atividades naarquivamento deste ato na
será por tempo

Junta Comercial do Estado do pIAUÍ e a sua
data



C r\i

ta

f, ,§ rts
(-) L

(r
F

OBJETO SOCIAL - O objetivo da sociedade será:
85.99-6t04 -
82.30-0t01-
82.1l-3/00 -
8s.99-6l01 -
85.99-6/03 -

Treinamento em desenvolvimento profissional e

Serviços combinados de escritório e apoio
Formação de condutores;
Treinamento em

eSenriços em organização de feiras, congressos, ç§d.§
' " r:1-i
trstas;pxp9sÍ

85 .99-6105 - Cursos preparatórios para concursos;
85.4I-4l00 - Educação profissional de nível técnico;
85.92-9199 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.

J

CAPITAL SOCIAL O capital social será de R$ 50.000,00 ( Mir
Reais), dividido em 50.O00(cingüenta mil) quotas de valor nominal Rr$ 1,00(um
Real), cada uma, totalmente assrm subscrita:
oseires Veloso Barros,25.000 quotas, no valor de................ .RS 25.000,00

Joseane de Sousa Veloso, 25.000 quotas, no valor de. ...............R$ 25.000,00

PARÁGRAFO INqCO As quotas são integralizadas, neste ato, em moeda
corente do Pais.

RESPONSABILIDADE - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de
suas quotasi, mas todos respondem solidariamente pela integralizacfio do capital
social, na forma do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

DAS TRANSFERÊNCIAS As quotas são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem são

Frit igualdade de preços e condições, direito de preferência para a
sua aquisição §ra posta à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO PzuMEIRO - Caso algum sócio desejar retirar-se da sociedade,
deverá comunicar ao demai s sócios por escrito, informando preço e condições,
com pr.Lzo mínimo de 60(sessenta) días, garantindo aos sócios
direito de preferência na aquisição, dentro do mesmo prazo.

Se nenhum dos remanescentes manifestarem
interesse na aquisição das quotas ofertadas e cumulativamente nâo for aprovado

proceder-se-á a resolução parcial da

2

o terceiro interessado em adquiri-las,
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ajustada na Clausula décima segunda, paragrafo primeiro.

ADMTMSTRAÇÃO _ a

autorizado o uso
lnteresses sociais ou assumir
ou de terceiros, bem como

da sociedade caberá ao sócio JOSEIREScom poderes e atribuições de administrar a sociedade
vedado, no entaüto, em atividades estrantras aos

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas
Onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, semattoização do outro sócio.

USO DA SOCIEDADE - O uso da sociedade será feito pelo sócioadministrador, isorado' e ou, em conjunto, exclusivamente pÍlra os negócios dapyrlu sociedade que se incumbirá áe toá* 
"r 

ãpo"ções, sendo-lhe negado evedado o uso para avaf, end.olso;, n*çus-ot quâirqro outÀ ,,"!J.io,estraúos aos interesses da sociedade 
" 

n"r Àp"raoes comerciais assinará daseguinte maneira.
VELOSO & VELOSO ÇONSULTORTA LTDA

Joseires Veloso Baros
Sócia

PRO-LABORE Os sócios no exercício da eoecEtrgos têm direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore,,, fixa decomum acordo, observada as disposições regulamentares pertinentes.

EXERCÍCIO SOCIAL Ao término de cada exercício
dezembro, os prestarâo contas justificadas de suaprocedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimon ial e do baianço de.resultado econômico, cabendo aos sócios , na proporção de suas quotas, os Ie ou perdas apurados, nos termos do artigo 1.065 , da Lei l0.406tZOO2.

PARÁGRAFo I.INICo - A cTitério dos sócios e no atendimento dosda sociedade, o total dos lucros apurados, podeni ser distribuído ou permanecer

social, em 3l de

'\

na conta de Reservas de Lucros para futura destinação.

3
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DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE No caso :&,1 ouinterditado qualquer dos sócios, a sociedade continuaf,á suas atividadd§ cbm'os

\/ equivalente ao valor da

herdeiros, sucessores e o mcapaz. Não sendo possível ou inexistindo interessedestes ou dos sócios remanescentes o valor dos seus haveres será apurados, àdata da resolução, veriÍicada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO PzuMEIRO - Os haveres apurados serão pagos e liquidados noprazo de 60 (sessenta) meses, contados da data do balanço especialmentelevantado, ê desde que o peflnitam as contas sociais. Na hipótese de referida aSociedade não possuir condições para o pagamento dos haveres apurados naquantidade de parcelas ajustadas podeÉ propor ao reürante, herdeiros ousucessores o pagamento de tal obrigaçâo mediante a dação em pagamento depate de um ou mais bens que compõem o seu ativo fixo, cujo valor sejaapuração de haveres.

peru{6p,ç:9
casos em que a sociedade se

IDONEIDADE - O sócio declara, sob as penas da lei, de que nãoestá impedido de exercer a admini straçâo da sociedade, por lei especial, emvirtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, apena que vede, ainda que o acesso a cnrgos públicos; ou porcrlme falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, oucontra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, conta normasde defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
r

propriedade.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE As omissões ou dúvidas que possam sersuscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nalegislação que disciplina essa forma so e noutras disposições legais que-lhes forem aplicáveis.
cietária,

- O.mesmo procedimento será adotado em outros
resolva em relação aos outros sócios.

Fica eleito o foro desta comarca de F Estado do Piauí, para
a qualquer outro por

qualquer ação fi.rndada neste contrato

FORO

4

multo espec!al que seja.

loriano,



E por estarem âssim justos e contratados e de perfeito acordo, em
tudo quanto neste particular foi lavrado, assinam- c'pne§e?tecontrato, na presença das duas testemuúas abaixo, em tês:viai ãe- iÀüa[têoi eforma, com a pnmelra ua destinada a registro e arquivaàerito ria IüNf JuirtaComercial do Estado do Piauí,

Floriano (PI), 12 de Fevereiro de 20 t 5.

Joseires Veloso Barros

Joseane de Sousa Veloso

Testemuúas:
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Cleyon Pereira dos Santos
RG no. 1.490.905/SSp-pI

Francisco Hélio Soares de Oliveira
RG no. 1.443.394lSSp-pI
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadãq

Ágc.do p.a. fiúüç& iarrt.ri. RFB n l,úi!, d. 27 d. d.r.itíod.20íS.
Eí lido ÍE da l!,Í:@ a. lí:OC (dÍ. . hqt ô Br-õ.I

bri.
. o.i

conftra os dados de ldentlficação da Pessoa Juddica e, se houveÍ qualqueí divergêícia, proyidencie,iunto à RFB a sua
atueliz.ção cedrstrel.

A infomsção sóre o pode que consta neste compmvsnte é a declanda pdo couüibuintc.
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RfB agradEcê a qra viÍtâ. para hÍormaÇõês sobre política de givacidade e uso, &IÉOli.



ESTADO DO PIAUí

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Contrlbuln l{o do Alvará Velidede
10 1743t2022
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Contribuinte

Nomê: VELOSO E VELOSO CONSULTORIA LTDA-ME

CPF/CNPJ: 2'1.965.28710001-64

Nome Fantasía: EXÍTO @NSULTORIA

0

r Endereço

Logradouro: RUA ANTONIO MELO

Bairro: TIBERAO

Cidade: FLORIANO

Número: 260

CEP: 64800-002

Estado: Pl

Atlvldede Prlncipal

8599{/04{0 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

t

- Obscwegõcr
iO presente alvará somente concede ao rêquêrênte o direito de localização e funcionamento. Não sendo
válido como quitaçáo de tribúo8.

D
Rainta G .1r'Aes

de

ila Raiana

DretoÍa dê Recêlta

Matricula: 116122623
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E

CERTIDÃO FOSITIYA COT EFEITOS ÍtE I{EGATIVA DE DÉBITOS RETJITIVOS AOS 
'RIBUTOSFEDERAIS E À DNflDA ANVA DA UlltÃO

Nome: VELOSO t VELOSO COI{SULTOR|A LTDA
2í.S65.2871000í -64

Ressalyedo o direito dê â Fazenda Nacional cobrar e inscrevel gueisqueÍ dívidâs de
do sujoito passivo acima identificado que viêmm a seÍ apuradoa, é cêrtificâdo que:

1. constam débitos administrados pela secretaria da Recêita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos lermos do art. .í5í da Lei no 5.,172, de 25 de outubro dê 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou obiêto de decisáo ludicial que determine sua
desconsideração para lins de certificâção dâ Íeguladdade fiscal, ou ainda não \rêncido6; e

2. náo conôtam inÊcrigó€§ em Dívida Aüva da uníáo (DAU) na Procuradoria-G€rat da Fâzênda
Nacional (PGFN).

Conformo dirposto nos ârts.205 e ã)6 do CTN, csto documênto tÉm os m.Emo8 oíeitos da certidão
nôgetirre.

A aceitação desta certldão está condlcionada à verificaçáo de sua eutenücidade ne lnternêt, nos
€nderêços <htF://rfb.gov.br> ou <http://u,lMrv.pgín.gov.ba.

ceÍlidão emitlda grâtultamentê com be3e ne Porterla conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2!1o12014.
Emitids às 13:56:54 do dia 12J0912O22 <hora e data de Brasllia>.
Vátida até I 1/t)312023.
Código do confoh da cdlidão: 3rfEZIa77.íBDE-E:Ea
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento,

Esta cortidão ó válida para o €stabêlecim€nto mstriz c suas flllais ê, no câso d€ ento f€dcraüvo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Reíere-se à situaÉo do
3uiêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrange lnduslve as coí ribulçôês sodaE pr6vlstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do perágraÍo único do art. í 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de í 99í.
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CNPJ: 21 .965.287 t00O1 -64

Códlgo de ContÍolei 3487.A877.'t BDE.E234

Data da Emissão: 12t09tZO2Z

Hora da Emlssão: 13:56:54

TiDú Cerddão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitída em l2rcgn}Z2, com validade até 11tO3t2OZ3.

Nova consulta (/Servicos/certidaointerneUpJ/Autenticidade/Confi rmar)

aa
a a) a
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Certificado de Regularidade do
FGT§-CRF

2r.965.287|O0íJ[-6Á
VELOSO E VELOSO CONSULTDRIÂ LTDA ME
R ANTO IO MELO 260 / TIBERAO / FLORTAÍ{O / pI / 64806-495

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art, 7, da Lei
8,036, de 11 dê maio de 1990, ceÉiflca que, nesta data, a emPresa acima
ldentlflcada encontra-sê em regular perante o Fundo de GaEntia do
Tempo de Servlco - FGTS.

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

Validade: 1 1/0912022 a LOl LO/2o22

Ccil{flceçIo ilúmcro: 2022091 102333030526634

Informação obtida em L2/O9/2O22 14:02:39

A utllizaçôo deste Cêrtificado para os fins previstos em lêi esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: nnrnr.caka.gon br
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CERrIDÂO NEGAIIITÀ DE DÉBITOS IR.IBÀI.EISEÀ"S

Nome: VELOSO & VEI,OSO CONSULTORIA LTDA (MÀTRIZ E FILIÀIS)
CNPJ: 21 .965.281 /000t-64
Certi-dão n": 3003084'7 /2022
ExpediÇão: L2/09/2022, às 14:05:00
vaLidade: 7l/o3/2o23 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que \rELogo e vELoso corsglroRrÀ LÍDÀ (lrÀrRrz E Eu.rÀrs),
insclito (a) no cNpJ sob o no 2L.963.2e7 loool-6a, n10 corsIÀ como
inadinprente no Banco Nacional de Devedores Trabarhistas.
certidão emiti.da com base nos arts . 642-A e gg3-A da consotidaÇào
das r,eis do Trabal.ho, acrescentados peras Leis ns." 12.440/20LL e
L3.461 /2Ot'1, e no Ato OL/2022 da CGJT, de 21 de janeiro ó.e 2022.os dados constantes desta certidão são de responsabiridade dosTribunais do TrabaLho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeLecimentos, aqências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação d.e sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabarho naInternet (http: / /wwrtt. tst. jus.br).
Certidãô emitida gratuitamente.

Do Banco Nacional de Devêdores ?rabarhistas constam os dados
necessários à idêntificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigações
estabereci-das em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no côncernente aos
reco.Lhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emofumentos ou a recôIhimentos determinados em fei; ou decorrentes
de execuçâo de acordos firmados perante o Ministério púbrico do
Trabalho, Comissão de Conciliação prévia ou demais títuIos que, por
disposição lega1, contiver força executiva.
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DE íO GRAU

CER?DÃO TiIEOAIWA E

CERTIDÃO o262íí72

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA eUE, revendo os registros de
distÍibuiçáo dê fcitos mantidos nos aiEtêmss ThemisWeb, Themi8web RêoUÍEaI, PROJUOI,
Processo Judicial Eletrônlco (PJe) e Sistema Elêtrônico de Exocu ção Unificado (SEEU),

§
o
r,)

(

rês§alvadâs as observâçõês abâixo,

inclugiv€ nos JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVE|S E CRIMINAIS (JECC,S), em endemento nas unidades judiciáries do Podêr
Judiciário do Estado do PiauÍ em desfavor de:

E VELOSO COilSULTORIA LTOA
CIIPJ: 2í9ô52E7000t5+ REPRESEIÜÍA]ITE TEGAL: JOSETRBS ITELOSO MRRos
EI{DEREÇO: RUA ArÍOillo ilELO,260
BAIRRO: ÍIBERÃO, iIUNICÍPO: FLORIAT{O -PI

OBSERVAÇÓES:

e.êrtidão expedkla co.n basê no Provimento no 013/20í7 da

Esta certldão
TNSOLvÊNCrA

Geral da Justiça

Os dados
excfushra
quento à

Estrdo do Piauí;

abran ea Erl
clvl CUPE

?
L,R

S DE FALÊilC!A, COITICORDA

sendo de
indusive

o JUDtctAL ou RECUPERAç oEXTRAJUDICIAL;
necossários à emissão da c6rtídão são íoíÍrBcidos pslo solicitante,

sua conÍoÍúncia,do dêBtinâtário ou iRtoÍcssâdo a
autônticidâds da pÍópria c€rtidão;

Esta certidão não contempla os processos em tramitacão no 20 Grau de iuÍisdicãô do
TÍibunel dê Jusüça do Estado do Piauí, que deverão sêr objeto de certidáo espécÍfica;

Não êxistê concxão com quahucr outra bese d. dedo6 d. instituícáo oública oU com aRsita Fodêral guc vêriftguc a idêntidade do NOME/RAZÀO SOCú\L rim o CpFrCNpJ.

Esta cêÍtidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

CêÍüdão eíniüda em í2 de SetêÍÍú,o demz?às 13 h í5 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada Dela internet no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tipí.ius.br), link .Certidáó

ItSgglire -d^e__l'. l_ryIqÍLcjC". Certidão N 2621i7i,. Có<íiso verificador:
88FF8.AA973.A0698.7628A

FOLHA I dê 1
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FLORIANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Secretarla tunlclpal do

DepaÉamento de n ll
!.)
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PREFEITURA DO MUNICTPIO DE FLORTANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉB|TOS

REOUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: VELOSO & VELOSO CONSULTORIA LTDA

\-.JME FANTASIA: EXITO CONSULTORIA

INFORMAçÓES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Rua tuttônio Melo, 260

CIDADE: Floriano ESTADO: Piaui

BAIRRO: Tiberâo

CNPJ: 21.965.28710001-ÊrÍ

ATIVIDADE: 8599.6/04 - Tr6inam6nto .m deonvolvimônto proÍiasional e gerancial

cERTtF|CAçÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscÍever e cobrar débitos âinda náo

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

do CTM, cêÍtiÍicsmos que, veriÍicando os rêgisttos da Secretaria Municipal de Finanças,

.-;onstatamos náo existir pendências / dábitos liscais e dívida ativa em nom6 do contÍíbuinte

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

contÍibuintê, em csrtórios dos feitos da fazenda.

NOc6,622t2022
Emitido üa lntemêt em: 1210912022

Válide até: OB||2DOZ2

DIRETOR]A DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAçAO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

www. lloriano.pi.gov.br
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GOVERNO DO E§TADO Irc PIÂUi

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

\T
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(

o

QUANTO À DÍVIDA ATTVA DO ESTADO

n" 2209219652870001il

(Emftidr c .lctrçlo ro quc dirpôc r lrrttúçlo Norm.üyr PGE/PI ü. 0lo20l$

IDENTIFICAÇÀO DO(A) REQUERENTE

CNOI/CPF

2rY6s.2szooot-64

NOME/RÂZÃO §OCIAL

*,t**titttÊ!lr*l|*t*ttta*tl!attrltlttrrrtr:tartttt**ttatr;ta.ttt*ia!aat

Resselvrdo o dlrelto dr Procurrdorlr Gcrel do Estado de
os deüdos fiIls, r ÍequcriEento do(e) intcrcôs.do(r} que,

lnscrwcr e cobrar díüdrs qur vcnhen I ser opundas, certlffco prn
reveado os reSistros dr §eçio de Dívüe Ative de Procurrdorie Gcrd

do Estrdo do PhuÍ, vcrílqucl nrde círtlr cm oomc do(r) rcq[.hlrtc .clmt ldcnfincrdo(t)
cooatrr, Í.Í crdtid. r prcrclte ccrtidio.

até r prÉantG datr e horlrlo, e, pere

INSCRIÇÃO ESTADUAL

****a**i*!ta:t*t*.**ilt*!t*!t******:t*ttti**t***trltr*tt*at*r**tt*

Procundoria Geral do Estedo

Procundorle Trlbutírh

EMITIDA VrA INTERT{ET EM IAWNa\À§ la:r2:50

vÁr,DA ATÉ rur2t2t22
t. -.
I 'r-'

-l

Chave para Autenticação: 584 I -l 65C-9EF8-9E50-67534480-E2F I -D049
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CERTIDÕES WEB i,O O tN tBÉIliaui

l< @ Certidão Hegativa da Dívida Ativa - CNDA iÉ certidão da situação Fiscat Tributária - CSFT

\PAI
O5 (/,

t,
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VALIDARCERTTDÃO EGAÍTVA

Número da Certidão: r
220921965287000164

CNPJ 219.652.870-00af

Chave: r

r/ Va lidar ú Limpar Campos

5841-165C-9EF8-9E50-6753-0A80-E2F1-r

A certidão No 220921965287000164 é válida.

il c) SEFAZ - Secretaria de Fazcnda do Estado do PiauÍ Versão 1.0.0
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GOVERNO DO ESTADO DO PTAUÍ

SECRETARIA DA. FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FTSCAL E TRIBUTÁRIA

Ít" 220912219 65287000 I 640 I
RÂZÃO SOCIAL

***!t*!t*!t**

BAIRRÔ OU DISTRITO

MI]NICiPIO CEP

CN-(NPJ(N) INSCRIÇÀO ESTADUAL

21.96§.2E7l0001-6,í !t***:t,l,ta**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUA
FISCAL REGULAR.

sujeito

ÇÃo

Certidão emitida com base na Portaria GSF n' 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquet rasura ou emenda invalidaní este documeÍrto.

Validade desrc documento: 60 (scssenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12t09t2L22, AS 14:10:53

VÁLTDAATÉ tu,InÃz2

l..sl l. l)(,( I\11..\I()\\() ..lr \ \'\t.lt)\t)r. \\ll.\ l)t..st \ .\t 't 1..\ I l( \( \()\t\I\t t.t{\t.'t. \() sl .

h lt l): 'rn (l)rt\.!!lill.1)i.'1,,\.hr'rr r'litln{}n l't-\ rlr

Chave para Àutenticrção: FE7 l-BlÀB-5F9D4óC4-A4DB-D091 43óC-375C



l< S Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA {€ Certidão da Situação Fiscat Tributária - CSFT ;}
a,

CIPA(

o D§

Validar Certidão

vALtDAR CERTTDÃO DE S|TUÂçÃO FTSCAL E TRTBUTÁR|A

Número da Certidão: *
2209 12219652870 0 01 640 1

a

219.652.870-00

(

Documento de

ldentiÍicação: r

Chave: *

CNPJ F'

FE71-BlAB-5F9D-C6C4-A4DB-D091-036C

Ú Limpar campos

(c) SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí Versão 1.0.0


