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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.309.663/0001-30

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

10/02/2020
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LIMPROL

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV WALFRIDO SALMITO
NUMERO

3

COMPLEMENTO

QUADRA99 LOTE 03 CASA B SALA 01

CEP

64.027-240

BAIRRO/DISTRITO

PROMORAR

MUNICÍPIO

TERESINA
UF

PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MONAMOURA76(gGMAIL.COM
TELEFONE

(86) 9973-5099

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
tcklrii-k

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

10/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n" 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto ás atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2022 às 08:46:35 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CONTRATO SOCIAL

SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

SEBASTIANA MOURA DA COSTA, brasileira, empresária, maior, divorciada, nascida no
dia 25/02/1967, residente e domiciliada na cidade de Teresina-PI, QUADRA PARQUE

PIAUÍ, 16, Quadra 75 , casa 16, Parque Piauí, CEP 64.025-270, portadora da Cédula de
Identidade Civil RG n° 825.996, SSP-PI, e inscrito no CPF/MF sob o n° 394.374.853-72.

RESOLVE constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos da legislação
aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir;

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO: A sociedade, constituída sob a forma
de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de S. MOURA DA COSTA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA e nome de fantasia: LIMPROL que será regida por este
instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único
do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA
DREI N° 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA SEDE SOCIAL: A sociedade limitada unipessoal terá sua sede
social, na cidade e comarca de Teresina-PI, na Avenida Walfrido Salmito, n° 3, Quadra 99,
Lote 03 Casa B, Sala 01 , Bairro Promorar, CEP 64,027-240.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO SOCIAL: A sociedade limitada unipessoal tem
por objeto social a exploração do ramo das seguintes atividades:

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

A validade deste documento, se impresso, fica .sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cód.igos de verificação.



4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CLÁUSULA QUARTA- DA DURAÇÃO; O prazo de duração é indeterminado, iniciando
suas atividades a partir do registro do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é na importância de
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil ) quotas de
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em
moeda corrente do país, fica assim distribuído:
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Sócio Percentual Quantidade Valor

Quotas R$

SEBASTIANA MOURA DA COSTA 100% 25.000 25.000,00

Total 100% 25.000 25.000.00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas,
não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no
entanto, pela integralização do capital social.
PARÁGRAFO ÚNICO - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de
incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio
único SEBASTIANA MOURA DA COSTA, qualificado no preâmbulo deste instrumento,
para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete
o  uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto
realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir
e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir,
encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos,
firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas,
fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis,
representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições
públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista,
estabelecimentos bancários, instituições financeiras. Caixas Econômicas, e respectivas
agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade
ativa e passivamente, em Juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa
e passivamente, em Juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar
procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus
poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no
instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do
mandato, que, no caso de mandato Judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivo.s portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.



CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO: O sócio único administrador, fixará uma
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador declara sob
as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça
de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está
sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais,
agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante
alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO
PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido
à elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar
balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário,
observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e
se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos
forem distribuídos com prejuízo do capital.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM
RELAÇÃO Á SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a
empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será
apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A
Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese,
realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de
liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio
remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: O sócio único
da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:
a) Se enquadra na condição de MICROEMPRESA;
b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I

do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006;

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



u

c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do 4 de 5
artigo 3° da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca deleresina - PI, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste
contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do ̂
titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade
com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente
instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente
por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Teresina, 04 de fevereiro de 2020

SEBASTIANA MOURA DA COSTA

CPF: 394.374.853-72

Sócia única

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Certificamos que o ato da empresa S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA consta assinado

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

39437485372 SEBASTIANA MOURA DA COSTA

IJUCEPl
90 'MUI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 11:25 SOB N® 22200518796.
PROTOCOLO: 200023926 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000626082. NIRE: 22200518796.

S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA

SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 10/02/2020

www.piauidigital.pi.gov.br

A vQlida\j'= j-mpresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação!
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SEBASTIÂNA MOURA DA COSTA
QD 7516 CS
PARQUE PIAUÍ
64025-270 TERESINA-Pl

Platinum

Resumo da fatura em R$

000122

Postagem: 06/01/2022

Vencimento; 15/01/2022

Emissão; 05/01/2022

Previsão prox. Fechamento; 05/02/2022

Tota! da fatura anterior' 1-527,76

Pagamento efetuado em 15/12/2021 -1.527,76

Saido financiado 0,í^

lançamentos atuais 1.703,4/

Tot&l desta fatura VmA7

Titular 5E8ASTIANA MOURA DA COSTA

Cartão 527CXXXX^XXK.8272

f

Limite total de crédito 9.48ô,<^
o total da sua fatura ó: Com vencimento em: Umiíe Utilizado no més S.0H5,ââ

i$ 1.703,47 a;5/oi:/2©22^
Disponível para saque no Brasil
Di.spohlvel para saque no exterior

1.00Ô>00

7.000,00

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:

U$ 255,52

Parceíâsítoí:

R$ 297,84
+8Jf R$297,84

Totai ao optar peto pagamento mínimo; RS 1.935,51
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo r- valor nSo pago
arresddode encargos.

Em caso de pagamento entra o mínimo e o total o valor que não foi pago irá
para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso de.sta fatura.

Caso você pague qualquer valor Inferior ao pagamento mínimo, você estará
em atraso s serSo cobrados juros, multa e mora.

Total; B$ 2.680,56

Veja outras opções de parcelamento
no final da sua fatura >»

Banco Itaú SJt. 341 -7 34191.7513212394.092527 5D040.380003 2 000
Nt'm«?fo<IoD<KuinírtUj 0QO1.3í2394O/GS27/üâ NossoNújn«ro

NonMfdoJ^õgarfor/vPF/CN?.} SHBAS nANAMOUfiADACOSlA - .194.374853-72 VatefdoDotimténio •
Norovdo ge-nefitMríívf.PF/CNPJ BANCO ÍTAÜCARD5.A -17,192.45 i/0C)i1í-70 VeíKimwfilo

Ir.útieit»dif Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO D£ S.AftANHA, 1 (KTOS 7 A1A8AQUARA • SÂO PAULO - SP

recibo pa^&dlor
1/5/1.112;í«K0-9

fti >.703/^7

Autenticação Mectlnlca

341-7 34191.75132123M.IIÍ2S2y S0040.380003 2 000

Lcxa' de P<}<iít»tí»ftU)

Pague fatura em qualcjucf banco, mesmo «pós a data de vencimento. Dê preíerêncià pa?a o pagamento at^ a tiata de vencimerfío

não gerai encargos e/ou rescisão contratual. €m aso dg atrasa, os encargos serão cobrados na p/óxima fatura.

{:^ta ée Viwiiwoto

1 S/01/2022

Nom.» do Beiiefici )tkv CNej-'CK;Hjíde?9<p

BANCO ITAUCABO S.A - 17.Í92.451/0001'7Ô

KA ALfR£00 EGYDIO Dl 5.AÍ1ANHA, lOgOS 7 fliABAQUARA - SAO PAULO - 5P

AgêncVi •' Côt ííqo 8íf>€fíCiftdft

2S2S/0Ô403-S

D:ií3 do Docy?r»'Jto

15/01/2022

Número <ií) Oocumeoto

(XtOl3l2394Ó/0»277.3B

Bp^ísOOC

PT

Aceite

Pi

0.)U do emcd-Mâmento

0y01;2022 17S/13123040-9

Coíti-df.»

175

; £inéík'

Lss

H Váior do Dcct/fnénío

R$ 1.703/47.

íie ttsííwft.sabiüdsde do bcrnefictárío.

indique o vaior que Uese|a pagar no cqmpo "Vafor Pago". Dê prsieréncie ao pagamento totaL Náo ̂ ndo possível, você terá as si^ulnteí

op^ ôes: (1) pagar quanUa a partir do valor constante eii^ í^ganfento Mínimo, financiando o restante pelo crédito rotativo; tíi) optar |>of

uma das opções de Parcelas Flxâs. pagando o valor exato da parcela até a data do vin-icimento. O n5o pagamento poderá gerar

inscrição nos óitjáov. restritivos de crédito.

f-5 D<^<m'{>i/Ah3?lm«nicis

(«) Valor Pago

Nome CO Pagador/CPF/CNPj/Cndereçô/CIdade/líF/CEP

SFQASTiANAMOUHA DA COSTA - 394J74.S53-72

OD 75 16 CS - PARQUE PÍAÜJ - 6402S-270 TERESINA - Pi -

Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa S MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LINffEZA EM

GERAL LIDA, estabelecida na Avenida Walfrido Salmitó, quadra 99 lote 03 casa B - Proraorar, CNFJ 36.309.663/0001-

30, é nossa fornecedora de material de higiene, limpeza e conseivaçâo no período de abril de 2020 a atual, .A referida

empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que
declaramos estar apta a cumprir corn o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, fimiamos a presente.

Teresina-pi, 18 de janeiro de 2022.

^-4^ome Completo, cargo e CPF do Representante Legai da Empresa
P"fH
"  1' .553/0001-231

,  i íHlfvíráRliK, 3S Ssla 0's
j  f -/ 41 co.P:
I,* PíüecfV «9R *

Phoenix-Serviços de Hlgienizaçâo e Limpeza- Ltda
Rua dos Bandeirantes, n36, sala 02, sobtesala. Centro- CEP; 86300-000,

Cornéiio Procópio- PR CNPJ: 14.037.553/0001-23 TEL:(86)99907-9595
Email: contato@phoeiiixserv.coiii.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO ESTADO

n"211136309663000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.662.548-3

CNPJ/CPF

36.309.663/0001-30

NOME/RAZÃO SOCIAL

S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para
os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral
do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para
constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/11/2021, ÀS 11:21:35

VÁLIDA ATÉ 23/02/2022

iCSTE .DOCÍJMF.N'SX) iNÃO TERÁ \-Al,tl>ADE ANTES 0£ SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE hUpi/Avehas.st-faz.pi.ynv.br/certiilaoníl-wcb

Chave para Autenticação: C30F-07F5-1E7D-463B-AE42-5792-A56A-3AEA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÃRIA
n° 2202113630966300013001

RAZÃO SOCIAL

S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO

AVE WALFRIDO SALMITO 3 QDA 99;LOTE 03;CASA B;SALA 01
BAIRRO OU DISTRITO

PROMORAR

MUNICÍPIO CEP

TERESINA 64027240

FONE(S) N-tS) FAX (N")

CPF/CNPJ (N")

36.309.663/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.662.548-3

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF n" 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2022, às 09:41:16

VÁLIDA ATÉ 12/04/2022

ESTE DOCUMENTO NAO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSitiiacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 0F94-1E4B-0A87-39F6-171E-15F7-AFC8-ID41



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 36.309.663/0001-30

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:49:06 do dia 25/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2022.

Código de controle da certidão: 500E.FAFC.C785.FC27
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



21/01/2022 09:09 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar mpnmtr

CAIXA ECONÔMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 36.309.663/0001-30
Razão Socfaiis moura da costa produtos de limpeza ltd

Endereço: av walfrido salmito 3 quadraoo loteo3 casa / promorar /
TERESINA / PI / 64027-240

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 Serviço - 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.

Valldade:21/01/2022 a 19/02/2022

Certificação Número: 2022012109093102066902

Informação obtida em 21/01/2022 09:09:33

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.V/consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/renovacaoCrf.jsf 1/1
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO

município

CÓDIGO DE CONTROLE: 190.336/21-56

CPF/CNPJ: 36.309.663/0001-30

Contribuinte: S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte
acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar n"
4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que
venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar n°
4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:11:51 h, do dia 25/11/2021.

Validade: 23/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet, no endereço
http://www.teresina.pi.gov.br

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto n° 11333/2011.

Código autenticidade: A74622388499421A

N° Via; 8



Páigins

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRAEALHC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.309.663/0001-30

Certidão n°: 1905528/2022

Expedição: 18/01/2022, às 21:49:07

Validade: 16/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que S. MOURA DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 36.309.663/0001-30, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Cs dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências 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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

cndtiüt:;!;, j;
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Os Contamers de Plástico - 1000L são fabricados em Polietil

ãmm

~A > «1 4ÍL" ^. *í 'í |l?^^

3

I

Média ou Alta Densidade (PEMD ou PEAD), garantindo
clientes os requisitos de segurança e confiabilidade er/<^oà
material de alta qualidade, resistência e durabilidade.^'
Resistentes ao impacto e à tração, possuem proteçãoWntra iSiés^
ultravioleta e contêm aditivo extra antioxidante, o que g^pte níveiã
proteção classe 8 - UV 8, da American Society for Testlno^^ Mati
(ASTM), em conformidade com as normas UNE EN840 e ABNT NBR
15911-3.

Têm capacidade para 1000L e contam com rodas de borracha maciça
com núcleo de polipropileno com 200mm de diâmetro. Possuem 4
rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento
anticorrosivo, o que lhes garante excelente custo-benefício.

Possuem ainda munhão para basculamento lateral em caminhões de
coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável
para escoamento de liquides.

Fabricados nas cores verde, azul, vermelho, amarelo, cinza, laranja,
preta, branca e marrom, são Ideais para coleta urbana, seletiva e de
resíduos industriais e hospitalares. São Indicados para condomínios,
shoppings, hospitais e estabelecimentos industriais.

1  i ! Container De Plástico 10OOL Sem Pedal
j  , 7j  • .j 1; , PEAD ou REMO

ALTURA • X COMPRIMENTO ' ÃÍÃ pesQ:

1410MM

51,5KG

M? ■ M "4l

T«j bpi

A
í

1100IVIM

r Capacidade: 1000L
Radas em PVC c/núcleo
de polipropileno (PP)
(200mm de diâmetro)

w %

DIFERENCIAIS

• Fabricados em PEAD oú PÈMD, em máqüínas de alta'tecnologia;
• Resistentes ao impacto ê-àlrâção; ■ . 7 . ; 7 ' T . :W
• Possui proteção contfa.raíos üV e aditivo antioxidante; ^7 ; ■ .
' Rodas de borracha maciça corh núcleo erh Polipropileno; . ,
» Atende as normas UNE ÈN840e e ABNT.NBR T5911--3.' 7'

& e

UTILÍZÁcMs
,1\ -- Ov

,:;'-Goleta.seletiya;e.urbana;. : ■ ;Ti;. ,7;:
.• Condomínios e shòppings; ; 7

7* Resíduos industriais 6 hospitalares.; ;
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