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FMMEIRÁ ALTERAÇÃO CONTRÂTÜÁL DA SOCIEDADE .'
COMPÜTEX íte^R^P?peÀl|TDA - ME

ANTONIO ORÍÒN-E COELHO-DíE SOUSA, Brasileiro, casado em regirae de Comunhão Universal
de Bens, nascido em 10/01/1976 na cidade de Paraibano - Ma, empresário, portador da Carteira de
Identidade ti® 30813494-0, SSP-MA, inscrito no CPF sob o n.® 751.893.053-68, residente e
domiclíiadG na Rua Santos sohtinho. S/n —-Barcro CenU-o^.São João dos Patos - Ma, CEP 65.665-000.

ADRIANA SILVA BE'SOUSA, brasileira, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida
em 18/11/1977 na cidade de Guadalupe - PI, empresária, portadora da Carteira de Identidade n.°
36824695-7, SSP-MA, e no CPF sob o n.° '765.0B9.343-34,. residente e domiciliada na Rua Santos
Sobrinho, S/n - Centro, São João dos Patos - MA, CEP 65.665-000, únicos sócios que compõem a
sociedade Ltda. sob o nome empresarial COMPUTEX INFORMÁTICA LTDA - ME, situada na
Avenida Presidente Médici n° 2640, CeUtro - São João dos Patos - Ma —65665-000, CNPJ n
04.097.715/0001-65, com arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NI^
212008G5174 em 28/1172012, resolvem- assim alterar- o Contrato Social nas cláusulas e condições
abaixo:

Cláusula Primeira - A atividade da empresa que é:
o Comercio Vai-ejista Especializado de Equipamentos eSuprimentos de Informática - 4751-2/00
« Reparação eManutenção de computadores ede Equipamentos Periféricos - 9511-8/00
o Provedores de Acesso às Redesde Comunicação - 6190-6/01

Passa.a ser ;

o Provedores de acesso às redes de comunicação 6190-6/01
®. Comercio varejista especializado de equipamentos esuprimentos de informática - 4751-2/00
® Comercio varejista demoveis -4754-7/01
o Comercio varejista especializado de eletrodomésticos eequipamentos de áudio evídeo —4753-

9/00

o Comercio varejista deartigos depapelaria - 4761-0/03
o Reparação eManutenção-de computadores e de-equipamentos periféricos - 95II-8/00
e Transporte rodov-iáfdO"de carga, exceto produtosperigosos emudanças, municipal - 4930-2/01

Cláusula Segunda - O- capital social que é de R$ 50.000,00(Cmquenta Mil Reais), dividido em
50.000(Cmquema Mil) quotas no valor de RS l,00(iini real),, cada passa a ser de RS 300.000,00 (
Trezentos Mil Reais ) de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada integralizando n^e ato ovalor
de R$ 250.000,00 ( Duzentos e Cinqüenta Mil Reais ) em moeda corrente do pais e está assim
distribuído.

SÓCIOS QUOTAS • TOTAL %
ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA 150.000 150.000,00 50
ADRIANA SILVA DE SOUSA 150.000 150.000,00 iO

300.000 300.000,00 100

Cláusula Terceira - A administração dá Sociedade caberá ao sócio ANTOrHO ORIO^
COELHO DE SOUSA, com os poderes e atribuições de sócio-administrador, podendo, outrossim
outorgar poderes a terceiros mediante instrumento procuratório competente, autorizado ouso do nom£
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.
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aikÇÃOC-QMTRAJÜÂL DA SOCIEDADE
" -ME

CLÍUSUIA OUAEÍfA - Às cláusulas econdições- estabelecidas em atos já arquivados eque não-
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Cláusula OtoNTA -Fica eleito oforo da cidade de São João dos Patos Ma,
"dúvidas refíentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações onundas do presente
coQtratQ social.

Epor estarem em. .tudo justos econtratados na melhoT forma de direito, firmam oP^sente
instrumento em 3(três> viás, de igual teor eforma, na presença das testemunhas abaixo idenüficad ,
para que produza todos os efeitos, legais.

'São Joiv, dos P-atos - Ma, 05 deM^ço de2013

Anfoiíio/Õriojie Coelho, de Sousa
CFF 751,393.053-68

•kiâirtn/uy^

Adriana Silva de Sousa
CPF 765.009.343-34\J

^i^Vr i3/ci2pa^-a. • • -
ê3Q:2í'«W60517 4 • M

^üle( !flF0PiíiOTOAiTD/\íMe'-—-

. . . . . V • .

?;í/.
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ANTONIO OEÍ-OííE COELHO HESaüSÀ, Brasileiro-,'easado em regime de Comunhão Umyerstí
de Bens, nascido em 10/<31/lã7&m cidade .de P-amib^o-Ma, e
Identidade n° 30813494-.0. SSP-MA, mscjito no CPF sob o n. 751.893Bp-68 r
domiciüado na Rua Santos sobiinbo. S/n - Bairro- Centro, São João dos Patos -Ma, CEP 65.665 000,
Empresário com sede na Avenida Presidente Mediei, f 2640 - Jao d^^^^
MA, .CEP 65.665-000, inscrito na Junta- Comercial, do. Maranhão so^Q '̂0^ 007 7wnnni 65
arq-uivada na JUCEIVIA em. 26/09/2-0.00 eno CNPI -sob. on.SS^o uso do que permite.0 §3" do ,art,.a68.da-LeI-n' 10.406/2002, c^ ^
.1.0 da Lei Complementar n° 128/20QS, ora ti'ansforma.._seu re^sho de em
SOCIEDADE E-MPKESÁSIA, -uma-..vez .qae adimto a soçia
brasHeira. .casada em Regime de Comun|ifD.lPáxciál. de Bens !Ío CPP
Suadalupe -PI, empresária-,, Portadora.da Cátieba-.de ..Heatidaden. 36m695-7, SSP-^^^
sôbon." 7.65.009,343-34, residente e- domiciliada-na Rua Santoa ^ .
Patos-MA, CEP 65.665-000, passaná0-..acotis&to oüpojurídi^ SOOEDADE-I/ENOTADA, aq
sétregerA. doravante, pelo. pr6se!rte.eOWaiATO.SO:€IALao -qual-se-abrigam mutuamente todos
sócios:

nT.,.AT.i.si.ti,A PBIMBIRA - Asociedade: :Paíá .sob a denominação^ 'ol^infd-e^SSo•ME0BMA13€ALTéA,-e.stói.egidapor.este;Goiitmto .10.406, de líJ-de j.aneiro
.d;^..-20©2 j-Código-Civil=de 2002J..

rT-.Irism..A .SEGUNDA - A-sociedade terá. sua sede- na. Avmda Pr^idente
Centro,-São-JoãJto-Patos --Ma, CBP .65.665-000-,..podendo abnr ffliais, agencias eesontonos, em
qualquer parte do. térritório haeional por deliberação unânime de seus Sócios. --•

• ' • • , * V-"' • • •

CiApsdi,a. Terceira - AEmpresa teve início no dia- 26 de Setembro de- .2000 -e o. seu prazo de
dtffaçao-è-.Í3idgterrainadD. . '

CTa.asTllA.OHAR3;A -A.sociedade-teráp.or objeto:: _ • a7.si ovnft
, Comercio Var^istaEspecializado de Equipamentos eSuprmientos de Monnátma - 4751-^
9 Reparação e-Manutenção de-computadores •e-ae--EquipameHtQs-Penfénc.oS- 9-511-8-/Ü -
9 Provedores-âe Asesso. às Redes de Comunicaçãe - 6190-6/01

CLÁUSULAOumTA - Ocapital social será de R$ '5a.0.0O.,00.(Cmquenfa Mil Rèms), -dmdido- em
50.OGa(Cinqueüta"Mii^quotas no -valor de RB ROOÍum real), .cada-umai j.á ihtegcaiizadas anteriormente
em moeda corrente do país.

n ÍTisrn AS-RXTA - o SÓoio ANTONIO OHIONE COELHO DE SOUSA, transfere por doação
25 OQO( Vinte e-Cinco Mü) quotas no valor de RiÉ 1,00 (Um Real) cada, em
para asóoia ADRIANA SILVA DE-SOUSA, nada tendo areclamar por se e
fera dele, ficando ocapital social-distribuído da- seguiiiteformar

QUO.TA-S.
OAjOiVJo " ne nr\n ' 0^ Ofin 00 50

ANTONIOORIONECOEmODESODSA 25.000 • 50
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Cláusula Sétima - A responsabilidade dos sócio.a é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente-pela.mtegralização-do--Capital Social, nos termos do art. 1.052 da Lçi n°
10.406, de 10 de janeiro de..2002..

••Cláusula Oitava - A administração: da Sociedade caberá ao sócio ANT.01^0, ORIONE
/CI^ÉííIeE©: de SOUSA, com-os .poderes.-e •atribuições- de sócio^adminisírador, podendo, ou&ossim-,

••' outorgar poderes a teroeiros-mediante instrumento, procuratório oompétente, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, emativii^des. estrandas aò interesse social.

•Cláusula -Nona - O sóGLo-adrninistradQt-declara-uão estar impedido por lei, e que não praticaram
•crimes-falimentar, de prevaricação, p.èiíap.U 'Subomo, cdncussão, peculato, contra a economia popular,

•• -Sistema Financeiro Nacional, as nonuâs de defesa -da concorrência, as relações de consumo, a fé
púbii'ca-ou a propriedade.

.•Cláusula Décima - O. sdcrio-adínÍDisírador- -têm o dever de diligência e -lealdade, nos. termos
-.estabeiecidos-no. art. l-Oll .dk •Lei-.if-'l-0.'4:06, de 10 de janeiro de 2G02, bem como fica obrigado a

• prestar--contas e informações- de sua- adinirnsíração, apresentando balancetes mensais,, inventário anual,
•relatório da administração, demónstraç.fíês.-iên^ceiras e respectivo Balanço Patrimonial, quando do

• m;.erramento do exercício socM,- -.ou -excepcionalmente quando solicitado por escrito e- com
antecedência-mínimadé dez-diás. • .

• •:Ci^usu-La,-Décima PriMIRa - A sociedade remunerará os sócios mediante o pagamento mensal de
•Pitè-ííAiBORL,- que-será defínidapor estes em reunião.

.CíAueuLAPfeiMASegunda -. As deliberações sociais serão tomadas em reunião dos sócios.

Cláusula Décima Terceira - Qualquer sócio pode retiiar-se da sociedade, mediante simples
notificação^ ao outro, por vontadeprópria, pela falta :afeição social, com base no .comando legal do art.
1.029 daLei n° 10.406, de IQ de janeiro de.2O02,ulém de outras razões de foro íntimo.

Cláusula Décima-Quarta - As quotas sãò indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
ter.eeiros.-Bem -o consendmento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preçoj direito de preferência para sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão
delas, a alteração contratual, pertinente

Cláusula Décima Oiunta - Amorte de qualquer-dos sóeibs-não-dissolve a sociedade.

Cláusula Décima Sexta - Na hipótese da cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores, após a
devidahomologação da párti-lha, poderão, requerer à .sociedade, suceder o sócio falecido, o que ficará a
exclusivo critério do sócio remanescente aceitar ou não. •Havendo recusa por parte do sócio
remanescente, este fará levantar balanço espeeíficc para acerto de contas emrelação aos herdeiros o
sucessores do sócio falecido, preferenclalmèntena data- do óbito. Enquanto não houver nomeação
inventariante, os -haveres do sócio falecido po.derão ser depositados em conta bancária .abej
especialmente para esse -fí-m. Aplica-se aindã^em--relação à morte de qualquer sócio o comando 1
dos arts. 1.027, 1.028 e 1.032da Lei n® lO>406y.de-l#-de janeiro de 2002.

CONFEBEmiCl

Nieltnn ae f-reitas Queiroz
Matrícula 00752
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CLilXfsULA DÉciivia. -SÉ.TrMA - .0 .exercício sodal- comcidirá com o ano civil. Desta fóiina, terá início
em. de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e
financeiro dos bens, direitos e obrigáçües' e as respectivas demonstrações financeiras, em
conformidade com os Princípios Contábeis' Geralmente Aceitos e Resoluções do ConaelboJ^^ederal de
ContabiMdade/A escrituração ficará* a cargo-de contábílista legalmente habilitado, conforme art, 1.182
dè.'X;éÍn° 10.406, de IO" de janeiro-de 2002.

.•Cl^süla Bégima Oitava - Fica eleito o foro da cidade de São João dos Patos - Ma, para dirimir
•qnaisqidei:-dúvidãs referentes ao exercício dos cfireítos e cumprimento das obrigações oriundas do
'.•pre^n^contrato social.

• . E por estareni em tudo justos e ••coníratados .na melhor forma de direito, firmam o presente
in^rumento-tem 3(três) vias, de^igud teor' e fcima,, na presença das testemuniias abaixo identificadas,
para-queproduza todos os efeitos-legms.

São Jdãü'doS'Patos---Ma, 29 de Outubro de 2012

AntOBÍoíl3áone-.GoelÍiò de-Sou&a
GPFVsi.s^aiOSS-ds

Nome rf; Nome

Adriana Silva de Sousa
CPF 165.009.343-34

RG ^ RG sc^-^ SSP-^Q-P-

|̂/.1172Q42
0lçNw!QM?rtST72H-.•

OÈRtHBí INFOrÍMAnCM;TDA

LâlNlC^ gASTÜSOAüONS
KÇRSrARt^eERAl.
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06/02/2018 Comprovante <3e inscrição e dè Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERODE INSCRIÇÃO
04.097.715/0001-65
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

COMPUTHX INFORMÁTICA LTDA

TÍTULO DOESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMPUTEX INFORMÁTICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.90-6-01 • Provedores de acesso às redes de comunicações

DATA DE ABERTURA

26/09/2000

ÓDIGOE DESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
7.51-2-01 • Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.54-7-01 • Comércio varejista de móveis
47,53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA
206-2 •Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV PRESIDENTE MEDICI

CEP

65.665-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NÚMERO

2640

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SAO JOÃO DOS PATOS

TELEFONE

(99) 3551-0307

ÜF

MA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

•,0TIV0 DE SITÜAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DASITUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/02/2018 às 10:50:42 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

8IW

htlp://www.receiía.faz8nda.gov.br/PessoaJuridlca/CNPJ/cnpjreva/CnpJreva_SoIÍcltacao.asp

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidadee uso, cliqueaqui.
Atualize sua página
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BRASIL

Emissão de 2^ via de Certidão

Acesso à informação Participe

POi-N

fcíjii

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria dá Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Serviços Legislação Canais

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

Nome; COMPUTEX INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 04.097.715/0001-65

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:

1. constam débitos administrados peia Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão Judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Gerài da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

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 16:17:07 do dia 06/12/2017 <hora e data de Brasílià>.
Válida até 04/06/2018.
Código de controle da certidão: 6909.1 F6D.7C64.3BFC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar piglna
para Impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVla/ResulladoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=040977150001... 1/1



06/02/2018 htlps://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprirhÍrPapel.asp?VARPessoaMatriz=12226406&VARPessoa=12226406&VARUf...

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04097715/0001-65
Razão Social: computex informática ltda me

Nome Fantasia:COMPUTEX informática

Endereço: Av presidente medici 2640/ centro / sao joao dos patos /
MA / 65665-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da âtribuição 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.

Validade: 05/02/2018 a 06/03/2018

Certificação Número: 2018020609081674191280

Informação obtida em 06/02/2018, às 10:52:02.

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

https://www.slfge.calxa.gov.br/Empresa/Crf/Crt'FgeCFSImprimlrPapeI.asp?VARPessoaMatri2=12226406&VARPessoa=12226406&VARUi^MA&V... 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPUTEX INFORMÁTICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.097.715/0001^65
Certidão n°: 144356265/2018

Expedição: 07/02/2018, às 11:03:28
Validade: 05/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que GOMPÜTEX INFORMÁTICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

04.097.715/0001-65, 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.

Os 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 eiti 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.

Dúvidaa & suçjestóes: cndt@tst.jus.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DÊ INSPEÇÃO DO TRABALHO

Coòrdenáção-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: COMPUTEX INFORMÁTICA LIDA (CÕMPUTEX
ÍNFORMATICA)
GNPJ: 04.097.715/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/02/2018, às 10h52

CERTÍFICA-SE, de acordo com às Informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Muitas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministeriai MTE/SDH n' 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Coriforme artigo 5°§ único da portaria 1421/2014 do MTE, á certidão ora Instltüfda refletirá
sempre a últirna situação ocorrida eiti cadastros administrativos pelo emitente, de mòdo que,
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código 2HENFD7.

5. Expedida com base na Portaria MTE n® 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Página 1 de 1
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07/02/2018

tittp://www.sintegra.gov.br/

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

mammfÊm

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.097.7Í5/0001-65 Inscrição Estadual: 12.179914-0

Razão Social: COMPUTEX INFORMÁTICA LTDA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDia

Número: 2640 Complemento:

Bairro; CENTRO

Município: SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

CÈP: OOOÒOOOO DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES CÒMPLEMÉNTARES
CNAE Principal: 6190501 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DÉ COMUNICAÇÕES

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4751201
COMÉRaOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

4754701 COMÉRao VAREJISTA DE MÓVEIS

4753900
COMÉRCIO VAREJISTA ESPEaALIZADO DE ELBTRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO E VÍDEO

4761003 COMÉRCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

9511800 REPARAÇÃO EMANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EDE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

4930201
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DECARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS EMUDANÇAS,
MUNICIPAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de
(CNAE's):

EFD a partir de;

CTÈ a partir de:

Ol/12/2'OlO- (Devido emissão voluntária), Ó1/Í2/2010
(6190601),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/02/2018

I Nova Consulta,li.Imprimir |

Desenvolvido pela Ssfaz/COTEC - 2005-2012

i/1



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SEGRETARIA DÉ ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

N° certidão: 009756/18 Data da 07/02/2018 09:55:06

Inscrição Estadual: 121799140 CPF/GNPJ:04097715000165

Razão Social: GOMPUTEX INFORMÁTICA LTDA ME

Endereço; AVÈ RRESÍDENTÈ MEDICl, 2640 CEP; 00000000

^elefone: (99)00000000 Município: SAG JOÃO DOS PATOS UF; MA

Certificamos que. após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nortie dO sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
Je Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/02/2018 09:55:06



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

N° Certidão: 007533/18 Data da 07/02/2018 0'9:56:16

Inscrição Estadual: 121799140 CPF/CNPJ:04097715a00165

Razão Social: COMPUTEX INFORMÁTICA UtDA ME

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 2640 CEP: 00000000

"elefone: (99)00000000 Município: SAG JOÃO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sisterna desta Secretariã e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/02/2018 09:56:16

7^



06/02/2018 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaitransparêncla.gov.br

Você está om:

Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS ESUSPENSAS (CEIS)

OCadastro Nacional de Empresas Inidôneas eSuspensas (CEIS) é um banco de Informações mantido pela Controladortá-Geral da União que teni como objetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas fisicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ! I j04097715000165_

Nome/ Razão Social ou
Nome Fantasia:

[COMPUTEX INFORMÁTICA LTDA ME

Tipo de Sanção; | iTodos

Quantidade de registros encontrados: O Data: 06/02/201810:53:41

Não foram encontrados registros quo atèndám ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPFs 04097715000165

Nomo/ Razão Social ou Nome Fantasiai COMPUTEX INFORMÁTICA LTDA ME

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra Ildfantes e fornecedores. As Informações aqui veiculadas são de Inteira responsabilidade das

• ntldades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais Informações nem pelos eventuais danos diretos ou Indiretos
',ue delas resultem causados a terceiros.

" Designação doapenado, conforme Informado pelo órgão sancionador (publicação noDOU; dados constantes de Ofício, etc.)

•" Constatou-se que o nome Informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP3
Informados. O nome constante docadastro da Receita Federal pode serverincado cllcando-se sobre o respectivo registro. Adivergência pode Indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma Inconsistência dos dados Informados. Mais informaçõespodem ser obtidasJunto ao órgão sancionador.

http://vvww.portailransparencia.gov.br/ceis/?cpfCnpj=04097715000165&nome=COMPUTEX+INFORMATiCA+LTDA+ME&tipoSancao= 1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
mi

Certidão Negativa

Gertifico que nesta data (06/02/2018 às 10:54) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato dè impròbidâde Administrativa e

inelegibilidade, supervisionado pelò Conselho Nacionãl de Justiça, quanto aõ

CNPJ n° 04.097,715/0001-65.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidadepode ser confirmada no endereço: httD.7/www.cni.ius.br
através do número de controle: 5A79.A58B.711F.F675

Gerado em: 06/02/2018 as 10:54:35 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



Departamento Naoonal de Registro do Comérdo • ut tSVIFKESARIO

NUMERO DE lOeN-nnCAÇAO DO REGISTRO DEBMPRESA -NIRE DA SEDe"

21101677496
(Completo, Som

ANDRÉ GUSTAVO NOLÉTO DA LUZ
NACIONAUDAOE

BRASILEIRA

FILHO DE (pai)

ANTONIO DA LUZ

NASCIDO EM [data denaselmonto]

14/06/1982
EMANCIPADO POR (fonna da emancipação .aomenle no caso de menor]

XXXXXXXXXXXXX

DOMICIUADONA [LOGRADOURO - rua. evrÕtêi
RUA 21 DE ABRIL

COMPLEMENTO

XXXXXXXXXXXXX

MÜ.V1CJPI0

SÃO JOÃO DOS PATOS

REGJME DEBENSise casado]

XXXXXXXXXXXXX

IDENTIDADE {niiniero]

1122645993

SAIRROAJISTRITO

CENTRO

NlRE OA RLIAU ípreanchor somenla se ato referente afilial]

xxxxxxxxxxxxx

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

NORMA GUIA NOLETO DA LUZ
drgao emissor

SSP

65.665-000

PF[niimero)

921.301.353-15

NUMERO

SN

002
cOdigo do evento

<XXXXXXXXXXX
-ts EMPRESARIAL
A. G. N. DALUZ-ME

DESCRIÇÃODOATO
ALTERAÇÃO

DESCRIÇAO DOEVENTO
XXXDOOOOOOOOOÇ

CÓDIGO DOEVENTO

021
CÓDIGO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO DOevento
ALTERAÇAO de dados (EXCETO NOME
EMPRESARIAL]

DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXCOOOOOOOOOC

Folhas 1/ 1

LOGRADOURO (rua.ov, etc)

RUA JOÃO PESSOA
COMPLEMENTO

XXXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
•ír. SEP

65.665-000

NUMERO

154

[ÜsoV^ftfiiearnenílàlK^^
município ••

SÃO JOÃO DOS PATOS
VALOR DO CAPITAL -R»

40.000,00

UP

I MA
PAIS

I BRASIL
VALOR DO CAPn-AL-(por eíunsõ;

quarenta mil REAIS
COOIGODEATIVIOADE
ECONÔMICA

(cnso)

DESCRIÇÃO00 OBJETO ""—" .li

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CORREIO ELETRÔNICO [EJáAig

XXXXXXXXXXXXX

AilvIdoda Principal

4751201
AtMdad» secundária

4789007

9511800

4751202

^XXXX

x^xxx

xxxxxxx

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA pcjoRiTORin

RECARGa'̂ ° de ^^^P^^ADORES EDE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; '̂̂ ^©»^^^^^ informaticaxxxxxxxxxx

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

28/09/2009

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

11242790000138
ASS^TURA da FliV^ PELO E^RESARIO |ou pelo represe^AamaMssIs.ente/aerante)
ii^/7i.L L

Pg^RIDATA DA ASSIW^

13/03/20^^
r

ASSINATURA

nÍm^antc^r* oe sede ou de piüal de outra uf
L-AÜtOWZA'̂ ©

DEFERIDO.
PUBLIQUE

Kleber

MT1rA/^Xr^ —- •; .-AUTENTICAÇÃO

rreira S
WadorSíngulaTdd

^Olotrc Mji
305175

/•' f '"'•'•ÜT-Vf*•-•.*t*) :

ieltnn de Freitas Queiroz
Matrícula N** 00752

MA1201505085977 ...
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05/02/2018 Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.242.790/0001.38
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

A. G. N. DA LUZ-MÉ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COPY MASTER

DATA DE ABERTURA

28/09/2009

CÓDIGOE DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
95,11-8-00 • Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática •

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

RJOAO PESSOA

CEP

65.665-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTTUTO

CENTRO

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

NUMERO

154

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SAO JOÃO DOS PATOS

TELEFONE

(99) 3551-3228

UF

MA

SrrUAÇAOCADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
28/09/2009

MOTIVO DESITÚAÇAO CADASTRAL

•SITUAÇAO ESPECIAL
. ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/02/2018 às 13:29:49 (data e hora de Brasília).

htlp://www.receÍta.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/GNPJ/cnpjrevá/Cnpjreva_Solicltacao.asp

DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL

Página: 1/1

1/1



05/02/2018

BRASIL

Emissão de 2° via de Certidão

Acesso à informação Participe Serviços

•iUírí^hs^íi

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional

Legislação I Canais

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVÍDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: A. G. N. DA LUZ-ME

CNPJ: 11.242.790/0001-38

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 Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) juntò à
Procuradoria-Gerai 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 15:49:44 do dia 24/08/2017 <hora e data de Brasí!ia>.

Válida até 20/02/2018.

Código de controle da certidão: 980B.A6AF.5A61.51CE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
Preparar pigina
psrã ímpresslTo

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConJuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Orig0m=1&'npo=1&Nl=1124279OOOO1... 1/1



05/02/2018

http://www.sintegra.gov.br/

::: Consulta SINTEGRA / ICMS

Vmíí."r;rí

r Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.242.790/0001-38 Inscrição Estadual: 12.322133-1

Razão Social: A. G. N. DA LUZ

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOÃO PESSOA

Número: 154 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

CEP: 65665000 DDD: Telefone: 35513228

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNAE 4751201 - COMÉRCIO VAREJIStA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
Principal: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4789007 COMéRaOVAREJISTA OEEQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

9511800 REPARAÇÃO EMANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EDE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

4751202 RECARGA DECARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO
Data desta Situação Cadastrai: 09/01/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAÊ's): 21/12/2010 - (Devido emissão voluntária),

EFD a partir de:

CTE a partir de:

Observação; Os dados acima estão baseados em Informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponlveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/02/2018

Nova Consulta (! Imprímir l

De&íínvolvido pela Sefar/COTEC - 2005-2012

1/1



05/02/2018 https;//www.sifge.caíxa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=16Í34851&VÀRPessoa=16134851&VARUf...

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certífícado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11242790/0001-38
Razão Social: agndaluz

Endereço: RUA joao pessoa 154 / centro / sao joao dòs patos / ma /
65665-000

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.

Validade: 29/01/2018 a 27/02/2018

Gertificação Número: 2018012919533656658920

Informação obtida em 05/02/2018, às 13:31:40.

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

hltps://vvww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Ctf/FgeCFSImprimirPap0l.asp?VARPessoaMatrl2=16134851&VARPessoas16134851&VARUf=MA&V... 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. G. N. DA LUZ - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.242.790/0001-38

Certidão n°: 144219764/2018

Expedição: 05/02/2018, às 13:32:48
Validade: 03/08/2018 - 180 (cento e oiténta) diaS/. contados dã data
dé sua expedição.

Certifica-se que A. G. N. DA LUZ - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a)
no CNPJ sob o n° 11.242.790/0001-38, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis dõ
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, dé 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os 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 dé 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
n0C0ssários 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.

Dúvidas e 3u-3est<>e3; cndt0tct.jus.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: A. G. N. DA LUZ - ME (COPY MASTER)
GNPJ: 11.242.790/0001-38

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/02/2018, às 13h33

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema GPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NAO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Estacertidão abrange todos os estabelecimentos doempregador.

2 Apresente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria intermlnisterlai MTE/SDH n° 2. de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conformo artigo 5''§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora Instituída ronotlré
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos polo emitente, de modo que,
havendo processos enviados à Procuradoria daFazenda Nacional - FFN, quanto a estes, ^^ra
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço
http://wvi/w.mte.gov.br/certidao/infracoes/debItos utilizando o código 2H9BIL2.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Página 1 de 1



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 007036/18 Datada 05/02/2018 12:35:50

Inscrição Estadual; 123221331 CPF/GNPJ:11242790000138

Razão Social: A. G. N. DA LUZ

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 154 CEP: 65665000
Telefone: (99)35513228 Município: SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231. de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/06/2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portai.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/02/2018 12:35:50



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

CertlflGO que nésta data (05/02/2018 às 13:34) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional dè Justiça, quãntó áo

CNPJ n" 11.242.790/0001-38.

Esta certidão éexpedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: httpt/fwww.cni.ius.br
através do número de controle: 5A78.799E.C5EE.2894

Gerado em: 05/02/2018 as 13:34:55 CONSELHO NACIONAL DEJUSTÍÇA Página 1/1



, 05/02/2018 Portal da Transparência -Cadastro de Empresas Inidôneas eSuspensas
I

I Portal da Transparência - Governo Federal - http;//www.portaltransparencia.gov.br
Você éstá em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS ESUSPENSAS (CEIS]

AdmlnlsQ^çso Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPjri {11242790000138
[ftGNDALUZ-ME - íNome, Razão Social ou

Nome Fantasia:

Tipo de Sanção: | [iodos

Quantidade deregistros encontrados: O Data: 05/02/2018 13:35:08

NSo foramencontrados regidos que atendam ao seguinte critériòde busca: /

CNPJ/CPFi 11242790000138
Nome,RazãoSocial ou NomeFantasia: AGNDA LUZ - ME

Página 1/1

ue delas resultem causados a terceiros.

*Designação do apenado, conforme Informado pelo órglo sanclonador (publicação no DOU; dados constantes de Ofído, etc.)

nome do sancionado ou uma Inconsistência dos dados Informados. Mais Informações podem ser obtidas Junto ao órgão sanclonador.

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/?cpfCnpJ=1124279OOOO138&nom0=A+G+N+DA+LUZ+-+ME&tÍpoSancao= 1/1



Secrel^ia da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e integração
Junta Comercial do Estado, do Maranhão • JUCEMA

REOUERIMEMtO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDEMTIRCACÃO DO REGISTRO DE EMPRESA- NIRE DA SED6
21101526111

NOME DOEMPRESÁRIO (completo,sem abreviaturas)

MIRE DAFlUAL (preencher somente se ato referente a

XXX

WALDEI CORREIA DASILVA
NAClONAUDADe

BRASILEIRA

SEXO

Masculino

REQME DBBSNS(se casado)

ESTADO Civil.

Solteiro

FimO DE (pai)

JOSE ALVES DASILVA

(mãe)

MARIA DAS DORES CÒRREIA DASILVA
CPF(número)

96691891368NASCIDO EM (data de nasdmento)

08/10/1982

IDENTIDADE (número)

209568941

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso demenor)
DOMIClUADO NA(LOGRADOURO - ma, av. etc)

RUAIARBRAS
COMPLEMENTO

município

São João dos Patos • • - ^

declare, sob as penas da lei, não estar impedido de ^xereer empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer ãJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAG. IcÒDlGODOhVLNiü

CODieO DO ATO

002

DESCRIÇÃO DOEVENTO

-RANSFORMACAO

BAJRRO/DlSTRrrO

SÃO RAIMUNDO

DESCRIÇÃO DOATO

ALTERAÇÃO

NOME EMPRESARIAL

WALDEIC. DA SILVA- ME
LOGRADOURO (rua.ev. etc)

AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE
COMPLEMENTO SAIRRO/DISTFUrO

CENTRO

órgão emissor

5SP

CEP

65665-000

CEP

65665-000

PÃlS

UF

MA

NUMERO

046

NUMERO

7409

MUNICÍPIO

São João dos Patos
VALOR 00 CAPITAL- R5

40.000.00

aM!&âS'
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIU

CÓDIGO DE A7TV1DADE ECONÔMICA
(CNA£Fiscal)

Atívldáde Prfndpal

4751201

Atividade Secundária

6190601,9511800

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

26/04/2007

• VALOR DOCAPfTAL- (porexlecBo)

quarenta mil reais

BRASIL

Descrição do Objeto

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE INF0RMAT1CA:REPAF^Ç^ E
MANUTEMÇÃO DE COMPUTADORES EDE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS,PROVEDORES DE
ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃES.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

08812148000132

TRANSFERÊNCIADE SEDE OU DE FlUAL DE
OUTRA UF NIRE ANTERIOR WofttZ^

ASSINATURA DA FIRMA PEIO EMPRESÁRIO (ou pelo rapresentantefasslstantis/gerente)
<1 W)=i_WALB&I

DATAASSINATURA SINATURA DO EMPRESÁRIO

28/06/2016

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE EARQUIVE-SE AUTENTICAÇÃO

MA1160000284596

PARA USO EXCLUSIVO DAJUNTA COMERCIAL
* Estedocumento foi geradono portal Empresa Fádl

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2016 11:10 SOB N" 201604748S8.
FROTOCOLO: 160474068 DE 15/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

•11601283405, NIRE: 21200940683.
WALDEI C. DA SILVA

Liiian Therasa Rodrigúea Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 28/07/2016
www.ett^cesafacil .ma. gov. br íieltnn de FreitasQueiroz

Matnwla N" 00752

Avalidade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua'autenticidade nos respectivos portais,
Informando seus respectivos codigos de verificação ^ ^
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES ESERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

WALDEI CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 08.10.1982, empresário,
portador do RG n.° 20956894-1 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.° 966.918.913-68,
residente e domiciliado na Rua Jarbas Passarinho, 797 - São Raimundo - Sao João
dos Patos - MA, CEP 65.665-000, Empresário com sede na Avenida Presidente Medice,
2409 - Centro - São João dos Patos - MA - CEP 65.665-000, inscrito na Junta
Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE n°. 2110152611-1 e no
CNPJ sob o n° 08.812.148/0001-32, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da
Lei com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complemèntár n\128/2008, ora
transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez
que admitiu a sócia MICHELLE MARTINS CORREIA DA SILVA, brasileira, casada,
comunhão parcial de bens, nascida em 13.04.1984. empresária, portadora do RG n.°
024053402003-4 SESP/MA, inscrita no CPF sob o n.° 014.164^033-2^9, residente e
domiciliado na Rua Jarbas Passarinho, 797 - São Raimundo - São João dos Patos -
MA CEP 65.665-000, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a
qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRÁTO SOCIAL ao qual se obrigam
mutuamente todos os sócios:

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob a firma social de "CONNECT
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA". e será regida por
este contrato social e pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil de
20Õ2).

Cláusula Segunda - Asociedade terá sua sede na Avenida Presidente Médice, 2409 -
Centro - São João dos Patos - MA - CEP 65.665-000, podendo abrir fiiiais, agências e
escritórios, em qualquer parte do território nacional por deliberação unânime de seus
Sócios.

Cláusula Terceira - AEmpresa teve Início no dia 26 de abril de 2007 e oseu prazo de
duração é indeterminado.

Cláusula Quarta - A sociedade terá por.objeto:

a) Comercio varejista de equipamentos e suprimentos de Informática —CNAE
47.51-2/01;

b) Provedores de acesso às redes de comunicações - CNAE 61.90-6/01;^ ^
c) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos -

CNAE 95.11-8/00;
d)

Cláusula Quinta - O capital social será de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido
em 50.000 (cinqüenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, sendo a diferença de R$
10.000,00 (dez mil reais), será integralizada neste ato em moeda corrente de País.

JONTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2016 11:10 SOB N" 21200940683.
PROTOCOLO: 160475767 DE 15/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601283383. NIRE: 21200940683.

JUCEMA CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFOi
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça — — — " ii

SECRETÁRIA-GERAL Croitac OlielrOZ
5o T.nts. 28/07/2016 > ^ndePfeiasuutíiiuisio LUÍS, 28/07/2016 ^ ="'íiarrrciiaN"M752

www.enpresafacil._ma.gov.br

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



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES ESERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

> WALDEI CORREIA DA SILVA, 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentas)
quotas, no valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) já
integralizadas em moeda corrente do Pais.

> WlICHELLE MARTINS CORREIA DA SILVA, 2.500,00 (dois e mil e quinhentas)
quotas, no valor de R$ 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais), integralizadas em
moeda corrente do País.

CLÁUSULA Sexta - Aresponsabilidade dos sócios é restrita ao valor de syas quotas, rnas
todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do
art. 1.052 da Lei n° 10.406. de 10 de janeiro de 2002.

GlAusula sétima - Aadministração da Sociedade caberá ao sócio WALDEI CORREIA
DA SILVA, com os poderes e atribuições de sócio-administrador, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula oitava - Osócio-administrador declara não estar impedido por lei, e que não
praticou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular. Sistema Financeiro Nacional, as normas de defesa da
concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Nona - O sócio-administrador tem o dever de diligência e lealdade, nos
termos estabelecidos no art. 1.011 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 bem
como fica obrigado a prestar contas e informações de sua administração, apresentando
balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração, demonstrações
financeiras e respectivo Balanço Social, quando do encerramento do exercício social, ou
excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez
dias.

Cláusula Déciivia - Asociedade remunerará os sócios mediante o pagamento mensal
de Pró-Labore, que será definido por estes em reunião.

Cláusula Décima Primeira - O sócio-administrador são atribuídos plenos poderes,
internos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade, os_ quais o
autorizam a representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou
extrajudiciaimente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos,
confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens
móveis e imóveis, irrestritivamente, inclusive outorgar procuração em nome da
sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir.

Cláusula Décima.Segunda - E vedado a sócia-administradora, bem como a qualquer
procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MRRANHÁO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2016 11:10 SOB N" 21200940683.
PROTOCOLO: 160475767 DE 15/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601283383. NIBB: 21200940683.

JUCEMA CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

SECRETÃRIA-GERAL , .. ^
SÃO LUÍS, 20/07/2016 Freitas-2

wvfw.ejnpresafacll.ma.gov.br M3lflCUl3 ^ uV"

A validada deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais,
Informando seus respectivos códigos de verificaçãoIW .

JçcucnaÂé^



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES ESERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

estranhas ao objeto social, tais como fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer
título de favor.

Cláusula Décima Terceira - As deliberações sociais serão tomadas em' reunião dos
sócios.

Cláusula.Décima Quarta - Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante
simples notificação ao outro, por vontade própria, pela falta afeição social, com base no
comando

legal do art. 1.029 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, além de outras razões de
foro íntimo.

Cláusula Décima Quinta - Amorte de qualquer dos sócios não dissolve a sociedade.

Cláusula Décima Sexta - Na hipótese da cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores,
após a devida homologação da partilha, poderão requerer à sociedade, suceder osócio
falecido, o que ficará a exclusivo critério do sócio remanescente aceitar ou não.
Havendo ' ,
recusa por parte do sócio remanescente, este fará levantar balanço específico para
acerto de contas em relação aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido,
preferenciaimente na data do óbito. Enquanto não houver nomeação de inventariante,
os haveres do sócio falecido poderão ser depositados em conta bancária aberta
especialmente para esse fim. Aplica-se ainda em relação a morte de qualquer sócio o
comando legal dos arts. 1.027, 1.028 e 1.032 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002.

Cláusula Décima Sétima - O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma,
terá início em 1° de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o
inventário físico e financeiro dos bens, "direitos e obrigações e as respectivas
demonstrações financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente
Aceitos e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A escrituração ficará a
cargo de coníabilista legalmente habilitado, conforme art. 1.182 da Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002.

Cláusula Décima Oitava - Em reunião anual dos sócios, será decidido o destino dos
lucros acumulados, a constituição de reserva de lucros, bem como a sua reversão. Os
lucros disponíveis, após a constituição de reservas, serão partilhados entre .os sócios na
proporção de sua participação no capitai social. Se apurado prejuízos, serão eles de
igual modo suportados pelos sócios.

JÜNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2016 11:10 SOB N® 21200940683.
PROTOCOLO: 160475767 DE 15/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601283383. NIRE: 21200940683.

JUCEMA CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE
Lilian Thetesa Rodrigues Mendonça

SECRETÁRIA-GERAL c.Aitoc ( jlieifOZ
SÃO LUÍS, 28/07/2016 UUB

ww.empresaèacil,ina.gov.br Matnçula

Avalidade doste documento, se ingresso, fica sujeito à comprovação de sua autenti«2ade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação f* ^



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES ESERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
r., . DÉCIMA Nona -Fica eleito oforo da cidade de São João dos ^toMMA^ para
dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das
obrigações oriundas do presente contrato social.

Epor estarem em tudo justos econtratados na melhor forma de direito, firmam o
presente instrumento em 03 (três) vias, de iguai teor eforma, para que produza todos os
efeitos iegais.

São João dos Patos (MA), 08 de julho de 2016.

Waldei Correia da Silva
Sócio-Àdministrador

Qífi
Wlichelle Martins Correia da Silva

Sócia-Quotista

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 11:10 SOB N» 21200940683.
PROTOCOLO: 160475767 DE 15/07/2016. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601283383. NIRB: 21200940683. .
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Lillan Therasa Rodrigues Mendonça
SBCRETÁRXA-GERAL

SÃO LUÍS, 28/07/2016
whHv. en^resafacil .na. gov.br

Avalidade deete documento, se impresso, fica sujeito à comprovação ^ respectivos portais,
* Informando seus respectivos códigos de verificação



ALTERAÇÃON°001ECONSOLIDAÇÃOCONTRATUALDASOCIEDADE:
"CONNECTTEUECOIVnJNICAÇÕKSESERVIÇOSDEINFORMÁTICALTDA-ME

WALDEICORREIA'DASILVA,brasileiro,casado,comunhão
parcialdebens,nascidoem08.10.1982,empresário,portadordoRG
n.°20956894-1SSP/MA,inscritonoCPFsobcn°966.918.913-68,
residenteedomiciliadonaVilaMaria,125—Qda04—Lote07—
SãoRaimundo-SãoJoãodosPatos-MA-CEP65.665-000,
MICHELLEMARTINSCORREIADASILVA,brasileira,
casada,comurMoparcialdebens,nascidaem13.04.1984,
empresária,portadoradoRGn."024053402003-4SESP/MA,
inscritanoCPFsobon.°014.164.033-29,residenteedomiciliadona
VilaMaria,125-Qda04-Lote07-SãoRaimundo-SãoJoãodos
Patos-MA-CEP65.665-000.Únicossóciosdasociedade
"CONNECTTELECOMUNICAÇÕESESERVIÇOSDE
INFORMÁTICALTDA-ME",comsedenaAvenidaPresidente
Médice,2409-Centro-SãoJoãodosPatos-MA-CEP65.665-
000registradanaJuntaComercialdoEstadodoMaranhão,em28
dejulhode2016soboNIREn°2120094068-3einscritanoCOTJ
sobon°08.812.148/0001-32resolvem,assim,alterareconsolidar
ocontratosocial:

CLÁUSULAPRIMEIRA-Oobjetosocialficaalteradopara;

a)Serviçosdecomunicaçãomultimídia—SCM—CNÁE61.10-8/03;
b)Comerciovarejistaespecializadodeequipamentosesuprimentosdeinformática—

CNAB47.51-2/01;

c)Provedoresdeacessoàsredesdecomunicações-CNAE61.90-6/01;^^
d)Reparaçãoemanutençãodecomputadoresedeequipamentosperiféricos-CNAE

95.11-8/00;

CLÁUSULASEGUNDA-Oendereçoficaalteradopara:AvenidaPresidenteMédice,
2425-Centro-SãoJoãodosPatos-MA-CEP:65.665-000. *

Àvistadamodificaçãooraajustadaconsolida-seocontratosocialcomaseguinte
redação:

CLÁUSULAPREVIEIRA-AsociedadegirasobadenominaçãosocialdeCONNECT
telecomunicaçõesEserviçosdeINFORMÁTICALTDA-ME.

CLÁUSULASEGUNDA-AsociedadetemsedenaAvenidaPresidenteMédice,2425-
Centro-CEP65.665-000,nacidadedeSãoJoãodosPatos,EstadodoMaranhão,podendo
aqualquertempoabriroufecharfílial(is)ououtradependência,mediantealteração
contratualassinadaportodosossócios.

CERTIFICOoREGISTROEM02/12/201616:28SOBN"20160854997.
PROTOCOLO:160854997DE01/12/2016.CÓDIGODEVERIFICAÇÃO:
11602739828.NIRE:21200940683.'
CONNECTTBLECOMDNIÇAÇÕESESERVIÇOSDEINFORMÁTICA

UUCCMÃLilianTheresaRodriguesMendonça
SECRETARIA-6ERAL,**•'!'A.mWnr

SÃOLUÍS,02/12/2016^5to|itnnde ww.ençitesafacil.ma.gov.br^MatríCU'3NUUfUA

Avalidadadestadocumento,seimpiesso,ficasujeitoàcomprovaçSodesuaauten^cidadenosrespectivosportais. Informandoseusrespectivoscódigosdeverificação



ALTERAÇÃO OOt ECONSOLIDAÇÃO CONTRATUAl- DASOCfEDADE:
"CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - ME"

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto sociai é:

a) Serviços4ecomUDÍGação multiimdia - SCM- CNAE 61. lO-S/OS;
b) Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática —

CNAE 47.51-2/01;
c) Provedores de acesso às redes de comunicações —CNAE 61.90-6/01;
d) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - CNAE

95.11-8/00;

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades êm 26 de abril de 2007 e
seuprazo deduração éportempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mü reais)
dividido em 5&.t3GO{cinqüenta mil) quotas de valor nominal de ^ 1,0&-^um real) cada; já
integralizadas emmoeda corrente do País, assim distribuídas entre ossócios:

Sócio Quotas Valor (R$) %

WALDEI CORREIA DA SILVA 47.500 47.500,00 95%

iVaCHELLEMARTINS CORREIA DASELVA 2^00 2.500,00 5%

TOTAL 50,000 50.000,00 100%

CLÁUSULA SEXTA - Aresponsabilidade dossócios é restrita aovalor desuas quotas,
mas todos respondem solidariamente pelaintegralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade e a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicialmente, será exercida pelo sócio WALDEI CORREIA DA SILVA,
cumprindo a realização de todos os atos, transações e operações referente ao objeto social,
inclusive de alienação e oneração do patrimônio social, respondendo paracom a sociedade
e paracom terceiros, solidária e ilimitadamente pelo excesso demandato e pelos atos que
praticarem -com violaçãoda lei-e presentecontrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O administrador terá mandato por tempo indeterminado e
terá direito a umaretirada mensal a título depró labore, emvalora serfixado a cadamêsde
janeiro de cadaano e vigente paratodoo exercício.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O administrador, isoladamente, poderánomear procuradores
"ad judicia" "ad negotia' em nome da sociedade, devendo o instrumento especificar os
respectivos poderes e prazosdevalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A denominação social somente poderá ser üsada nos
negócios cu operações relacionados com -o- objetivo -da sociedade, sendoexpressamente
defesa em avais, fianças ou quaisquer outras garantias emfavor de terceiros, os quais se
executados, serãonulos depleno direito e não obrigarão a sociedade.

JUCEMA

CERIIFICO O REGISTRO EM 02/12/2016 16:28 SOB N" 20160854997.
PROTOCOI.O; 160854997 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602739828. NIRE: 21200940683.
CONNECT TELECOMONICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA -

CONFEgf-
Lilian Thetesa Rodrigues Mendonça

SECRBTARIA-GERAL r(ilolrn?
SÃO LUÍS, 02/12/2016 06 QU^Í^OZ

ww.emprB8afacil.nia.gov.br MaUiÇUld N üüiW

A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais,
Informando seus respectivos códigos de verificação - ^



ALTERAÇÃO N° 001 ECONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
"CONNECT TE]LECOMÜNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INEORMATICA LTDA - ME"

PARÁGRAFO QUARTO - O administrador poderá, isoladamente, praticar todos os atos
necessários ao desenvolvimento social da sociedade, podendo abrir e encerrar contas
bancárias, emitir e assinar cheques, solicitar talonários, emitir faturas, dar quitações, alienar
bens móveis e imóveis e enfim, tudo que se fizer necessário ao deseinpenho dos negócios
sociais da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo àelaboração do
inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, que será
aprovado através de reunião dos sócios, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apuradas, podendo os sócios optar pelo aumento de capital, utilizando os
lucros e/ou compensar prejuízos em exercício futuro.

CLÁUSULA NONA - As quotas da sociedade são indivisíveis enão poderão ser vendidas,
cedidas ou transferidas a terceiros sem o reconhecimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições epreço direito de preferência para asua aquisição
se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual
pertinente;;... • ' •

CLÁUSULA DÉCIMA-No caso deum dos sócios desejar retirar-se dasociedade, deverá
notificar aos demais sócios, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias,, devendo as
quotas serem ofereci^s primeiram.ente aos outros sócios.- • ^ .c. v. *eu

CLÁÜ.S.ULA DÉCIIVIA -PRLVIEIRA - No caso de falecimento de um. dós sócios,, a
sociedade não ser.á dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente determmar o
levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-
mqi-to deverão em 90.(noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua.ypntqde
de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e obrigações
contratuais do sócio extinto, ou então, recebendo .todos os seus haveres, apurados até a d^tq
do balanço especial, com 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencçndo-se a poeira
após 30(trinta) dias da data do balanço especial.

PARÁGRAFO ÚNICO - As quotas liberadas pelos herdeiros do sócio pré-morto, pela
manifestação de não integrarem asociedade, poderão ser adquiridas por terceiros estranhos
à sociedade.

CLÁUSULA DÉÇI^. SEGUNDA - O administrador. WALDEI CÒl^ii^lA-.iD^
SILVA,..declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da
sociedade,' por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se enconp-ar sob
os efeitos dela, apena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade, (art. 1.011, § 1 »
CC/2002)

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2016 16:28 SOB N" 20160854997.
PROTOCOLO: 160054997 DE 01/12/2016. CODIGO DB VERIFICAÇÃO:
11602739828. NIRE: 21200940683.
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES B SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - I-ffi

Llllan Thetesa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL

SÃO LOÍS, 02/12/2016
wwvr.empresafacil.iaa.gov.br
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ALTERAÇÃO N° 001 ECONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
"CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - ME"

; CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica estabelecida que a sociedade não terá
1 conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos neste instrumento e no código civil
na parte sobre as sociedades limitadas serão regidos pela lei 6.404/76 como legislação
suplementar.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - Os sócios elegem o foro de São João dos Patos,
Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas oriundas ao presente contrato, com a expressa
renúncia dequaisquer outro, pois mais privilegiado que seja.

Epor estarem justos e contratados assinam as partes o presente instrumento, lavrado em 03
(três) vias de igual teor, processando-se em seguida os devidos registros.

São João dos Patos (MA), 18 de outubro de 2016.

Waldei Correia da Silva

Sócio - administrador

\illi Hfexlí/YITT)
Michelle Ma7'tins Correia da Silva

Sócia

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2016 16:28 SOB N' 20160854997.
PROTOCOLO; 160854997 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602739828. NIRE: 21200940683.

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - MB

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL

SÃO LUÍS, 02/12/2016 *—ritt
00752www. eirpresafaexl .ma. gov.br

inticidade nos xespeA validade deste dociunanto, se is^zesso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
Informando seus respectivos códigos de verificação
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Presidência da República

Secretaria da Wlicro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA CÓIUIERCIAL DO ESTADO DO MARÁNHãO

DECLARAÇÃO DE ENQLJADRAIVIENTO DÊ iílE

limo.Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

A SociedadeCONNECT .TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE

INFORMÁTICA LTDA, estabelecida na AVENIDA PRESIDENTE MEDlCE. 2409,

CENTRO, SÃÒ JOÃÒ DOS PATOS - MA - CEP: 85.665-000, requer a Vossa Senhoria o

arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na

condição de MICROEMPRESÁ .-nos termos da Lei Complementam" 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESÁ

SAO JOÃO DOS PATOS, 08 DE JULHO DE 2016.

Sócio:WALDEl CORREIA DA SILVA Sócia: MICHELLE MARTINS CORREIA DASILVA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM . / / . Etiqueta de registro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MRRANHÃ.0

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2016 11:10 SOB N° 20160475775.
PROTOCOLO; 160475775 DE 15/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

, 11601283391. NIRE: 21200940683.
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATX

Lillan Tberesa Rodriguos Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 28/07/2016
ww.empresafacll .zia.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à con^rovaçâo do sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus ;cespectivds códigos da verificação
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07/02/2018

Comprovante de Inscrição e deSituação Cadastral

Receita Federal do Brasil

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergência, providencie junto a
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
08.812.148/0001-32
MATRIZ.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DESÍTUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL .. .....k . .
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES ESERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA • ME

TITULO DOESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CQNNECT INFORMÁTICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10->8-Q3 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

DATA DE ABERTURA

02/05/2007

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS ^ ~ ~
47.51-2-01 - Comércio varejista especíálizado de equipamentos e suprimentos de informática
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
95.11--8-00 - Reparação e manutenção decomputadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA
206-2 • Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV PRESIDENTE MEDICE

CEP

65.665-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
WALDEKaiCONNECTTELECOM.COM.BR

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

NÚMERO

2425

COMPLEMENTO

município

SAO JOÃO DOS PATOS

TELEFONE

(99) 3551-3330

UF

MA

SnUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇAO CADASTRA.
02/05/2007

Monvo DE SITUAÇÃO CADASTRAL

sítuaçAo especial
********

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/02/2018 às 10:50:58 (data e hora de Brasília).

htlp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJüridica/CNPJ/cnpJreva/Gnpjreva_Solic]tacao.asp

DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL
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1 07/02/2018

BRASIL

Emissão de 2° via de Certidão

Acesso à informação Participe

COPM

y; 'liTéfi.

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

Serviços Legislação Canais

r

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB1T0S_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONNECT TELECÒMUNICACOES ESERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA • ME
CNPJ: 08.812.148/0001^32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem aser apuradas, é certificado que.

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradbrla-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida pára oestabelecimento 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.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:59:32 do dia 26/08/2017 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 22/02/2018.
Código de controle da certidão: 6DD4.AA97.4290.DB1A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
Preparar pigina
para impressão

cu

http://www.receila.fa2enda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/CBrtidao/CNDConJunlaSegViaffíesuItadoSegVia.asp?Ortgem=1&-npo-1&NI-088121480001... 1/1



i 07/02/2018 HttpsJ/v™w.sifge.calxa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp7VARPessoaMatri2=14437293&VARPessoa-14437293&VARUf.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08812148/0001-32
Razão Social: connect telecomunicações e serviços de informática ltda
Nome Fantasia;coNNEcriNFORMAtiCA
Endereço- av presidente medici 2409 / centro / sao joao dos patos /

' MA/ 65665-000

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1,
da Lei 8.035, 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^u encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2018 a 22/02/2018

Certificação Número: 2018012410481433523958

Informação obtida em 07/02/2018, às 10:56:40.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPessoaMaíriz=14437293&VARPessoa=14437293&VARUf=MA&V... 1/1



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.812.148/0001-32

Certidão n°: 144354862/2018
Expedição: 07/02/2018, às 10:55:04
Validade: 05/0'8/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
M E

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
08.812.148/0001-32, 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.
Os 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 jurídica, 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 ha
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.

Dúvidas e sugestões: cndt0tst.jus.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES ESERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA- ME (CONNECT INFORMÁTICA)
CNPJ: 08.812.148/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/02/2018, às 10h57

CÉRTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NAO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2 Apresente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n' 2, de 12 de maio de 2011. que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5'§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora Instituída refletirá
sempre a última situação ocorrida emcadastros administrativos pelo emitente, de^modo que,
havendo processos enviados ã Procuradoria daFazenda Nacional • PFN, quanto a estos, ^dera
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.

4 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada nohttp://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debltos utiilzando o código 2HKF84W.

5. Expedida com base na Portaria MTE n" 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitaménle.
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07/02/2018

http://www.sintegra.gov.br/

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC; 08.812.148/0001-32 Inscrição Estadual: 12.236077-0

Razão Sbcial; CONNECT TELECOMUNICAÇÕES ESERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICE

Número: 2425 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SÂO JÒAO DOS PATÓS UF: MA
CEP: 656650Ó0 DDD: Telefone: 35512388

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAÉ Prihcípàl: 6110803 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMÍDIA - SCM

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4751201
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DEEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

6190601 PROVEDORES DEACESSO As REDES DECOMUNICAÇÕES

9511800 REPARAÇÃO EMANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EDE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/01/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de
(CNAE's);

EFD a partir de:

CTE a partir de:

01/12/2010- (6110803-6190601), 27/12/2011- (Devido emissão
voluntária),

Observação; Osdados acima estão baseados em Informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Nãovalem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, nãosão oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tHbutária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/02/2018

Nova Consulta t^. Imprimir. |

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

1/1



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N° Certidão: 005577/18 Datada 23/01/2018 08:08:04

Inscrição Estadual: 122360770 CPF/GNPJ:08812148000132

Razão Social: CONNECTTELECOMUNIGACOES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA

Endereço: AVE PRÉSIDENTE MEDICE, 2425 CEP: 65665000

Telefone: (99)35512388 Município; SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos rèlativós aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Púbiica Estadual o direito da cobrança de dívidas qué
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/05/2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portai.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Neqativa
rte Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/02/2018 10:00:27



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 002820/18 Datada 16/01/2018 09:05:53

Inscrição Estadual: 122360770 CPF/CNPJ:Ú8812148000132

Razão Social: CONNECTtÉLECOMUNlCACOES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: AVÉ PRESIDENTE MEDICE, 2425 CEP; 65665000

Teiefone: (99)35512388 Município: SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/05/2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.g0v.br/. clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/02/2018 09:59:34



Improbidade Administrativa e Inelegibtlidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2018 às 11:10) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade Administrativa e

Ineiegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional dé Justiça, quanto ao

CNPJ n° 08.812.148/0001-32.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no éndéreco: http://www.cni.ius.br
através do número de controle: 5A7A.FAE2.A00F.G058

'Gerado ém: 07/02/2018 as 11:10:58 CONSELHO NACIONAL DEJUSTIÇA Página 1/1



07/02/2018 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas inidôneas ©Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federai - http://www.portaltransparencla.gov.br

Você está em:

Inído » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nadonal de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um bancode Informações mantido pela Controladôria-Gerál da União que tem comoobjetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJn {08812148000132
[CONNECTTELECOMUNICACOES ESERVIÇOS DE jNFORMATICA LTDA•ME' "Nome, Razão Social ou

Nome Fantasia:

Tipo de Sanção: I ITodos

Quantidade de registros encontrados: O Data: 07/02/2018 10:58:55

NSo foram encontrados registros que atendam ao seguinte critefío de busca:

CNPJ/CPF; 08812148000132

Nome, Razão Social ou Nome Fantasiai: CÒNNBCTTELECOMUNICACOES E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LIDA-ME

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade ès sanções administrativas aplicadas contra lldtantes e fornecedores. As Informações aqui veiculadas são de Inteira responsabilidade das
"ntldades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou Indiretos

ue delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme Informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Offdo, etc.)

"• Constatou-se que o nome Informado pelo órgão sancionador diverge signlflratlvamenle do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
Informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado cllcando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode Indicar apenas unia alteração no
nome do sancionado ou uma Inconsistência dos dados informados. Mais Informações podem ser obtidas Junto ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/?cpfCnpj=0881214B000132&nome=CONNECT+TELECOMUNICACOES+E+SERVICOS+DE+INFOR... 1/1


