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Objeto: Registro de Pr^eçós para a futura e eventuai aquisição de Equipamentos de
informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de São João dos Patos/MA.
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ATO CONSTITUTIVO IDE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAE
EIRELI

! VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

VINÍCIUS SILVA LINHARES, BRASILEIRO , SOLTEIRO, assessor técnico, natural da cidade de São Luís - MA, data
de nascimento 10/08/1992, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 05136838208, expedida por
SSP/MAem 11/11/2015 e CIfF: n° 025.844.133-02, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA,
na 10A AVENIDA MARANGUAPE, n° 108, COND BELA CINTRA, MAIOBINHA, CEP: 65110-000;

Resolve constituir uma Empresa'Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas
(art. 997,1, CC): '

I

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1°, CC)
A empresa adotará como ,nome empresarial: VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI, e usará a expressão
ACCOÜNTING & SCANNING EIRELI como nome fantasia.

j

CLÁUSULA II - DA SEDE (árt. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA
QUADRA BL-15, n° 108, MAIOBINHA, São José de Ribamar- MA, CEP: 65110000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o ,exercício das seguintes atividades econômica;ATIVIDADE DE CONTABILIDADE
PÚBLICA EM GERAL NO PRÓPRIO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE ' DOCUMENTOS PÚBLICOS E
CATALOGAÇÃO, ENVIO DÈ RELATÓRIOS BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS E SEMESTRAIS E ENTREGA DE
PRESTAÇÕES DECONTAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exerclda(s) a(s) atividade(s) de
ATIVIDADE DE CONTABÍLIDÀDE PUBLICA EM GERAL NO PROPRIO ' MUNICÍPIO. DIGITALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS EnCATALOGACAO, ENVIO DE RELATÓRIOS BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS E
SEMESTRAIS E ENTREGÁ DEIPRESTACOES DE CONTAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE N" 6920-6/01 - Atividades de contabilidade
CNAE N° 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente

CLÁUSULA iV - DO INÍCIO DÁS ATIVIDADES EPRAZO DE DURAÇÃO (art. S3J111, F, Decreto n" 1.800/96)
A empresa Iniciarásuas atividades em 28/09/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

I

CLÁUSULA V- DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052e 1.055, CC)
O capitai será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integraiízado, neste ato, da seguinte
forma: R$ 200.000,00 (duzentos ml! reais)em moeda corrente no Pais

I

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997,VI, CC)
Aadministração será exercida jpelo titular VINÍCIUS SILVA LINHARES, que representará legalmente a empresa e
poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.
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CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

' I '

CLÁUSULA VIII -DECLAF^ÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, §l"CC eart. 37, II da
Lei 8.934 de 1994) I '
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por
lei especial, ou em vlrtude^de condenação criminal, ou porse encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
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ATO CONSTITUTIVO !DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABÍLIPADE
EÍRELI

VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI

IMITADA-

concussão, peculato, ou contra á economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as re!ações'de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSUI-AIX - DA DECLAFMÇÂO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A. § 2"CG)
O titular da empresa declara', sob as penas da lei, que não figura como titular de rienhuma outra empresa individual
de responsabilidade limitada.'

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE ,
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas' as disposições regulamentares
pertinentes. | c ,

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art.1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou Inexistindo
interesse na continuidade, d valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÁO (art. 974, §3" CC) ,
Sendo Interditado o titular,' ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que eie seja devidamente
representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro
não impedido. I I' i

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

^ ;'São José de Ribamar -MA, 26 de setembro de 2020

VINÍCIUS SILVA LINHARES
Titular/Administrador
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Certificamos que o ato da empresa VR CONTABILIDADE DO MUNÍM EIRELl consta assinado digitalmente por:

• y. •.lSp.'|̂ DEhrriFÍ \N,TE(S)J in i"-i i

CPF i i' Nome i

02584413302 VINÍCIUS SILVA LINHARES

í
"v_

I .1

I

VALIDADp^_^ ^
>a pre: ente certidab foi vafTdada

ectfvQ stte emlstot.
Certifico que a pre:

em seuPortarla^s

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2020 12:41 SOB K" 21600162491,

{, PROTOCOLO: 200620354 DE 29/09/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004619811. CNPJ DA SEDE: 392320930001L5.
MIRE: 21600162491. COM EFEITOS DO REGISTRO S(: 26/09/2020.

JUCEÍ^Aj' VR CONTABILIDADE DO KDNIH BIRELI
1 i

I LÍLIAN TEBRE8A RODRIGUES MENDONÇA
I SECRETiÜUA-GBRAL
í as^raaafscil.ma.gov.br

A validade deete documento, se impresso, Clca sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
I I informando seus respectivos códigos de verificação.



CONTRATO SOCIAL

VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI
1

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

FOLHA n®.
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Alteração 244
Particulares

Alteração ide atividades econômicas (secundárias), 696 - Alteração de Cláusulas

VINÍCIUS SILVA linhares;; brasileiro , SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luís - MA. data de
nascimento 10/08/1992, iportedor da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); n° 05136838206. expedida poi
SSP/MA em 11/11/2015 e CPF: n° 025.844.133-02, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar • MA,
na RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL-15,108, MAIOBINHA, CEP: 65110-000;

Único sócio da VR CONTÀBILIDADE DO MUNIM EIRELI, com sede na São José de Ribamar - MA, RUA SANTA MARIA,
condomínio BELA CINT|RA|QUADRA BL-15.108, MAIOBINHA, CEP: 65110-000 registrada na Junta Comercial sob o
NIRE: 21600162491 e inscrita no CNPJ sob o n° 39.232.093/0001-15 resolve, promover alteração do contrato social.

O objeto social passará a ser: i:

CLÃUSULA Cl i
empresa terá por obleto
PUBLICA EM GERAL
ENVIO DE RELATÓRIOS BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS E SEMESTRAIS E ENTREGA
CONTAS, ASSESSORIA/CONSULTORIA/MANUTENÇÃO NA AREA DE
INFORMAÇÃO(COMPUTAÇÂO EAFINS) E ASSESSORIA/CONSULTORIA EM LICITAÇÃO.

DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) A
bjeto ó exercício das seguintes atividades econôrfiica: ATIVIDADE DE CONTABILIDADE
NO. PROPRIO município,DÍGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E CATALOGACAO^

DE PRESTAÇÕES DÊ
TECNOLOGIA DA

Parágrafo único. Em ' estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) ativídade(s)
de ATIVIDADE. DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL NO PROPRIO MUNICIPIO.DIGITALIZACAO
DE DOCUMENTOS 'PÚBLICOS E CATALOGACAO, ENVIO DE RELATÓRIOS BIMESTRAIS,
QUADRIMESTRAIS E | SEMESTRAIS E ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ASSESSORIA/
CONSULTORIA/MANUTENÇÃO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(COMPUTAÇAO E AFINS) E
ASSESSORIA/CONSULTORIA EM LICITAÇÃO.

! I
I ;i I

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE N® 6920-6/01 - Atividacies de contabilidade i
CNAE N® 6204-0/00 - Consultóna em tecnologia da informação
CNAE N® 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE N® 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária '
CNAE N® 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto:co'nsuitoria técnica específica
CNAE N® 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente.

Todas as demaiscláusulas coritratuals que não colidirem com os termos desta aiteração, permanecem em vigor.

São José de Ribamar - MA, 20 de novembro dé 2020

VINlCiUS SILVA LINHARES
Titular/Administrador
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Certificamos que o ato da empresa^ VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI consta assinado digitalmente por:
I i' '
I '1 i •

AlDENTIFIÇAçXp INANTE(Sj t;! \
CPF 1

1
Nome '

02584413302 '
1

VINÍCIUS SILVA LINHARES

1
1

1
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Certifico
em seu

Portaria/r

eseníe cerBdM fi*' wafidads
iecttvo site cmisíçr

' / "

'i CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2020 11:34 SOB M" 20201031175.
I PROTOCOLO: 201031175 DE 26/11/2020.
' CÓDIGO DE VERIFICAÇJlO; 12005053600. CHPJ DA SEDE:' 39232093000115.

w aI 21600162491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/11/2020.•JUCEr^Al VR COMTABILIDADB DO MOKIH EIRELI

I I LÍLIAN THERESA RODRIGUES MEMDOHÇA
I SECRETÁRIA-6ERAL

www,eopresafaeil.ma.gov.br

A validade deate documento, se Inpreeso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
I I informando seus respectivos códigos de verificação.
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ALTERAÇÃO ETRANSFORMAÇÃO DE EIRELI PARA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 39.232.093/0001-15

Vinícius Silva Linhares, brasileiro, solteiro, 10/08/1992, Empresário, 05^6838208{CNH) SSP-
MA, CPF ns 025.844.133-02, residente e domiciliado (a) no CONDOMÍNIO AV MARANGUAPE, 108,
COND BELA CINTRA bLoco 15, Cep 65.110-000, Maloblnha, São José de Ribamar - Ma,
Titular (a) da empresa V R ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI inscrito' na Junta Comerciai do
Estado de Maranhão-.JUCEMA, sob NIRE n^ 21600162491, com sede na AVENIDA RUA

SANTA MARIA. CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL-15, 108 CEP 65.110-000. Maiobinha, São
José de Ribamar - Ma, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que
admitiu o(a) sóclo(a) Renato Corsinl de Carvalho, Brasileiro, Casado(Regime Parcial
de Bens), 03/01/1984 , Contador , 1244250993 , SESP - MA , CPF n^ 003.472.073-16,
residente e domiciliado(a) na RUA VINTE E DOIS, 2,Caihau, Cep 65071-490, São Luís - Ma,
passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA, a qual se regerá, doravante,
pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

I

O capital social ficará dividido da seguinte forma;

SÓCIO NS de Quotas Valor Percentual

Vinícius Silva Linhares' 100.000 R$ 100.000,00 50%

Renato Corsini de Carvalho 100.000 R$ 100.000',00 50%

TOTAL 200.000 R$ 200.000,00 100%

Cláusula Terceira;-A;adminístração da sociedadeserá exercida pelo sócio Vinícius Silva
Linhares, respondendo,'pela empresa, judicial e extrajudicialmente, emjuízo oufora dele, em
conjunto ou Individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre
no Interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos
aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio,

i
k ,

Cláusula Quarta - Oadministradordeclara, sob as penas da lei,que não está Incurso em quaisquer
crimes previstos em lei^ou restrições legais, que possa impedi-io de exercer atividade empresarial
conforme artigo 1.011,19 do CC/2002.

Cláusula Quinta Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade EIRELI em
Sociedade Empresária LTDA e girará sob o nome empresarial VR SERVIÇOS & COMERCIO

LTDA. : i
Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a

' I

seguir: Nome Empresarial: VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA

1. Vinícius Silva Linhares, brasileiro, solteiro, 10/08/1992, Empresário, 05136838208(CNH) SSP-
MA, MA, CPF n9 025.8|44.133-02, residente edomiciliado (a) no CONDOMÍNIO AV MARANGUAPE,
108, COND BELA CINTRA BLOCO 15, Cep 65.110-000 Maloblnha, São José de Ribamar - Ma.
2. Renato Corsini de Carvalho, Brasileiro, Casado (Regime Parcial de Bens), 03/01/1984, Co
ntado r, 1244250993 , SESP - MA, CPF ns 003.472.073-16, residente e domiciliado (a) na
RUA VINTE E D0IS,|2,Cálhau, Cep 65071-490, São Luís - Ma. Resolvem constituir o tipo jurídico
SOCIEDADE LIMITADA,ia qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL.



DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FIIIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. Asociedade gira sob o nome empresarial VR SERVIÇOS & COMERCIO
LTDA. (art. 997, il, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na AVENIDA RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO
I I

BELA CINTRA QUADRA BL-15.108 CEP65.110-000, Malobinha, São José,de Ribamar - Ma.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes

dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n^ 10.406/

2002. i

^ DO OBJETO SOCIAL EDA DURAÇÃO
I ,

CLÁUSULA QUARTÁ. Asociedade tempor objetosocial ATIVIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA EM
GERAL NO PROPRIO MUNICÍPIO, CATALOGACAO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, ENVIO DE
RELATÓRIOS BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS E SEMESTf^lS E ENTREGA DE
PRESTAÇÕES DE CONTAS, ASSESSORIA/CONSULTORIA/MANUTENÇÃO NA ÁREA DE
TECNOLOGIA D/^ INFORMAÇAO(COMPUTAÇÃO E AFINS) E ASSESSORIA/CONSULTORIA
EM LICITACAO, LOCÁCAO/ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,
REPARAR E FAZER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COMPUtADORES E OUTROS
OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS, COMERCIO ATACADISTAA^AREJISTA DE LIMPEZA,
MATERIAL DEj CONSTRUCAO,EXPEDIENTE.GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS
ENGARRAFADOS OÜ NAO,INFORMÁTICA E PECAS DE VEÍCULOS USADAS E NOVAS,
SERVIÇOS DE ORGÁNIZACAO DE EVENTOS, SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DE
TREINAMENTO E PALESTRAS, SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS COMPLETO EM
GERAL,E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL.SERVICOS DE MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO DÉ ARCONDICIONADOS, BORRACHARIA EM GERAli VEÍCULOS,LIMPEZA E
CONSERVA DE FfREDIOS E CASAS EM GERAL.

ATIVIDADE ECONÔMICA
I I

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica alterado as atividades para:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade
I

I

ATIVIDADE (S) SECUNDÁRIA (S):
I

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4520-0/06 -Serviços de bo^acharia para veículos automotores
4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos autpmotores
4541-2/02 - Comércio por atecado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4633-8/01 - Comércio atacadista defmtas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - Comércioatacadista de cames bovinas e suínas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral j
4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondlcionamento associada
4637-1/01- Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03 - Comércio atacadista de óleose gorduras
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio' atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e

acondlcionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03- Comércio atacadista de artigosde armarinho
4646-0/02 - Comércio atecadista de produtos de higiene pessoal
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelada
4649-4/01 - Comércioa^cadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
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4649-4/08 - Comércioatacadista de produtos de higiene, iimpeza e conservação domiciliar
4549-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de

(racionamento e accndícionamento associada
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentosde telefonia e comunicação
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em gerai
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em gerai, com predominância de produtos alimentícios
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em gerai, com predominância de produtos alimentícios -
minimercados, mercearias e armazéns
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em gerai
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de amiarinho
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeietrônícos para uso

doméstico, exceto informática e comunicação
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamentode programas de computador custdmizáveis
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nãb-customizáveis
6204-0/00 - Consultoria em|jtecnoIogla da informação
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores deserviços de aplicação e serviços dehospedagem naintemet
6920-6/02 - Atividades de cònsuitoria e auditoria contábil e tributária
7020-4/00 - Atividadesde consultoriaem gestão empresarial, exceto consultoriatécnica específica
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para oonstrução sem operador, exceto andaimes
7733-1/00 - Aluguel de'máquinas e equipamentos para escritório
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de lirnpeza não especificadas anteriormente
8219-9/01 -Fotocópiasl
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente ' j
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas i
8599-6/04 - Treinamento errí desenvolvimento profissional e gerencial
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
9511-8/00 - Reparação'e mánuten^o de computadores e de equipamentos periféricos

FOLHA n°_
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9529-1/99 - Reparação e
especificados anteriormente i

manutenção de outros objetos e equipamentos' pessoais e domésticos não

Exerce Atividade no Local: NÃO

i ;
Declaração precisa e detalhada das atividades a serem desenvolvidas, mencionando gênero e
espécie, (art. 56, il, da Lei n^ 8.884, de 11.7.94).Ver Código de Classificação de Atividades -
CNAE - FISCAL(www.cnae.lbge.gov.br)

I I

CLÁUSULA QUINTA, iriiclou suasatividades em (28/09/2020) e seu prazo é Indeterminado.

' DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A'|sociedade tem ocapital social de RS 200.000,00(duzentos mil reais),
dividido em 200,000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente
integralizado, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIO N9 de

Quotas

Valor Percentual

Vinícius Silva LinhareS'! 100.000 R$ 100.000,00 50%

Renato Corsini de Carvalho 100.000 R$ 100.000,00 50%

TOTAL i 200.000 R$ 200.000,00 100%

Cláusula Sétima- Aresponsabilidade de cada sócioé restrita ao valorde suas quotas, mastodos
respondem solidaríamènte pela integrallzação do capital social, conforriie art. 1.052 CC/2002.
Cláusula Oitava - Áadministração da sociedade é exercida pelo sócio Viniclus Silva Linhares,
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respondendo pela empresa, judiciai e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou
individual, podendopraticar todosos atos compreendidos noobjetosocial, sempre no interesse
da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins
sociais, bem com|o onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
Cláusula Nona - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou
em parte a terceíros;|sem expresso consentimento do outrosócio, a quem fica assegurado, em
iguaidade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formaiizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Cláusula Décima r Qiexercício social coincidirá com o ano civil.Ao término de cada exercício, o
administrador pr^tará contas justificadas de sua administração, procedendo àelaboração das
demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apuradas.^ ,, I
Cláusula Décima Prlrnelra - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida
e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou
inexistindo interessé| destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão
apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento
será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva erri relação a um dos sócios.

I ii !
Cláusula Décima Segunda - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso
em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedHo de exercer
atividade empresaria] conforme artigo 1.011, is do CC/2002. ' ] ,
Cláusula Décima jrerceira ~ As partes elegem o foro da Junta Comerciai para dirimir quaisquer
dúvidas decorrerites;ido presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,]renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa ser.

I '
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento particular em via única.

,1 São José de Ribamar, 23 de junho de 2021.

Vinícius Silva Linhares

025.844.133-02

Renato Corsini de Carvalho

003.472.073-16

Página 4 de é



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
I

I 'i
1 I

I I ASSINATURA ELETRÔNICA

folha n°
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Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS &COMÉRCIO LIDA consta assinado digitaímente por:

i r j:j'ipÉNÍ|!c/v^
CPF 1 ;i Nome{

00347207316 ^ RENATO CORSINI DE CARVALHO

02584413302 ; ! VINÍCIUS SILVA LINHARES j

Certifico foivalidada
_ J^uç^rpcct^voslteemlssor ,
Portana/f>f f< |̂ / 7^

I CBRTXnCO o RS61STR0 EM 30/06/2021 19:57 SOB H" 21201142641,

I PROTOCOLO: 210603976 D8 25/06/2021.
I I' CÓDIGO DE VER3F1CRÇ&0: 12104669533. CNPJ DA SEDE: 39232093000115.
! )' NIRE: 21201142641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2021.

JUOEMA I' VR SERVIÇOS &COMÉRCIO LTDA

! lIlIAM THERESA RODRIGUES MENDONÇA
' secrbiAria-geral

mnr iempraaafaeil.ma.gov.br

A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito 4 comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
I ' informando seus respectivos c6dlços de verificação.



Secretaria da Microe, Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento deiRegistro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

declárXçAo de enquadramento de microempresa

folha n"T-fjTíPáginM de2
Página 1/1

I J

limo. Sr. Presidente da Junta Comerciai do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI , estabeleGldo(a) na
AVENIDA RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL-15,
108 , MAÍOBÍNjjlA, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000, requer a
Vossa Senhoria 9 arquivamento do presente instrumento e declara, sob as
penas da Lei, '̂ ue se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos
da Lei Complejnentar n° 123, de 14/12/2006.

i ii i
ll

ll
Código do ato: 315 ] •
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

São José de Ribamar - MA, 26/09/2020

VINÍCIUS SILVA LINHARES

Tltuíar/Abmlnlstrador

' Esto documento tol gerado no portal Empresa Fácil



/

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especiaí de Desburocratização, Gestão e Governo Digitai
Secretaria de Governo Digital ; '

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração <

1 I,
ASSINATURA ELETRÔNICA

folha
íís-e

~Página 2 do

I i;
Certificamos que o ato da empresa VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI Consta assinado digitalmente por:

CPF

02584413302

JUCEMAj
: li

IDÉNTÍFICAÇAO.pq(SyA^^^

VINÍCIUS SILVA LINHARES

Nomei

Certifico QueV^ vendada
em MU re pectNo site emissor.

Portaria t>; /

CERTIFICO O REGISTRO BM 29/09/2020 12:41 SOB K« 21600162491.

PROTOCOLO: 200820362 DE 29/09/2020.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004619B03. CKPJ DA SEDE: 39232093000115.
NIRE: 21600162491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2020.

VR COHTABILIDADB DO KDNIN EIRELI

I ! LtLIAN TEERESA RODRIGUES MENDONÇA
I, SBCRBTÃRIA-6ERAL

! eaçresafacll.oa.gov.br
' I

A validade deste documento, se Impresso, Cica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
I, informando seus respectivos c6digo8 de verificação.
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fM/kri*IGOVtUNO DO |
FACILImarannAo:

I .

Governo dq Estado do Maranhão
Secretaria áe Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SiNREM

Certíflcamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados
I nesta Junta Comercial e sflo vigentes na data da sua expedlç5o.

SMPRCSAIGOVERW 00
FÁCILiltARANHAO

Nome Empresarial: VR SERVIÇOS S COMÉRCIO LTÒA '
1 ;! ! '

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2101327375

NIRE (Sedo)
21201142641

CNpJ
39.232.093/0001-15

II

Data de Ato Constitutivo

29/09/2020 1
Início de Atividade
28/09/2020

Endereço Completo ' '1
Avenida RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL-15. W108, MAIOBINHA- São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

ObjetoSocial l 'i
ATIVIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL NO PROPRIO MUNICÍPIO, CATALOGACAO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E
CATALOGACAO, ENVIO DE RELATÓRIOS BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS E SEMESTRAIS E ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,
ASSESSORIA/CONSULTORWMANUTENCAO NA AREA PE TECNOLOGIA DA INFORMACAO(COMPÜTACAO EAFINS) E
ASSESSORIA/CONSULTORIA EM LICITÁCAO. LOCACAO/ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REPARAR E FAZER
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS, COMERCIO
ATACADISTAA/AREJISTA DE LIMPEZA, MATERIAL DE CONSTRUCAO,EXPEDIENTE,GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS ENGARRAFADOS
OUNAO,INFORMATICA E PECAS DE VEÍCULOS USADAS E NOVAS, SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, SERVIÇOS DE
ESCRITÓRIO, SERVIÇOS DE TREINAMENTO E PALESTRAS. SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS COMPLETO EM GERAL,E LOCACAO DE
VEICULOS EM GERAL,SERVICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS, BORRACHARIA EM GERAL VEICULOS,LIMPEZA
E CONSERVA DE PRÉDIOS E CASAS EM GERAL. 1

Capital Social
RS 200.000,00 (duzentos mil reais)
Capital Integrallzado
R$ 200.000,00 (duzentos ml! reais)

Dados do Sócio

Nome

RENATO CORSINI DE
CARVALHO

Nome CPF/CNPJ ||
VINÍCIUS SILVA LINHARES 025.844.133^02

CPF/CNPJ

003.472.073:16
I 'i

Ki-i.,C''t

Participação no capitàl^'^,Espécie de sócio
R$ 100.000,00/ i.'

Particlf
Rl^OjqdOjpp^w
Participação nojMpital/t'^i Espéciedè^

r W ír /iH,

^'Sótío

Porte

ME (Mlcroempresa)

Administrador
N

{Administrador
IS

Prazo de Duração
Indeterminado

Término do mandato

Término do mandato

• Dados do Administrador

jNoms
'̂ VINÍCIUS SILVA LINHARES

1 *1

i !i ||f||025;844:l33i02/
< Término do mandato

• • !

Último Arquivamento
Data

30/06/2021

1 1
Número
212011^2641

1 1
1 .1

Wi " ' 'illí 1
1^.4 'Alo/evèntos .. ....i

\Í.'-Ob2/"(M6-TRANSFÓftóCAO 1

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidãojol emitida automaJ[camente!em 01/07/2021 ,'ès 1i1:56:2T(h'Qi^Ho de Brasília).
Se Impressa, verificarsuá.^tentiddade nb h'tt~p^;/M:^.empresafacll.ma.gov.br, rapi ocódigo TPZANP11.

MAC2101327375

LlllanTheresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

Idel
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("''fCyiloWEBNOCO I Governo dò Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta ComercÍBÍ do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados
I nesta Junta Comercial e sfiovigentesna data da sua expedição.

EMfOiSAlOOVOTfOOO I
fácil! «ARANHAO;

Certificamos que VR SERVIÇOS &jcOMÉRCIO LIDA
encontra-se registrada nesta Junta Cornercial, como segue:

Protocolo: MAC2101327404

NIRE 21201142641

CNPJ 39.232.093/0001-15

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

; Endereço Completo RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL-15, N" 109. xxxxx, MAIGBINHA • Sfio José do RIbamar/MA -CEP 65110-
000

Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data Descrição

002 21201142641 30/06/2021 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002 21201142641 30/06/2021 transformAcao
002 20201152627 17/03/2021 ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310 20210094311 12/03/2021 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/

1 EMPRESÁRIO
310 20200859838 01/12^020 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /

1 'i EMPRESÁRIO
002 20201031175 27/11/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
315 20200820362 29/09/2020 • :: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091 21600162491

1

29mi202Q/.4^. v'X ATO CONSTITUTIVO

Esta certidãofoi emitida automaticamèntò:em 01/07/2021, às 11:57:14(horário de Brasília).
Se Impressa, verificar sua autenticidade no http8d/vvww.emprésafecll.ma.gov.br, como código 53EHQBA^

-V •" .r i
•ÜIlan Ther^a Rodrlgiies Mendonça rCÍcr!)

Sêcretãrio(a) GeralC .S"""'

MAC2101327404

A'

|-t ,v-1rv\ íl '

O

.-'A'

•:ut

.'[••f f
"C

éí-4 1
''"í
Tv

Idel
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
39.232.093/0001-15
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DESITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

29/09/2020

NOME EMPRESARIAL

VR SERVIÇOS & COMERCIO LIDA

título do ESTABELECIMENTO (NOME DEFANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabíiidade (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
43.22-3*02 • Instaiação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.20-0-06 • Serviços de bo^acharía paraveículosautomotores (Dispensada *)
45.30-7-01 - Comércio por atacado de paças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7*04 • Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores (Dispensada *)
45.41-2-02 • Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 • Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6*03 - Comércioatacadista de pescados e frutos do mar
46.35*4*01 • Comércioatacadista de água mineral (Dispensada *)
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fraclonamento e acondiclonamento associada
46.37-1-01 • Comércio atacadista de café torrado, moldo e solúvel
46.37-1-02 • Comércioatacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtosalimentícios em gerai (Dispensada *)
46.39-7-02 • Comércioatacadista de produtos alimentícios em gerai, com atividade da fraclonamento e
acondiclonamento associada
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigosde cama, mesa e banho (Dispensada *)
46.41-9-03 - Comércioatacadista de artigos de armarinho (Dispensada *)
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDlCA
206-2 • Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO [ ,
AV RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA
QUADRA BL-1S

CEP

65.110-000
BAIRRO/DISTRITO

MAiOBiNHA

ENDEREÇO ELETRÔNICO | '
VRCOMERCIOESERViCOSLTDA@HOTMAIL.COM

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NUMERO

108
COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

TELEFONE

(98) 8332-5307/ (98) 8143-9723

PORTE

ME

UF

MA

situaçAo cadastral
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
29/09/2020

MOTIVODE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 07/07/2021 às 18:37:28 (data e hora de Brasíiia).

,DATA DASITUAÇAO ESPECIAL
*«•****«

Página: 1/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
39.232.093/0001-15
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DESITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

29/09/2020

NOME EMPRESARIAL

VR SERVIÇOS & COMERCIO LIDA

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVID-^ES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
46.49-4-06 • Comércio atacadista de iustres, luminárias e abajures (Dispensada *)
46.49-4*08 • Comércio atacadista de produtos de higiene, iimpeza e conservação domiciliar
46.49'4-09 • Comércio atacadista de produtos de higiene, iimpeza e conservação domiciliar, com atividade de
fracionamento e acondicioriamento associada
46.51-6-01 • Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos parainformática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eietrônicos e equipamentos de teiefonla e comunicação (Dispensada
') I i
46.73-7-00 • Comércio atacadista de materiai elétrico

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em gerai
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em gerai, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em gerai, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.55-5-02 •Comercio varejista deartigos dearmarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista deartigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peçase acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizávels (Dispensada *)
62.04-0-00 - Consultoria em tecnjalogia da informação (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico; manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA ^
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ,
AV RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA
QUADRA BL-15 ,

CEP

65.110-000
BAIRRO/DISTRITO

MAIOBiNHA

ENDEREÇO ELETRÔNICO i
VRCOMERCiOESERViCOSLTDA@HOTMAiL.COM

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NUMERO

108

COMPLEMENTO

município

SAO JOSE DE RIBAMAR

TELEFONE

(98) 8332-5307/ (98) 8143-9723

UF

MA

situaçAo cadastral
ATIVA

data da situação cadastral
29/09/2020

Monvo DESITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

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

Emitido no dia 07/07/2021 às 18:37:28 (data e hora de Brasília).

DATA DASITUAÇAO ESPECIAL

Página: 2/3
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NUMERO DE INSCRIÇÃO
39.232.093/0001-15
MATRIZ

. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
I

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

29/09/2020

NOME EMPRESARIAL

VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Í
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet
(Dispensada*) ' '|
69.20-6'02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *);
70.20*4*00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1'O0 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) |
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0'00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente (Dispensada *) ,|
82.30'0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
90.01-9*06 • Atividades de sonorização e de Iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente (Dispensada *) '

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

LOGRADOURO ,

AV RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA
QUADRA BL-15

CEP

65.110*000
BAIRRO/DISTRITO

MAIOBINHA

ENDEREÇO ELETRÔNICO > {
VRCOMERCIOESERVICOSLtDA@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) •j
•••*• I

situaçAo cadastral
ATIVA

MOTIVO DESrrUAÇAO CADASTRAL

SlTUAÇAO ESPECIAL

NUMERO

108
COMPLEMENTO

MUNICÍPIO :

SAO JOSE DE RIBAMAR

TELEFONE

(98) 8332-5307/ (98) 8143-9723

UF

MA

data da snruAçAo cadastral
29/09/2020

DATA DASITUAÇÃO 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 às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 07/07/2021 às 18:37:28 (data e hora de Brasília). Página: 3/3
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Resultado da Consulta SINTEORA/tCUS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 39.232.093/0001>15 Inscriçflo Estadual: 12.686981-3

Razao Social: VR SERVIÇOS a COMERCIO LTDA

Regime Apuraçloi SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RUA SANTA MARIA CONDOMÍNIO BELA CINTRAQUADRA BL-15

Número: 108 Complemento:

Bairro: MAIOBINHA

Hunidplo: 5A0 lOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 83325307 '

INFORMAÇÕES COMPLEHENTARES

CNAE Principal: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

CNAEs Secundários

Código
•t

4635403

Dsscriçáo CNAE

COMÉRaO ATACADISTA DE BEBIDAS COMATIVIDADEDE FRAaONAMENTO E
ACONDiaDNAMENTO ASSOCIADA

4637101 I COMEaaO ATACADISTA DECAft TORRADO, MOlOO E SOLÚVEL

4637102 COMÊRaO ATACADISTA DEAÇliCAR

4637103 >COMéRaO ATACADISTA DE ÓLEOS EGORDURAS {

4639701 COHÉRaOATACADISTA DEPRODUTOS AUMENTlaOSEM GERAL

AKwm COMÉRaO ATACADISTA DE PRODUTOS AUMENllaOS EM GERAL, COM ATMOAOE DE, ! FRAaONAMEMTO EACONOiaONAMEMTO ASSOCIADA ]

4641902 jCOMÊRaO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA EBANHO
4641903 jCOMéRaO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4646002 ICOHÉRaO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647B01 *COMÉRCIO ATACADISTA DEARUGOS OEESCRITÓRIO E DEPAPELARIA
'I

9S29199

4649401

4649409

REPARAÇÃO EMANUTENÇÃO DEOUTROS OBJETOS EEQUIPAMENTOS PESSOAIS E
DOMÉSTICOS NÃOESPECinCAOOSANTERIORMENTE 1

COHÉRaO ATACADISTA DE EQUIPAM0TTDS El^TRlCOS DE USO PESSOAL EDOMÉSTICO

COMÉROO ATACADISTA DELUSTRES, LUHINÃRIAS EABAIURES

COMÉRaO ATACADISTA DEPRODUTOS DEHIGIENE, UKPEZA ECONSERVAÇÃO
DOMiaUAR _ _ ,
COMÉRaOATACADISTA DEPRODUTOS DEHIGIENE, UMPEZA ECONSERVAÇÃO |
DOKiaUAR, COM ATTVIDADE DE FRAaONAHENTO E ACONDiaONAKENTO ASSOCIADA

4651601: COHÉRaoATACADISTA DEEQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA

4651602. COMÉRaO ATACADISTA DESUPRIMENTOS PARA INFORMÃTICA
'I

4652400
COMÉRaO ATACADISTA DECOMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS OEI
TELEFONIA ECOMUNICAÇÃO !

4̂673700 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699 COMÊROD ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRU^O EM GERAL

isaicnn ' COMÉROO ATACADISTA OE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE40SÍSUU , produtos AUMÊNTlaOS 1

4530701

t'

4712100
__l

4742300

<COMÉRaO POR ATACADO DE PEÇAS EACESSÓRIOS NOVOS PARA VEfCULOS
AUTOMOTORES

COMÉROO VAREJISTA DEMERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOHtNANCIA DEPRODUTOS
AUKENTiaOS-MINlMERCAOOS, MERCEARIAS EARMAZÉNS !

COMÉRaO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744099

4755502

4755503
•I

4757100

COHÉRao VAREJISTA DEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO EM GERAL

COMERaO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

COMERDO VAREJISTA DEARTIGOS OECAMA, MESA E BANHO '

COMÉRaO VAREJISTA ESPEOAUZADD DEPEÇAS EACESSÓRIOS PMAAPARELHOS
ELETROELfTRÓNtCOS PARA USO DOMÉSnCO, EXCETO INFORMÁTICA ECOMUNICAÇÃO

4789007 jCOMÉRaO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO , I

62Ò2300 IDESENVOLVIMENTO ELICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
<DESENVOLVIMENTO E UGENOAHENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-
oj^MizAras

6204000 t CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |

4530704 ' COMÉROO AVAREJO OE PEÇAS EACESSÓRIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

6209100 ' SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EOUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6311900
. TRATAMENTO OEDADOS, PROVEDORES DESERVIÇOS DEAPLICAÇÃO E SERVIÇOS OE
! HOSPEDAGEM NAINTERNET I

6920602 i ATTVIDAOES OECONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL ETRIBUTÁRIA

i ATTVIOAOES DECONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA[técnica E_SPEdnCA ^ _
7711000 pLOCAÇÃO os AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR _

ALUGUEL DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES

7732201 !

7733100 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRnÓRlO

6121400 LIMPEZA EMPRÉDIOS E EMDOMICÍLIOS

6122200 IMUNIZAÇÃO ECONTROLE OEPRAGAS URBANAS

4541202

6219901

ATIVIDADES DEUMPEZA NÃOESPEORCADASANTERIORMENTE

COMÉRaO POR ATACADO DE PEÇAS EACESSÓRIOS PARA MOTOaClETAS EMOTONETAS

FCntX^PlAS
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CNAEs Secundários

COdlgo

Ti
8219999

8230001

8S99604

9001906

9S11B00

4333302

4520006

4633801

4634601

46M603

4635401

OescriçSo CNAB

PREPARAÇAO de documentos Eserviços ESPEaAUZADOS DEAPOIO
ADMINISTRATIVO NSO ESPEOFICADOS ANTERIORMENTE

SERVIÇOS OSCRGANIZAÇiO DEFEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES EFESTAS

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

ATIVIDADES DESONORIZAÇiO E DEILUMINAÇXO

REPARAÇXO E MANUTENÇtO DECOMPUTADORES E DEEQUIPAMENTOS PBUFâUCOS

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESISTB1ASCENTRAIS DEARCONDiaOKAOO, DE
VENTILAÇÃO EREFRIGERAÇÃO

SBIVIÇOS DEBORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

COMéRaO ATACADISTA DEFRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTAUÇAS E
LEGUMES FRESCOS

COMêRaO ATACADISTA DE CARNESBOVINASE SUÍNAS E DERIVADOS

COMÊRaO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR

COMáRClO ATACADISTA DE Ã6UAMINBtAL

I SltuBcáo Cadastral Vigente: HABIUTADO

Data desta srtuaçio Codastrai; 30/07/2021

OBUGAÇÕES

NFe D

01/12/2008 • (4634601), 01/04/2009 • (4635403), 01/09/2009 • (4636201-
4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 - (4691500-46397C2-

n=,tir rt» 4637101-4639701). 01/04/2010 - (4651601-4634603-4541202-4651602-
rrNAro- 4637102-4S30701-4633801-4637103-464940B-4649401-46S2400), i
^ • '' 01/07/2010 - (4646002-4679699-4635401-4647801-46737C0), 01/10/2010 •

(4649409-4649406-4641902-4641903), 01/12/2010 - (6311900),'

EDF a partir de;
i|

CTE fi pa-lir de;

Observação: Cs dados acima estSo baseados em InfonnaçÕes fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. NBo vaiem como certidão de sua efetiva existãnda de feto e de
direito, não são oponlveis à Fazenda e nem exduem a responsabiiidade tributária
derivada de operaçfies com ele ajustadas. j

Data da Consulta: 11/08/2021

Número da Consultai

|jl2ve_C2nsijtaJ_j£iorim^

D^ornii-^-oiv-iac» 5erít.'CC:Tt"C • 2í}a;i-2i.il2

[TT

FOLHA n"



A DA FaZKN^DÁ

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.688.961-3 |
RAZAo SOCIAL: VR SERVIÇOS & COMERCIO LIDA

ÚLTIMA ALTERAÇAO: 29/07/2021

FOLHA n'

USUARIO; 02564413302

DATA: 11/06/2021

HORAtl^-04

SITUAÇAo RSCAL: REGULAR 8ERASA: N9o

MOTIVOS RSCAI8:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: -

' ' DADOSGERAIS

CPF/CNPJ: 39.232.093/0001-15, INSC. CENTRAUZAOORA: -

RAZAO SOCIAL: VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA

NIRE: 21201142641 1 TIPO PESSOA: JURiDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 17/03/2021 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00

AGÊNCIA REGIONAL; 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE: 46 • UFRE/SAO LUiS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

•ATAOBRI6. NFE: 01/12^008 DATA OBRIG. EFD: -

CORREIO ELETRONICO: VRSERVICOSECOMERCIOLTDA@HOTMAILCOM AREA UTILIZADA: 52

1 ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65110-000 ;

ENDEREÇO AVE RUA S/^NTA MARIA CONDOMÍNIO BELA CINTRA NÚMERO: 106

COMPLEMENTO: 1

PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: MAIOBINHA

CIDADE: SAOJOSE DE RIBAMAR ESTADO: MA

TELEFONE: [68)8332-5307 ' FAX: -

CEP CAOCA POSTAL: -

'

1 ' ENDEREÇO FISCAL

CEP -

ENDEREÇO AVE RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA NÚMERO: 108

COMPLEMENTO: '

PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: MAIOBINHA

CIDADE: SAOJOSE DE RIBAMAR ESTADO; MA

TELEFONE: (98)8332-5307 > FAX: -

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000 1

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

1 6920601 'ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

2 9529199 REPARAÇÁO E MANUTENÇÃO DEOUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÁO

3 4530701 COMÉRCIO PORATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VElCULOS AUTOMOTORES

4 4530704 COMÉRCIO AVAREJO DEPEÇAS EACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5 4541202 COMÉRCIO PORATACADO DEPEÇASEACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

6 4633801 COMÉRCIO ATACADISTA DEFRUTAS, VERDURAS. RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORT/y.lÇAS E LEGUMES FRESCOS

7 4634601 COMÉRCIOATACADISTA DE CARNES BOVINASE SUÍNAS E DERIVADOS

8 4634603 COMÉRCIOATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR i

9 4635401 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL

10 4635403 COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COMATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

11 4837101 COMÉRCIO ATACADISTA DECAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL

12 4637102 COMÉRCIO ATACADISTA DEAÇÚCAR

13 4837103 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS

14 4639701 COMÉRCIOATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

15 4839702 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS EMGERAL, COMATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E

16 4641902 COMÉRCIO ATACADISTA DEARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

17 4641903 COMÉRCIOATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

18 4646002 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

19 4647801 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

20 4649401 COMÉRCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOSELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

21 4649406 COMÉRCIO ATACADISTA DELUSTRES, LUMINÁRIAS E ABjMURES

22 4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DEHIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
23 4649409 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
24 4651601 COMÉRCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA

25 4651602 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

26 4652400 COMÉRCIO ATACADISTA DECOMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
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DA FaXEN^À
FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

^SüARIO: 02584413302
> y PATA; 11/08/2021
_ / HORA: 16:04

CNAE-ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

27 4673700 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIALELÉTRICO

28 4679699 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO EM GERAL

29 4691500 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. COM PREDOMINÂNCIA DEPRODUTOS ALIMENTÍCIOS

30 4712100 COMÉRCIOVAREJISTADE MERCADORIAS EM GERAL. COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

31 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

32 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO EM GERAL

33 4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

34 4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

35 4757100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DEPEÇASEACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA

36 4789007 COMÉRCIOVAREJISTADE EQUIPAMENTOSPARA ESCRITÓRIO

37 6202300 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

38 6203100 DESENVOLVIMENTO E UCENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS

39 6204000 CONSULTORIA EMTECNOLOGIA DAINFORMAÇAO

40 6209100 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇAO

41 6311900 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOSDEAPLICAÇAO E SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM NA

42 6920602 ATIVIDADESDE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

43 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EMGESTÁOEMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

44 7711000 LOCAÇAO de AUTOMÓVEIS SEMCONDUTOR

45 7732201 ALUGUEL DEMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEMOPERADOR. EXCETO ANDAIMES

46 7733100 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA ESCRITÓRIO

47 8121400 jLIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

48 8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DEPRAGAS URBANAS

49 6129000 ATIVIDADESDE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

50 8219901 1FOTOCÓPIAS

51 8219999 PREPARAÇAO DEDOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS

52 8230001 ISERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE FEIRAS. CONGRESSOS. EXPOSIÇÕES EFESTAS
53 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

54 9001906 ATIVIDADES DESONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇAO

55 9511800 IREPARAÇAO E manutenção de COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

56 4322302 IINSTALAÇAO Emanutenção de SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. DE VENTlLAÇAO EREFRIGERAÇÃO
57 4520006 •SERVIÇOS DEBORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

; '' REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF NOME/RAZAO SOCIAL TIPODERELAÇAo

95686010315 ALEX PINHEIRO DE MOURA ALVES 3 - CONTADOR

347207316 RENATO CORSINÍ DE CARVALHO 101 - SÓCIO

2584413302 VINÍCIUS SILVA LINHARES 205-ADMINISTRADOR

2584413302 VINÍCIUS SILVA LINHARES 101 - SÓCIO

AÇÕESJUDICIAIS

•npo DATA INCLUSÃO [ DATA REVOGAÇÃO |DOÇ. CONCESSÃO [EFErTO

Nio exlstom AçSec Judiclela para asas Inacrfçflo eatadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO I DATA INÍCIO DATA RM srruAÇAo

ICMS 17/03/2021 - Ativo

NF-e 1 , 01/12/2008 -
Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO DATA INICIO DATA RM I SnUAÇAO

Não exlatom IncontIvoa/ReBintoa Eapeclala para eata Inaeriçfio
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MtNlSTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla^Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATiV/
i DAÜNIAO I

Nome:'VR SERVIÇOS &COMERCIO LTDACNPJ:^39.232.O93/a001-15
Ressalvado, o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas da
responsabilidade do sujeito passivo adma Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constará pendãncías em seu nome. relativas a créditos tributários administrados peiaSecretaria
da RecitaiFederal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) Junto à
Procurádorià-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos 03 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 contribui^es sociais previstas
nas alíneas 'á' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei 8.212,de 24 de julhode 1991.

A aceitação"desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na IntemeL nos
endere^s <http://rfb.gov.br> ou <http;/Avww.pgfn.gov.br>. 1

1 i' '
Certidão emitida gratuitamente com base naPortaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de2/10/2014.
Emitida'às 12:06:56 do dia 01/07/2021 <hora e data de Brasnia>. 1
Válida até 26/12/2021. !
Código de controle da certidão: 4EAE.5D21.C160.0034
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA n

Certifico fo'
em seu r

Portaria r



Voltar

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS -i CRF

FOLHA n°

Imprimir

Inscrição: '| 39.232.093/0001-15 j
Razão Spciál^/R contabilidade do munim eire
Endereço: li RUA santa maria cond belacintra blisapios/ maiobinha/ sag

I ' LUÍS/ MA / 65052-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe'Confere o Art.
1, da Lei 8.Ó36, 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. |

I I I 1

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

Validade:20/08/2ü21 a 18/09/2021

Certificação^ Número: 2021082002534611011707

Informação obtida em 25/08/2021 10:52:02

A utilização
condicionada

www.caixa.gov.br

deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
a verificação de autenticidade no' site da Caixa:

I I

Certifico queV^^nM 'o' vall^larti»
em seu respectivo *ltr omi«or

PortaHaTi9 \<\ /



CAIXA ECONOMICATEDERAL
I

Voltar

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

FOLHA

Imprimir

Inscrição: | '| 39.232.093/0001-15
Razão Social: 1 vr coijtabiudade oo munim eire '
Endereço: ] | rua santa MARlACONDBEUaNTRABLlSAPlOS/MAIOBlNHA/SAO^UJIS/ma/650S2-390

i I i
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. '

l ' i
O presente Çertlflcado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer .débitos referentes a
contribuições é/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. '

i '1 i
Vairdade:14/04/2021 a 11/08/2021

Certmcação Número: 2021041403015919129909

I i; •
Informação obüda em 24/06/2021 09:22:42 >

i 'i
A Utilização àesté] Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a veriflcação de
autenticidade ho site da Caixa: www.calxa.gov.br !

Certifico »ol validada
em seore^cttvoslte emlssgn

Portaria

6G8



FOLHA nO

Páwina 1 cíb 1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V R ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.2321.093/0001-15

Certidão n°2Ó410736/2021
Expedição: 01/07/2021, às 12:07:53
Validade: 27/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição. ,

Certifica-se' que V R ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.232.093/0001-15, 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 dp Tribunal Superior do
Trabalho, dé 2'4 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são dei responsabilidade dos

Tribunais á'p /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

( ' I

autenticidade ' no portal do Tribunal Supèrior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

i
INFORMAÇÃO IlttORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

I I

necessários 1à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho' quanto às obrigações
estabelecidas ém sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

I I
recolhimentps;' previdenciários, a honor;ários, 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:

! i •
I I Certifico

em seu ffflpecttvo site I
Portaria /.

rSSr^ã"

Dí'jvi-rl<ís e sijgestòe.'>: . iuí .i?r



I jPrefeitura Municipal de São José de Ribanar

Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urb^istica

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários
' Municipais e à Divida Ativa

Número 003.013

Certifico, de acordo com as Leis Municipais e na conforaidade dos assentamento do
Cadastro de Débitosj Fiscais desta data, que inexistem d^itos relativos a tributos
municipais impeditivos| da expedição desta certidão, em noine do contribuinte abaixo
citado. ! , I

I 1
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de cobrar
quaisquer dividas, jdeilresponsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo
pagamento venha a ser Iconsiderado exigivel. '

Contribuinte:
1 !'

C.N.P.J.: j
Inscrição Mercantil:!

V R ASSESORIA E SERVIÇOS EIRELI

39.232.093/0001-15

300.600-0

válida até o dia 29/09/2021.

Emitida no dia 01/07/2021

Código de Validação:
I !

JBQC98749

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.t I
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação (te sua autenticictede na
Internet, no endereço http://www.saojosederibamar.ma.gov.br

I

i II
I ii

! .1
'I



FOLHA n°

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA
I 'I

Certidão: 051662/21 Data da 29/07/2021 08:36:21

Inscrição Estadual: 126889813 CPF/CNPJ:39232093000115

Cl-L

d

Razão Social: VR SERVIÇOS & COMERGIO LTDA
I I

=ndereço: AVE RUA SAljjTA MARIA CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL-15, 108 CEP:
•relefone; (98)83325307 Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

I

I '

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas noj 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
I I \

242 da lei n° 7.799, de |l9/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
I 1

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

nome do sujeito passivo acima identificado. ,

I

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/11/2021.

A autenticidade desta certidâO'deverá ser confirmada no endereço:
http://portai.sefaz.ma.gov.b'r/, clicando no item "Certidões" e em seguidaém "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa". ,i , i

j ' ^

' ' CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.
I ' I
I

i

•• -dO foi validada
f" einlsíor.
LJ-Tf / ^

Data Impressão: 29/07/2021 08:36:21



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SEÒRETARIA DE ESTADO DAIFAZENDA

FOLHA n°

CERTIDÃO POSÍTIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

N® Certidão: 190287/21 Data da 30/07/2021 10:46:50

Inscrição Estadual: 126889813 CPF/CNPJ:39232093000115 .

Razão Social: VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
i 'I i

"•ndereço: AVE RUA SANTA MARIA CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL-15,108 CEP:

Telefone: (98)83326307' Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF:MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidasi no sistema desta Secretaria,
I' i! I

substanciado pelo art. 240,3 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002:8|disposto no artigo 205 da lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)', constam crédito tributário, não
vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima

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

I ;i • i
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. '

1 DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS 1 !
TIPO 1 :j DOCUMENTO DATA EMISSÃO i SITUAÇÃO

AUTO DE INFRACAO ] l! 358511011 27/07/2021 • SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/11/2021.
I i . I I
I '' '

Aautenticidade 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 Débito". I 'i ' !

I I
1 ' '

, CERTIDÃO EMITIDAGRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/07/2021 10:46:50

ou» *presente cer^^foi validada
"n- seiJ<TSpect1vD siteemissor



SÁO5OSB0BU^^ , ;

ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA DEÜISTRinUIÇÀO
AvenidaGonçalves Dias. s.'n^ Ccniro

Eone; (98)3224-7310
CEP 65110-000. Silo José dc Rihamar/M A

FOLHA n'>_

I CERTIDÃO NEGATIVA
I
I

l|

I ;1

I CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos
arquivos dos feitos relacionados a Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência

Civil, pôr meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2° (segundo) dia do mês de janeiro

do ano de 201.1 (doisimil e onze) até a presente data, NÃO. EXIStIR PROCESSOS contra:..

NOMEi VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
I

CNP3: 39.232.093/0001-15

'1

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente

nesta cidade. O|referido éverdade, me reporto edou fé. Dada epassada apresente na
Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca dá Ilha,

Estado do Maranhão,! aos 01/07/2021 09:51.

.AO

ri MAILSON RUBEM r^o,

• Secretário Judicial de

PEREIRA

tribüíçâà i:;;

OBSERVAÇÕES; ' . ' "
1.0 nome e OJPJ con^ntes-nas certidões foram informados pslo sdiotante. Sua titularidade devera ar conferida pelo InteresMdo e destinatário;
2.Esta'cerlkfão abrarige somente asVaras Comuns do Termo Judiciário deS3o José deRibamar-MA, com, pe^uisa nos sistemas ThEf-IlSPG e PJE
e peto período de 10 (dez) anbs; 'j ' ; ,
3.Esta certidáo terá valldade|de 60 (seaénta) dias (art. 198 do Código de Normas da 03J) e emlüda.em uma unice via/sem "rasur^ e n^iantg'
assinatura doservidor (art 199'do CóçSgo de Normas da C6J):
4.^rtidôes Kíicitadas/emiy^s.eiblgrtaBzadas, y^almenle por e-mail pca" força da Portaria Conjunta .nÇT4/2020 TJMA.e ^endlda àsportarias
n° 34/2020 TJMA e3S/2Ò20 TJl^lA ém face do período de Pandemla COVlD-19, ficando desobrigado owlldtante tíé aulenricar á referida cerCdáq epodendo confirmar averacídabedo^selojudicial noáte.doTjMA (fiscalizaçâo.de.selós). i; j f/ ;

li'li K.', i



FOLHA n"

VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI

i

Página 1 de 2

ENDEREÇO : AVENIDA RUA SANTA MARIA,.CONDOMlMO^torZ
CINTRA QUADRA BL-15, n° 108, MAIOBINHA, São José de Ribámar-MA,

I i CEP: 65110-000.

I CNPJ N^ 39.232.093.0001-15 ,
; ; NIREN" 21600162491 j

BALANÇO DE ABERTURA REALIZADO EM 29 DE SETEMBBRO DE 2020

CIRCULANTE

Caixa/Bancos

Total do Ativo

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Total do Passivo

ATIVO

200.000.00

PASSIVO

200.000.00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Importa o Presente Balanço de Abertura da empresa VR CONTABILIDADE DO MUNIM
ElRELl, estabelecida nó ENDEREÇO RUA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA, QUADRA
BL-15, 106 CEP: 65.150-000, Malobinha, São José de Ribamar/MA', jno Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica | sob n°. 39.232.093/0001-15, e na Jucemaj sob. n° 21600162491, em
29/09/2020, com o ramo dé' atividades de contabilidade, somando tanto no Ativo como no
Passivo o vaior de R$ R$ 200.000,00 (Duzentos e mil reais).

iSão José de Ribamar, 29 de setembro de 2020.

; I Vinícius Silva Linhares ! j
(Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
; i CPF: 025.844.133-02

I I

Luís Henrique Mendes Diniz Júnior
Contador:

MA-015088/0-7
CPF: 051.560.423-25

t



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
I

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHA G^$-
Página 2 ce 2

I I ASSINATURA ELETRÔNICA
I ;

Certificamos que oato da empresa VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELÍ consta assinado dígitalmente por;

;:íjpEÍplieAç^;tiG^^^ l l""
CPF 1

,1
Nome

02584413302 1 jj VINÍCIUS SILVA LINHARES

05156042325 ! LUIS HENRIQUE MENDES DINIZ JÚNIOR !

1 ,1
í 'i

I ii

Certifico queY^eVerR foi velldada
em seá respectfwislte emissor

Po rta rííC n 9 *-<1 /

"WSBrT

I CERTIFICO O REGISTRO BM 01/12/2020 17:51 SOB M" 20200B59S38.
I ,1 PROTOCOLO: 200659638 DE 27/11/2020.
' CÓDIGO DE VBRZFICRÇ&O: 12005941326. OfPJ DX SEDE: 39232093000115.
! 'I NIRE: 21600162491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2020.

•JUCEMA VR COMTABILIDADB DO MOHIH BlRBLl
I

I LÍLIAN TBERE8A RODRIGUES MENDONÇX
secretAria-geral

, vww.M^raeafxclli na. gov.br

A validade deste doeunento. se Impcesso, fica sujeito A corspcovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais,

.1
Informando seus respectivos e6dlgos de verificação.



r

^7rC

VR CONTABILroADE DO MUNiM EIRELI

FOLHA n
Página 1 de 2

ENDEMÇO : AVENIDA RUA SANTA MARIA, iCONDOMINIO
CINTRA QUADRA BL-15, n" 108, MAIOBINHA, São José de Ribamat^

j li CEP: 65110-000.

LA

CIRCULANTE

Caixa/Bancos

Total do Ativo

CNPJ N" 39.232.093.0001-15

NIREN" 21600162491 I
i

BALANÇO DE ENCERRAMENTO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVQ

200.000.00 200.000,00

, I

200.000,00

PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO 200.000.00 200.000,00

Total do Passivo 200.000,00

I il
importa o Presente Balanço de Abertura da empresa VR CONTABILIDADE DO MUNIM

EIRELI, estabelecida no' ENDEREÇO RUA SANTA MARIA. CONDOMÍNIO BELA CINTRA, QUADRA
BL-15, 108 CEP: 65.150-000, Maiobinha, São José de Ribamar/MA.i 'no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica [sob n°. 39.232.093/0001-15, e na Jucema sob n® 21600162491, em
29/09/2020, com o ramo; dej atividades de contabilidade, somando tanto no Ativo como no
Passivo o valor de R$ R$ 200.000,00 (Duzentos e mi! reais).

! São José de Ribamar, 31 de Dezembro de 2020.
I 1'

I I' Vinícius Silva Linhares <
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

I ; CPF: 025.844.133-02 i

Luís Henrique Mendes Diniz Júnior
Contador:

MA-015088/0-7

CPF: 051.560.423-25



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Esijecial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital '
Departaniento|Nacional de Registro Empresarial e integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA n®

Página 2 de

Certificamos que o ato da empresa VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI consta assinado digitaimente por:

I ,1

IDENT|FIÓAÇtò Db(S);Aplí^T^^ i ' ^ }
CPF '1

1
Ncmé

1 1

02584413302 '' VINÍCIUS SILVA LINHARES

05156042325 | LUIS HENRIQUE MENDES DINIZ JÚNIOR' |

I

I •!
1 ,1
1 I
I ,!

JUCEMA

Certiífco que assente cer^So foi validada
emse« •espectfvQílteemIjsqrxPortan^ le / •Z^Z/l

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2021 12:0£ SOB N° 20210094311.

PROTOCOLO: 210094311 DE 12/03/2021.

CÓDIGO DE VZR17ZCRÇ&0: 12101674137. CNPJ DA SEDET 39232093000115.
NIRZ: 21600162491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/03/2021.

VR CONTABILIDADE DO KDNIM EIRELI

LÍLIAN THSRESA RODRIGUES MENDONÇA ^
secretAria-geral

vww. •s^rasafiaell.m*. gov. bx

^üÇrlcã"

A validade deete documento, se impresso, íiea sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

'' informando seus respectivos códiços de verificação.



FOLHA

Página

. / 1

TERMO DE ABERTURA

® ® ®le'ranicamente numeradas de 1a5em uma
perfcdoiLM^oTaXzoVo®
31/12/2020, -
na Av ,pua Santa Maria, Condomínio Bela Cintra iQuadra bÍ-15 n^^^OS^
on°39 èaSooo^ Ribamar/MA, inscrita no C.N.P.J. soti
on° 216ÒoÍ624qi nnr H® Comefclal do Maranhão sobOn ^ibUü162491 por despacho de 29/09/2020. ' au duu

pig.: 1g.: 1 de 5

São José de RIbamar-MA, 29 de setembro de 202C

VINÍCIUS SILVA LINHARES
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02

1
I ,1

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
Contador

CRC/MA: 015257/0-1



Demonstração do Resultado do Exercício
Licenciado para: RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
Empresa: VRASSESSORIA ESERVIÇOS EIRÈLI • CNPJ: 39.232.093/0001-15
NIRE: 21600162491 /DATA: 29/09/2020 ; ]
Endereço: Av Rua Santa Maria, Condomínio Bela Cintra Quadra 81-15, n° 108, Malobinha, CEP: 65.110^00.
São José de RIbamar/MA

Conta

(+) 010

010.01

010.01.03

(=) 030

(=) 060

{-) 070

070.01

(=) 110

ir) 150
200

Descrição

Receita Bmta Operacional
Faturamento Prodl Merc.e Serviços

Vendas de Serviços

Receita Liquida

Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas

Res. Antes das Participações e Contrib.

Res. Antes Imp.Rer^da e Contrib. Social
II

Resultado Liquido do Exercício

VINÍCIUS SILVA LINHARES

CPF: 025.844.133-02'
t/tular/administrador'

I

segunda-feira, 2S de junho de 2021 13:23:03

FOmAn^" ^SO

Página 3 de 6

Pág.: 3 de 5

ADMIN

Fortes Contábil 6.175.2

29/09/2020

a

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

São José de, RIbamar/MA, 31 de dezembro de 2020

RODRIGOAUGUSTOLOPES MARQUES
CRC/MA: 015257/O-1

: CONTADOR

I,

Fim



V R ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Av Rua Santa Maria, Condomínio Bela Cintra Quadra BI-1S, n** 108, Malobinha, CEP: es.llp-OOO.
São José de RIbamar/MA

CNPJ: 39.232.093/0001-15

, NIRE: 21600162491 - Data: 29/09/2020

||

folha n
Página 4 de

Folha 4 de 5

ÍNDICES ECONOMICQS/CONTABEIS - 2020

LIQUIDEZ GERAL

LG
ATIVO (CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ;

PASSiy0 CIRCULANTE + PASSIVO NÁO CIRCULANTE T

LG
R$
R$

LC

LG
R$
R$

80

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

SOLVÊNCIA

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

200.000,00

200.000,00

200.000,00
200.000,00

1.00

1,00

R$
SO

200.000,00
1,00

R$ 200.000,00

||

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET
R$
R$

ATIVO TOTAL

200.000,00
200.000,00

1,00

São José de RIbamar/MA, 31 de dezembro de 2020

I I

VINÍCIUS SILVA LINHARES

Titular/Administrador

CPF: 025.844.133-02

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

Contador

CRC/MA: 015257/0-1



FOLHA n'

Página 5 de 6

Pág.; 5 de 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 5 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 5 em uma
via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n^ 001, referente ao
período 29/09/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em
31/12/2020, 'dajfirma VRASSESSORIA ESERVIÇOS EIRELI, estabelecida
na Av Rua Santa Maria, Condomínio Bela Cintra Quadra BI-;I5, n** 108,
Maiobinha, GEP;||65.110-000, São José de Ribamar/MA, inscrita rip'C;N.P.J. sob
o n° 39.232.093/0001-15 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob
o n® 21600162491 por despacho de 29/09/2020. i'

VINÍCIUS SILVA LINHARES
1 ii

Titular/Administrador

CPF: 025.84Í.133-02

São José de RlbamárrMA, 31 de dezembro de 2020

I

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

'Contador
CRC/MA: 015257/0-1



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA n'*

Certificamos que o ato da empresa V R ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digítalmente por:

IDÈNTIFÍçA^ipQ^^
CPF Nome

02584413302 'VINÍCIUS SILVA LINHARES

03446889337 RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
1 1

\

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2021 15:37:49 SOB N'
20210866977.
PROTOCOLO: 210866977 DE 28/06/2021. NIRE: 21600162491.
V R ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELZ

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

SÃO LUÍS, 28/06/2021



Ministério da Indústria e Confiércio Exterior e Serviços
i|

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

i|
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FOLHA n'

fUCEMAr

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL
i l'

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHOjj sob a autenticidade n"
12104577760 em 28/06/2021, protocolo 210866977. Para validação de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor
fhttp://www.empresafacll.ma.gov.br) e Informaro código de verificação. '|

Idéntlflcái^ò de Empresa

Nome Empresarial: V R ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELl

Número de Registro: 121600162491

CNPJ: 39232093000115

Município: São Jòsé de Ribamar

'Ídentlfícaçãp-idè LIvrò Dígitáí -, J'.: | " •' v •
Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 1

Período de Escrituração: 29/09/2020 - 31/12/2020

Assinãnte(s)

02584413302

•A ' Nome CRC/OAB.

03446889337

VINÍCIUS SILVA LINHARES

RODRIGO AUGUSTO LOPES

MARQUES
MA015257

JUCEMA

CERTZriCO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2021 15:37:53 SOB M*"
20210866977.

PROTOCOLO: 210866977 DE 28/06/2021. CÓDIGO DB VERIEICAÇÃO:
12104577760. NIRZ: 21600162491. '1
V R ASSESSORIA S SERVIÇOS EIRELI

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILBO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

SÃO LUtS, 28/06/2021

-lii' qiie^^Ventecè^d?ó foi validada I
em teu reipectivo site etnissor.

>'-taria iKl /

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à ccaprovaçao de sua autenticidade nos respectivos portais.
informando seus respectivos códigos de verificaçio
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DOi MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O conselho: regional de contabilidade do estado do
MARANHÃO certifica que c(a} profissional ÍdentÍfiGado(a} no presente' documento
encontra-se em situação regular. i|

IDENTIFICARÃO DO REGISTRO
NOME ; RodrigoAugusto Lopes Marques
REGISTRO....; : MA.015257/O-1

CATEGORIA..! : CONTADOR
CPF. : 034.468.093-37

Apresente CERTÍdAO não quita nem invalida quaisquer débitos ou Infrações que
posteriormenté, venham a ser apurados pelo CRCMA contrao referido registro.

' i I
A falsificação deste documento constltuí-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/06/2021 as 15:49:59.
Válido até: 11/07/2021. 1
Código de Controíe: 7540.4018.8998.3305. !

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.
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POLHA n®

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE Dp, ESTADO DO
MARANHÃO certifica que o(a) profissional Identlficado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular. ;

IDENTIFICAÇÃO DO;REGISTRO
NOME : LUÍS HENRIQUE MENDES DINIZ JÚNIOR

REGISTRO : MA-015088/0-7

CATEGORIA : CONTADOR

CPF. : 051.560.423-25

' I
I

Apresente CERTID^Ojnão quita nem invalida quaisquer débltpsj ou Infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

I ''
A falsificação deste, documento constitul-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 27/10/2020 as 16:44:14.
Válido até: 25/01/2021.

Código de Controle: 7586.1307.4292.0520.

Para verificar a autènticidade deste documento consulte o site do CRCMA.
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REPÚBLICA FEDERATÍVAlbolBRÃSIL! [||
CÀRTEIRA DE ÍDENTIDADÉ PROFÍSSIONAL
CONSELHO REGIONAL DÈ CONTABILIDADE

DO ESTÂbO DO MARANHÃO | | í
i ....... . .. ' " . i í' i

Categoria n ' '
;„ÇpNTADOR i MA-015257/0-1

^Nomell^-.-j \
' RocÍrígo'Ãúgustò:lopos;Marquos
' Nas'cimeííto|̂ -H.'̂ Nadonalldad,eiíí-jNaturalídádèê-'t
5*4/06/1989

f
: í

M
-^Assina

i-ÚO Da.NO,Registro-

.-•-V -"H.
. 'í v -

slonál"-'-. •'

5í-

•' H ~ ;-3 •- - > ... " •>

.Flliaçlo •}
: jORGÉ LUÍS ÃMÁRAL marques;/ .
ÍPMNÇISCÀ MAI^'A
:.;biplomàdo' .'"i/l - .
28/08/2013' . . 034i468;a93-37^ - ^

j-- il K-.' •' •

Ítuíòf I 5-5:", ..•
jbàçha.reúémpiênciasicontAbeís^/;/,]^'.
ínstÍtulç3o;dè5Enslno -T^i. ^ =l"-

•FACULDAÕE ESTACIO DE SAO LUÍS >
.»< i«f 1lJ * *" t *' '-í,. >''• v,, • X

. Esta cartelra tem fé.publica como documento de Identidade; no
termos do art 18 do Decreto-LeI n.^ 9.295/46, c/c art. l** da Ler,'

' k:
'.Documentcdè- '
.Identificado-^. 'ij
'0276370220040Í

:¥Ê

n.9.6.206/75. >.<

íglstro5 ;,váíldadò^h
0205' i-. -v./Conseiho Fedèrirdé-.

/•'-l.v"-Contabilidade
r -.CódIgó.dé.ValIdacSo: 2Bb2BC

-"í,.-. • -SVc/'-

REPÚBLICA FEDÉRATIVAÍDO BRASIL ,
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFÍSSIÓNAL
CONSELHO REGIONAL DE CÒNTABILlDÁbE

DO ESTADÒÍDÒ MÀRÃNHÃÓ .vH-
. ' ^ ] 'i, '

••'r • /~l'T • '! ^
Aprbxjme üm cdde'para' |

'̂ ^yaiídar^ói^actóse^o "
fc.orQ.bV/valld

fígfflffn8|/|p^Pg44eqf933^^

. 'r^r
• ,nii

•9;:'

! <i

mvj
'r

S*

RtJbfics

Certifico que apresente certld^ foi validada
em seu renecttra site emissor,

Portaria nfe i /

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDIgItal em segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, às 09:58.

J
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VR CONTABILIADE DO MUNIM EIRELI

VINÍCIUS SILVA LINHARES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luís - MA, data
de nascimento 10/08/1992, po'rtador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); n" 05136838206, expedida por
SSP/MA em 11/11/2015 e CPF: n** 025.844.133-02, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar-MA, na RUA 10A AVENIDA MÍRANGÜAPE, 1GB .MAIOBINHA, CEP: 65110-000;
Titular da VR CONTABILIDADE DO MUNIM EIRELI, com sede na São José de Ribamar • MA. AVENIDA RUA
SANTA MARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL-15, 108, MAIOBINHA, CEP: 65110-000
registrada na Junta Comerclaljsob o NIRE;21600162491 e inscrita no CNPJ sob o n° 39.232.093/0001-15 resolve,
promover alteração do contrato social.

O nome empresarial passará a sen
CLÁUSULA I • DO NOME EMPRESARIAL (ART.
A empresa adotará como nome empresarlahV R ASSESSORIA
ACCOUNTING & SCANNING EIRELI como nome fantasia.

O objeto social passará a sen
CLÁUSULA II - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC): A empresa terá por abjeto o exercido das seguintes
atividadeseconômica: ATIVIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL NO PRÓPRIO MUNICÍPIO, CATALOGAÇAO
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS) E CATALOGAÇAO, ENVIO DE RELATÓRIOS BIMESTRÁIS, QUADRIMESTRAIS E
SEMESTRAIS E ENTREGA DEÍPRESTAÇÕES DE CONTAS, ASSESSORIA/CONSULTORIAAIANUTENÇAO NA ÁREA
DE TECNOLOGIA DA INFpRMAÇA0(C0MPUTAÇA0 E AFINS) E ASSESSORWCONSULTORIA EM
LIGITAÇAO, LOCAÇAO/ALUGUEL de MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, , REPARAR E FAZER
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMÉNTOS. COMPUTADORES E OUTROS OBJETOS PESSOAIS ElDOMÉSTICOS.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matiz) será (ao)exercida (s) a(s) Atividade (s)de ATIVIDADE DE
CONTABILIDADE PUBLICA EM) GERAL NO PRÓPRIO MUNICiPIO, CATALOGAÇAO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
E CATALOGAÇAO, ENVIO DE RELATÓRIOS BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS E SEMESTRAIS E ENTREGA
DE PRESTAÇÕES DE CONTaS. ASSESSORIA/CONSULTORIA/MANUTENÇAO NA AREA' DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (COMPUTAÇÃO,) E AFINS) E ASSESSORIA/CONSULTORIA EM LICITAÇAÓ, LOCAÇAO/ALUGUEL
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REPARAR E FAZER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
COMPUTADORES E OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS.

i
E exercerá as seguintes atividades:

CNAE N" 6920-6/01 - Atividades de contabilidade
CNAE N° 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da Informação
CNAE N°6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologiada Informação
CNAE N° 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábü e tributária
CNAE N''7020-4/00 • Atividades de consultoria em gestão empresarial, excetoconsultoria técnicaespecífica
CNAE N° 7733-1/00 -Aluguei dèmáquinas e equipamentos para escritório
CNAE N" 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente. j
CNAE N" 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não
especificados anteriormente |
CNAE N"9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Todas as demais cláusulas contratuaisque não colidirem com cs termos desta alteração, permanecem em vigor.

997, II e ART.
E SERVIÇOS EIRELI

São José de Ribamar - MA, 15 de março de 2021

VINÍCIUS SILVA LINHARES

Titular/Administrador

025.844.133^)2

9eO-A. §1", CC)
e usaré a expressão
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e Registro Empresarial e Integração

I

ASSINATURA ELETRÔNICA ;

ASSESSORIA E SERVIÇOS EÍRELI consta assinado digitalmente por:Certificamos que o ato da empresa V F.

•;?| iiiw: f".
GPF

11

Nome

02584413302 VINÍCIUS SILVA LINHARES Í
'J 1 .

JUCEMA

Certifico queV foi validada
em sa^especttvo.slte emissoc

PortariJAg le?l / jaU

CERimco o REGISTRO EM 17/03/2021 09:00 SOB H" 20201152627.

PROTOCOLO: 201152827 DE 12/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFXCAÇ&O: 12101776420. caTPJ DA SEDE: 39232093000115.
MIRE: 21600162491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/Ò3/2021.

'IV R ASSESSORIA E SERVIÇOS BIRELI

LÍLIAM Xa&RESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETARIA-GERAL 'I

ww. eopre ••£«cil. ma.gov.br |

A validade deste docuniento> se Impresso, fica sujeito & eonprovaçSo de sua autenticidade noa respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

Rúbrlca
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RENATO CORSINI D% Assinado de forma digital por
CARVALHO:OO34720
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y _•

.RENATO CORSINI DE
feARVALHO:00347207316
Dados: 2021.07.01 12:47:35 -03'00'
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MARANHÃO

FOLHA n°

QR-CODE

í

Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisória n" 2200-2/2001, Sua validade poderá
ser confirmada por melo do programa Assinador Serpro.

Asorientações para Instalarp Assinador Serproe realizar a
validação dodocumento digitalpstão disponíveis em;
< http;//www.serpro.gov.br/asslnador-digitaI >, opção Validar
Assinatura. '

SERPRO / DENATRAN

Assinado de formai
digital por VINÍCIUS
SILVA

LINHARES:025844l'3302
Dadòs:2!021.07.01'

12:46:20 -03'00'
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Não

Micro Empresa

FOLHA n

Ministério da Economia j
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão |
I

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
I

Declaração !
Declaramos para os fins previstos na Lei n- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
39.232.093/000M5 j

Razão Social: VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA

''lome Fantasia:
' . ! 'ISituação do Fornecedor: Credenciado DatadeVencimento do Cadastro: 03/03/2022

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI:

Porte da Empresa:

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: ^ Nada Consta

1

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadas^
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica '

III >Regularidade Fiscal e|Tráballiista Federal

Receita Federal e PGFN'

FGTS

Trabalhista (http://www.t5Ljus.br/certida0)

Validade:

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital
Receita Municipal

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômicd-Financeira

Validade:

Validade:

Validade:

28/12/2021
11/08/2021
27/12/2Ó21

16/07/|2021
29/09/2Ó21

30/04/2022

Esta declaração éuma simples consulta enão tem efeito legh
Emitido em: 08/07/2021 12:59
CPF: 025.844.133-02 Nome: yih
Ass:

ICIUS SILVA LINHARES

1 de 1



Data da consulta: 05/04/2021 11:22:34

fOlfí:;!». ídèRíifíGaçao do èpfttnWnté - í
——: : :

CNPJ: 39.2SS:033/0001-15

Nome EíTipresarial: V R ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Síttraçiào no SiMÈI: NÃO enquadracio no SIMEI

j

Penôdds'Aníériortó^~ ' ^

Opções pelo Simples Nacional em períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramèntòs no.SlMEI em Períodos Anteriores: Não Existém

.Hv^5os;füturos^;{Símpés Nadona!|

Não Existem

Futuros (Slfv

Não Existem

' '1

i if

.1 ,

fm^

FOLHA n«_ iâi-

.4; .-ii •

ÚT^ãZiL

''ji-,Jtj--.vi
i.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
I

Publicado em: 23/11/2020 | Edição: 223 ISeção; 11 Página: 8

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial d© Desburocratizaçâo, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo
DIgital/Comité para Gestãoda RedeNacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

RESOLUÇÃO CGSIM N° 62, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020

^OLHA

Dispõe sobre a classificação de risco das atividades econômicas

sujeitas à vigilância sanitária e as^ diretrizes gerais para o
licenciamento sanitário pelos órgãos de vigilância sanitária dos
Estados, Distrito Federal e Municípios e altera a Resolução
CGSIM n° 55, de 23 de março de 2020.

O COMITÊ PARA GESTÃO DA REDE NACIONAL PARA ASiMPLIFiCAÇÃO DO REGISTRO E DA
LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS ENEGÓCIOS - CGSIM, consoante deliberação ocorrida em reunião ordinária
no dia 06 de novembro de 2020. no uso das competências que lhe conferem o § 7° do art 2° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de'dezembro de 2006, oparágrafo único do art. 2° da Lei n° 11.598, de 3de
dezembro de 2007, e o inciso! do art 2° do Decreto n® 9.927, de 22 de julho de 2019. e

CONSIDERANDO a Resolução da DiretoriaColegiada da Agência Nacional de VigilânciaSanitária
- RDC n° 153, de 26 de abrilde'2017, e suas alterações, que dispõe sobre a cLássificação de risco para as
atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, para fins de licenciamento: à Lei n® 13.874, de 20 de
setembro de 2019, que Institui a'Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; Decreto n® 10.178, de 18
de dezembro de 2019, que dispôs sobre novos conceitos para designar o |risco das atividades; e a
Instrução Normativa ANVISA n® 66, de 1® de setembro de 2020, resolve;

Art. 1® Os órgãos dos Estados. Distrito Federal e Municípios responsáveis pela regulação das
atividades econômicas sujeitasj ao licenciamento sanitário, quando da elaboração de normas de sua
competência pertinentes ao processo de licenciamento de empresários e pessoas jurídicas relativamente
à segurança sanitária, deverão atentar-se para o atendimento ao contido nesta Resolução, quanto às
definições, classificação de risco e procedimentos a serem executados, em atenção ainda às seguintes
premissas:

sanitário;

i - racionalizar, simplificar e uniformizar procedimentos e requisitos'relativos ao licenciamento

II - estimular e promover a Integração dos processos, procedimentos e dados aos demais
órgãos e entidades que compõem a Redesim: !

ill - eliminar a duplicidade de exigências;

IV - promover a linearidade do processo de registro e legalização de empresas, sob a
perspectiva do usuário;

V- promover o estímiulo à entrada única de dados cadastraise documentos;

VI - manter à disposição dos usuários, preferencialmente de forrna eletrônica, informações,

orientações e instrumentos que permitam conhecer, previamente, o processo e todos os requisitos a
serem cumpridos para obtenção do licenciamento sanitário, de acordo com a classificação de grau de
risco da atividade pleiteada;

VII - classificar as atividades econômicas conforme o grau de risco é estabelecer tratamento

jurídico adequado para cada unji deles; 1
VIII - adotar mecanismos para que as atividades econômicas classificadas como de nível de

risco II. médio risco, "baixo rjsco B" ou risco moderado tenham procedinientos para licenciamento
automático, a partir dos atos declaratórios;

IX - não realizar exigência de natureza documental ou formal, restritiva ou condicionante, que
' I

exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de licenciamento;



sanitária nas unidades federativas:

XI - definir localmente o prazo de validade da licença sanitária;
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X- reduzir o tempo necessário para o licenciamento empresarial junto aos órg iosdeyigilância

Xlí - promover as condições mínimas exigíveis para a segurança da vida das pessoas, do meio
ambiente e da propriedade, diante dos riscos adversos à segurança sanitária; e '

Xllí - orientar processos de trabalho em vigilância sanitária, no que se refere à priorização das
atividades. ' '

Art, 2° A presente Resolução pode ser suplementada pelos órgãos de vigilância sanitária
estaduais, distrital e municipais, considerando as especificidades inerentes às realidades locais, em
conformidade com as disposições aqui estabelecidas.

CAPÍTULO i
(

DAS DEFINIÇÕES

Art 3° Para os finsde aplicação desta Resolução, adotam-se as seguintes definições:

i - ações de pós-mercado: ações de verificação da conformidade dos produtos e serviços
sujeitos à vigilância sanitária'após a entrada no mercado, por meio de inspeções, notificações de eventos
adversos e desvio de qualidade, análises laboratoriais, levantamento e gestão de denúncias e informações
recebidas para a prevenção de riscos e agravos à saúde da população;

ca: o ramo de atividade Identificada a partir da Classificação Nacional de
e da lista de estabelecimentos auxiliares a ela associados, se houver,

regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA): ' '

ill - atos públicos :de liberação de atividades econômicas: quaisquer atosexigidos porórgão ou
entidade da administração pública, como condição para o exercício de atividade econômica, Inclusive o
início, a continuação eofim^ para a instalação, a construção, aoperação, a produção, ofuncionamento, o
uso. o exercício ou a realização, no âmbito público cu privado, de atividade, serviço, estabelecimento,
profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros, nos termos da Lei n°
13.874, de 20 de setembro de 2019;

I
iV - autoridade sanitária: servidor público legalmente investido de cbrhpeténcia para fiscalizar,

controlar e inspecionar matéria de interesse direto ou indireto para a saúde das pessoas e do melo
ambiente: -

V- boas práticaS| sari^itárias: conjunto de medidas que devem ser adotadas a fim de garantir a
qualidade sanitáriae a conformidadedos produtos e serviços com os regulamentos técnicos:

VI - empresa: upidade econômico-social organizada, de produção e circulação de bens e
serviços para o mercado, integrada por elementos humanos, técnicos e materiais:

Vil - empresário: pessoa que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou circulação de bens ou serviços;

' I i'
Vlii - empresa sem estabelecimento: atividade econômica exercida exclusivamente em

dependência de clientes oü contratantes, em local não edifícado, ou na residência do empresário, desde
que sem recepção ou atendimento de clientes:

I 'I
IX - estabelecimento empresarial' Local que ocupa, no todo ou em parte, um imóvel

individualmente identificado, edifícado, destinado a atividades relativas a bens, produtos e serviços sujeitos

às ações dos órgãos de vigiiâtjicia sanitária, por empresário ou pessoa jurídicà, de caráter permanente,
periódico ou eventual, Incluindo residências, quando estas forem utilizadas para a realização da atividade e

não for indispensável a existência de local próprio para seu exercício:

X - gerenciamento de risco sanitário: aplicação sistêmica e 'contínua do conjunto de
procedimentos, condutas e recursos, com vistas à análise qualitativa e quantitativa dos potenciais eventos

adversos que podem afetar a segurança sanitária, a saúde humana, a integridade profissional e o meio

ambiente, a fim de identificar, avaliar e propor medidas sanitárias apropriadas à minimização dos riscos;
I í

XI - grau de risco: nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física e à

saúde humana, ao meio ambiente em decorrência de exercício de atividade econômica;

II - atividade ecoríôrn

Atividades Econômicas (CNÁE)



Art. 4° Para efeltcde

das atividades econômicas:
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XII - inspeção sanitária: vistoria realizada presencialmente pela autoridade sanitária, que busca
Identificar, avaliar e intervir nos fatores de riscos à saúde da população, presentes Ina produçãp e
circulação de produtos, na prestação de serviços e na intervenção sobre o meio ambientp. inclusive^
trabalho:

XI!! - licença provisór a: documento emitido pelos órgãos de vigilâricia sanitária dos Estados.
Distrito Federal e Municípios para atividades de nível de risco II. médio risco, baixo risco B ou risco
moderado, que permite o início da operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro
empresarial, sem a necessidade de vistorias prévias, mediante declaração de ciência e responsabilidade,
podendo possuir outras denom nações, desde que possua a mesma função, e não se confunda com a
licença sanitária;

XIV - licença sanitária: documento emitido pelo órgão de vigilância sanitária competente que
habilita a operação de atividades específicas sujeitas à vigilância sanitária;

XV - licenciamento .sanitário: etapa do processo de registro e legalização, eletrônica ou
presencial que conduz o interessado a formalização da licença para o exercício' de determinada atividade
econômica, desde que qualificada em nível de risco II (médio risco) ou nível de risco III (alto risco), no
âmbito da vigilância sanitária;

' ||

XVI - produtoartesanaL- aquele produzido em escala reduzida com atenção direta e específica
dos responsáveis por sua manipulação. Sua produção é. em geral de origem familiar ou de pequenos
grupos, o que possibilita é fa'̂ orece a transferência de conhecimentos sobre técnicas e processos
originais; e ' ' '

XVII - responsável legal pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata de
constituição, incumbida de representar a empresa, ativae passivamente,nos atos Judiciais e extrajudiciais.

CAPÍTULO II

DA CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

icenciamento sanitário, adota-se a seguinte classificação do grau de risco

I - nível de risco I baixo risco, "baixo risco A", risco leve, irrelevante ou inexistente: atividades

econômicas cujo início do funcionamento da empresa ocorrerá sem a realização de vistoria préviae sem
emissão de licenciamento sanitário, ficando sujeitasà fiscalização posterior do funcionamento da empresa
e do exercido da atividade econômica; ,

II - nível de risco II. rnédio risco, 'baixo risco B' ou risco moderado: atividades econômicas que
comportam vistoria posterior ao início do funcionamento da empresa, de forrria a permitir o exercício
contínuo e regular da atividade econômica, sendo que para essas atividades será emitido licenciamento
sanitário provisório pelo órgão competente; e

ill - nível de risco ill ou alto risco: as atividades econômicas que exigem vistoria prévia e
licenciamento sanitário antes do iníciodo funcionamento da empresa.

§ 1® Para as atividades econômicas cuja determinação do risco dependa de informações, o

responsável legal deverá respotjider perguntas durante oprocesso de licenciamento, que remeterão para
o nível de risco II ou nível de risco III.

§ 2® O inicio do funcionamento da empresa de baixo risco não exime os responsáveis legais da

Instalação e manutenção dos

cabíveis.

requisitos de segurança sanitária, sob pena,ide aplicação de sanções

§ 3® O exercício de múltiplas atividades que se classifiquem em níveis de risco distintos, por um

mesmo estabelecimento, ensejará seu enquadramento no nível de risco mais elevado.

Art. 5® A definição do grau de risco, nos termos da presente Resolução, observará critérios

relativos á natureza das atividades, aos produtos e insumos relacionados às atividades e à freqüência de

exposição aos produtos ou serviços, cabendo atualização sempre que o contexto sanitário demandar,
considerando ainda:

1- atualização da tabela de CNAE pela CONCLA;



Art. 7® As atividades

irrelevante ou inexistente, ficam
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- mudanças tecnológicas e socioamblentaís que afetem processos produtivos irfdustriais ou

I I I
artesanais. bem como a prestação de serviços, e que alterem o risco sanitário 'relacionado qs ativídadej
econômicas; e

iil - alteração no perfil epidemiológico devido à introdução de novo agente ou mudança no

padrão de ocorrência de doenças e agravos relacionadas às atividades econômicas.

CAPÍTULO iil

DOS PROCEDiMENTOS

Art. 6° Para fins de segurança sanitária, classificam-se como de níyel de risco I, baixo risco,

'baixo risco A*. risco leve. irrelevante ou inexistente as atividades econômicas constantes no Anexo I da

Resolução CGSiM n" 51. de 11 de junho de 2019, e suas alterações.
I

§ V Os órgãos de vigilância sanitária dos Estados. Distrito Federal e'Municípios podem definir

sua classificação de atividades de nível de risco 1. baixo risco, 'baixo risco A', risco Leve. irrelevante ou

inexistente de acordo com as especificidades no território dos entes federativos.

§ 2° Conforme previsto no inciso üi. § 1°. art. 3® da Lei n° 13.874, de 20 de setembro de 2019, na

hipótese de existência de legislação estadual sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente

federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará notificação ao Ministério da Economia

sobre a edição de sua norma, que avaliará as condições da norma nos termos da Lei e das resoluções do

CGSIM.

econômicas de nível de risco i. baixo risco, 'baixo risco A', risco leve,

dispensadas de atos públicos de liberação da atividade econômica junto

aos órgãos de vigilância sanitária dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Parágrafo único, A dispensa dos atos públicos de liberação não exime'a atividade da fiscalização
• I I

dos órgãos de vigilância sanitária, em qualquer tempo ou enquanto forem exercidas atividades

econômicas, para verificação do cumprimento dos requisitos de segurança sanitária.

Art. 8° Para fins de segurança sanitária, qualificam-se como de nível'de risco ii. risco médio.
i| I

"baixo risco B' ou risco moderado as atividades econômicas constantes do Anexo i desta Resolução.

Parágrafo único. Os órgãos de vigilância sanitária dos Estados, Distrito Federal e Municípios

podem definir sua classificaçãoj de atividades de nível de risco li. médio risco, "baixo risco B' ou risco
moderado de acordo comas especificidades do seu território. ''

Art. 9° O licenciamento para atividades econômicas de nivel de risco ii. médio risco, "baixo risco

B" ou risco moderado deve ser simplificado, com a concessão de licença provisória, a partir do
fornecimento de dados e declarações do empresário, visando permitir o reconhecimento formal do
cumprimento dos requisitos 'exigidos aoexercício da atividade requerida. '

I
§ 1® O licenciamento simplificado dispensa vistoria prévia e autoriza o funcionamento da

atividade econômica, em caráter provisório, permitindo o início de operação do estabelecimento

imediatamente após o registro empresarial
j I

§ 2® O processo de licenciamento simplificado previsto no caput deverá ser preferencialmente

eletrônico, sendo inteíramerite executado em página do poder público na rede mundial de computadores.

§ 3® As informações e declarações prestadas pelo empreendedor tem por objetivo permitir o

reconhecimento formal do cumprimento dos requisitos de segurança sanitória. a saúde humana, a

integridade profissional e o meio ambiente. I

§4° Ofornecimentoijde informações edeclarações implica responsabilização, do responsável
legal, na implementação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária,'sob pena de aplicação de
sanções administrativas pelo órgão competente.

§ 5° A dispensa dá vistoria prévia não exime o empresário e o! responsável pelo uso do
estabelecimento do cumprimento das exigências técnicas na área de sua responsabilidade, bem como do

cumprimento e manutenção das medidas de segurança sanitária, sob pena de aplicação de sanções
administrativas e penais, quando for o caso. pelo órgão competente.
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Art. 10. Alicença pro>^lsória para aatividade econômica de nível de risco II, mécjlo risco, 'baixo
risco B" ou risco moderado, deve ser concedida uma única vez e por um prazo suficle
proprietário ou responsável legal tenha tempo hábil para obter a licença sanitária jun
vigilância sanitária competente.

Art. 11. Para fins de segurança, qualificam-se como de nível de risco lil, ou alto risco, as

atividades econômicas constantes do Anexo lidesta Resolução.

Parágrafo único. As atividades econômicas classificadas em nível de risco iü. ou alto grau de
risco, observarão a legislação vigente dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 12, Ocumprimento dos requisitos de segurança sanitária para o! exercício de determinada
atividade econômica poderá'ser|Verificado por meio de inspeção sanitária ou análise documental

§ 1° Para as atividades de nível de risco il, a inspeção sanitária ou análise documental ocorrerá

posteriormente ao licenciamento e ao conseqüente início da operação do exercício da atividade
econômica. | i

§ 2° Para as atividades de nível de risco iii, a inspeção sanitária ou análise documental ocorrerá

previamente ao licenciamento e ao conseqüente inícioda operação do exercício da atividade econômica.
I I

Art. 13. O gerenciamento do risco e a aplicação das boas práticas sanitárias devem ocorrer em

todas as atividades econôrnicas de interesse sanitário, de acordo com a legislação sanitária específica
vigente.

Art. 14. O licenciamento sanitário de atividades econômicas deverá ser preferencialmente
eletrônico e ocorrerá sempre que houver;

i - abertura da empresa ou alteração no registro empresarial na Junta Comercial do Estado;

li - alteração do grau de risco da atividade econômica;

iii - renovação da licença sanitária em função da expiração do prazo de validade: e

iV - regularização da empresa cuja licença sanitária nunca tenha sido solicitada ou tenha sido

indeferida ou cancelada.

Art. 15. O licenciamento sanitário de atividades econômicas classificadas como nível de risco ii

será realizado por meio do fornecimento de informações e declarações pelo responsável legaL visando
permitir o reconhecimento formal do cumprimento dos requisitos exigidos ao exercido da atividade
requerida.

§ 1® O licenciamento sanitário previsto no caput deverá ser preferencialmente eletrônico,

dispensando aapresentação de ^documentação física no órgão licenciador.
§ 2® As declarações previstas no caput deverão ser assinadas eletronicamente pelo responsável

legal, mediante usuário e senha cadastrados ou assinatura digital

§ 3° Na impossibilidade da execução do Licenciamento sanitário eletrônico, o processo será

realizado na sede da vigilância sanitária da área de abrangência.

§ 4® O fornecimento'de informações e declarações implica responsabilização, do responsável

legal, na implementação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, sob pena de aplicação de

sanções cabíveis.

Art. 16. integram a licença sanitária, sem prejuízo de outras informações adicionais, os seguintes
elementos: '

1 - o número do ato concessório;
i

li - o prazo de validade;

Iii - as declarações prestadas e os dados fornecidos pelos responsáveis legais da empresa; e

IV - as atividades econômicas e classes para as quais a empresa cumpre os requisitos técnicos

previstos nas resoluções vigentes.

Art 17. A licença sanitária, incluindo a provisória, poderá ser suspensa, como medida cautelar,
quando o interessado:



I - deixar de cumprir, nos prazos estabelecidos pela autoridade sanitária, as cone

para o exercício das atividades econômicas no ato de concessão da licença sanitária

legislação sanitária vigente;

II - deixar de cumprir as exigências emitidas pela autoridade sanitária;.
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ções impostas

e previstas nai

- apresentar documentação irregular, inapta ou eivada de vícios perante o órgão da vigilância
sanitária; e

IV - apresentar declarações falsas e dados inexatos perante o órgão da vigilância sanitária.

Parágrafo único. A suspensão da Licença determina a Imediata interdição do estabelecimento

até a regularização das pendências sanitárias descritas nos incisos I a IV.

Art. 18. A autoridade sanitária, no desempenho de suas atribuições e atendidas as formalidades

legais, tem livre acesso, em qualquer dia e hora, a estabelecimentos, ambientes e serviços de interesse

direto ou indireto para a saúde, para inspeção e aplicação de medidas de controle sanitário.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19.A emissão dá licença sanitária poderá estar condicionada aò pagamento das taxas ou
emolumentos nos termos da legislação específica dos Estados, Distrito Federal e Municípios, consideradas
as isenções legais.

Parágrafo único. O Microempreendedor Individual (MEI) possui Isenção de taxas, emolumentos e
demais custos relativos à abertura, à Inscrição, ao registro, ao alvará, à licença.jao cadastro e aos demais
itens relativos ao disposto na Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006.

Art. 20. Os órgãos de vigilância sanitária devem estabelecer o prazo de validade da licença, no
âmbito de sua competência, para as atividades econômicas de interesse sanitário.

Art 21.0 descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária,

nos termos da Lei n® 6.437,' de 20 de agosto de 1977 e suas atualizações, sem prejuízo das
responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

redação:

Art. 22. A Resolução CGSIM n° 55. de 23 de março de 2020, passa a vigor com a seguinte

"Art.8® Esta Resolução entra em vigor no dia 1° de setembro de 2021." (NR)

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor no dia 1® de dezembro de 2020.

ANEXO

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO

Presidente

ATIVIDADES ECONÒrf^lCAS DE NÍVEL DE RISCO II, MÉDIO RISCO. "BAIXO RISCO B' OU RISCO
MODERADO PARA FINS DE SEGURANÇA SANITÁRIA

Código
CNAE

Descrição da atividade
econômica ' ;|

Condição para classificação em nível de risco II,médio risco, 'baixo
risco B' risco moderado

1043-
1/00

Fabricação de margarina
e outras gorduras1 |
vegetais e de óleos não
comestíveis de animais

Desde que o produto fabricado não seja comestível

1061-
9/01

Beneficlamento de arroz
1

Desde que o beneficiamento do produto não seja Industrial

1063-
5/00

Fabricação de farinha|de
mandioca e derivados

Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

1064-
3/00

Fabricação defarinha|de
milho e derivados, exceto
óleos de milho |

Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

1065-
1/01

Fabricação de amidos e
féculas de vegetais

Desde que o polvilho, resultado do exercício da atividade econômica,
não seja diferente de produto artesanal



1069-
4/00

1071-
6/00

1081-
3/01

1099-
6/05

1122-
4/03

1731-
1/00

1732-
0/00

1733-
8/00

2014-
2/00

2019-
3/99

2029-
1/00

2071-

1/00

2091-
6/00

2093-
2/00

2219-
6/00

2222-
6/00

2312-
5/00

2341-
9/00

2349-
4/99

2591-
8/00

Moagem e fabricação de
produtos de origem
vegetal não
especificados
anteriormente

Fabricação de açúcar em
bruto :l

Beneficiamento de café

Fabricação de produtos
para infusão (chá, mate,
etc.) I

Fabricação de refrescos
xaropes e pós para
refrescos. exceto
refrescos de frutas

Fabricação de
embalagens de papel

Fabricação de ,
embalagens de cartolina
e papel-cartão

Fabricação de chapas e
de embalagens de,
papelão ondulado

Fabricação de gases
industriais

Fabricação de outros
produtos químicos
inorgânicos não
especificados
anteriormente

Fabricação de produtos
químicos orgânicos não
especificados
anteriormente

Fabricação de tintas,
vernizes, esmaltese
laças

Fabricação de adesivos e
selantes

Fabricação de aditivos de
uso industrial !

Fabricação de artefatos
de borracha não
especificados
anteriormente

Fabricação de
embalagens de material
plástico

Fabricação de
embalagens de vidro

Fabricação de produtos
cerâmicos refratários 1

Fabricação de produtos
cerâmicos não refratários
não especificados
anteriormente

Fabricação de !
embalagens metálicas

Desde que o resultado do exercício da atividade econò
diferente de produto artesanal

FOLHA n'> ^0'S

nica nao sej

Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

Desde que produto gerado não entre em contato com alimento e
não seja usado para embalar produto a ser esterilizado.

Desde que produto gerado não entre em contato com alimento ou
produto para saúde

Desde que produto gerado não entre em contato com alimento ou
produto para saúde

Desde que o gás fabricado não seja usado para fim terapêutico

Desde que o resultado do exercício da atividade não seja produto de
uso ou aplicação como aditivo de alimentos

Desde que o resultado do exercício da atividade não seja produto de
uso ou aplicação como aditivo de alimentos

Desde que o resultado do exercício da atividade não seja utilizado
parao revestimento interno de embalagens que entram em contato
com alimentos: e não sejam tintas, vernizes, esmaltes, laças,
pigmentos e/ou corantes que utilizam precursores no processo de
síntese química nestes compostos

Desde que o resultado do exercício da atividade não seja utilizado
para o revestimento interno de embalagens que entram em contato
com alimentos; e não sejam, adesivos, colas, decalques e selantes
para uso industrial e doméstico de origem animal, vegetal e sintética
que utilizam precursores no processo de síntese química destes
compostos

Desde que o resultado do exercício da atividade não seja aditivo
alimentarou insumofarmacêutico ou Insufno para cosméticos,
perfumes e produto de higiene ou insumo para indústria de produto
para saúde ou insumo para saneantes

Desde que não haja fabricação de preservativos e fabricação de
luvas para procedimentos médicos, odontológicos ou hospitalares

Desde que o resultado do exercício da atividade não seja
embalagem de material plástico que entra em contato com alimento
e/ou para diagnóstico de uso in vitro ou produto não estéril indicado
para apoio a procedimentos de saúde

Desde que não haja a fabricação de embalagens de vidro que
entram em contato com alimento

Desde que não haja a fabricação de produtos refratários utilizados
como embalagem que entra em contato cbm alimento

Desde que não haja a fabricação de produtos cerâmicos não
refratários utilizados como embalagem que entram em contato com
alimento

Desde que não haja a fabricação de embalagens metálicas que
entram em contato com alimento



2829-
1/99

3092-
0/00

3292-
2/02

3702-
9/00

3811-
4/00

3812-
2/00

3821-
1/00

3822-
0/00

4621-
4/00

4622-
2/00

4623-
1/05

4631-
1/00

4632-
0/01

4632-
0/02

4632-
0/03

4633-
8/01

4633-
8/02

4634-
6/01

4634-
6/03

4634-
6/99

4635-
4/03

Fabricação de outras
máquinas e
equipamentos de uso
geral não especificados
anteriormente, peças e
acessórios |

Fabricação de bicicletas
e triciclos não
motorizados, peças e
acessórios

Fabricação de
equipamentos e
acessórios para
segurança pessoal e
profissional

Atividades relacionadas a
esgoto, exceto a gestão
de redes I

Coleta de resíduos'não
perigosos

Coleta de resíduos
perigosos

Tratamento e disposição
de resíduos não
perigosos

Tratamento e disposição
de resíduos perigosos ;|

Comércio atacadista de
café em grão |

Comércio atacadista de
soja 'I

Comércio atacadista de
cacau , I

Comércio atacadista de
leite e laticinlos ' I

Comércio atacadista de
cereais e leguminosas
beneficiados

Comércio atacadista de
farinhas, amidos e fécülas

Comércio atacadista de
cereais e leguminosas
benefíciados, farinhas,
amidos e féculas. com
atividade de
fracionamento e , I
acondicionamento
associada

Comércio atacadista de
frutas, verduras, raízes!
tubérculos, hortaliças è
legumes frescos !

Comércio atacadista de
aves vivas e ovos i 1

Comércio atacadista de
carnes bovinas e suinás e
derivados 1

Comércio atacadista de
pescados e frutos 'do mar

Comércio atacadista de
carnes e derivados de
outros animais

Comércio atacadista de
bebidas com ativídadé de
fracionamento e
acondicionamento
associada

Folha no^
Desde que não haja fabricação deequipamentos, ace^órios e/ou
aparelhosou suas partes de uso ou aplicação médica,[hospitalar,
odontológica ou laboratorial destinadas aodiagnósticô.jjrevençâo.
apoio, tratamento ou reabilitação da saúde, inclusive qs dê"êdtrca^O;
física, embelezamento e correção estética; e não hajab^fabfteaçáo,
de esterilizadores para laboratórios, hospitais ou outros fins

Desde que não haja fabricação de triciclos não-motorizados. peças e
acessórios que serão utilizados como produtos para saúde

Desde que não haja no exercício da atividade a fabricação de
artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar

Desde que não haja no exercício da atividade a realização de
fracionamento. acondicionamento. embalagem e/ou rotulagem,
consideradas etapas do processo produtivo

Desde que não haja a realização de atividade de engarrafamento
e/ou rotulagem, consideradas etapas do processo produtivo, de
água mineral '



4635-
4/99

4637-
1/01

4637-
1/02

4637-
1/03

4637-
1/05

4637-
1/06

4637-
1/99

4664-
8/00

4711-
3/01

4711-
3/02

4721-
1/03

4722-
9/02

4724-
5/00

4789-
0/05

4789-
0/99

4930-
2/01

4930-
2/02

5211-
7/01

5211-
7/99

5510-
8/01

5510-
8/02

Comércio atacadista de
bebidas não
especificadas
anteriormente

Comércio atacadista de
café torrado, moído e
solúvel

Comércio atacadista dè
açúcar i

Comércio atacadista de
óleos e gorduras |

Comércio atacadista de
massas alimentícias 'I

Comércio atacadista de
sorvetes J

Comércio atacadista |
especializado em outros
produtos alimentícios rião
especificados
anteriormente

Comércio atacadista de
máquinas, aparelhos ej
equipamentos para uso
odonto-médico- ' ;|
hospitalar; partes e peças

Comércio varejista'de'
mercadorias em geral
com predominância de
produtosalimentícios -
hipermercados
Comércio varejista*,de •
mercadorias em geral,'
com predominância dé
produtos alimentícios •
supermercados !

Comércio varejista de
laticínios e frios

Peixaria

Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros'

Comércio varejista' de
produtos saneantes
domissanitários

Comércio varejista de
outros produtos não
especificados |
anteriormente

Transporte rodoviário de
carga, exceto produtos
perigosos e mudanças,
municipal '[

Transporte rodoviário,de
carga, exceto produtos
perigosos e mudanças,
intermunicipal.
interestadual e
internacional

Armazéns gerais -,
emissão de warrant

Depósitos de
mercadorias para
terceiros, exceto
armazéns gerais e
guarda-moveis

Hotéis

Apart-hotéis

polha

Desde que o resultado do exercício da atividadenão compreenda a
comercialização de produtos para a saúde

Desde que não h^a no exercício da atividade o transporte e/ou
armazenamento de medicamento, cosmético, perfume, produto de
higiene, saneante, produto para saúde, sangue, produtos que
necessitam de condições especiais de temperatura e umidade

Desde que não haja no exercício da atividácle o transporte e/ou
armazenamento de medicamento, cosmético, perfume, produto de
higiene, saneante, produto para saúde, sangue, produtos que
necessitam de condições especiais de terfipératura e umidade

Desde que não haja, no exercício da atividade, o armazenamento de
medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante,
produto para saúde, sangue e/ou produtos que necessitem de
condições especiais de temperatura e umidade

Desde que não haja, no exercício da atividade, o armazenamento de
medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante,
produto para saúde, sangue e/ou produtos que necessitem de
condições especiais de temperatura e umidade

^07



5510-
8/03

5590-
6/99

5612-
1/00

5620-
1/03

8129-
0/00

8512-
1/00

8513-
9/00

8599-
6/99

8622-
4/00

8630-
5/03

8630-
5/99

8650-
0/01

8650-
0/99

8690-
9/01

8690-
9/03

8690-
9/04

8690-
9/99

8711-
5/04

8711-
5/05

8720-
4/01

8800-
6/00

9312-
3/00

Motéis

Outros alojamentos não
especificados
anteriormente

Serviços ambulantes de
alimentação

Cantinas - serviçoside |
alimentação privativos

Atividades de limpeza
não especificadas '
anteriormente

Educação Infantil -;pré •
escola

Ensino fundamental

Outras atividades de
ensino não especificadas
anteriormente

Serviços de remoção de
pacientes, exceto os '
serviços móveis de i
atendimento a urgências

Atividade médica
ambulatorlal restrita a
consultas

Atividades de atenção
ambulatorlal não ' '
especificadas
anteriormente

Atividades de
enfermagem

Atividades de
profissionais da área dê
saúde não especificadas
anteriormente ,

Atividades de práticas
Integrativas e ;
complementares em
saúde humana '

Atividades de acupuntura

Atividades de podologla

Outras atividades de „
atenção à saúde humana
não especificadas'
anteriormente

Centros de apoio a
pacientes com câncer
com AIDS

Condomínios residenciais
para idosos (
Atividades de centros ^de
assistência psicossocíal

Serviços de assistência
social sem alojamento

Clubes sociais, esportivos
e similares

folha nO ^oC

Desde que não haja no exercício da atividade o procedimento de
esterilização de produtos relacionados à saúde; não haja a prestação
de serviços de reprocessamento por gás óxido de etileno (E.T.O) ou
suas misturas; não haja a prestação desen/içós de esterilização por
gás óxido de etileno ou suas misturas em hospital ou entidade a ele
assemelhada;

não haja a prestação de serviços de irradiação de alimentos por
radiação ionizante: não haja a prestação de/sérviços de esterilização
através de óxido de etileno (E.T.O) ouradiado ionizante; e não hega a
prestação de serviços de eliminação de micrò-oraanismos nocivos
por meio de esterilização em equipamentos médtco-hospitalares
e/ou outros

Desde gue não haja no exercício da atividadea realizaçãode
procedimentos invasivos '

Desde que não haja no exercício da atividacle a realização de
procedimentos invasivos

Desde gue não haja no exercício da atividadeia realizaçãode
procedimentos invasivos 'i

Desde gue não haja no exercícioda atividade a realização de
procedimentos invasivos i'

Desde que não haja no exercício da atividade a realização de
procedimentos invasivos



9313-
1/00

9321-
2/00

9601-
7/01

9602-
5/02

9603-
3/01

9603-
3/02

9603-
3/03

9603-
3/04

9603-
3/99

9609-
2/05

9609-
2/07

9609-
2/99

Atividades de
condicionamento físico

Parques de diversão e
parques temáticos'

Lavanderias

Atividades de estética e
outros serviços de jl
cuidados com a beleza

Gestão e manutenção cie
cemitérios

Serviços de cremação

Serviços de
sepultamento

Serviços de funerárias

Atividades funerárias e
serviços relacionados
não especificados ,
anteriormente

Atividades de sauna e
banhos

. I
Alojamento de animais
domésticos

Outras atividades de
serviços pessoais não
especificadas
anteriormente

folha n"

Desde que o exercício da atividade não compreenda lavanderia,
autônoma e independente de outro estabelecimento, que processa
roupa hospitalar I

Desde c^ue não haja no exercício da atividade a realização de
procedimentos invasivos

'I , '

Desde cjue não haja no exercício da atividade a realízação de
procedimentos invasivos i

ANEXO II

ATIVIDADES ECONÔMICAS DE NÍVEL DE RISCO III OU ALTO RISCO PARA FINS DE SEGURANÇA
SANITARIA

Código
CNAE

Descrição da atividac
'

|i
e econômica ''

|Condição para
classificação em nível
de risco III ou alto risco

0892-
4/03

Refino e outros tratamentos do sal
•|

1031-
7/00

il '!
Fabricação de consen/as de frutas |

1032-
5/01

' 1
Fabricação de conservas de palmito '

1032-
5/99

1 i|
Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito

1 li .1

•

1041-
4/00

'

Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho ;

1042-
2/00

Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

1043-
1/00

i 1

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não
comestíveis de animais

1053-
8/00

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis ,

1061-
9/01

Beneficiamento dé arroz !
1

1061-
9/02

Fabricação de produtos do arroz 1

1062-
7/00

'1 1
Moagem de trigo e fabricação de derivados '

'

1063-
5/00

Fabricação de far!nha;jde mandioca ederivados ,
1064-
3/00

Fabricação de farinha'
1

de milho e derivados, exceto óleos de milho !



1065-
1/01

1065-
1/02

1065-
1/03

1069-
4/00

1071-
6/00

1072-
4/01

1072-
4/02

1081-
3/01

1081-
3/02

1082-
1/00

1091-
1/01

1092-
9/00

1093-
7/01

1093-
7/02

1094-
5/00

1095-
3/00

1096-
1/00

1099-
6/02

1099-
6/03

1099-
6/04

1099-
6/05

1099-
6/06

1099-
6/07

1099-
6/99

1121-
6/00

1122-
4/03

1122-
4/04

1122-
4/99

1731-
1/00

1732-
0/00

1733-
8/00

1742-
7/01

Fabricação de amidos e féculas de vegetais

Fabricação de óleo de milho em bruto

Fabricação de óleoide milho refinado

Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não
especificados anteríorrhente

Fabricação de açúcar em bruto

Fabricação de açúcar de cana refinado

Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba

Beneficlamento de café

Torrefaçâo e moagem 'de café

Fabricação de produtos à base de café

Fabricação de produtos de panifícação industrial

Fabricação de biscoitos e bolachas

Fabricação de produtbs derivados do cacau e de chocolates

Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes

Fabricação de massas alimentícias

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

Fabricação de alimentos e pratos prontos

Fabricação de pós-alirhentícios

Fabricação de fermentes e leveduras

Fabricação de gelo comum

Fabricação de produtos para infusão (chá. mate, etc.)
I 'I

Fabricação de adoçantes naturais e artificiais

Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares

Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente i

Fabricação de águas envasadas

Fabricação de refrescòs. xaropes e pós para refrescos, exceto
refrescos de frutas .1

Fabricação de bebidas isotônicas

Fabricação de outras bebidas não alcoólicas não especificadas
anteriormente 1

Fabricação de embalagens de papel

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão

Fabricação de cha'pas e de embalagens de papelão ondulado

Fabricação de fraldas descartáveis

FOLHA
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1742-
7/02

Fabricação de absorventes higiênicos
ruLHA

^ í
2014-
2/00

Fabricação degases incJustriais 1
' 1 1

2019-
3/99

Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados
anteriormente ] j

-—/í—— (

2029-
1/00

Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados |
anteriormente ] 1

2052-
5/00

Fabricação de desinfestantes domissanitários ]

2061-
4/00

'1 1
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

2062-
2/00

Fabricação de produtos de limpeza epolimento i|
2063-
1/00

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene '
pessoal '1

2071-

1/00
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e laças i

2091-
6/00

Fabricação de adesivos e selantes

2093-
2/00

Fabricação de aditivos jde uso industrial
2110-
6/00

Fabricação de produtos farmoquímicos
'1 1

2121-
1/01

Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

2121-
1/02

Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 1

2121-
1/03

Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano i
,

2123-
8/00

Fabricação de preparações farmacêuticas '
'i

2219-
6/00

Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente;|
2222-
6/00

1 i
Fabricação de embalagens de material plástico i

t

2312-
5/00

Fabricação de embalagens de vidro '
I

2341-
9/00

Fabricação de produtos cerâmicos refratários

2349-
4/99

Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados '!
anteriormente ||

2591-
8/00

Fabricação de embalagens metálicas il
' :i 1

2660-
4/00

Fabricação de aparelHos eletromédicos e eletroterapêuticos e 1
equipamentos de irradiação '

2829-
1/99

Fabricação de outras rnáquinas e equipamentos de uso geral não ,|
especificados anteriormente, peças e acessórios

3092-
0/00

Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e
acessórios j ,

3250-
7/01

Fabricação de instrurrientos não eletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odohtológico e de laboratório 1

3250-
7/02

Fabricação de mobiliáriopara uso médico, cirúrgico, odontológico e dè
laboratório ,| I

3250-
7/03

Fabricação deaparelt\|os e utensílios para correção dedefeitos físicos '
e aparelhos ortopédicps em geral sob encomenda

3250-
7/04

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos;
e aparelhos ortopédicps em geral, exceto sob encomenda

3250-
7/05

Fabricação de materiais para medicina e odontologia

3250-
7/07

:| 1
Fabricação de artigos ppticos

3250-
7/09

Serviço de laboratório óptico |•



3291-
4/00

3292-
2/02

3299-
0/06

3600-
6/02

4632-
0/03

4635-
4/03

4639-
7/02

4644-
3/01

4645-
1/01

4645-
1/02

4645-
1/03

4646-
0/01

4646-
0/02

4649-
4/08

4649-
4/09

4664-
8/00

4771-
7/01

4771-
7/02

4771-

7/03

4930-
2/01

4930-
2/02

5211-
7/01

5211-
7/99

5620-
1/01

6203-
1/00

7120-
1/00

7500-
1/00

8122-
2/00

8129-
0/00

8292-
0/00

8511-
2/00

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

Fabricação de equipanientos e acessórios para segurança pessoal e
profissional I

Fabricação de velas, inclusive decorativas

Distribuição de água por caminhões

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas. :
amidos e féculas. com ^ividade de fracionamento e
acondicionamento associada

Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

Comércio atacadista dè produtos alimentícios em geral, com atividade
de fracionamento e acondicionamento associada

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Comércio atacadista de produtos odontológicos

Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar ' '|

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada I

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospi^lar; partes e peças

Comércio varejista'de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas 1

Comércio varejista,de produtos farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas I

Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal •\

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicjpal. interestadual e internacional

Armazéns gerais - emissão de warrant

I.
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
empresas 1

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não
customizáveis 1

Testes e análises técnicas

Atividades veterinárias

Imunização e controle de pragas urbanas

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Envasamento e empacotamento sob contrato

Educação infantil - creche

FOLHA 11"
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8610-
1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a urgências /

8610-
1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares
para atendimento a urgências

=f=F
8621-
6/01

UTI móvel
'

8621-
6/02

Serviços móveis de ate
1

ndimento a urgências, exceto por UTI móvel 1
i

8630-
5/01

Atividade médica ambiilatorial com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos

8630-
5/02

Atividade médica ambijlatorial com recursos para realização de i
exames complementares '

8630-
5/03

Atividade médica ambúlatorial restrita aconsultas
i

8630-
5/04

Atividade odontológica
•

8630-

5/06
Serviços de vacinação e imunização humana

8630-
5/07

Atividades de reprodução humana assistida
'1

8630-
5/99

Atividades de atenção ambúlatorial não especificadas anteriormente '

8640-
2/01

Laboratórios de anatorliia patológica ecitológica
8640-
2/02

Laboratórios clínicos

1

1

8640-
2/03

Serviços de diálise e nt ifrologla

8640-
2/04

Serviços de tomografia

8640-
2/05

Serviços de diagnóstico por Imagem com uso de radiação lonizante, :
exceto tomografia | i

8640-
2/06

.1 1!
Serviços de ressonância magnética ,

1 1

8640-
2/07

Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante.
exceto ressonância magnética

8640-
2/08

Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG. EEG e outros
exames análogos |

8640-
2/09

Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros
exames análogos |

8640-
2/10

Serviços de quimioterapia

8640-
2/11

1
Serviços deradloterap^ia

8640-
2/12

Serviços de hemoterapia
1

8640-
2/13

Serviços de litotripsia
•

8640-
2/14

Serviços de bancos de células e tecidos humanos ,

8640-
2/99

Atividades de serviços de complementação diagnostica e terapêutica
não especificadas anteriormente

8650-
0/01

Atividades de enfermagem

8650-
0/07

Atividades de terapia ienutrição enteral eparenteral
8650-
0/99

Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas
anteriormente ' |

8690-
9/02

Atividades de bancos Le leite humano
8690-
9/99

Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas
anteriormente |

8711-

5/01

1 1
Clínicas e residências'geriátricas

1



8711-
5/02

8711-
5/03

8712-
3/00

8720-
4/99

8730-
1/01

8730-
1/99

9601-
7/01

9602-
5/02

9603-
3/05

9609-
2/06

9609-
2/99

Instituições de longa permanência para Idosos

Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e
convalescentes •!

Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a
paciente no domicílio i

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de
distúrbios psíquicos,deficiência mental e dependência química e
grupos similares não especificadas anteriormente

Orfanatos

- !l.
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e
particulares não especificadas anteriormente

Lavanderias

Atividades de estética,e outros serviços de cuidados com a beleza

Serviços de somatoconservação

j IServiços de tatuagem ,e colocação de plercíng

Outras atividades de serviços pessoais não especificadas
anteriormente ' 1

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certifícada.
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Mensagem de Veto

Conversão da Medida Provisória n» 881. de 2019

Regulamento Vigência

Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI 13.B74. DE 2Q DE SETEMBRO DE 2019

FOmA n®.

Rubric

Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece
garantias de livre mercado; altera as Laís 10.406, de 10 de janeiro
da 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976,11.598, de
3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de Julho de 2012, 6.015, de 31
de dezembro de 1973,10.522,<de 19 de Julho de 2002,8.934, de 18 de
novembro 1994, o Decreto-Lel n'* 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lel n°
5.452, de de maio de 1943; revoga a Lei Delegada n° 4, de 26 de
setembro de 1962, a Lei n° 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e
dispositivos do Decreto-Lel n*? 73, de 21 de novembro de 1966; e dá
outras providências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saberqueo Congresso Nacional decreta e eusanciono a seguiríte Lei:

CAPÍTULO i

DISPOSIÇÕES GERAIS i

Art. 1^ Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas,de proteção ã livre Iniciativa e ao livre
exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador,nos termos do indso iVdo caout do

,' art, 1°. do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.

§ 1° O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho
nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio,
juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente.

§ 2° interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fó e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as
normasde ordenação pública sobreatividades econômicas privadas. i

§ 3° O disposto nos arts. 1^ 2°,3" e 4** desta Lei não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado o incisoX do caput do
art. 3«.

§ 4** O disposto nos arts. 1",2", 3" e 4" desta Lei constituinorma gerai de direitoeconômico, conformeo disposto no inciso i do caout e nos §§
1°. 2°. 3° e 4" do art. 24 da Constituição Federai, e será observado para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados
pelos Estados, pelo Distrito Federai e pelos Muriiciplos, nos termos do § 2^deste artigo.

§ 5° O disposto no inciso iXdo caput do art 3" desta Lei não se aplica aos Estados, ao DistritoFederal e aos Municípios, exceto se:

1- o ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federai; ou
1 '

li • o ente federativo ou o órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso iXdo caput do art. 3*^ desta Lei por meio de
instrumento válido e próprio.

§ 6° Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a
permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o piano, o registro e os demais atos exigidos,sob qualquer denominação, por órgão ou
entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercido de atividade econômica, inclusive o inicio, a

. ' continuação e ofim para a instalação, a construção, aoperação, a produção, oftincionamento, ouso, o exercício ou a realizado, no âmbito público
.^ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação,produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

Art. 2" São princípios que norteiam o disposto nesta Lei;

i • a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas; '

11 - a boa-fé do particular perante o poder público;

lii - a Intervenção subsidiária e excepcionai do Estado sobre o exercício de atividades econômicas; e

I '
iV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso IV do caput deste artigo, limitados a questões
de má-fé, hipersuficiôncia ou reincidôncia.

CAPÍTULO II

DA DÉCLARAÇAO de DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA

Art. 3*^ São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica,essenciais para o desenvolvimentoe o crescimento econômicos do País, observado o
disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

i • desenvolver atividade econômica de ibaixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros
consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica;

li • desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana. Inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças
ou encargos adicionais, observadas:
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a) as normas de proteção ao melo ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sosse^ o público;

'as*norma5*tl0b) as restrições advindas de contrato, de'
direito real, Incluídas as de direito de vizinhança;, e

regulamento condominial ou de outro negócio Jurídico, bem como as d( corri

c) a legislação trabalhista;

III - definir livremente, em mercados não
demanda;

regulados, o preço de produtos e de serviços como consequôncla de alterações da oferta e da

I

IV • receber tratamento Isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade
econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas
análogas anteriores, observado o disposto em regulamento;

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de Interpretação do
direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição
legal em contrário;

Vi - desenvolver, executar, operar oucorrierclailzar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas ínfralegais se tomarem
desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado Intemacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que
disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos;

I

Vil - (VETADO);

Vlli • ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma aaplicar todas as regras de direito empresarial apjenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública;
IX • ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei,

apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e Imediatamente do prazo máximo
estipulado para a análise deseu pedido e deque, transcorrido o prazo fixado, o silônclo daautoridade competente importará aprovado tácita para
todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei; ÍVide Decreto n" 10.178. de 2019^ Vlaéncla

i '
X • arquivar qualquer documento por melo de microfilme ou por melo digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento,

hipótese em que se equlparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público;

XI - não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de
atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que;

a) (VETADO); j
b) requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda

para execução da referída medida;

c) utiiize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiríam Independentemente do empreendimento ou daatividade econômica solicitada; j
d) requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação além daquelas diretamente Impactadas pela atividade

econômica; ou

e) mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional. Inclusive utilizada como melo de coação ou intimidação; e

(
Xii - não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei.

§ 1° Para fins do disposto no inciso i do caput deste artigo:

I - ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação de atividades de baixo risco a ser observada na ausência de legislação
estadual, distrital ou municipal específica;

II - na hipótese de ausência de ato do PocJer Executivo federal de que trata c inciso i deste parágrafo, será aplicada resolução do Comitê para
Gestão da Rede Nacional para a Simplificaçãó|do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSiM), Independentemente da aderência
do ente federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim); e

III - na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades da baixo risco, o ente federativo
que editar ou tivereditado norma específica encaminhará notificaçãoao Ministério da Economiasobre a edição de sua norma.

I I
§ 2° A fiscalização do exercício dó direito de que trata o inciso 1do caput deste artigo será realizada posteriormente, de ofício ou como

conseqüência de denúncia encaminhada à autoridade competente.

§ 3° O disposto no inciso ili do caput deste artigo não se aplica:

i - às situações em que o preço de produtos e de serviços seja utilizado com a finalidade de reduziro valor do tributo, de postergar a suaarrecadação ou de remeter lucros em forma dej custos ao exterior; e
II - à legislação de defesa da concon-ência, aos direitos do consumidor e às demaisdisposições protegidas porleifederai.

§-^°-Pera fine do disposto ne irteise-VII de eaput-deete-artige, entende-se come restrite e grupo euja-quantidade de integrantes nãe seja
superior aos limites espeeíflees estabeleeides para a prática da modalidade de implen[^entaçãq,-teste eu oferta, eenferme estabelecido em perteria
do-Seeretárie Cspeeial-de-Predutividade, Emprego e Oompetitividade do Ministério da Ceenemia. (Revogado pela Medida PrevÍ8ória-rt°-91Sdfi
2019>- ÍRevoQado pela Lei 14.011. da 2020)

§ 5" Odisposto no inciso Viil do caput deste artigo não se aplica à empresa pública e à sociedade deeconomia mista definidas nos 9rt9i 3°. 0
4^ da Lei n" 13.303. de 30 de iunho de 2016. :

I

§ 6° O disposto noinciso IX docaput desteartigo nãose aplica quando:



I - versar sobre questões tributáriasde qualquer espécie ou de concessão de registrode marcas;

II - a decisão Importar em compromisso financeiro da administração pública; e

III' houver objeção expressa em tratado em vigor no País.

§7** Aaprovação tácita prevista no inciso |lX do caput deste artigo não se aplica quando atitularidade da solicitação for de a&ente público ou
de seu cônjuge,companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidadeou afinidade, até o 3° (terceiro) grau, dirigida a autoridade
administrativaou políticado próprioórgão ou entidade da administração pública em que desenvolva suas atividades funcionais.

§ 6^ O prazo a que se refere o inciso IX do caput deste artigoserá definido pelo órgão ou pela entidade da administração públicasolicitada,
observados os princípios da Impessoalidade e dá eficiência e os limites máximos estabelecidos emregulamento.

§9° (VETADO).

§ 10. Odisposto no Inciso XI docaput deste artigo não se aplica às situações de acordo resultantes dé Ilicitude.

§ 11. Para os fins do Intíso XII do caput deste artigo, é Ilegal delimitar prazo de validade de certidão emitida sobre fato imutável. Inclusive
sobre óbito.
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§ 12. O disposto rw-incIeo-IX-do-eaput não ae-apllca àe-atividados cefn-tmpBcto-sigr^ificative no melo ambiente,' eorrforme-eetabeteeide-pete
órgão ambíental-eempetente;—flneluído-pela Medida Provisória n° 915. de 20191

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de Início da exigência de que trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a
metodologia da análise deImpacto regulatórío, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses em que seráobrigatória sua realizado
e as hipóteses em que poderá ser dispensada.

DAS

CAPITULO III

DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

Art. 4^ É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação de norma
pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, excetose em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitaro abuso do poder
regulatórío de maneira a. Indevidamente;

I- criarreserva de mercadoao favorecer, na regulação, grupoeconômico, ou profissional, em prejuízò|dos demais concomentes;

II - redigirenunciados que Impeçama entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado;

III - exigirespecificação técnica que não seja necessária para atingiro fim desejado;

IV • redigir enunciados que Impeçam ou retardem a Inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios,
ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco;

V - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;

VI • orlardemanda artificial ou compulsóriade produto, serviço ou atividade profissional. Inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros;

VII - Introduzirlimites à livreformação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas;

VIII • restringiro uso e o exercícioda publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas
em lei federal; e

IX • exigir, sob o pretexto de Inscrição tributária, requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar os efeitos do inciso I do caput do art. 3"
desta Lei.

capItulo IV

DAANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRÍO

Art. 5** As propostas de edição e de alteração de atos normativos de Interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços
prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da
realização de análise de Impacto regulatórío, [que conterá Informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a
razcabllldade do seu Impacto econômico. ÍReoulamentot

CAPÍTULO V

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6° Fica extinto o Fundo Soberano do'Brasil (FSB), fundo especial denatureza contábil e financeira, vinculado aoMinistério daEconomia,
criado pela Lei n" 11.887. de24dedezembro dé2008.

Art. 7° A Lei n° 10.406. de 10 de lanelro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 49-A. A pessoa jurídicanão se confunde com os seus sócios, associados, instituldoresou administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um Instrumento lícito de alocação e segregação de
riscos, estabelecido pela lei coma finalidade de estimularempreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda
e inovação em benefício de tòdos;"

'Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber Intervir no processo,
desconslderá>la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores oúde sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ouIndiretamente pelo abuso.



§ 1° Paraos fins dodisposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídlcía com o propõ
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2" Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterlzads

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sôclo ou do administrador ou vice-versa;

II • transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestaçôes, exceto os de valor proporcionalmente
Insignificante; e i

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3° O disposto no caput e nos §§ 1^ e 2'̂ deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa Jurídica.

§ 4^ A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza
a desconsideração da personalidade da pessoa Jurídica.

§ 5** Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade oríginal da atividade econômica
específica da pessoa Jurídica.* (NR)

"Art. 113 1
S1° A interpretação do negódo Jurídicodeve lhe atribuir o sentido que:

I- for confirmado pelo comportamento daspartes posterior à celebração do negócio; |

II • corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - conesponder à boa-fé;

IV - formais benéfico à parte que rião redigiu o dispositivo, se identificávõl; e

V • corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, Inferida das demais
disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as Informaçõesdisponíveis no momento
de sua celebração.

§ 2" As partes poderão livremente pactuar regras de Interpretação, de preenchimento de lacunas e de Integração dos
negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.' (NR)

'Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

I
Parágrafoúnico. Nas relações contratuais privadas, prevalecerãoo princípio da intervenção mínima e a excepcionalldade
da revisão contratual." (NR)

•Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos
concretos que justifiquem o afàstamento dessa presunção, ressalvados os regimes Jurídicos previstos em leis especiais,
garantido também que; i

I '

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a Interpretação das cláusulas negociais e de
seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II• a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e obsen/ada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada."

"Art 980-A !
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ito de lesar

6 7° Somente o patrimônio'social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade
limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio 'do titular que a constitui,
ressalvados os casos de fmude.' (NR)

"Art. 1.052 J

6 í° A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.

§2" Se for unlpessoal, apllcar-sJão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre
o contrato social.* (NR)

"CAPÍTULO X

DO FUNDO DE INVESTIMENTO

'Art. 1.SSB-C. O fundo de Investiníento é umacomunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza
especial, destinado à aplicação ern ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza.

§ 1** Não se aplicam ao fundo de investimentoas disposições constantes dos arts. 1.314 ao 1.356-Adeste Código.

§ 2" Competirá à Comissão de ValoresMobiliários disciplinaro disposto no caput deste artigo.

§3° Oregistro dos regulamentoJ dos fundos de Investimentos na Comissão de Valores Moblllárlòs écondição suficiente
para garantir a sua publicidade e á oponlbliidade de efeitos emrelação a terceiros.'



•Art. 1.368-0. O regulamento do fundo de Investimento poderá, observado o dispostona regulamentação
0 § 2^ do art 1.368-C desta Lei, estabelecer

1- a limitação da responsabilidade de cada Investidor ao valor de suas cotas;
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II - a limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de
Investimento, perante o condomínioe entre sl, ao cumprimentodos deveres particulares de cada um, sem solidariedade;
e

III • classes de cotas com direitos é obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada
classe.

§ 1° A adoção da responsabilidade limitada porfundo de Investimento constituído sem a limitação de responsabilidade
somente abrangerá fatos ocorridos' apósa respectiva mudança emseu regulamento.

§ 2° A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos
inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de Investimento e a natureza de obrigaçãode meiode seus
serviços.

§ 3° O patrimônio segregado referido no inciso III do caput.deste artigo só responderá por obrigações vinculadas â
classe respectiva, nos termos do regulamento.'

i|
'Art. 1.368-E. Os fundos de Investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e conb^tuais por eles
assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem peles prejuízos que
causarem quando procederem corn dolo ou má>fé.

§ 1° Se o fundode investimento (»m limitação de responsabilidade não possuirpatrimônio súficiente para responder por
suas dívidas,aplicam-seas regras de Insoivãncia previstasnos arts. 955 a 965 deste Código.

§ 2° A insoivãncia pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de
investimento, nos termos de seu regulamento, ou pela Comissão de Valores Mobiliários.' i

'Art. 1.368-F. O fundo de Investimento constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores
Mobiliários deverá, no que couber, seguir as disposições deste Capítulo.'"

Art. 6°O art. 05 da Lei n"6.404.de 15 de dezembrode 1976. passa a vigorarcom as seguintes altera^es:

"Art. 85 !
í

^ 1° A subscrição poderá ser feita, nas condições previstas no prospecto, por carta à instituição, acompanhada das
declarações a que se refere este artigo e do pagamento da entrada.

§ 2^ Será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere o caput deste artigo na hipótese de oferta
pública cuja liquidação ocorra por
de valores mobiliários." (NR)'

Art. 9® O art.

"Art. 4®

meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados

passa a vigorar acrescido do seguinte § 5®:

§ 5® Atodo Poder Executivo federai disporá sobre a classificação mínimade atividades de babco risco, válida para todos
os Integrantes da Redesim, observada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, hipótese em que a
autodeclaraçãode enquadramentoserá requerimento suficiente, até que seja apresentada provaem contrário." (NR)

, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2®-A;

I I
"Art. 2®-A. Fica autorizado o armazenamento, em melo eletrônico, óptico ou equivalente, dei documentos públicos ou
privados, compostos por dabos bu por imagens, observado o disposto nesta Lei, nas legislações específicas e no
regulamento.

§ 1® Após a digitalização, constatada a Integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, o
original poderá ser destruído', res^ivados cs documentos de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na
legislação específica. ,

§ 2® O documento digital 8'a sua reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo corri o disposto nesta Lei e na
legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, inclusive para
atender ao poder fiscaiizatório do Estado.

§ 3® Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados em meio
eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados.

§ 4® Os documentos digitalizados conforme o disposto neste artigo terão o mesmo efeito jurídico conferido aos
documentos microfilmados, nos termos da Lei n° 5.433. de 8 de maio de 1968. e de regulamentação posterior.

§ 5® Ato do Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá código de autenticação verificável.

§6® Ato do Conselho MonetáriojNacional disporá sobre ocumprimento do disposto no §1® deste artigo, relativamente
aos documentos referentes a operações e transações realizadas no sistema financeiro nacional.

§ 7® É lídta a reprodução de documento digital, em papeiou em qualquer outro melo físico,'que contiver mecanismo de
verificação de integridade e autenticidade, na maneira e com a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular o
ônus de demonstrar Integraimenté a presençade tais requisitos.

Art. 10.

v\r



§ 8" Para a garantia de preservação da Integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documento:
usada certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP^Brasil).'

I '
Art. 11.0 Decreto-LeI n** 9.760. de 5 de setembro de 1946. passa a vigorar com as seguintes alterações:
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'Art. 14. Da decisão proferida pelo Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria
Especial de Desestatização, Deslhvestimento e Mercados do Ministério da Economia será dado conhecimento aos
recomentes que, no prazo de 20 |(vinte) dias, contado da data de sua ciência, poderão Interpor recurso, sem efeito
suspensivo, dirigido ao superior hierárquico, em última Instância.'(NR)

•Art. 100.

6 5° Considerada Improcedente á Impugnação, a autoridade submeterá o recurso à autoridade superior, nos termos
estabelecidos em regulamento.

(NR)

"Art. 216. O Ministro de Estado^ da Economia, diretamente ou por ato do Secretário Especial de Desestatização,
Desinvestimento e Mercados dó Ministério da Economia, ouvido previamente o Secretário de Coordenação e
Governança doPatrimônio da'União, editará os atos necessários à execução dodisposto nesteDecreto-Lel.' (NR)

Art. 12. O art. 1® da Lei n" 6.015. de 31 de dezembro de 1973. passa a vigorar acrescido do seguinte § 3®:

"Art. 1® !

S 3® Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões
tecnológicos estabelecidos em regulamento." (NR) ,

Art. 13. ALei n° 10.522. de 19 de julho dJ2002. passa avigorar com as seguintes alterações:
1

'Art. IS-A. Comitê formado de Integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará enunciados
de súmula da administração tributária federal, conforme o disposto em ato do Ministro dè; Estado da Economia, que
deverão ser observados nos atos administrativos, normativos e declsórios praticados pelos referidos órgãos.'

"Art. 19. Fica a Procuradorla-Gera! da Fazenda Nacionaldispensada de contestar, de oferecer contramazões e de Interpor
recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já Interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na
hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:

IL- tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no
mesmo sentido do pleito do particular;

IV- tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do
particular;

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista
enunciado de súmula vincuiante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionaiidade;

VI - tema decidido pelo Supremo [Tribunal Federal, em matéria constitucional, oupelo Superior Tribunal de Justiça, pelo
Tribunal Superior do Trabalho,J pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando;

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios
definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e i

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributáriafederal de que trata o art. 18-Adesta Lei.

g 3® (Revogado);

§ 4® (Revogado); i

§ 5® (Revogado);

§7® (Revogado). j
§ 8® O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que examina a juridicidade de proposições normativas não
se enquadra no disposto no Inciso II do caput deste artigo.



§ 9*> A dispensa de que tratam os Incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser estendida a tema não abr:
julgado, quando a ele forern aplicáveis os fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradí(jurísprudãncla consolidada, desde j^ue Inexista outro fundamento relevante que justifique aimpugnação em juf:
§10.0 disposto neste artigo estende-se, noque couber, aos demaismaios de impugnação âs decisõesJudlcli fs.

§ 11. O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da Procuradorla-Geral da Fazenda
Nacional devam atuar na qualidade de representante judiciai ou de autoridade coatora.

I

§ 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Prccuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum
acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses previstas neste
artigo e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no art. 190da Lei n" 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil).

§ 13. Sem prejuízo do disposto no § 12 deste artigo, a Procuradoría-Gerai da Fazenda Nacional regulamentará a
celebração de negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judiciai
da dívida ativa da União.' (NR)

"Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federai do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado:

i-odisposto no parecer aque se jrefere oinciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art 42
da Lei Complementar n°73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância coma sua aplicação pela Secretaria
Especial da Receita Federai do Bràsii do Ministério da Economia;

I! • o parecer a que se refere o Inciso IV do caputdoart. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no art. 40
da Lei Complementar n"73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do Presidente da
República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministrode Estado da Economia; ou

III - nas hipóteses de que tratam p inciso VI do capute o § 9** do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacionaldeverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. '

§ 1^ Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especialda Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão, em
suas decisões, o entendimento a pue estiverem vinculados, Induslve parafins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébitoadmlnistrativá.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitiremlaudos
periciais para atestar a existência de condiçõesque gerem isenção de tributos, aos serviçosmédicosoficiais,'

"Art. 19-B. Os demaisórgãosda administração pública que administrem créditos tributários einão tributários passíveisde
inscrição e de cobrança pela Prpcuradoria-Gerai da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de
promover a cobrança comfundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o art. 19 desta Leí.

Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, no que couber, as disposições do art. 19-A
desta Lei.'

"Art. 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a prática de atos processuais, Inclusive a
desistência de recursos interpostos, quando o benefício patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de
racionalidade, de economicidade è de eficiência.

t
§ 1° O disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimentode parâmetros de valorpara a.dispensa da práticade atos
processuais.

§ 2° A aplicação do disposto neste artigo não implicará o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo
autor.

I

§ 3" O disposto neste artigo apilca-se, inclusive, à atuação da Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional no âmbito do
contencioso administrativo fiscal.'

"Art. 19-D. A Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal e â Procuradoria-Geral do Banco Central do
Brasilaplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 19,19-B e 19-0 desta Lei, sem prejuízodo disposto na Lei n" 9.469,
de10dejuihode 1997.

§ 1° Aos órgãos da administração pública federal direta, representados pela Procuradoria-Geral da União, e ás
autarquias e fundações públicas, |representadas pela Procuradoria-Gerai Federai ou pela Prpcuradoria-Gerai do Banco
Central do Brasil, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 19-B desta Lei.

§ 2° Ato do Advogado-Gerai da União disciplinará o disposto neste artigo.'

"Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os
autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional
ou por ela cobrados, de valor consolidado Igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Gerai da Fazenda
Nacional.
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Art. 14. A Lei n° 8.934. de 18 de novembro de 1994. passa a vlgorarcom as seguintes alterações:

'Ari. 4^ O Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração (Orei) da Secretaria de Govemo Digitai da
Secretaria Especial de Desburocrátização, Gestãoe Govemo Digitai do Ministério da Economia tem porfinalidade:

Parágrafo único. O cadastro nacional a que se refere o Inciso iX do caput deste artigo será rnantido com as Informações
originárias do cadastro estaduai de empresas, vedados a exigência de preenchimento de forrnuiárío peio empresário ou o



fornecimentode novos dados ou Informações, bem como a cobrança de preço pela Inclusãodas Informa e
nacional.' (NR)

Ari. 31 • Osatos decisórios serãopublicados emsítio da redemundial de computadores da jurita comercial do respectl
ente federativo.' (NR)

"Art 32.

S 1" Os atos, os documentos e as declarações que contenham Informações meramente cadastrais serão levados
automaticamente a registro se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveisem órgãos públicos.

I i|
§ 2" Ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração definirá os atos, os documentos e as
declarações que contenham Informações meramente cadastrais.' (NR)

'Art. 35.

Vill - (revogado).

Parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá Independentemente de
autorização govemamental prévia,|e os órgãos públicos deverão ser Informados pela Rede Nacional para a Simplificação
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) a respeito dos registros sobre os quais manifestarem
Interesse.' (NR)

"Art. 41.

I-,

â) dos atos de constituição de sociedades anônimas;

"Art. 42.

§J11

2. Os pedidos de arc|uivamento de que trata o Inciso I do caput deste artigo serão decididos no prazo de 5
(cinco)dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante
provocação dos Interessados, serriprejuízo do examedas formalidades legais pelaprocuradoria.' (NR)

§ 2" Os pedidos de arquivamento não previstos no Inciso I do caput do art. 41 desta Lei serão decididos no prazo de 2
(dois) dias úteis, contado da,datajde seu recebimento, sob pena deosatos serem considerados arquivados, mediante
provocação dos Interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela procuradoria.

§ 3° O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no Inciso I do caput do art. 41 desta Lei terá oregistro deferido automaticamBnte|Caso cumpridos os requisitos de;
I- aprovação da consulta prévia daviabilidade do nome empresarial e daviabilidade de localização, quando o ato exigir;
e '

II' utilização pelo requerente do Iristrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração (Drel) da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia.! i

I I
§ 4" O arquivamento dos atos de extinção não previstos no Inciso I do caput do art. 41 desta Lei terá o registro deferido
automaticamente no casode'utillrâção pelo requerente doInstrumento padrão estabelecido pelo Drel.

§ 5° Nas hipóteses de que tratam os §§ 3'^e 4^ do caput deste artigo, a análise do cumprimento das formalidades legais
será feita posteriormente, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data do deferimento automático do registro.

§ 6" Após a análise de que trata o § 5° deste artigo, a Identificação da existência de vido acarretará:

I - o cancelamento do arquivamento, se o vício for Insanável; ouI I
II >a observação do procedimentoestabeleddo pelo Drel, se o víciofor sanável.' (NR)

"Art. 44 : 1 I.

III - Recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração." (NR) i

"Art. 47. Das dedsões do plenário cabe recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração como
última Instânda administrativa.

I I

Parágrafo único. (Revogado)." (NR)

"Art. 54. A prova da publicidade de atos societários, quandoexigida em lei, será feita mediarite anotaçãonos registros da
Junta comerdal à vista da apresentação da folha do Diário Oficial, em sua versão eletrônica, dispensada a juntada da
mencionada folha.' (NR)

"Art. 55. Compete ao Departamento Nadonal de Registro Empresarial e Integração propor a elaboração da tabela de
preços dos serviços pertinentes! ao Registro Público de Empresas Mercantis, na parte relativa aos atos do natureza
federal, bem como espedficaros atos a serem observados pelas juntas comerdais naelaboração desuas tabelas locais.



§ 1®

§ 2® Évedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos documentos relativos à extinto do registro )po
empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada (Eirell) e da sociedade llmita<

"Art. 63.
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S 1® A cópia de documento, autenticada na forma prevista em lei, dispensará nova conferência com o documento
original. I

I
§ 2® A autenticação do documento poderá ser realizada por melo da comparação entre o documento original e a sua
cópia peloservidor a quem o docurViento seja apresentado. I

§ 3® Fica dispensada a autenticado a quese refere o § 1°do caputdeste artigo quando o advogado ou o contador da
parte Interessada declarar, sob sua responsabilidade pessoal, a autenticidade da cópia do documento.' (NR)

"Art. 65-A. Os atos de constltuidOi alteração, transformação. Incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de
registro de empresários e de pessoas Jurídicas poderão ser realizados também por melo de sistema eletrônico criado e
mantido pela administração pública federal.'

Art. 15.
alterações:

A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada

"Art. 13

i, passa a vigorar com as seguintes

A Carteira de Trabalho e PrevidênciaSocial (CTPS) obedecerá aos modelos que o Ministério da Economiaadotar.

(Revogado).

§ 4® (Revogado).' (NR)

'Art. 14. A CTPSserá emitida peldMinistério da Economia preferencialmente em meio eletrônico.

Parágrafo único. Excepcionalmente,a CTPS poderá ser emitidaem melofísico, desde que: ,

I - nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão;

II -mediante convênio, por órgãos^federals, estaduais emunicipais da administração direta ou indireta;
III - mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de
segurança das Informações.' (NR)'

'I I I
"Art. 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia emregulamento próprio, privilegiada aj emissão em formato eletrônico.' (NR)
"Art. 16. A CTPS terá como,Identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF).

I-(revogado);

II• (revogado); '

III • (revogado);

IV• (revogado).

Parágrafo único. (Revogado)!

a) (revogada);

b) (revogada).' (NR)

'Art. 29. O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que
admitir, a datade admissão, a reníuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual,
mecânico ou eletrônico, conforme instru^es a serem expedidas pelo Ministério da Economia;,

S 6® A comunicação pelo trabalhador do número de Inscrição no CPF ao empregador eqüivale à apresentação da CTPS
em melo digital, dispensado o empregador da emissão de recibo.

§7® Os registros eletrônicos geridos pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital eqüivalem
às anotações a que se refere esta Lei.

§ 6® O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partirde
sua anotação.' (NR) '

"Art. 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova:

H- (revogado);



(NR) FOLHA n°

Aft. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.

§ 1° (Revogado).

§ 2" Para cs estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora oe^entradairoe*
saída, em registro manual, 'mecânico ou eletrônico, conforme Instruções expedidas pela Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso.

ij '
§3" Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual,
mecânico oueletrônico emseu poãer, sem prejuízo doquedispõe o caput desteartigo. ;

§ 4" Fica permitida a utilização, de registro de ponto por exceção à jornada regular de ;trabaIho, mediante acordo
Individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho." (NR)

•Art. 135.

§ 3° Nos casos em que o empregado possua a CTPS em melo digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere
o § 7°doart. 29desta Consolidado, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de quetratam os §§ 1°e 2°deste artigo." (NR) j

Art. 16. O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenclárias e Trabalhistas (eSocIal) será substituído, em nível federal,
porsistemasimplificado de escrituração digital de obrigações previdenclárias, trabalhistas e fiscais. !

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no^^caput deste artigo às obrigações acessórias à versão digital d^sncladas pela Receita Federal do
Brasildo Livro de Controlede Produção e Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (Bloco K).

Art. 17. Ficam resguardados a vigência e a eficácia ou os efeitos dos atosdeclaratórios doProcuradbr-^Geral da Fazenda Nacional, aprovados
pelo Ministrode Estado respectivo e editados até a data de publicação desta Lei, nos termos do Inciso 11 do caout do art. 19 da Lei n" 10.522. de 19

Art. 16. A eficácia do disposto no Inciso X do caput do art. 3" desta Leifica condicionada à regulamentação em ato do Poder Executivo federal,
observado que: i '

I '

I - para documentos particulares, qualquer meio de comprovação da autoria. Integridade e, se necessário, confidencialidade de documentos
em forma eletrônica é válido,desde que escolhlclo de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quém for oposto o documento: e

II - independentemente de aceitação, o processo de digitalizaçãoque empregar o uso da certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil) terá garantia de íntegralldade, autenticidade e confidencialidade para documentos públicos e privados.

Art. 19. Ficam revogados: i

I - a Lei Deleoada n" 4. de 26 de setembro de 1962:

II - os seguintes dispositivos do Decreto-Lei n^ 73. de 21 de novembro de 1966:

a) inciso III do caout do art. 5°: e

• a Lei n" 11.867. de 24 de dezembro de 200B:

IV-(VETADO):

V • os seguintes dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452. de 1** de maio de 1943:

a) ari. 17:

bl art. 20:

d art. 21:

d) art. 25:

e) art. 26:

flart. 30:

g) art. 31:

h) art. 32:

i) art. 33:

j)ail^:

k\ inciso 11 do art. 40:

1) art. 53:

m) art. 54:

il.



n) art. 56:

o) art. 141:

p) Raiãgrafo único dp art. 415i

q) art. 417:

rlarl.419:

s) art. 420:

Pari. 421:

u) art. 422: e

v) art. 633:

VI - os

c) art. 43: e

d)

Ari. 20. Esta Lei entra em vigor

II - na data de sua publicação, para os demais artigos.

Brasília, 20 de setembro de 2019; 196° da

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Luiz Henrique Mandetta

Independôncia e 131^ da República.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.9.2019 - Edição extra<B

FOLHA n



VASCONCELOS SOUZA LTDA
STRADA BR 135, S/N - CENTRO, BACABEIRA/MA

CNPJ N. 30.048.100/0001 >59

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA

íij'..-- !•-;

Atesto, para os devidos fins que a empresa VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.s 39.232.093/0001-
15, com sede na AV RUA SANTA MARIA,CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADRA BL 15 NUMERO 108,CEP;65110-000,
em São José de Ribamar, executou o fornecimento de material de limpeza e higiene, gêneros alimentícios, Informática e
outros no mês de junho de 2021, cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à
qualidade dos serviços, prazos de entrega, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e
profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho até o final da prestação de serviço.

Declaro, ainda, que como fornecedora dos itens acima, a empresa VRSERVIÇOS & COMERCIO LTDA.

Atendeu todas as exigências contratuais e normas técnicas de qualidade vigentes, com lisura e pontualidade
em todas as transações e obrígaçõies assumidas, principalmente, no que tange aos serviços prestados, pelo
que afirmo estar apta a cumprir, não tendo nada que a desabone.

V
1 Material Quantidade"

Multifuncioríal Kyocera M2035 Dn Ecosys 02

Mono 1
Scanner Bròther ADS-2200 02

Arroz tipo l|- Ikg 05

Aveias em flocos cx 01

Achocolatado em pó 1kg 05

Biscoito salgado creme cracker pct 400g 04

Café torrado 500g 04 1

Leite em pó 40Cg 04

Margarina com sal 1kg 02

Óleo soja 9Ç)0ml 05

Polpa de frutas variados sabores Ikg 06

Saco de lixo 100L pct 05

Saco de lixo SOL 05

Água sanitária fracos 03

Detergente|und 05

Papel higiêpico pct 04 rolos 02

Galão de Água mineral 20L 25

Bacabeira-Ma 05/07/2021

Assinado de forma digital por
PEDRO iVASCONCELOS redro Vasconcelos

SOUZaIoI 196880344
I Dados: 2021.07.08 09:55:21i -03

Pedro Vasconcelos Souza CPF:

011.968:803-44
RG: 035961982008-2

Titular

ESTRADA BR 135, S/n, CENTRO -
BACABEIRA/MA

E-MAIL: DvsempreendímentoOhotmall.cQm
TELEFONE; (98) 99144-6516

00'
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ASSESSORIA E SERVIÇOS

CNPJ: 39.232.093/0001-15
Condomínio Bela Cintra Club, Bloco 15 Apartamento 108
Maiobii^a —São José deRibamar, Cep: 65.110-000

declaraçAo única

Aempresa VR SERVIÇOS &Í COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ ns 39.232.093/0001-15, por Intermédio de
seu representante legal o (a) Sr(a}Vinícius Silva Linhares, portador (a) da Cl ns 015079122000-7 e do CPF
ns 025.844.133-02, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro,que: ;

folha n"»

«ubru..,!

I • j

1) Quanto a empregar agentes Incapazes ou relativamente Incapazes; consoante o disposto no Inciso V do
Art. 27da Lei n^ 8.666, |de21de junho de 1983, acrescido pela Lei 9.854, de 27de outubro de 1999, que
não possui em seu quadro de pessoa! empregado(s) com menos de 18{dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,' e èm qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).

i| I
i] I

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei
Complementar n^. 147/2014 e; na presente data, é considerada: T

(x) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar ns 147/2014; 'I
() EMPRESA DE PEQUENO,'PORTE, conforme Lei Complementar ns 147/2014.
() COOPERATIVA, confornie artigo 34 da Lei Federal nS. 11.488/2007.
() Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende
a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com{Indicação do objeto e do preço
oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.s, da Lei Federal n.s
8.666/93, que atéa presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe,
e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
a. Declara ainda, nos termos do artigo 9S, III, da Lei Federal n.s 8.666/93, que não possui em seu quadro
funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, rios termos do artigo 9^, I e
hipóteses vedadas.

i, da Lei Federal n.^ 8.666/93, que não incide em suas

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) Aproposta anexa fól elaborada de maneira Independente (pelo llcitantè), e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todb oü em parte, direta ou indiretamente, informado a,' discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa; j 'I

b)Aintençãode apresentar a propostaanexa não foi informada a, discutido comou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (Identificação da licitação), por qualquermeio ou por qualquer
pessoa;

Condomínio Bela Cintra Club, Bloco 15Apartamento 108
Maiobinha —São José de Ribamar, Cep: 65.110-000



ASSESSORIA E SERVIÇOS

CNPJ:: 9.232.093/0001-15
Condomínio Bela Cintra Club, Bloco 15ApartamentoilOS
Maiobinha - São José deRibamar, Cep: 65.110-000 !

FOLHA

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influ[ri|na decisão de qualquer outro
participante potencial'ou |lde fato da (Identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação; ' i

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (idéntificaçãoda licitação)antes da
adjudicação do objetada referida licitação;

' j I
e) Que o conteúdo da pro|30sta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebic

propostas;

o de qualquer integrante de (órgão licítante) antes da abertura oficial das

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta deciaraçãoije ,que detém plenos poderes e
informações para firmà-lal

I , ^

6) Quanto a idoneidade; declara não ter recebido de qualquer entidade daládministração direta ou indireta,
em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de'participação em licitação e ou
impedimento de contr.atarj com aadministração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade
para licitar eou contratar'com aadministração federal, estadual e/ou muhiápal.

SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA, 03 de AGOSTO de 2021.
, Assinado de forma digitai por VINÍCIUS
" SILVA LINHARES:025844j 3302

'Dados: 2021.08.03 13:33:07 -03'00'

Vinícius Silva Linhares
CPF: 025.844.133-02
RG: 015079122000-7

Administrador/Titular

Condomínio Bela Cintra Qub, Bloco 15.^artamento 108
Maiobinha - São José de Ribamar, Cep: 65.110-000
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Conferimos a.
apresente Certificadopda conclusão no curso ^ONT. manut. em micro computadores
rhimstrãdo durante operíodo de 31/1 /2009 ^
com duração de horas /aulas efi-equênda de %.

VINÍCIUS SILVA LÍNHÂRÈS

s

J IL
/A^ ,

A Lj6 /- -^.A-

são Luís (MA)

Coordenador de Bnsino

COÔTÍÍf-^ffçr CflSíílO
'''•""í ir/sfffiírrcj

19/9 /2009

de
janeiro de 20^^

y

Diretor (a)
RENATO'ZEMHI

DIRETOft

DATACONTROL
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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA


