
PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenlda'Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

FOLHA n'' ^CO

unicefí^

Processo Administrativo n® 12608001/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 21/2021
Tipo: Menor Preço Unitário

I

Objeto: Registrei de Preços para Contratação de empresa especializada para o
fornecimento dé passagens terrestres para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de São João dos Patos/MA.
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I www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PREFEITURA DE

PARAIBAi\IO/MA
TBMPO OE RCCONSTRUIR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

folha n" ^

bricíí

Certificamos a aliem'̂ interessar possa que a empresa-ADÂO RÜFINO^^DA .SÍLVÀ-MÉ,
.xiinie.íirv^ r^^ln Eír A-^cr.rsrsA 5606^6818

NADA^DEVE
^(IRTÜ;_i|S.SÇlN •e'TLF), àjsecretaria Múfiicípá!; âe^^áÈ^çás^ressá(vados ós débitos em apurá^ão'̂

_:/por este.setor, de acordo consta em nossos registros até a presente data. Èu, Adelson Ar;íâi4
•.'.de'. Sousa Filho, Auxiliar tributário do Departamento de Fiscálizaçãp e Arrècadação|̂ é

Tributos, fiz busca, constatei e certifipo.\
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Paraibàno-MAl19:de outubro de 2021'^^ O
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.... Aves de Sousa filho

Xt n Auxiliar Tributáno
i 1 r

PrefeMun de^Paraibano - MA

.Portária: 3001-0006/2021 :

I I

iSP D

I CNPJ: 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermíno Brito, n" 284 - Cénfro |

CEP: 65.670-000- Fone: fOS; 3554-1480/1112-Paraibano/MA
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PREFEITURA OE

PARAIBAIVIO/MA
TEMPO DE RECONDTRUIR

CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO DE
DÉBITO NA dívida ATIVA-

FOLHA n°_S2?

ubrica

Certificamos á quem iritèressar possa que ,a empresa ADÃoj RÚFINO DA SILVA,
(ÁGUA TÜRISMOjpinscnjia/nq..GNI?J do MF com on° 11.319Al75/00j0^-82^Gpm..sede nesta

.•-;df.acoj-dp consta ern nossos registros até~'áípresénte data. Eu, Adcisòn Alves de Sopa j^
.•^"Filhp;\Auxiliar tribüíário do Departamento de Fiscalização e.^Àifècadação de Tributôsí^J^^

constatei e certifico.
1
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|j-^3Aâ^on'ÀveSiáè Sousa filho

^Pref. Mun de Paraibano - MA

Pdiíáría/'3001-0006/2021
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Obs; Terá esta certidão uma vaildade dé'120 (cento e.vínte): dias. /V
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CNPJ: 05.303.144/0001-30
' I Pça. Guilhermino Brito, n°284 - Contra | ^

CEP: 65.670-000 - Fone: (99) 3554-1480/1112 - Para!bano/MA m
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FOLHA n" 303

PODER JUDICIÁRIO
^ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
— VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARAIBANO

ubnca

GERAIS.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS
I I

I ' 1

I USANDO da faculdade que me confere a Lèí, CERTIFICO, a
I li ^ ^

requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos
referentes'às Varas .Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou
Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil,
Sucessão,' Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a
partir do dlà 1° (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2G05) até o
dia 21 dej outubro;|do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR, distribuição de
AÇÕES E/QU EXECUÇÕES contra ADÃO RUFINO DA SILVA - ME, CNPJ n°.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secrétaria de Distribuição11.319.175/0001-82;

é a única 'existente no Termo Judiciário de Paraibano, Estado do Maranhão. O
dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de

Distribuição a méu cargo, no Fórum "Niceas Mendes", nesta ci jade de Paraibano,
do Estado do Maranhão. Eu, João Antonio Carneiro dé Carvalho. Técnico
Judiciário; mat. l'62487, consultei e digitei. Eeu, Maria Cleidijane Alves da Silva
Costa, Secretária Judicial, Mat. 115337, subscrevo eassino. Fjaraibano/MA, 21 de
outubro de 2021. ,|

referido é verdad.e é

oaffScpVSwianie nesta certidão foi Informado pelo soficrtante. Sm titmandade deverá ser confenda pflJo tnterossado ou tíesLnatArto
ESTA CERTIOAO ABRANGE SOMENTE AVARA DA COMARCA DE PARAlBANOíMA I

Foram recolMdêS custasJudlelíls para oFERJ, conforme Sofoío n'. 21.0UJ01.001.093MM ese/o^irtfic/af onerojo n*. t55121
I I '1

MARIA CLEIOlÂNt-ALWb
í^retária Judicial 4- Mat. 115337

ítVA COSTA,

. vT;-

í ^ OatcvM
»-OOOOOOÍ}SSl21

Dloitenzado com CamScsnner



FOLHANotas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020
Empresa: ADAORUFINODASILVAEIRELIMÈ-CNPJ: 11.319.175/0001-82
Enderepo: AVENIDA PRIMEIRO' DE MAlÒ^ Complemento:, N.*': 1112, Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano. Estado: MA,
35541112 I I I '•
NIRE: 21600Q5B091 - Data: 23/09/1986

! i •
NofcB 1 - Contexto Opexaelon^

CEP: 65671

Fortes Contábil
itlTelefone: ^9)

A empresa AOAO RUFINO

Empresa Individual de

SliiVA^ BIRELI com o nome. Fantasia de «A6UA TURISMO# é constituída sob forma de
Responsabilidade Limitada# cora criação autorizada e pr.evista na legislação para

o funcionamento da empresa em nome de uma sò pessoa fisica conforme a legislação comercial vigente#
com personalidade jurídica áe direito privado# patrimônio e receitas próprias# autonomia ^gerencial^
patrimonial e financeira# registrada na junta comérclal do Estado;do Maranhão em 23 de setembro
1986 tem sede e domicilio ná cidade de partaibanc Estado do Maranhão e prazo de duração por t
indeterminado, tem objetivo< so^cial as seguintes: Atividade# transporte rodoviário coletivo d
passageiros# sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual 'e: internacional na organizaçã
de excursões em veicules

rica

rodóviarios próprios# intermunicipal, interestadual e internacional.

dp

Kota 2 - Base da Preparação] a Apresentação das Domonatraçãos Financeiras
A empresa ADAO RUFIMO SILVA EIBELI Mantém um sistema escristuração'unlfome
administrativos# por'meio dê processos eletrônicos.
identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documenlios de origem# na sua falta# eip
elementos que comprovem ou avidenclero fatos e a práticas de atos administrativos.
As demonstrações c3ntábeis#'.|incIuindo as notas explicativas# são elaboradas por disposições légalo

de seus atos e fatos

Os registro .contábeis contêm o nómero de

transcritas no diário de

do Exercício(DRE).

AOAO RUFINO SILVA EIRELI. Balanço patrimonial (BF) Demonstração do Resultadç

Nota 3 - Práticas Cdntábaisl "' |

3.1. - Disponibilidades [ j ' '
Caixa e Equivalentes! de Caixa:, Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa
depósitos à vista e 'em cdntaj bancária bem como investimentos a curto -prazo ^ com caractersbicas dè
liquidez de caixa e de dilsponibilidades imediata ou até 90 (noventa) dias e que então sujeitos
insignificante risco de mudança de valor. •

3.2 - Clientes

As contas a receber Ide clãéntes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas s
valor presente se este ajuste for relevante, esta registrado pelos vendas em curto prazo#
saldo a receber no final 'de exercício. )

evidencia c

3.3 - Estaques ' I > '
Os estoques são demonstrado ao custo médio de aquisição, liquides idos imposto recuperado# e não
superam os preços de mercado|ou o custo de reposição. O valor liqulào relizável é estimado com base no
preços de vendas dos serviços'em condições normais de mercado# menos as' despesas variáveis de vendas.

3.4 ' Ativo Imobilizado | |.i
Oa ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição# formação ou construção# deduzido da
depreciação calculada pelo' método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em|
consideração a vida-útil e utilização dos bens ( Resolução CFC No. 1.177/09 (KBC ZG 27); bem como
acrescido de reavaliação e corrigido monetarlamente comforme permitidojpela legislação vigente. Outros
gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos bebeficios lecondmico desse item imobilirado.|

3.5 - Depzecl&ção ' | ||
A depreciação é a perda de valor de bem decorrente de seu uso,! de desgaste natural ou de
obsolescência. Na contabilidade da empresa# essa depreciação é registrada como um percentual do valor
contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao llongb do tempo# de acordo com
expectativas de vida útil

3.6- Passivo

3.6.1 - Foznecedorás
SSo obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa# é
classificados como |pa5sivo circulante se foram para ser quitados em at|é 12 meses e não circulante se
forem para ser quitados após '12 meses pelo valor de aquisição é divivido conforme negociação entre as
partes. i

ParaibanoAIA, 31 de Dezembro de 202C

ADAO RURNO SILVA

oimJLAR PESSOA RSICA=

CPF: 134.361.473-20
RG: 216.14^SP-MA

AMILTON.LELES MARIANO DESOUSA
=TÊCNICO EM CONTABILIDADE»

, !cPF: 550.384.253-72
RG: 000037543694-7 - SESFHWA

CRC.MA007311/0-3
Continua.



Notas Explicativas das Dennònstíações Contábeis em 31/12/2020 ' folha

Empresa: ADAO RUFINO OASILVAEIREU ME - CNPJ:11^19.176/0001-62
Endereço: AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, Complemento:,N.^: 1112, Babro:CENTRO, Cidade:Paraibano.Estado: MA,
35541112 II'
NíRE: 21600D58091 - Data: 23/08/1965

li'!3.6.2 •* Obrigações Trabalhistas |e Erevidenciaxia

Fortes Conlábli
elefone: (89)CEP: 65671

ubnca

São registradas nessa

retidos a pagar.

3.6.3 - Obrigações Fiscais
São registrados neooa
retidos na .fomte.

rubrica os encargos sobre folha de pagamentos a pagar./ bem ccmo/ os encargo

rubrica os tributos a pagar pela empresa/ sejam <ele'6 tributos próprios o

Rota 4 - Patrimônio Liquido >
•11^ • I'4.1 - Capital Social' ^ ' ,|

'Representa o valor inicialmêntelinvestido pelo titular para inicio' das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

jOs lucros acumulados/^ referem-sé ao Patrimônio Liquido (PL) da empresa; cuja movimentação depende ORi
(Demonstração do Resultado áo Exercício). Esse lucro não permanecem sem movimentação«é recomendado qle
eles recebem diferentes destinações/ a depender dos objetivos do planejamentos financeiro. A esst
processo damos o nome de Distribuição dos Lucro ou Prejuízos Acimuladcs.

Paralbano-MA, 31 de Dezembro de 202Q

ADAO RUFINO DA SILVA

=TÍTULAR PESSÓÁ FÍSICA
CPF: 134.361.473-20

RG: Pie.l^lf-SSP-MA

AMILTON LELE8 UARIANO DE SOUSA

«TÉCNICO EM CÓNTABIUDADE»
. CPF: S5D.3B4.Z53-72

RG: 000037543894-7-GESf^A

'• CRC-MA0Q7311/O3

Rm



.MINISTÉRIO dX ECoiiíOMIA Página 3 de 3
Secretaria

Secretaria

Certificamos que o ato da

«wV»*.' ' ' ••

CPF

13436147320

5503B425372

Especialide Desburocratizaçâo, Gestão e Governo Digital
I ] i' •de GpvemqjDigital

DepartamentoNacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA

{ubrica

empresa ÁDAO RUFINO DA SILVA EIRELI - ME consta assinado dígítalme.iite pon

I I

ípopj .
Nome

AOAO RUFINO DA SILVA

AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA

Ceniflco Qu^^eVen^»^So tot «aKoada
• em seurespectJyositeeousMij

Poirtaría n» / 30&Í

Rubrica

I I «RXZrxCO Q RS6X5CR0 CM 21/05/2021 09:58 60B H* 20210702923.
i'l PROTOCOlOt 210702923 DS 21/05/2021. ' I
,{ • CÓOZGO DS VERmCKÇ&O: 12103583080. OiPJ lUW sms:111319175000182.
I • mss: 21600058091. COM EFEITOS DO REOZSTRO Bi: 31/12/2020.

ÜUCEMA ' AOÂD ttOSXHO DA SILVA StEBLl - MB < .
, I

' LÍLZAN TBBEBSA EODRICOES MStOXJRÇA ' ,
\ sbcbcsAeza-geaal
i; I «nra.ooproaafkeil.ta&.gev.bt

A TAlldedc dese« d^jsents. ee ia^rcaaoi (ici sujeite i casprovaçl» de «ua «'JtMtleldide nas seepeetlvoa poctsla.
Inteniando sevs reepestlves eMlgas de vsrtfleeçio.

I


