
Andradina, 07 de outubro de 2022 

APT01.1111  >#. :• -on  Disque  de Souza 

RG: 40.360404-7 

Comunicacão e Consu oria  

PROCURAÇÃO 

A empresa Thads Servicos Eirelli-ME, inscrita no CNPJ sob n° 27.120.037/0001-00, com sede na Avenida 

Bardo do Rio Branco, 1459 - Sobreloja - CEP: 16901-001 na cidade de Andradina Estado  Sao  Paulo, neste ato 

representada pelo Sr.  Anderson  Disque de Souza, RG 40.360.404-7 SSP/SP, CPF 349.761.668- 5, brasileiro, 

solteiro, domiciliado na rua  Dr.  Humberto de Campos n° 1824, Vila Rica, Andradina/SP, pelo prese te instrumento 

de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es), Guilherme da Silva Alves, G: 43.580.497-2 

SSP/SP, CPF: 450.803.288-51, Brasileiro, Solteiro, domiciliado a rua Afonso Minholi, n0243 - jardim Figueira - 

Andradina/SP, com validade de 1 (um) ano, a contar na data de sua assinatura, a quem confere(m) amplos poderes 

para praticar os atos necessários para representar a outorgante nas licitações nas modalidades de Pregão Presencial, 

Tomada de Preços, Carta Convite, Pregão Eletrônico, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-

lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por  

born  firme e valioso. 

thadscansaitaria@amaiLenni I wsw.lhads.cain.br  
111108 SHIMS fulfil — 	0NPJ: 21.120.1131/011111-110 — If: 1111.884.888.113 

Avenida largo de Rio Nun, 1459 — Andradina/SP — CEP: 1890111111 
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d950310d0a636c815b1d3523c044a7f374b86037217f85930be57f5be35d4073 foi validado em 07/10/2022 18:01:27 através da transação blockchain 

Ox4c67e59ca8ce3ff6100de7ed8952bd4a04ce3d115db354f02abf325e6868cca0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck  (NID: 87840) 



AUTIN 
BLOCKEHAIN  

Ica Casa CM 
a 	bas Jurkkas 
PR 	2230-2 

24 DE  AGOSTO  DE 2001. 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LIDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função  hash  criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código d950310d0a636c815b1d3523c044a7f374b86037217f85930be57f5be35d4073 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum  Classic,  sob o 
identificador único denominado NID 87840 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Procuração Guilherme Thads", cujo assunto é descrito 
como "Procuração Guilherme Thads", faz prova de que em 07/10/2022 18:01:14, o responsável Dial - 
Comunicação e Consultoria em Gestão de Documentos Ltda (17.160.828/0001-00) tinha posse do arquivo 
com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dial - 
Comunicação e Consultoria em Gestão de Documentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 07/10/2022 19:12:16 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o  Art.  10, § 2° da  MP  2200-2/2001,  Art.  107 do Código Civil e  
Art.  411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o  site  https://www.dautin.com  e informe o código da 
transação blockchain Ox4c67e59ca8ce3ff6100de7ed8952bd4a04ce3d115db354f02abf325e6868cca0. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/  

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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ATO CONSTITUTIVO DE UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA 

THADS SERVIÇOS EIRELI  

ANDERSON  DISQUE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Andradina - 

SP,. nascido ..em 02/02/1987, portador do RG no 40.360.404-7 SSP/SP expedido em 

23/05/2002 e CPF no 349.761.668-05, residente e domiciliado na Rua Doutor Humberto 

Campos, no 1827, Bairro Vila Rica, CEP 16901-460, em Andradina, Estado de São Paulo, 

resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á 

De* seguintes clausulas e condições: 	 -• 

Cláusula  la:  A empresa girará sob o nome empresarial THADS SERVIÇOS E/RELI, e 

terá • sede na Avenida Barão do Rio Branco, no 1459, Sobreloja, Sala A, Bairro Centro, 

CEP 16901-001,  ern  Andradina, Estado de São Paulo. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a 

qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais 

ern...gualquer Parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração do  atop  

constitUtivo devidamente arquivado na Junta Comercial. 

Cláusula 2E  - Constituirá objeto da EIRELI, a exploração do ramo de Comércio 

varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 
escritório com prestação de serviços de preparação de documentos e serviços 
especializados de apoio administrativo, aluguel de máquinas e equipamentos 

para escritório, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 

tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 

hospedagem na internet, serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo, serviços de resumos de noticias  (clipping),  serviços de 
impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, 
reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 

edição integrada h impressão de jornais diários, impressão de material para uso 

publicitário, impressão de livros, revistas e publicações periódicas, fotocópias, 

atividades paisagisticas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 

montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção de sistemas 

centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, montagem e 

instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 

públicas, portos e aeroportos, comércio atacadista de equipamentos de 

informática, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 

comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
comercio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista especializado de 
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peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto 
informática, e comunicação, comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitarios, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, aluguel de moveis, 
utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, 
suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, agência 
de publicidade, agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos 
de comunicação, filmagem de festas e eventos, comércio varejista especializado 
de eletrodomésticos e equipamentos de  audio  e  video,  limpeza em prédios e em 
domicílios, aluguel de andaimes, aluguel de palcos, coberturas e estruturas de 
uso temporário, exceto andaimes, prestação de serviços de limpeza, 
monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, comercio atacadista de 
suprimentos para informática, portais, provedores de conteúdo e serviços de 
informação na  Internet,  recarga de cartuchos para equipamentos de 
informática, edição de cadastros, listas e produtos gráficos, comércio atacadista 
de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios, comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico, comércio atacadista de produtos odontolágicos. 

PARÁGRAFO ONICO -O titular declara expressamente que .a EIRELI explora atividade 
econômica empresarial organizada, nos termos do  art.  '966 caput e paragrafo único e  art.  

4 	982 do Cbdigo•Civil, 

Cláusula 35  - 0 capital social  sera  representado pela importância de R$ 93.700,00 
(noventa e  Vas  mil, setecentos reais) totalmente integralizado neste ato em moeda 
corrente do Pais, detido, em sua totalidade, pelo Titular  ANDERSON  DISQUE DE 
SOUZA. 

Parágrafo Onito - A responsabilidade do Titular é limitada 6 Importância total do capital 
Social integralizado. 

Clausula 45  - A EIRELI iniciará sues atividades em 14/02/2017; e seu prazo de duração 
é por tempo indeterminado. 

Cláusula 55W. A administrac8o da Empresa  sera  exercida por seu titular  ANDERSON  
DISQUE DE SOUZA;  que ficará incumbido de exercer i" todos os atos pertinentes .e 
necessárlos &o. exercitio das atividades ora assumidas „ bem  corm,  de representá-la 
judicial e-extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições publicas 
e iritituiç8es financeiras, Vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades . 
estranhas 6o interesse 
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N DISQUE DE SOUZA 
Titular - Administrador 

" 

DE LETRAS E TITULOS 
Sortdalrantes, 1045 • Andradina -SP -144.: f15 3/2241157 • E•••/f•51)111)31Z141145 

0 TABELISO DE ROTAS E DE  PROTESTO 	Viands ittaima de Silva 
.1101431.1tOnab 

• Cláusula  ea  - Ao término de cada exercido social, em 31 de dezembro, o administrador 
• procederáà. elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas. 

Clausula 7a - 0 Titular - Administrador  ANDERSON  DISQUE DE SOUZA, declara sob 
as penas da Lei: 

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa 
nos moldes da EIRELI, em qualquer parte do território nacional; 

Parágrafo Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da mpresai  por 
lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se 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, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade. 

Andradina (SP), 14 de Fevereiro de 2017. 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, Itajai - Santa Catarina 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função  hash  criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 9b3e24e235a58ef6a2f227e6826dc89a936acbda875bc1990eb2e5c6e19c32b8 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum  Classic,  sob o 
identificador único denominado NID 87880 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Contrato Social Thads", cujo assunto é descrito como 
"Contrato Social Thads", faz prova de que em 10/10/2022 08:00:10, o responsável Dial - Comunicação e 
Consultoria em Gestão de Documentos Ltda (17.160.828/0001-00) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dial - Comunicação e Consultoria 
em Gestão de Documentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 10/10/2022 08:14:55 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o  Art.  10, § 2° da  MP  2200-2/2001,  Art.  107 do Código Civil e  
Art.  411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o  site  https://www.dautin.com  e informe o código da 
transação blockchain 0x5d339c51bb903857351435497741430efee63c96f9fdd43970487137805fe4f8. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/  

' Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.  
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Por ser a expressão da verdade, representante legal desta empresa, firmo a presente.  

Americo Brasiliense, 19 de  outubro  de 2022. 

Anderson  Disque de Souza 
Representante Legal 

thadsconsultoria@gmail.com   www.thads.com. 
THADS SERVICOS EIRELI — ME I CNRI: 27.120.037/0001-00 — IE: 170.084.668.113 

Avenida Barão do Rio Branco, 1459 — Andradina/SP — CEP: 16901-001 

ty, 

C n ILpicação e Consuitoria  

DECLARAÇÕES CREDENCIAMENTO 

Em cumprimento as determinações da Lei para fins de participação no Pregão  Pre  iencial n° 062/2022, da Prefeitura 
Municipal de  Americo  Brasiliense, a empresa THADS SERVIÇOS EMELI-ME, ijíscrita no CNPJ n° 27.120.037/0001- / 
00, DECLARA: 

1. Sob as penas da Lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), nos termos do  art.  3° 
da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate e pretendemos postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da 
assinatura do contrato; 

2. Para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital em 
epígrafe, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei 10.520/2002; 

3. Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no Edital e seus anexos e manifestamos nosso 
acordo com as mesmas e estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos 
do Edital e seus anexos; 

4. Inexiste qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação, que não fomos declarados inidemeos e não 
estamos impedidos de contratar com o Poder Público, nem suspensos de contratar com a Administração, nos 
comprometendo a comunicar ocorrência de fatos supervenientes 

5. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

6. Não possuem em seu quadro de pessoal e do seu quadro societário, funcionários públicos pertencentes ao quadro 
desse órgão, bem como nenhum servidor púbico, empregado de empresa pública ou empregado de sociedade de 
economia mista, nos termos do inciso II e  III,  do artigo 9° da Lei Federa n° 8666/93; 

7. E responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados no envelope de 
habilitação e credenciamento, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida 
ficará sujeita as sanções administrativas e judiciais cabíveis; 



Ricardo Sousa Borelli 

CRC: SP-256949/0-5  

CONTADOR  

orI 	ue de Souza 

CPF: 349.761.668-05 

nsdflnria@tmaiL corn I www.lbads.com.hr  
MARS SERI 	— ME I CNN: 21120113110011108— if: 111084,918.113 

Avenida  Bardo  do Rid Brant 1450— Andradina/SP — CEP: 100014101 

ComunicaçãoConsultoria 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

Eu, RICARDO SOUSA BORELLI, brasileiro, casado, Contador,  CRC  0. SP-256949/0-5, portador da 

Cédula De Identidade rig43.310.226-3/SSP, CPF n° 304.833868-39, DECLARO para todos os devidos fins 

que a empresa THADS SERVIÇOS EIRELI-ME  empresa estabelecida nesta cidade de  And  radina, Estado de  

Sao  Paulo, Avenida  Bard()  do Rio Branco, ng 1459, com inscrição no CNPJ sob o ns2 27.120.037/0001-00 

é Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com a receita bruta anual, podendo receber o 

tratamento previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2.006, com relação ao Processo 

Licitatário, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Andradina, 03 de outubro de 2022. 

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/10/2022 08:38:20 que o documento de  hash  (SHA-256) 

6e775eb28ec10e68bdf4e5558bc3141f61f2174b45cf38c0a8fa204f98f1e2f8 foi validado em 07/10/2022 17:56:23 através da transaçto blockchain 

Ox6e4c1c0cf916db2a6afff5eb10898a0fe86eacb6806dd869986cea0c6ed5bf835 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck  (NI): 87833) 



AUTIN 
BLOCKCHA IN 

Pm/dire:la da Reralka Qisa 
Subchefia para Aa.suribris haidicus 

PROVISORIA 2,200-2 
DE 24 DE AGOSTO De 2001. 

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, Itajai - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 I (47) 99748-2223 
www.dautin.com  dautin@daMin.com  

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função  hash  criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 6e775eb28ec10e68bdf4e5558bc3141f61f2174b45cf38c0a8fa204f98f1e2f8 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum  Classic,  sob o identificador único 
denominado NID 87833 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Declaração ME Thads 07-10-2022", cujo assunto é 
descrito como "Declaração ME Thads 07-10-2022", faz prova de que em 07/10/2022 17:56:07, o responsável 
Dial - Comunicação e Consultoria em Gestão de Documentos Ltda (17.160.828/0001-00) tinha posse do 
arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dial - 
Comunicação e Consultoria em Gestão de Documentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 07/10/2022 18:34:30 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o  Art.  10, § 2° da  MP  2200-2/2001,  Art.  107 do Código Civil e  
Art.  411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o  site  https://www.dautin.com  e informe o código da 
transação blockchain Ox6e4dc0cf916db2a6afff5eb10898a0fe86eacb6806dd869986cea0c6ed5bf835. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/  

1  Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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COMÊRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA1 

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS PRAÇASÊpÁLÇADAS 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

CPF 

349.761.668-05 

CARGO 

TITULAR E ADMINISTRADOR , 

TITULAR EA 	$T 

NOME 

ANDERSON  DISQUE DE SOUZA 

ENDEREÇO 

RUA DOUTOR HUMBERTO CAMPOS 

BAIRRO 

VILA RICA 

NÚMERO 

1827 
muNicjpid.  

ANDRADIJA,,  
c,F,R 
16901-460 

UP ' 

SP:  

comOL6opirci 

ULTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

NÚMERO 

722.671/17-9 

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME). 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601528530 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/09/2022 

DATA 

15/02/2017  

RG 

403604047 

QUANTIDADE COTAS 

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretaria 	Jucesp. A Junta 

fr Pagina 1 de 2 

GOVERNO DO ESTADO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

JUCESP 
• .kinia Cr‘nercial - 

. .Estaeo deSijo Park:  

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E  SAO  VIGENTES 
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERA SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO  

SITE  WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA -  ART.  41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021 

DATA DA CONSTITUIÇÃO 

15/02/2017 

EMPRESA 

INICIO DAS ATIVIDADES 

14/02/2017 ' 	• • . 	, 

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO 
NINE 

35601528530 

REGISTRO 

NOME COMERCIAL 

THADS SERVICOS EIRELI 

TIPO JURÍDICO 

EIRELI (M.E.) 	7 

C.N.P.J. 

27.120.037/0001-00 

ENDEREÇO , 
AVENIDA BARAO DO-RIO BRANCO 

NUMERO 

1459 

COMPLEMENTO 

SOBRELOJA,  SA  

BAIRRO 

CENTRO 

MUNICÍPIO ; 

ANDRADINA 

UE 

SP 

CEP 

16901-001 

MOEDA 

R$ 

VALOR CAPITAL 

93.700,00 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 
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