
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

27.120.037/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

15/02/2017 

NOME EMPRESARIAL 

THADS SERVICOS EIRELI 	/ 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.51-2-01 -  Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na  Internet  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
58.22-1-01 - Edição integrada a impressão de jornais diários 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
18.11-3-02 -  Impress-do de livros, revistas e outras publicações periódicas 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
82.19-9-01 - Fotocópias 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 -  Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresdri 

LOGRADOURO 

AV  BARAO DO RIO BRANCO 
NUMERO 

1459 
COMPLEMENTO  

SOBRELOJA SALA A 

CEP 

16.901-001 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

ANDRADINA 
UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

THADSCONSULTORIA@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(18) 3722-7376 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*****  

if  
SITUAÇÃO CADASTRA I 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/02/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇA0 ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. cp, 
Emitido no dia 13/09/2022 às 16:26:33 (data e hora de  Brasilia). 	 Página: 1/3 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE iNscRiÇA0 

27.120.037/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

15/02/2017 

NOME EMPRESARIAL 

THADS SERVICOS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de pegas e acessórios para aparelhos eletroeletrónicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitirios 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos  musicals  
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e  video  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 -  Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

AV  BARAO DO RIO BRANCO 
NUMERO 

1459 
COMPLEMENTO  
SOBRELOJA SALA A 

CEP 

16.901-001 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

ANDRADINA 
UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

THADSCONSULTORIA@GMAILCOM 
TELEFONE 

(18) 3722-7376 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/02/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 13/09/2022 As 16:26:33 (data e hora de  Brasilia). 	 Página: 2/3 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
27.120.037/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
15/02/2017 

NOME EMPRESARIAL 
THADS SERVICOS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
AV  BARAO DO RIO BRANCO 

NÚMERO 
1459 

COMPLEMENTO  
SOBRELOJA SALA A 

CEP 
16.901-001 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO  
ANDRADINA 

UP  
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
THADSCONSULTORIA@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(18) 3722-7376 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.** 

SITUAÇA0 CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/02/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 13/09/2022 As 16:26:33 (data e hora de  Brasilia). 	 Página: 3/3 



gmbr REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO SENATRAN 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória no 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: 
haps://www.serpro.gov.br/assinador-digital.  

SERPRO /SENATRAN 
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Consulta Pública ao Cadastro 
	

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS 
	

ICMS - Cadesp 
L2._c 

Código de controle da consulta: 4907cef2-e930-468b-93f4-346b3dcc9e4d 

Estabelecimento 

IE: 	170.084.668.113  

GNP]:  27.120.037/0001-00 

Nome Empresarial: THADS SERVICOS EIRELI 

Nome Fantasia: 

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

Endereço 

Logradouro: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 

No: 1459 	 Complemento: SOBRELOJA SALA A 

	

CEP: 16.901-001 	 Bairro: CENTRO 

	

Município: ANDRADINA 	 UF: SP 

Informações Complementares 

	

Situação Cadastral: Ativo 	 Data da Situação Cadastral: 15/02/2017 

	

Ocorrência Fiscal: Ativa 	 Posto Fiscal: PF-10 - ANDRADINA 

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL 

Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 
Impressão de material para uso publicitário 
Impressão de material para outros usos 
Obras de urbanização - ruas, pragas 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 
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e 
de laboratórios 
Comércio atacadista de produtos odontológicos 
Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não 
especificados anteriormente 
Comercio atacadista de equipamentos de informática 
Comércio atacadista de suprimentos para informática 
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  audio  e  video  
Comercio varejista especializado de pegas e acessórios para aparelhos eletroeletrónicos 
para uso doméstico, exceto informática e comunicação 
Comércio varejista de artigos de papelaria 
Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
Edição integrada a impressão de jornais diários 
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 
internet 
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 
anteriormente 
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 
Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 



Filmagem de festas e eventos 
Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domestico e pessoal; instrumentos 
musicais 
Aluguel de andaimes 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
Limpeza em prédios e em domicílios 
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
Atividades paisagísticas 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
Fotocopias 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente 
Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas 
anteriormente 
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

Informações  NF-e 

Data de Credenciamento como emissor de  NF- 16/02/2017 
e: 

Indicador de Obrigatoriedade de  NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de  NF-e: 01/12/2010 

Informações  CT-e 

Data de Credenciamento como emissor de  CT- 16/02/2017 
e: 

Modal: Rodoviario 

Indicador de Obrigatoriedade de  CT-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de  CT-e: 15/02/2017 

• Voltar 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são 
oponiveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com 
eles ajustadas. 

    

Vers5o: 4.15.0  

     

Secretaria da Fazenda do Estado de Sio Paulo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

10639 
SITUAÇÃO 

ATIVA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

170.084.668.113 

RAZÃO SOCIAL 

THADS SERVICOS BRELI - ME 
CNPJ/CPF 

27.120.037/0001•  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOM ICA PRINCIPAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA SECUNDARIAS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

TIPO DA EMPRESA 

Em presa/Contribuinte 

LOGRADOURO  

AV  EiARAO DO RIO BRANCO 
NÚMERO 

1459  
COMPLEMENTO 

  

CEP 

16901001 

 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

ANDRADINA 

  

REGIME 

SIMPLES NACIONAL 
DATA DA ABERTURA 

16/02/2017 

SÓCIOS 

Nome:  ANDERSON  DISQUE DE SOUZA E -  Mail:  
Responsável; SIM Data de Entrada: 01/01/1900 Data de  Saida:  

Einitido no dia 03/10/2022 As 11:10:34 (data e hora de  Brasilia).  



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

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

Nome: THADS SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 27.120.037/0001-00  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:20:30 do dia 6/09/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/03/2023. 
Código de controle da certidão: B753.6B1D.3B7A.1D42 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Folha 1 de 1 

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de  Sao  Paulo 

CNPJ: 27.120.037/0001-00  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa,juridica acima 
identificada, é certificado que não Constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão n° 	 22090306608-02 

Data e hora da emissão 	13/09/2022 16:06:07 

Validade 	 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 27.120.037  

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). • " 
Tratando-se de CRDA arnitida,para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados 6. feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão ‘negativa abrange todos os estabelecimentos do ‘ Contribuipte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 	 40261169 

Data e hora da emissão 	17/10/2022 10:31:10 / 

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 

(hora de  Brasilia)  



i 	DEAN°  RA DINA 
-.: - 	DIRETORIA DA FAZENDA 

TRIBUTAÇÃO E CADASTRO GERAL 

PROTOCOLO 

PROTOCOLADO EM 15/09/2022' 
CERT-1470 

REQUERIMENTO 

THADS SERVIÇOS LIRELI 
com CNPJ (ME) 	 21120.037/0001-00 	 , Inscrição Estadualrt.g 

170.08&668.113 	com sede i 	 AV. MAO  DO RIO BRANCO 

n 	1459 	representado(a) por 	 RICARDO SOUSA BOREW 

abaixo assinado, CPF e 	304103.969-39 	Residente i Rua 	PARAÍBA N2 492 

8. 8ENFICA 	 AND/SP 	requer uma certidão 	NEGATIVA DE DtBITOS 
	 de tributos municipais, lançados em nome da 
requerente, ate a presente data. 

DATA: 	15/09/2022 	 RICARDO SOUSA BORELU 

R QENTh  

r0bs: 

CERTIDÃO NEGATIVA 
Certifico, conforme informações da Divisão de Cadastro Fiscal, 
Ativa e do Setor de Baixa de ISSQN, que o requerente acima 
até a presente data, com referencia a tributos municipais, mobiliários 
ressalvando-se eventuais débitos que possam ser apurados. Nada 
verdade e dou fé. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA, 
Tres  dias do mis de SETEMBRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Obs.: Ressalvamos o direito de exigir créditos tributários ou 
virtude de erros, omissões ou direito de terceiros em prejuízo do 

Prazo de validade 60 dias. 

Viviane Teixeir de Marchi 	 G 	ame 
Coordenadora de Arrec.  rib.  e julgamento 	Diretora 	ep. 

do Serviço da Divida: 
referido NADA DEVE 

e imobiblrios' 
mais. O referido 61 

aos (23) Vinte C  
(2.022). 

não tributirios, erm 
Município. 

Aparecida  Asti  
de Cadastro Técnico 

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 07/10/2022 08:47:13 que o documento de  hash  (SHA-256) 

4e01084a912a427bc0f13a69c47e8019750eba13601a5bba9926e2b34c6baeff foi validado em 06/10/2022 17:09:50 através da transação blockchain 

Ox3fea472087b7385194442b64bceOfd83f06157e9445dc63fe4e2eec922a29da4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck  (NID: 87603) 



EAUTIN 
BLOCKCHAIN 

Presidfincla da Revafta Casa ChrH 
Subchefia para hisuntris Jurkkos  
MECCA  PROVISORIA 2.200-2 
DE 24 DE AGOSTO DE 7fini. 

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  I  dautin@dautin.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 4e01084a912a427bc0f13a69c47e8019750eba13601a5bba9926e2b34c6baeff foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes1  através da rede blockchain Ethereunn  Classic,  sob o 
identificador único denominado NID 87603 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Certidão Municipal Thads 06-10-2022", cujo assunto é 
descrito como "Certidão Municipal Thads 06-10-2022", faz prova de que em 06/10/2022 17:09:43, 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 06/10/2022 18:10:21 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 0x3fea472087b7385194442b64bce0fd83f06157e9445dc63fe4e2eec922a29da4. 
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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CAI A 
CAIXA ECONtlIC2A FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	27.120.037/0001-00 

Razão SOCial:THADS SERVICOS EIRELI ME 

Endereço:  AV  BARAO DO RIO BRANCO 1459 SOBRELOJA SALA A / CENTRO / 
ANDRADINA / SP / 16901-001 

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 Servico - FGTS. 

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

Validade:05/10/2022 a 03/11/2022  

Certificação Número: 2022100502135803739411 

Informação obtida em 10/10/2022 08:49:57 

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

1/1 https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: THADS SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 27.120.037/0001-00 
Certidão n°: 30234504/2022 
Expedição: 13/09/2022, às 16:22:50 
Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. // 

Certifica-se que THADS SERVICOS EIRELI MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 27.120.037/0001-00, 240 CONSTA como inadimplente no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários a identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Davidas e sugest6es: cndt@tet.jus.br  



13/09/2022  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

0060355578  

CERTIDÃO N°: 394250 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada pela  Internet  no  site  do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DA FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
12/09/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:  

THADS SERVIÇOS EIREL1, CNPJ: 27.120.037/0001-00, conforme indicação constante do pedido de 
certid60.*********************.*****.***************************************************************************** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor (a). São Apontados os i feitos  corn-  situação em tramitação já 
cadastrados no sistema ihformatizido referentes alodas aS Comarcas/Foros Regionais e Distritais do 
Estado de São Paulo 

A data dáinformatização de cada Ppmprcalforo pode ser verificada no Comunicado 
SPI n°22/2019  

Esta certidão considera os feitos digribuidOg  ná  1a  Instancia„..mesMo que estejam em 
Grau de Recurso. 

Não eiistá62nexão com qualquer outra base de dad6s de instituição pública ou com a 
Receita Federal qu, verifiqtlá a identidade dó NOME/RAZAO—SOCIAL  corn  o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos,sel4 pesqyisado é de responsabilidade exclusiva de 
desfinatario da certidão. 

A certidão em nome de pessoa juridjca considera os processos referentes á matriz e às 
filiais e poderá apontar feitos de hom6nimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do 
nome indicado na certidão,(EIREL1, S/C,,S/S, EPP4  ME; MEI,,LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 13 de setembro de 2022. 

0060355578 
PEDIDO No: itiioiiiornii  



DECLARAÇÕES HABILITAÇÃO 

Em cumprimento as determinações da Lei para fins de participação no Pregão Presencial n° 062/2022, da Prefeitura 
Municipal de Américo Brasiliense, a empresa Thads Servicos Eireli-ME, inscrita no CNPJ n° 27.120.037/0001-00, 
DECLARA: 

1. Inexiste qualquer fato impeditivo A. nossa participação na licitação, que não fomos declarados inidôneos 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; 

2. Sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância 
do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 
27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

3. 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 

4. Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as 
condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 
material de qualidade, sob as penas da Lei. 

5. Não possuímos em nosso 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; 

6. A proponente abaixo assinada, participante da licitação, por seu representante credenciado, Contador ou Técnico 
Contábil declara, na forma e sob as penas da Lei e sem prejuízo das sanções administrativas e criminais, que as 
cópias dos documentos apresentados referentes Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação 
econômica e financeira constantes do Anexo 02 do edital, são autênticos e condizem com o documento original. 

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©Omacam I wwwlhads.combr 
THAN SERVICOS EMIL! — ME I CNN: 27120.037/0001-00 — IL: 170.084.668.113 

Avenida Barks do Rio Branco,1459 —Andradina/SP CEP: i01-001 
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