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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 
NIRE: 4320740478-5 CNPJ nº 18.274.923/0001-05 

 

CLEITON CESAR LONGO, brasileiro, casado, nascido aos 16 de junho de 1983, 

empresário, CPF nº 006.225.880-01, Cédula de Identidade nº 1081236141 expedida pela 

SSP/RS, em  23/02/2017, residente e domiciliada na Rua Cedro Rosa, nº 165 - Centro – Barão 

de Cotegipe/RS, CEP: 99740-000  e DIANE BERTUOL LONGO, brasileira, casada, nascida aos 15 

de setembro de 1988, empresária, CPF nº 015.411.630-01, Cédula de Identidade nº 

9088024791 expedida pela SSP/RS, em 23/02/2017, residente e domiciliada na Rua Cedro 

Rosa, nº 165 - Centro em Barão de Cotegipe/RS, CEP:99740-000 únicos sócios da sociedade 

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, com sede social na Rua José Bonifácio, nº 

265 – Centro, cep. 99740-000., na cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, 

inscrita no CNPJ sob nº 18.274.923/0001-05, tendo seus atos constitutivos arquivados na M.M. 

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43207404785 em 10/06/2013 e 

alterações, resolvem alterar e consolidar seu contrato constitutivo conforme clausulas e 

condições seguintes: 

 

I-DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
Cláusula Primeira 
 

A sociedade que vinha exercendo seus negócios no endereço Rua José Bonifácio, nº 265 – 

Centro, Barão de Cotegipe/RS, cep. 99740-000, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: 

Rua Floresta, nº 380 – Acs Erechim, Barão de Cotegipe/RS, cep. 99740-000. 

 

II-DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
A vista da modificação hora ajustada, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, com a seguinte 

redação: 

 
I - Da Denominação e Sede 
 
Cláusula Primeira 
 
A sociedade empresaria Limitada, gira sob a denominação social MASTERSUL EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA LTDA com sede social na Rua Floresta, nº 380 – Acs Erechim, Barão de 

Cotegipe/RS, cep. 99740-000. 

 

Parágrafo único. 
 
Ao presente contrato social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais 

da lei de sociedade por ações, nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do código civil 

(Lei Nº 10.406/2002) 

 

II – Filiais 
 
Cláusula segunda 
 
A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 

alteração contratual assinada pela maioria representativa do capital social. 
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III- Do Prazo de duração e inicio de atividades 
 
Cláusula Terceira 
 
A sociedade teve inicio de suas atividades em 20 de junho de 2013, sendo sua duração por 

prazo indeterminado. 

 

IV – Do Objeto social 
 
Cláusula quarta 
 

A sociedade tem por objetivo social: Comércio atacadista de Equipamentos de proteção 

individual, Comércio atacadista de material de escritório e escolar; Comércio atacadista de 

Equipamentos de uso doméstico, Comércio Atacadista de Material de Higiene e Limpeza, 

Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de peças de 

equipamentos de informática, Comércio atacadista de ferramentas, Comércio atacadista de 

Material elétrico, Comércio atacadista de Materiais de Construção, Comércio varejista de 

equipamentos de telefonia, Comércio varejista de equipamentos eletrônicos, Comércio 

varejista de peças para equipamentos eletrônicos, Comércio varejista de material de escritório 

e escolar; Comércio varejista de artigos de bazar; 

 

V – Do capital Social e distribuição 
 
Cláusula quinta 
 
O capital social da sociedade é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente 

integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, subdividido em 500 (quinhentas) quotas 

no valor nominal unitário de R$ 100,00 (cem reais) cada, e assim distribuídos entre os sócios: 

a) CLEITON CESAR LONGO, a participação de 450 (quatrocentos e cinquenta) quotas 

no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), correspondente a 90% 

(noventa por cento) do Capital Social; 

b) DIANE BERTUOL LONGO, a participação de 50 (cinquenta) quotas no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 10% (cinco por cento) do Capital 

Social; 

 

Parágrafo Primeiro 
 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, mas os sócios não respondem 

subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

 

Parágrafo Segundo: 
 
As quotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro 

sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preços, o direito de preferência 

para sua aquisição. 

 

VI – Da administração 
 
Cláusula Sexta 
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A administração e o uso comercial da sociedade caberão aos sócios CLEITON CESAR LONGO e 
DIANE BERTUOL LONGO, competindo-lhes todos os poderes necessários a administração e 

representação da sociedade, em conjunto ou isoladamente, vedado no entanto a concessão de 

avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias estranhas ao interesse social ou assumir 

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 

 

VII – Da Remuneração 
 
Cláusula Sétima 
 
O sócio no exercício da administração terá direito a uma retirada mensal a titulo de pro labore, 

fixada consensualmente entre os sócios, em caso de divergência, o limite de isenção prevista 

na legislação do imposto de renda, na tabela do trabalho assalariado. 

 

VIII – Do Encerramento do Exercício Social 
 
Cláusula Oitava 
 
Anualmente, ao término de cada exercício social, que se dará em 31 de Dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, 

na proporção de suas quotas, as perdas ou lucros por ventura apurados. 

 

IX – Da retirada, interdição ou falecimento de sócio 
 
Cláusula Nona 
 
Falecendo ou interditado qualquer sócios, a sociedade continuará suas atividades com os 

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos 

sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 

patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado 

para essa finalidade. 

 

Paragrafo Único: 
 

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 

relação a um dos sócios. 

 

X – Das deliberações 
 
Cláusula Decima  
 
As denominações sociais serão tomadas na forma da lei, contados segundo o valor das quotas 

de cada sócio. 

 

XI – Do Foro Jurídico 
 
Cláusula Décima primeira 
 

As parte elegem o Foro da cidade de Erechim/RS, para dirimir qualquer dúvida ou 

controvérsias oriundas do presente contrato. 
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XII – Da Declaração 
 
Clausula Décima terceira 
 
Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a 

administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 

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 a propriedade. E por assim terem 

convencionado, assinam o presente contrato em três vias de igual forma ou teor. 

 

 

Barão de Cotegipe/RS, 08 de Abril de 2020 

 

 

 

 

 
    ____________________________                  __________________________ 
                CLEITON CESAR LONGO                                                                DIANE BERTUOL LONGO 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
18.274.923/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/06/2013 

 
NOME EMPRESARIAL 
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MASTERSUL 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada
*) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

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

 
LOGRADOURO 
R FLORESTA 

NÚMERO 
380 

COMPLEMENTO 
ACS ERECHIM 

 
CEP 
99.740-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
BARAO DE COTEGIPE 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(54) 3523-2014 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/06/2013 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 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 nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2021 às 08:02:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18274923000105, Endereço
- RUA FLORESTA, 380, ACESSO A ERECHIM, CEP 99740-000, BARAO DE COTEGIPE-RS.

1 de Fevereiro de 2021, às 08:00:23

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais,
informando o seguinte código de controle: e805e4c48c61f2a09d4cad3c45ffbdc0



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP
CPF/CNPJ.........: 18.274.923/0001-05
Insc. Municipal..: 1128
Endereço.........: Rua Floresta, 380
Bairro...........: Asc. Erechim
Cidade...........: Barão de Cotegipe 
Atividade(s).....:
4642-7/02 Com.Atac.Roupas Acessórios p/uso Profis.Seg.Trabalho
4649-4/08 Com.Atac Prod.Higiene Limpeza conserv. Domiciliar
4752-1/00 Com.Varej.Espec.Equip.Telefonia Comunicacao
4789-0/99 Com.Varej. de Outros Produtos nao Esp.Anteriorment
4679-6/99 Com.Atac.de Materiais de Construcao em Geral
4672-9/00 Com.Atac.de Ferragens e Ferramentas
4673-7/00 Comercio Atacadista de Material Eletrico
4761-0/03 Com.Varej Artigos Papelaria
4753-9/00 Comércio Varejista Especializado De Eletrod.. e Equip.De
Áudio E Vídeo
4757-1/00 Com.Varej.Espec.Peças e Acessorios p/ Aparelhos 
Eletroeletronicos
4651-6/01 Com.Atacadista de Equipamentos de Informática
4649-4/02 Com.Atac.Apar.Eletrônicos de uso Pessoal e Doméstico
4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de Escritorio e de 
papelaria
4669-9/99 Com.Atac.Outras Maquinas Equipap.não Especif

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Pública  Municipal
cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é
certificado  que  o  contribuinte  acima  especificado,  não  possui
débitos  com  este  município  referente  a  taxas,  impostos  e
contribuições de melhorias. 

Esta certidão é válida inclusive para participação em
processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site
www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 19/07/2021

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

http://www.baraodecotegipe.rs.gov.br/


Identificador : 218274923000105
Emitida às 19:07:45 do dia 20/01/2021.
Código de Autenticidade 327A.1BA4
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/03/2020 13:09:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 944184

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/03/2021 12:57:08 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 30012603181217240521-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bceaf751a4d8ea37c29edb130474dec8ca6a2460bb83799e28d58c118b3b43490908c9a564a86426585b29f533
5b619bc6d3e25d7fec613b70e55d77b21570ce5 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ:  18.274.923/0001-05

 MASTERSUL EQUIP DE SEGURANCA LTDA

 RUA FLORESTA, 380, ACS ERECHIM
 CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS

0016241587

Certificamos que, aos 01 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/4/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

0026079819
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 18.274.923/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 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 nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:05:26 do dia 01/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2021.
Código de controle da certidão: A1C0.18CC.320A.44DC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 18.274.923/0001-05
Razão Social: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Endereço: R FLORESTA 380 ACS ERECHIM / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS /

99740-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:30/01/2021 a 28/02/2021 
 
Certificação Número: 2021013004331645371548

Informação obtida em 30/01/2021 10:53:10

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

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.274.923/0001-05
Certidão nº: 4476881/2021
Expedição: 01/02/2021, às 08:06:34
Validade: 30/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.274.923/0001-05, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 

 

ANEXO II - DECLARAÇÃO  

A empresa Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda, inscrita no CNPJ № 18.274.923.0001-05, 
por intermédio de seu representante legal o Sr. Cleiton Cesar Longo Portador da Carteira de identidade 
№ 1081236141 e CPF Nº 006.225.880-01, DECLARA, expressamente, sob as penalidades 
cabíveis que: 
I - Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos 
termos do VI, do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, bem como que será 
comunicado qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha 
alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico 
financeira; 
II - Que não está impedida de contratar com a administração pública direta e indireta; 
III - Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
IV – Que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos; Não Emprega 
menor de dezesseis na condição de aprendiz; 
V - Que não foi apenada com rescisão de contrato, seja por deficiência dos serviços prestados, 
quer seja por outro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos; 
VI - Que possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, 
quantidades e prazos; 
VII - Que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou 
eletrônico (inclusive internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as 
assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem à autêntica 
rubrica dos signatários. 
VIII - Que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, etc, não cabendo desconto de 
nenhuma espécie; 
IX - Que para os devidos fins, a empresa concorda com os todos os termos descritos no edital e 
seus anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame; 
X - Que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho; 
XI - Que não possui direta ou indiretamente, em seu quadro societário servidor público da 
ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista. 
 
Barão de Cotegipe-RS, 19 de Fevereiro de 2021. 

 

 

_______________________________________________________________ 
Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda. 

CLEITON 
CESAR 
LONGO:00622
588001

Assinado de forma digital por CLEITON 
CESAR LONGO:00622588001 
Dados: 2021.02.19 17:28:45 -03'00'
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