
Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ARPA TECNOLOGIA LTDA

090 CONTRATO

TRANSFORMACAO1046

RIO GRANDE

3 Dezembro 2021

Nº FCN/REMP

RSP2100504054

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209251871 em 03/12/2021 da Empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 42899157000140 e protocolo 214012859 -
16/11/2021. Autenticação: 5A3BFDC1D725442FE9785DE3EA38D9FAFE6DDD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/401.285-9 e o código de segurança wf44 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/401.285-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2100504054

Data

12/11/2021

025.381.630-05 PATRICIA ALMEIDA DA SILVA 03/12/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209251871 em 03/12/2021 da Empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 42899157000140 e protocolo 214012859 -
16/11/2021. Autenticação: 5A3BFDC1D725442FE9785DE3EA38D9FAFE6DDD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/401.285-9 e o código de segurança wf44 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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CONTRATO SOCIAL 

por transformação de empresário 

ARPA TECNOLOGIA LTDA. 

 

 

PATRICIA ALMEIDA DA SILVA, brasileira, natural de Mata/RS, nascido no dia 07 de 

novembro de 1994, união estável, comerciante, portador da carteira de identidade nº. 8108515449 

expedida pela SSP/PC/RS e inscrita no CPF sob o nº. 02538163005, residente e domiciliado à 

Rua ESPIRITO SANTO (ABC II), 72 andar 2, Bairro Cassino, Rio Grande/RS, CEP: 96.207.550, 

titular da empresa PATRICIA ALMEIDA DA SILVA 02538163005, registrada na JUCIRS sob 

o nº 43812514896, inscrita no CNPJ sob o nº 42.899.157/0001-40, com sua sede na Rua 

ESPIRITO SANTO (ABC II) , 72 andar 2, Bairro Cassino, rio Grande/RS, CEP: 96.207.550, 

fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo 

art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a 

qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente 

todos os sócios: 

 

PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial ARPA TECNOLOGIA LTDA e terá 

sede e domicílio na Rua ESPIRITO SANTO (ABC II) , 72 andar 2, Bairro Cassino, rio 

Grande/RS, CEP: 96.207.550. 

 

SEGUNDA – O objeto da sociedade será comerciante independente de equipamentos e 

suprimentos de informática, comerciante independente de equipamentos para escritório, 

comerciante independente de miudezas e quinquilharias, comerciante independente de artigos 

fotográficos e para filmagem, comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de 

áudio e vídeo, Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação.  

 

TERCEIRA - O capital social será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte 

mil), no valor nominal de 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas a vista, distribuindo–se entre 

os sócios da seguinte forma: 

 

Sócio PATRICIA ALMEIDA DA SILVA ..................... (nº de quotas) 20.000, valor da 

participação, a vista. 

 

TOTAL valor total do capital social R$ 20.000,00. 

 

QUARTA - Que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002. 

 

QUINTA - Que a administração da sociedade será exercida pelo sócio PATRICIA ALMEIDA 

DA SILVA, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora 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. 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209251871 em 03/12/2021 da Empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 42899157000140 e protocolo 214012859 -
16/11/2021. Autenticação: 5A3BFDC1D725442FE9785DE3EA38D9FAFE6DDD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/401.285-9 e o código de segurança wf44 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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SEXTA - O início das atividades será 28.07.2021. 

 

SÉTIMA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

 

OITAVA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em 

parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 

igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se 

realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

 

NONA - Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do 

país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por 

todos os sócios. 

 

DÉCIMA - Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das 

demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apurados. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA - 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 interesse 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 em relação a um dos sócios. 

 

DÉCIMA SEGUNDA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de 

mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a 

continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 

1.085 do CC/2002. 

 

DÉCIMA TERCEIRA - Que os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 

incursos em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi–los de 

exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002. 

 

DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o foro de RIO GRANDE para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a 

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam 

o presente instrumento particular em três vias de igual teor e forma. 

 

 

Rio Grande, 12 de novembro de 2021. 

 

 

 

PATRICIA ALMEIDA DA SILVA  

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209251871 em 03/12/2021 da Empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 42899157000140 e protocolo 214012859 -
16/11/2021. Autenticação: 5A3BFDC1D725442FE9785DE3EA38D9FAFE6DDD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/401.285-9 e o código de segurança wf44 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/401.285-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2100504054

Data

12/11/2021

025.381.630-05 PATRICIA ALMEIDA DA SILVA 03/12/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209251871 em 03/12/2021 da Empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 42899157000140 e protocolo 214012859 -
16/11/2021. Autenticação: 5A3BFDC1D725442FE9785DE3EA38D9FAFE6DDD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/401.285-9 e o código de segurança wf44 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o 
número do protocolo 21/401.285-9.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, de CNPJ 42.899.157/0001-40 e
protocolado sob o número 21/401.285-9 em 16/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número
43209251871, em 03/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscila Buhler.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado
o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

025.381.630-05 PATRICIA ALMEIDA DA SILVA 03/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet 
Banking

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

025.381.630-05 PATRICIA ALMEIDA DA SILVA 03/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet 
Banking

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/11/2021

Documento assinado eletronicamente por Priscila Buhler, Servidor(a) Público(a), em 03/12/2021, às
16:23.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209251871 em 03/12/2021 da Empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 42899157000140 e protocolo 214012859 -
16/11/2021. Autenticação: 5A3BFDC1D725442FE9785DE3EA38D9FAFE6DDD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/401.285-9 e o código de segurança wf44 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. sexta-feira, 03 de dezembro de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209251871 em 03/12/2021 da Empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 42899157000140 e protocolo 214012859 -
16/11/2021. Autenticação: 5A3BFDC1D725442FE9785DE3EA38D9FAFE6DDD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/401.285-9 e o código de segurança wf44 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
42.899.157/0001-40
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
28/07/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
ARPA TECNOLOGIA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ARPA TECNOLOGIA 

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 SECUNDÁRIAS 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

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

 
LOGRADOURO 
R ESPIRITO SANTO (ABC II) 

NÚMERO 
72 

COMPLEMENTO 
ANDAR 2 

 
CEP 
96.207-550 

BAIRRO/DISTRITO 
CASSINO 

MUNICÍPIO 
RIO GRANDE 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PATRICIA.ALMEIDA.SILVA1994@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(55) 9970-8520 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28/07/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/05/2022 às 19:50:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ARPA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.899.157/0001-40
Certidão nº: 55896284/2021
Expedição: 04/12/2021, às 14:39:12
Validade: 01/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ARPA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 42.899.157/0001-40, 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
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 42.899.157/0001-40
Razão Social:ARPA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R ESPIRITO SANTO 72 ANDAR 2 / CASSINO / RIO GRANDE / RS / 96207-

550

 
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:07/05/2022 a 05/06/2022 
 
Certificação Número: 2022050702252301469323

Informação obtida em 13/05/2022 19:52:28

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ:  42.899.157/0001-40

 ARPA TECNOLOGIA LTDA

 RUA ESPIRITO SANTO, 72, ANDAR 2
 CASSINO, RIO GRANDE - RS

0019472799

Certificamos que, aos 25 dias do mês de ABRIL do ano de 2022, 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 23/6/2022.

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 .

0029465571



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:

ARPA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 42899157000140, Endereço - RUA ESPIRITO SANTO 72
CASSINO RIO GRANDE RS.

10 de maio de 2022, às 17:06:43

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: c69ce54834543fed0bf26606cb46857a



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: ARPA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 42.899.157/0001-40 

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 17:13:54 do dia 03/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2022.
Código de controle da certidão: 3585.A95E.1688.6A4C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA

Rua Marechal Floriano Peixoto, 201 - Centro -  RIO GRANDE - RS  CEP 96.200-380
Telefone (53) 3233-8457 / 3233-8455 e-mail: issqn@riogrande.rs.gov.br

CNPJ: 88.566.872/0001-62 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Inscrição Municipal nº 801003

CPF / CNPJ 42.899.157/0001-40
Nº da Certidão: 057861/2022

Contribuinte: 801003 - ARPA TECNOLOGIA LTDA
CPF / CNPJ.: 42.899.157/0001-40
Dt Abertura.: 01/01/2022 
Atividade.....: 
Ressalvado o direito de inscrever e cobrar tributos ainda não lançados ou que venham a ser
apurados posteriormente, CERTIFICAMOS para os devidos fins que, em observância ao
disposto no artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional, foram verificados
os registros em sistema eletrônico e constatado que o(a) contribuinte acima identificado(a) não
possui débitos com a Fazenda Municipal.

VALIDADE DE 180 ( CENTO E OITENTA) DIAS Rio Grande, 25 de Janeiro de 2022.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ENDEREÇO E DADOS PARA CONSULTAR AUTENTICIDADE: riogrande.sigiss.com.br

Número: CPF / CNPJ Interessado: Data Emissão CND: Autenticidade:

057861/2022 42.899.157/0001-40 25/01/2022 28ZMJS78



ARPA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 42.899.157/0001-40
IE: 100/0329124

_________________________________________________________________________

DECLARAÇÃO

Referente ao Edital Pregão Eletrônico n°: 022/2022

A empresa ARPA TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.899.157/0001-40,
sediada na Rua Espírito Santo, nº 72, Bairro Cassino, na cidade de Rio Grande, RS, por
intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, sob as penalidades
cabíveis que:

I - Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos
termos do IV, 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 de
Maçambará/RS;

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.

_________________________________________________________________________
Endereço: Rua Espírito Santo (ABC II), 72, Cassino, Rio Grande, RS

Telefone: (55) 99970-8520
E-mail: tecnologiaarpa@gmail.com



ARPA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 42.899.157/0001-40
IE: 100/0329124

_________________________________________________________________________

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.

Rio Grande, RS, 17 de maio de 2022.

____________________________
ARPA TECNOLOGIA LTDA

Patricia Almeida da Silva
RG: 8108515449 SSP/RS

CPF: 025.381.630-05
Representante legal

_________________________________________________________________________
Endereço: Rua Espírito Santo (ABC II), 72, Cassino, Rio Grande, RS

Telefone: (55) 99970-8520
E-mail: tecnologiaarpa@gmail.com


