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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

 
Inscrição: 39.617.320/0001-20 
Razão social: JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC  

 
Data de

Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

24/04/2022 24/04/2022 a 23/05/2022
 

2022042402505276211771
05/04/2022 05/04/2022 a 04/05/2022

 
2022040503272169071756

17/03/2022 17/03/2022 a 15/04/2022
 

2022031703021721905268
26/02/2022 26/02/2022 a 27/03/2022

 
2022022601515450673866

07/02/2022 07/02/2022 a 08/03/2022
 

2022020713320928266206
04/01/2022 04/01/2022 a 02/02/2022

 
2022010401390944596510

16/12/2021 16/12/2021 a 14/01/2022
 

2021121601294962614400
27/11/2021 27/11/2021 a 26/12/2021

 
2021112701354694797247

08/11/2021 08/11/2021 a 07/12/2021
 

2021110801114935271309
20/10/2021 20/10/2021 a 18/11/2021

 
2021102001251153288529

01/10/2021 01/10/2021 a 30/10/2021
 

2021100101340216880372
12/09/2021 12/09/2021 a 11/10/2021

 
2021091201043792773793

24/08/2021 24/08/2021 a 22/09/2021
 

2021082401260220533372
05/08/2021 05/08/2021 a 03/09/2021

 
2021080502001175220833

18/04/2021 18/04/2021 a 15/08/2021
 

2021041801053788010683
30/03/2021 30/03/2021 a 28/04/2021

 
2021033001412156294653

11/03/2021 11/03/2021 a 09/04/2021
 

2021031101271960405567
20/02/2021 20/02/2021 a 21/03/2021

 
2021022001303348896040

01/02/2021 01/02/2021 a 02/03/2021
 

2021020101453254338443
13/01/2021 13/01/2021 a 11/02/2021

 
2021011302584616568825

25/12/2020 25/12/2020 a 23/01/2021
 

2020122502365537023404
06/12/2020 06/12/2020 a 04/01/2021

 
2020120601460538420359

 

Resultado da consulta em 06/05/2022 17:31:05
 

Voltar
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DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIIDO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
À 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA 

Prezados Senhores, 

 

 

JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 39.617.320/0001-20, 

com sede à Rua Senador Candido Ferraz, Ed. Palazzo Maggiore, 1770, ap 502, bairro Joquei, 

Teresina-PI, telefone para contato (86) 98187-1473, neste ato representado pelo Sr. Judá Evangelista 

Nunes Leite, RG Nº 3.191.408 SSP/PI, CPF Nº 060.417.423-33, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 
 

 
JUDA 

EVANGELISTA 

NUNES LEITE 

Teresina – PI, 06 de maio de 2022. 
Assinado de forma digital por 

JUDA EVANGELISTA NUNES 

LEITE 

Dados: 2022.05.06 17:42:34 

-03'00' 

JUDÁ EVANGELISTA NUNES LEITE 

JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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1. DAS NOSSAS OBRIGAÇÕES 

 

Nossa empresa irá cumprir fielmente com o determinado no certame, diante 

disso, firmamos compromisso de que cumpriremos rigorosamente com as 

seguintes obrigações: 

 

a) Prestar os serviços no endereço fornecido pela Prefeitura Municipal de Coelho 

Neto – MA, observando rigorosamente as especificações e exigências 

estabelecidas no Termo de Referência; 
b) Assinar contrato, no prazo estipulado e contado da convocação; 

c) Cumprir fielmente o Contrato, e, que os serviços avençados sejam realizados de 

forma que atenda os interesses da Administração; 

d) Executar todos os serviços contratados, assumindo inteira responsabilidade pela 

execução dos mesmos; 

e) Manter em seu quadro, profissionais comprovadamente capacitados e que 

integram a relação da equipe técnica apresentada por ocasião da licitação ou que 

mantenham as características técnicas daquela, de modo a assegurar a boa 

qualidade dos serviços a serem realizados; 

f) Acatar e atender as reclamações quanto às especificações e qualidade dos 

serviços prestados, sanando eventuais deficiências no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades, o que não atenda às especificações do contrato e 

cumprimento dos prazos previamente estabelecidos; 

g) Assumir os ônus decorrentes de deslocamento e estadias do pessoal utilizado 

para a execução dos serviços; 

h) Providenciar para que os serviços sejam prestados de maneira adequada e em 

consonância com as normas de segurança estabelecidas em legislação própria; 

i) Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais 

que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços 

prestados, e demais custos inerentes à prestação dos serviços; e, ainda, apresentar 

os documentos fiscais dos serviços em conformidade com a legislação vigente; 

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem na vigência do contrato, objeto do presente instrumento até 25% (vinte 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, observado o art. 65 da Lei 

n.º 8.666/93; 

k) Prestar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade 

por quaisquer danos ou faltos que venham a cometer no desempenho de suas 

funções, podendo a Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA solicitar a 

substituição daqueles cujo serviço seja julgado inconvenientes; 

l) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que 

não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
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m) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato, prestando, 

prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 

permitindo o livre acesso dos que dela forem incumbidos a quaisquer dependências 

e locais de trabalho fornecendo-lhes relatórios e quaisquer informações e 

documentos que pelos mesmos lhe vierem a ser solicitados, bem como a atender 

as exigências que forem feitas; 

n) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos, oriundos de atos praticados por seus advogados, empregados ou 

prepostos, durante a execução do Contrato; 

o) Emitir, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatório de todo o objeto do 

Contrato, contendo todas as informações relacionadas ao escopo dos serviços 

realizados e o estágio em que se encontram todos os processos administrativos. 

p) Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, 

sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, 

sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer 

documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins 

de execução do CONTRATO; 

q) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 

incidam sobre os serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias 

fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho 

etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Coelho 

Neto por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se 

transfere a Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA; 

r) Responder, com relação aos seus empregados ou prepostos, pelas obrigações 

decorrentes da legislação trabalhista, social ou previdenciária, neste particular de 

conformidade com o disposto no art. 4º. da Lei nº 9.032/95, que alterou o artigo 71 

da Lei nº 8.666/93; 

s) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento 

dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados 

com o objeto do CONTRATO; 

t) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º 

do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

v) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 

causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação; 

w) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
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x) Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

y) Orientar no acompanhamento das inspeções feitas pelos órgãos de controle 

externo; 

z) Orientar na formalização de justificativas, defesas e recursos de reconsideração 

e de revisão junto aos órgãos de controle externo no que for pertinente a licitações 

e contratos do município; Orientações junto à Secretaria Municipal sobre diversos 

assuntos concernentes aos trabalhos rotineiros de controles administrativos, tais 

como forma de contratação, legalidade; Elaborar minutas de contratos; Prestar 

contas à Secretaria de Administração Geral sobre o andamento dos trabalhos 

realizados a fim de mantê-la atualizada. 

 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

E-mails: juda.adv@gmail.com / judaco_esc@hotmail.com 

Telefone para contato: (86) 981871473 

 
 

Declaramos que estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

Teresina - PI, 26 de janeiro de 2021. 

Atenciosamente, JUDA 

EVANGELISTA 

NUNES LEITE 

Assinado de forma digital por 

JUDA EVANGELISTA NUNES 

LEITE 

Dados: 2022.04.12 18:11:49 

-03'00' 

JUDÁ EVANGELISTA NUNES LEITE 

JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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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 À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 39.617.320/0001-20 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 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

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

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' 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 16:45:10 do dia 25/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2022.
Código de controle da certidão: 80E8.4E3B.4EE2.5086
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 39.617.320/0001-20
Certidão nº: 14475313/2022
Expedição: 06/05/2022, às 17:31:50
Validade: 02/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.617.320/0001-20, NÃO 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 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
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DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIIDO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

À 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA 

Prezados Senhores, 

 

 

JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 39.617.320/0001-20, 

com sede à Rua Senador Candido Ferraz, Ed. Palazzo Maggiore, 1770, ap 502, bairro Joquei, 

Teresina-PI, telefone para contato (86) 98187-1473, neste ato representado pelo Sr. Judá Evangelista 

Nunes Leite, RG Nº 3.191.408 SSP/PI, CPF Nº 060.417.423-33, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Teresina – PI, 12 de abril de 2022. 

 

 

JUDÁ EVANGELISTA NUNES LEITE 

JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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1. DAS NOSSAS OBRIGAÇÕES 

 

Nossa empresa irá cumprir fielmente com o determinado no certame, diante 

disso, firmamos compromisso de que cumpriremos rigorosamente com as 

seguintes obrigações: 

 

a) Prestar os serviços no endereço fornecido pela Prefeitura Municipal de Coelho 

Neto – MA, observando rigorosamente as especificações e exigências 

estabelecidas no Termo de Referência; 

b) Assinar contrato, no prazo estipulado e contado da convocação; 

c) Cumprir fielmente o Contrato, e, que os serviços avençados sejam realizados de 

forma que atenda os interesses da Administração; 

d) Executar todos os serviços contratados, assumindo inteira responsabilidade pela 

execução dos mesmos; 

e) Manter em seu quadro, profissionais comprovadamente capacitados e que 

integram a relação da equipe técnica apresentada por ocasião da licitação ou que 

mantenham as características técnicas daquela, de modo a assegurar a boa 

qualidade dos serviços a serem realizados; 

f) Acatar e atender as reclamações quanto às especificações e qualidade dos 

serviços prestados, sanando eventuais deficiências no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades, o que não atenda às especificações do contrato e 

cumprimento dos prazos previamente estabelecidos; 

g) Assumir os ônus decorrentes de deslocamento e estadias do pessoal utilizado 

para a execução dos serviços; 

h) Providenciar para que os serviços sejam prestados de maneira adequada e em 

consonância com as normas de segurança estabelecidas em legislação própria; 

i) Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais 

que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços 

prestados, e demais custos inerentes à prestação dos serviços; e, ainda, apresentar 

os documentos fiscais dos serviços em conformidade com a legislação vigente; 

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem na vigência do contrato, objeto do presente instrumento até 25% (vinte 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, observado o art. 65 da Lei 

n.º 8.666/93; 

k) Prestar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade 

por quaisquer danos ou faltos que venham a cometer no desempenho de suas 

funções, podendo a Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA solicitar a 

substituição daqueles cujo serviço seja julgado inconvenientes; 

l) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que 

não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
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m) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato, prestando, 

prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 

permitindo o livre acesso dos que dela forem incumbidos a quaisquer dependências 

e locais de trabalho fornecendo-lhes relatórios e quaisquer informações e 

documentos que pelos mesmos lhe vierem a ser solicitados, bem como a atender 

as exigências que forem feitas; 

n) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos, oriundos de atos praticados por seus advogados, empregados ou 

prepostos, durante a execução do Contrato; 

o) Emitir, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatório de todo o objeto do 

Contrato, contendo todas as informações relacionadas ao escopo dos serviços 

realizados e o estágio em que se encontram todos os processos administrativos. 

p) Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, 

sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, 

sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer 

documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins 

de execução do CONTRATO; 

q) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 

incidam sobre os serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias 

fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho 

etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Coelho 

Neto por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se 

transfere a Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA; 

r) Responder, com relação aos seus empregados ou prepostos, pelas obrigações 

decorrentes da legislação trabalhista, social ou previdenciária, neste particular de 

conformidade com o disposto no art. 4º. da Lei nº 9.032/95, que alterou o artigo 71 

da Lei nº 8.666/93; 

s) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento 

dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados 

com o objeto do CONTRATO; 

t) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º 

do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

v) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 

causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação; 

w) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
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x) Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

y) Orientar no acompanhamento das inspeções feitas pelos órgãos de controle 

externo; 

z) Orientar na formalização de justificativas, defesas e recursos de reconsideração 

e de revisão junto aos órgãos de controle externo no que for pertinente a licitações 

e contratos do município; Orientações junto à Secretaria Municipal sobre diversos 

assuntos concernentes aos trabalhos rotineiros de controles administrativos, tais 

como forma de contratação, legalidade; Elaborar minutas de contratos; Prestar 

contas à Secretaria de Administração Geral sobre o andamento dos trabalhos 

realizados a fim de mantê-la atualizada. 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

E-mails: juda.adv@gmail.com / judaco_esc@hotmail.com 

Telefone para contato: (86) 981871473 

 
 

Declaramos que estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

Teresina - PI, 26 de janeiro de 2021. 

Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
 

JUDÁ EVANGELISTA NUNES LEITE 

JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Folha 1 / 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Código autenticidade: E41AA8C650B060BC

Nº Via: 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0158566/22-58

CPF/CNPJ: 39.617.320/0001-20

Contribuinte: JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

                  Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima 
identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na 
legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa 
quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 
456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de 
Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:22:52 h, do dia 2022/05/09

Validade: 2022/08/07

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
 - A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
http://www.teresina.pi.gov.br
 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 - Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Anexo do protocolo PT2022.05/CLHO-23057

Nome: CertidaoConjuntaNegativaDivida, pág. 1 de 1

PR2022.04/CLHO-03120 - Pág 112



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Emitido em: 10/11/2020 09:51:30 Código autenticidade: BCA06D07C7FE7528

Nº Via: 4

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4943660

CÓDIGO DE CONTROLE: 0135427/20-29

CPF/CNPJ NÚMERO DE REGISTRO DATA DE ABERTURA

39.617.320/0001-20 1354272029 2020/11/09

RAZÃO SOCIAL RESPONSÁVEL LEGAL CPF/CNPJ

JUDA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA

LOCALIZAÇÃO

RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, 1770 - COMPLEMENTO: APT 502 ED PALAZZO MAGGIORE;
BAIRRO JOQUEI
TERESINA/PI - CEP: 64049-250

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.
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