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coMPROVAI,]TE DE INSCRIÇÂO E DE SITUÁÇÀO CADASTRAL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
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Coníra os dados de ldentiíicação da Pessoa JuÍídica e, se houver qualquer diveÍgência, provide

atualização cadastral.

A inÍormação sobre o porte que consta neste compíovante é a declarada pelo contÍibuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

cADASTRo NAclor{lu oa pessol .tuRíotcl

M M BARBOSA BATISTA DA SILVA

RESTÁURANTE DA MARLY

56.11-2{rl -RBráuÉnres ê 3imilarct

213-5 - Émpresário (lndividuâl)

TV 19 OE ABRII.

65,790{00 CENTRO SAO DOMINGOS OO I\IARANHAO

199)4811J8,43
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE

q

Aprovado pela lnstruÉo Nomativâ RFB no 1.863, de 27 de dezembro dê 2018.
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Emissão de 2!via de Cêíidâo

Acesso à lhrorlnãção Participe Sêrvlços Legislâção canàls

Teneceiure*rat dlF

Nova Consulla
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria de Rêceitâ Federal do Brasil
PíocuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

cERroÃo NEcaIvA oE oÉBtros RELAÍtvos Aos rRtBuros FEDERA|S E À DIuDA anva
OA UNIÃO

Nome: M l, BARBOSA BATISTA DA STLVA
CNPJ: 18.923.356/0001{2

Ressalvâdo o direito d€ a Fazênda Nacional cobrêr ê inscrêver quaisquq dívidas de
respohsabilidade do sujêito passtvo acma identificâdo que vierem a ser âpurâdâs, é certificâdo que
não_constamloendências êm seu nome, relâtivas a céditos tributários adminislrádos pela secretaria
da Receha F_ederal do Brasit (RFB) e a inscrições em Divida Ativê da União IDAU) junlo à
Procuradoftâ-Gerat da Fazenda Nâcronat (pGFN).

Esla cêrtidâo é válidâ para o êstâbêlecimenlo melliz e suês Íiliâis e, no caso de êôte federalivo, para
todos os órgãos e fundos públicos da admin6kaÉo direta a ele vinculados_ Refere_se â situaÉo do
sujêilo passivo no âmbito da RFB e da PGFN e àbrangê inclusive as contÍibuições sociais prévistas
nas alineas 'â' â 'd' do pârágraÍo único do art. 11 da Lei no A_212, dê 24 de julho dê j 991

A aceiraÉo desta cêrtidão está condicionada à verificaÉo de sua autenticidade na rntern.t. nos
endeÍeços <htip://rÍb.govbp ou <hüpr/www. pgín. gov_ bÊ.

Certidão emitida gratuilamenle com bêse na poíaria Conjunta RFB/PcFN 
^o 

1.75j, de2t1ODO14-
Emitida às 15:09:36 do diê 03/01/2020 <hora e dêtâ de Baasitia>.
Válida até 01 lO7 DO20.
Código de coôtrole dâ cêrtidáo: 3A55.7C44,FEií.5174
Qualquêt rasurê ou êmenda invalidará oste documenlo,
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Certificado de Regularidade
do FGTS - ('RF

V àlidàdet22/ O1/2OZO a 20/02/2OZO

Certificação Número: 2020012202434365887231

Inscriçâo: 14.923.156/000r-62
Razão Sociâlí M BARBosa BÀÍrsTA DA srLva ME
ENdE]EçO: TRÁV 19 DE ABRIL 7 / CENÍRO / SAO DOIVTINGOS OO MARÀNHAO / I4A /

55790_000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições eTou encargos de'rido1
decorrentes das obrigãeões com o FGTS.

Informação obtida em 24/01/2020 14:36:26

A utilização deste Certificado para os frns previstos em Lei estaconorcron-ada a veiificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov,br

hlts8J/consultàq,-ÉLtâ.9ovb/coír§J[ãdíP.se!Írprês§áo.FBrési6id:oYorqEoLxoT4wzhcFnGpFTyfoF84uoo6cso_dhcâpü201_É!icí... 
l/1



CERÍIDÃO NEêÀTIVÀ DE DÉBITOS TRA3ÀLHISTÀS

NoÍnE: 14 M BÀRBOSÀ BÀT1STA DÀ SILVÀ
(MÀTRIZ E FILIÀIS)CNp,l: 1,8 -923.356/0001,-62

Cêrtidão n" : 2oo33'74/2020
Expediçãô: 24/01/2O2O, às 14:35:04
validade: 27/o7/2o2o 180 (cento ê oitênta) dias, contados da data
de sua expedi.ção.

Certifica-

LA.923.3s6/OOO
Trabalhistas.

se que u x BàRBosÀ BÀTrsTÀ DÀ sILvÀ
(!{ATRIZ B FIÍ,rÀrS), inscrj.to(â) no CNP,, sob o n"

1-62, §Âo CoNsTÀ do Bâôco Nacional de Devedores

Certidão emitida com base no alt. 642-À da Consolidaçáo das Leis do
Trabalho, acrêscentado pêIa Lei. í1" 12.440, de 7 dê julho de 2011, e
na Resofução Àdministrativa n" 1,4'70/20]] do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cêrtidão são de re apons abi I i-dade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) diaê
anteriores à data da sua expediÇáo.
No caso dê pessoa jurídj.ca, a Certidão atesta a enpresa em relação
a todos os seus eBt abel ecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-6e à verificaÇão de sua
autênticidade no portal dô T'ribunal Superior do Trabalho na
rnternêt (http: //wr.,'r. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFORr.ÍÀÇÃO TUPOnTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necesêários à idêntificação das pessoas naturais ê jurídicas
inadimplentes pêrante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transltada ern julgado ou em
acordos judiciai.s trabalhlstas, inclusive no concernente aos
recoLhimentos previdenciários, a honorárioê, a custas, a
emolument.os ou a recolhimentôs determlnados eÍn 1êi, ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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