
Comprovante de lnscrição e de Situação Cadaslral

Cidãdão,

ConÍra os dâdos de ldênliÍrcação da Pêssoa JuÍídica ê, se houver quâlquêr diyeÍgência. providenciêjonto à RFB a suâ
álualização cadastÍâ1.

A aníormação sobre o portê que consta nê§re compíovantê é â declãÍada pelo cont buinte.
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Âpr.Edo pêL lBtvqão Notutiv. RFB n L863. d.27.,. daBbío rk 2ols.
Emllrdo no di. 23trrr020 à. i6:25:6n (daE ê hoÉ dê 86. lr)
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CertiÍicado de Regularidâdê
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.414.253/ooo1-86
Razão Socialj oE P BARRoS
EndêTeço! RUA 31 DE ]ANEIRO 12 / cENTRo / SÁo ooMINGos Do I,IAMNHAo / MA

/ 65790-000

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
empiesa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Gaiantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova conka cobrança dequaisquer débitos refeientes a contriburções e/ou enca.qos àeía;
decorrentes das obrlgações com o FGTS.
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Certificãção úmeÍo! 2O2OO11804545387116825

Informação obtida em 28/01/202O 16127:38

A- utilizaçào deste CertiÍicado para os fins previstos em Lei estaconorcronêoa a verificação de autenticidadê no sitê dê Caixa:www,caixa.gov.br

httss://consulta-crÍ.caixa.gov,brconsoltâcúpâgerimpressao jsí
1/1



CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIJIISTÀS

NOme: I DE P BARROS
(MÃTRIZ E FrLrArS)CNPJ: 09.4).4.253/0001,-86

Certidâo " | 25a5350/2020
Expedição: 28/0L/2O2A, às 16:28:53
validade: 25/07/2020 - 180 (cento e oitêntâ) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se qu e
(MÀTRXZ E FI'JIÀTS)

09.{1{.253,/0001-86, NAO CONSTÀ do
Trabalhistas.

I DE P BÀRROS
, inscrr.to(a) no CNPJ sob o n'
Banco Nacional de Dêvêdores

Certidão emltida com base nô art. 642-A da Consolidâção das Lei6 do
Tlabalho, ac!êêcêntado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdmini§trativa D' 74'70/2Ot1 do TribunâI Superior do
Tlaba1ho, dê 24 de agosro de 2011.
Os dados constantês dêsta Certidão 6ão de rêspons abi I idade dos
T!ibunais do Trabalho e esEão at.ualizadoÊ aEé 2 (dois) dias
anterioles à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Cêrtldão atesta a êmptesa êm relação
a todos os sêus estabê1êcimêntos, agêocias ou filiais.
À aceiEação deêta certidão condiciona-se à vêrificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalhô na
Intsernet (http://www.tsr. jus.br) .

Cercidão emit j.da gratuitamente .

TNFORIíÀqÃO rtúPORTÀNtB
Do Banco Nacional de Dêvedorêê TrabalhistaÊ constam os dado6
necessários à identificação daÊ pêssoas natu!ais e jurídicas
inadiúp1eÍrtes pêraÍrte a JustiÇa do Trabalho quânto às obrigações
estabelecidaE em ÊentenÇâ coodenatória transitada em julgado ou em
acordos judlciais trabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos pr:evidenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Lei; ou decorrentes
dê execuÇão de acordos firmados perânte o Ministério público do
Trabâ1ho ou Comissão de Conciliação prévia.
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Emissào de 2" via de Certdão

Acesso à inÍormáção Pàrticipe Serviços Legislação canals
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MtNtsrÉRto DA FAZENDA
Secretaria dâ Receita Federal do Brasil
PÍocuradoÍia-GeÍal da Fazenda Nacional

cER[DÃo NEGAnVA DE oÉBTos RELATtvos aos rRtBUTos FEDERA|S E À DivtDA anvA
DA uNtÁo

Nomê:IDEPBARROS
CNPJ: 09.414.251000í.aG

Ressalvado o direito de â Fazenda Nacaonal cobÍâr e inscÍever quaisquer dividas de
responsábilidede do sujeito passivo acimâ idenlificsdo que vierem a ser apuradas, é certificado quê
nào constam pêndências em seu nome, relativas a créditos tributáÍios adminislrados pela Secretaria
da Rêcêiie Federal do Brasil (RFB) ê â inscnçóês em Dívida Ativa da Uniáo {DAU) junto à
Procurâdoria-Geral dã Fêzendâ Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o êslâb€lêcimenlo mâtriz e suas filiais ê, no csso d€ €ntê íêdêrativo, para
todos os órgáos e fundos públicos dá âdministraÉo diíeta a ele vinculados. Rêfêr6-sê à situEÉo do
sujeito passivo no âmbito dâ RFB e da PGFN e abrângê inclusivê as contribuiÉes socaais previstas
nês alínêas 'a' a 'd' do paÍágraío único do ârt. '11 da Lei no 8.212, de 24 dê julho dê 199'1.

A aceitaÉo desta cêrtidáo êstá condicionadâ à vêrificaÉo de sua auienlicidâde na lntomêt, nos
endereços <hltp:/ríb.govbÊ ou <http:/ Àr.,v.pgÍn-gov.bp.

Certidão êmitida graluitâmentê com base na Portsria Conjunta RFB/PGFN no 1_751, dê 211012014.
Emítide às'10:42:59 do dia 10/í0/2019 <hora e data dê Brasília>.
Válida alé 07|UD12O.
Código dê controlê dâ cerlidáo: 561E,798F.09D2.F687
Qualquêr rasure ou emenda invalidará êste doclmento.

Nova Consultâ Er;:r,:.:i"'
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