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MINISTERIO DÂ FAZENDÀ
SecretaÍia dâ Receita Federal do Brâsil
PÍocúradoria€êral da Fazênda Nacional

cÉRTrDÃo NEcaflva oE DÉBFos RELATlvos aos rRtBUTos FEDERA|S E À olvtDA anva
DA UNIÃO

Nome: BARRÊ|R|NHA COMERCIO E REPRESENTACAO LTOA
CNPJ: 0,1.2t6.68,Uo001-14

Ressalvado o dkeito de a Fazenda Nacionâl cobrâr e rnscrevêr quaisquer dívidas dê
responsâbiladade do sujeito passivo acima identiflcado que vieÍem a ser apuradas, é certificâdo qle
não constam pendências em ssu oome, relativas a créditos tributários administrados pôla Secaetaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa dâ União (DAU) junto à
Procuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional (PGFN).

Esla certidão é válida pêra o estabelecirnento matriz e suas frliais e, no caso de ente federattvo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administ.ação direta a ele vinculados. Referê.se à situaÉo do
sujeito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as crntribuiÉês sociais prevastas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de jutho de .t 991.

A acêitaÉo desta certidáo está condicionada à veriícaÇão de sua autenticidade na lnlernet, nos
endereços <htlpr/rfb.gov.bÊ ou <httpJ r,/ww.pgín.gov.bâ.

Certidão emitida gratuitamentê com bâse na Portaria Conjunta RFB/PGFN nó 1.751 , de Z1O|2O14.
Emitida às 16:00:10 do dia 2311212019 <hota ê data de Brasília>.
Válida até 20/06/2020.
Código de c.ntrole dâ certrdáo: /|i,04.í4FB.FB7F.íE9í
Qualquer rasuía ou emenda rnvalidará êste documento,

sdi6.E€iie.rezgldagDv.b./Sêívico§/cêíÍirádcNDcdjúíâS.gvirRelãdos€gviâ.â3p?âpp=CNDCdiriá§€gvB
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.216.684/0001-14
Razão SociaIIARREIRINHA COÍI,1 E REP TTDA

Enderegoi RUA DA INVETA z8o sÀLA 07 / cENTRo / sAo LUIS / f4Al 65000-000

A Caixa Êconômica Federô|, 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 reqular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade,oT / 01/ 2020 a O5lO2l2O2O

CeÉiÍicação Número: 2 02 0010 7 O2324O4OO35251

Informação obtida en 20/01/2O2O 14t03tll

A utilização deste Certificado para os fins prêvistos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no sitê da Caixa:
www.calxa,gov.br
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20101t2024 Cônrprovanle de lnsc.çáo e de S tuâção Câdastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provide

atualizaÇão cadastral.

A inÍormação sobre o porle que consta neste comprovanle é a declarada pelo contÍibuinte.

REPÚBLICA FEDEMTIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

BARREIRINHÁ COMERCIO E REPRESENTÀCAO LÍOÂ

117.57-'140 - Comárc|ô vârêjlst! 6p.ciâtiadôdê poças ê ác*!órtôs paE aparothor átê[ôê[.trôntco5 paE uso
dômé6tico, .xcôlo lntomáticà . comunieção

47,56-3{Xl - Cohérclo vácji8t ê.pecializsdo dê inÊúumentos molicat€ ê acês.ó.ios
46,18-a-99 -OutÍoi rcpresêntáni* coherciáis ê.9€ílêÊ do comé.cto êspê.i.Íadoem produtG íão ospêctfic.dos

4230-7-99 - Outràr ativldads do 5.Niços pr.3tâÍ,os principatmeôts às empr.!a! náo .sp€.ificedâ! ântdiomônt.

coorco E DEsceçÀo oa NÁruRa ruao cÁ
206-2 - Soci€dado Empresária LimiEdá

R OO ALECRIM S 212 PAL ESPORTES

65.010{«'

coMPRovaNÍE DE lNScRtçÃo Ê DE stTU
CADASTRAL



2An1i202D compÍovánrê d€ hscnçã) e d6 situaÉo cadâ§lral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÁO E DESITUAÇÃO CADASÍRAL
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CERTIDÀO NEGATII,À DE DÉBITOS TRABAÍ,HISTÀS

Nome: BÀRREIRINHÀ CCMERCIO E REPRESENT.A,CAO LTDÀ
(lrÀTRI Z E FILIÀIS) CNPJ: 04.216.684/AAA1-74

Certidão o", 1,6250 6l / 2A20
ExpediÇào: 20/07/2020, às
Validade: 71 /01/2020 - 1A0
de sua expediÇâo.

14:03:36
(cento e oitenta) dias, conlados da data

Certifica-sê que BÀRREIRINSÀ COUERCTO I REPRESEI|ÍÀCÀO LTDÀ
(llÀIRIZ E PILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no

01.216.6A1/O0O1-1{, NÃo collsrÀ do Banco Nacional de Devedorês
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-À da Consol-idação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44A, dê I de julho de 2011, e
na Reso-IuÇão Administrativa na l4'70/201,7 do Tribunaf Supêrior do
Traba-lho, dê 24 de agosto dê 2011.
Os dados constantes desta Certidão sáo de responsabi.Iidadê dos
Tribunais do Trabafho e êstão atualizados até 2 (dois) diâs
anteriorês à dâta da sua expedi Çáo -

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a êmpresa em re_Iação
a todos os sêus estabêlecimentos, âgências ou filiais.
A acêitação desta certidão condiciona-sê à verificaÇão de süa
autênticidadê no portaf do Tribunal Supêrior do Trabalho na
Intêrnet (http: //wra,w.tst. jus.br) -

Certidão emitida gr.âtuitâmentê.

tNFORraÀçÃlO TXPORIÀIÍIE
Do Banco Nàcional de Devedores Trabalhistas constam os dados
nêcessários à identificaÇão dês pessoas naturais e jur:ídicas
inadlmplentes perante a Justiça do TrãbaIho quanto às obrlgaÇôês
estabelecidas em sentença condenatória t:ransitada em julgiado ou êm
acordos judiciais t.rabalhrstas, inclusive no concêrnêntê âos
recolhimentos previdenciárlos, â hônorários. a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos dêterminados en Iei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Púb11co do
Trabafho ou Comissão dê Conciliaçáo Prév1a.
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