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Emissáo de 2a viâ dê Coddão

Acêsso à informâção Pârticip€ Serviços LeSislação Canais

MINISTÉRIO DA FÂzENOA
SêcÍetaria da Receila Federal do BÍasil
Procuíâdoriâ-Gêrâl da Faaenda Nacional

CERTIDÃO NEGAÍIVA DE DÉBIÍos RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERÂIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: Â R S NOGUEIRA OE SALES E CIA LTDA
ct{PJ: 19.388.208/0001-58

Ressalvado o direjto de a Fazenda Nâcional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acimâ identifcado que vierem a seÍ apuradas, é ceriificado que
não constam pendâncias am seu nome. relativas a créditos iribulários administrados pela Sêcreiariâ
da Rêcêita Federal do Brasil (RFB) e â inscíiçôes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procurâdoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida pâra o êstabelecimenlo matriz e suas fliais e, no caso de ente fêderâtivo, paÉ
todos os óagãos e íundos públicos dâ âdminiskação direta a ele vinculados. Refeíê-se à situaçáo do
sujeito passivo no àmbito da RFB ê de PGFN ê abrânge inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nês alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ert. 11 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 199'1.

A âceitação d€sta cerlidáo eslá condicionada à veriícaÉo ds sua autenticidado nâ lnternet, nos
endereços <http J/íb.gov.bÊ ou <httpJ/www'pgfn.goubr>.

Cortidáo emitida gíaluitamêntê com bâsê na Portaria Conjunla RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitija às 13:54:09 do dia 15/10/2019 <horâ e data de Brasília>.
Válide eIé 1ZO4l2O2o.
Código de conlrole da certidão: 3F3O.45F0.F221.9538
Oualquer rasuÍa ou emenda invalidâíá êsl€ documenlo.

Nova Consulta
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Certiíicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 19.38a.208/oool-54
Rezão Sociâl:A R s NoGIJEIM DE saLEs E cIA tÍDÀ ME

EndereçO: RUA Do ÀEROPORTO 82 CASA Á / CENTRO / SaNTA LUZIa / MA I 65390-
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
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não sêrvirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes dãs obÍi9ações com o FGTS.

Validade:10/01/202O a OA/ 02/ 2O2O

CeÍtiÍicação Número: 202001 1002013631254616

InfoÍmação obtida en f6/01/2O2O 70i51i32

A utilização deste CertiÍicado para os fins previstos êm Lei esta
condicionãda a verificação de autenticidade no site da Caixa:
wl rw.caixa.gov.br

htps //@nsulla-crl.@ixá.gov.bnconsullací/pagês/impÍêssáô.isl
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Comprcvantê do lnscriçÉo a dé Situâçáo Cadastral

Prsso á p-lssgp-ü!!.!!Bl Consuhas CNPJ tsraÍsrrcas PaÍcetÍos
COMPROVANTT DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÁO CADASTRAL
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16101)2024 comprovanle d€ lôscnÉô e dê siruáÉô cádásrÍãl

COMPROYANTE DE INSCRIÇÁO E DESITUAÇÂO CADASTML

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

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

atualização cadastral.

A inÍormação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

Á R S NOGUEIRÂ OE SÁLES E CIA LTOA

NÁTIVÂ INFORMÀTICA

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

coMPRovaNTE DE tNscRtçÃo Ê DE stÍ
CADASTRAL

(98) 365!-6432 (98) 911r{592

47.51-2{,1 - Comérclo vârêJIBte êêpêciâliz"do do oquipâmêntoc ê 6uprimêntos dê iníormátlcâ

18.13.0,01 " lmprâ.sâo de nâtêrlâ! pârâ uso publlclÉío
18.í3{{9 - lmprcô3Áô de nâtêílal pâra ôul'os u6o.
18224-99 - Setuiço. dê.câbâmêílos gáficoi. êrcêlo ênca.lêríado e plastifcação
43.22n{,2 -ln3t l.çáoc manutênção dé sistm.s cénirai. de .r condicioíadô, dê vêntllaçáo. reÍÍig€rêção
47.51-2{,2 -Rsrga d. canuchG para equip.m6ntos d.lnlomáiica
47.53-9{0 - Conórclo wrri3tâ êspêciali2ádo d. elekodomó.tic@ ê êqúipamenb. d. áúdlo ê vadeo
!t7,61{{3 - Conórcio v.rujlsi' de a.ligG dê p€pêlarla
47.a9{{,7 -C@órclo varJista do oquipahe.to. Fara $criióíio
7?.331-00 - Augu.lde máqulnâe ê êqülpamêítos pará BcÍllórlog
82.99-7{7 - Sala3 do ácB.o à lntemet
95.tí -a'00 - RêpaÍaçâo § manúenção dê compt tâdoros e da oquipâmonlos pêrifórico.

206-2 . Sociodadê Emprosária Limitada

65 390{00 CENTRO

R DO ÀEROPOÊIO

0911212013

PROFSOCRÂ @IIOTMÀIL.COM
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CERTTDÀO }IEGATII'A DE DÉBITOS TRABA].BISTÀS

Nome: À R S NOGUEIRA DE SÀLES E CIÀ LTDA
(MÀTRIZ E FlLIAIS) CNPJ: 19.388.208/0001-58

Certidão \ó. 14A1012 /2020
ExpediÇão: L6/07/2020, às 10:51:03
Validadê: L3/01/2020 - 180 (cento e oitenta) diâs, contados da dâtâ
de sua expêdiÇão.

Certifica-sê que À R S NOcOEIRÀ DE SÀLES I CIÀ LTDÀ
(uÀTRIZ E EILIÀIS), i"nscr:ito(a) no CNPJ sob o no

19.388.208/0001-58, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabafhistas -

Certidão emitida com base no art- 642-A da ConsotidaÇào das têls do
Trabafho, acrescentado pelâ Lei r" 12,440, de 7 de julho de 2011, e
na ResofuÇáo Àdministrativa no 14lA/201L do Tribunal Superior do
Trabalhô, de 24 dê agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilldade dos
Tribunals do Trêbafho ê estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriorês à data da sua expediÇão,
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a emprêsa êm rê1aÇào
a todôs os seus êstabêlecimêntôs, agências ôu filiais.
À acêitâÇão desta cêrtidão condiciona-se à vêrificaÇão de sua
autenticidadê no portal do Tribunaf Superior do Trabâ1hô na
Internet (http: //www.tst. jus.br) .
Cêrtidão êmitida gratuitâmente.

TNFORTíÀÇÃO níPORrÀNlfE
Do Banco Nacional de Devedôres Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇáô das pessôas natut a_is ê juridicas
inadimplêntes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaÇôês
estabê-Iêcidas em sentênÇa condenêtória transitada êm julgado ou êm
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aôs
recolhirnêntos previdênc1ários, a hônorários, a custâs, a
emolumentos ou a recolhiÍnentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabâ1ho ou Comissâo dê ConciliaÇão Prévia.
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