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MINISTÉRlo DA FAZENDA
Secrêtaria da Rêcêiiâ Fêdêrâl dô Erâsil
ProcuradollaGeral da Fazenda Nacional

CERÍDÂO NEGATIVA DE OÉB]ToS RELÂTIvos AoS TRIBUToS FEDERAIS E À oÍvDA ATIVA
DA Ut{ÁO

Nome: ANTONIO LUIS FERREIRA SILVA 60263506320
CNP J | 34,9n.4211OOO1.22

Ressâlvedo o dirêito de â Fazenda Nacionâl cobrar e inscrever quaisqueÍ dividas de
responsabilidâde do srrjeito pâssivo acima identmcado que vierem a ser apuradas, é ceÍtiÍcado que
náo constam pendências em seu nome, relâüvas a créditos lÍibutarios âdíninisllados pela SecÍetana
de Recêitâ Federal do Brasil (RFB) e e inscriçõês em Dívida Ativa dâ uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimenlo maLiz e suas Ílliais e, no caso de enle Íederatrvo, para
todos os órgãos e fundos públicos dâ adminislraçÉo dheta a êle vinculados. Refere-se à situação do
suieito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrahge ihclusive as contribuiÇões sociais previstas
nas alÍneas 'â' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de iulho de í991.

A eceitação desta cêrtidão está condicionada à vêriÍcâÇáo de sua âutenticidâdê na lnternet, nos
endereços <http;//rfu .gov.bÊ ou <httpj 

^/ww.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/í0/2014.
Emitida às 15:59:08 do diâ 09/08/2020 <hoÍa e data de Brâsiliâ>.
Válida alé 0510212021.
Código de controle da certidáo: C888,9Íí4,45í2.8817
Oualquer rasurà ou emenda invalidará esie documento.
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TR,ÀBÀLHI STÀS

Nome: ANTONIO LUIS TERREIRÀ S]IVÀ 60263506320 (MÃTRIz E EILIÀIS)
CNPJ: 34. 977. 424 / 00A7-22
CertÍdão ^", 14138066 / 2A20
Expedição: 25/A6/2A2O, às 09:35;12
Validadê: 2l/72/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contâdos da data
de sua expediçào.

Certifica-se que ÀÀlONfO LUIS TERREIRÀ SILVÀ 60263506320 (laÀfRIZ E
aILIÀrs), inscrito(a) no CNPJ sob o né 31.917 .12t/OOO1_22, xÀo coltgTÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabaihistas.
Certidâo emitida com base no art. 642-A dà Consolidaqáo das Leis do
Trabalho, acrescentado peLa Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIuÇào Àdlninistrativa n" l4'70/20\l do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re6ponsàbÍ1j.dadê dos
T.ibunais do Trabafho e estào atualizados até 2 ldois) dias
antêriores à dãta da sua expediçào.
No caso de pessoa juridica, à Certldão atesta a empresa em re.Iação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A acêitaÇão desta certldão condiciona-se à verificaÇão dê sua
autenticidadê no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet Íhttp: / /!úww. tst. jus.br) -
Certidâo êmitida gratuitamente.

INFORT ÀçÂO n{PORIÀNTE
Do Banco Nacio.al de Devedores Trabalhistas constam os dados
nêcessários à r-dentifrcaÇão das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimpfentes perante a llustiça do Trâbalho quanto às obrigações
estabêlecidas em sentenÇa condenatória tr:ansitada enr julqado ou em
acordos judiciais trabàfhistas, inclusive no concêrnentê aos
recolhimentos pievidenciários, a honorários, a custas, a
êmo1llmentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de êxecuÇão dê acordos firmados perante o Minlstério púb1ico do
Tr.abalho ou Comissão de ConciliaÇào plévia.

-*8



Consulta Regulândâde do Emprêgador

GA'XA
Certifi câdo de Regularidade
do FGTS - CRF

tnscÍição: 34.977.424/ooor-22
RâZãO SOCiâIâNÍONIO lUtS FERRETM SILVA

Endereço: RUA oueuE oÊ caxras / FAVETFA / sÁo BERNARDo / I{a/ 65550-000

A Caixa Econômica Federal, no úso 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 situàção regulàr perântê o
Fundo de Garantia do Tempo de Servtco - FGTS.

O presente Certiflcado nâo servirá de prova contra cobrônça dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos de;ados,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

validàdet24/o7 /2020 a 22/oa/2020

Certiflcação Númêror 2O2OO7 240554226233A99?

Ihformação obtidê em OgIOA/2020 75:57i57

A utilização deste Certtficâdo para os fins previstos em Lei esta
conordon-ada a vedflcação de autehticidade no site da Caixa:www.Calxa.gov,br

htts6r/M§ulaoí.Éixâ.soqú/dsulâút/pâoe§/impEsâo.H
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