
.ouFeovr{rE 0E hisc$çÃa E 0Ê sllürçÀo cáDr.sIML

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

ConÍra os dadosd€ ldenlilicaçâo da Pêssoa Jurídicâ e, sêhouverqualquerdiveÍqêncÍa, pÍoyidenoe iunto à RFB â súa
atualizaçâo cadâstídl.

AiníoÍmaÇáo sobÍe o po(eqúe consta neste comprovanleé a declâÍãda pelo convjbuinle.

REPÚBLICA FEDERÂTIVA OO BRÂSIL

CAOÂSTRO NÀCIONAL OA PESSOA JURíDICA
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Aê.d..,o p€rt hl'uçlô NmuE RFB nr 1.s63, de 27 d! r,.zmhío de 20r s.
Emitúo É diã 25/0c2020 àê 00:aô:/o (dâra e hd. d. s€€íIâ).
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CERTIDÁO

MINISTÉR|o OA FAZENDA
Secretaria da Receitâ FêdeÍâldo Bíesil
Procuradoria.Geral da Fazênda Naclonal

I{EGATÍVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS ÍRIBUTOS FEDERÂIS E
DA UNIÃO

Nomê: JoAo RONÂIDO SILVA 70Sí9218353
CNPJ: 18.707.2670001{9

Ressâfuado o dkeito de a Fazenda Nacional cobrãr ê inscrever queisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado quê viêrem a ser apurades, é ceÍtiÍcedo que
não constam pendências em seu nome, relativas a cÍéditos tributários administredos peh Secretiaria
da Receita Federal do Srâsil (RFB) e a inscÍiÉes em Dívida Ative da União (DAU) junto à
Procuradoriâ-Geral da Fazênda Naciohâl (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabêlecamento mati? e suas íllieis e, no cãso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
suleito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais prcvistas
nas alínêas 'a' a 'd' do parágrafo único do aí. 1l da Lei no 8.212, dê 24 de iulho de .1991.

À aceitsÉo destá cenidão está condicionade à veriícãção de sua aúênticidâde na lntemet, nos
endereços <http://rfb.govbÊ ou <httpr,vww.pgfn.gov.bÊ_

Certidão emitida grãtuitâmente com base na Portãria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012011.
Emiüda às í8:50:28 do die 08/08/2020 <hoÍe e data de Bresítiâ>.
Válida aÉ Mn2l2O21.
Código de controle da certidão: ÁFC9.F589.684F.F328
Qualquer rasura ou emenda invelidará este documento.
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cERTTDÃo NEcÀTrvÀ DE DÉBrros -*onr."i"ii*+fl
Nome: JOAO RONAIDO SILVÀ 70519218353 (MÀTRIZ E FTLIÀIS)
CNPJr 18.707.267,/0001-89
CerLidão n". l4'139454 / 2020
Expedição: 25/A6/2020, às 09:45:46
Validade: 2L/12/2O2A - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dâta
de sua expedição.

Certifica-sê que JOÀO RONÀLDO SILVÀ 70519218353 (raÀrRIZ E FILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o \ó L8.701 .26'110001-89, NÃO CONS!À do Banco
Nacional dê Devedores Trabafhistas.
Cêrtidão emitida com basê no ari:. 642-A da ConsolidaÇào das Lêis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de ? de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" l4'7A/20).1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão sào de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estáo atualizados até 2 (dois) dias
entêriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Cer:tidáo atesta a empresa em re.IaÇão
a todos os seus estabelecimêntos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidào condicionâ-se à verificaÇão de sua
autenticidade no portaf do Trlbunaf Supertor do Trabalho na
Inte!net (http://www.tst. jus.br) .

Cer.tidão enitida gratultamente.

rtÍro$tÀÇÁo rlípoRTÃrÍrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas natu!ais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabel.ecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiclais trabathistas, incfusive no concê!nente aos
recolhimentos previdenciáriôs, a honorárlos, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de êxêcução de acordos firmados perante o Ministerio público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇào Prévia.
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251A612020 Cohsulta Regulardado do Empr6gâdor

CÀ,,XA
Certificrdo de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: tB.7o7.267/ooorag
Razão SocialroAo RoNALDo srLva 7051921a353
Endereço: R sEvIrBÂ o/TURU /// 6s066,900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confêre o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identiflcada encontra-se em satuôção reguIar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificêdo não seryirá de prova contra cobrançâ de
quaisquer débitos referentes a contribuições eTou encargos devidos,
decorrentes dàs obrigações com o F6TS.

V.lidàdetz,/ O3/202O a 17/O7/2020

CêrtiÍic.ção Núm€rot 2O2OO32OO431 1 434 44 464 1

Informação obtida em 25/0612020 Og:4Ot16

A rJtilização deste Certificêdo paiê os fins previstos em Lei esta
condacionada ô veriÍicação de autenticidôde no site da Caixa:
www.calxa,gov.br

htgs/ú6uiâôí.@ixe.9@ bd@nsunâd/p6gôs/ihp.e§sojsfj6.ssionid=usvraaEbuTs-3iSeTdaoGNdrnx6wvsxk*rpm*9*.úip€DÍ403 sl. 111
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cohsoná ResuÉndBde do Emprêqadôr

CA'XA
Certificado de Regutaridade
do FGTS - CRF

Inscrição: ta.7 01 .26i looot-Bs
Razão SocialJoao RoNALDo srlva 705192183s3
Endêreço: R sEvrLha o / TIJRU / / / 65066-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhê confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, ô
empresa acima identiflcada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não serviÍá de prova contra cobrançô dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçõês com o FGTS.

V alld.dê128/ 07 /2020 a 26/Oa/202O

Certificação Número: 2020072805231410075662

Informação obtida em 09/08/2020 1S:56:01

A utilizêção deste Certificâdo para os fins previstos em Lei estôconordonãda a veriflcàção de autenttcidade no site da Caixa:www.caira,gov.br
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