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MNISTÉRlo DA FAZEiIDA
Secrêtarie da Rêcêita FedeÍeldo BÍasil
PiocuradoÍia-Geral da Fâzenda Nacional

CERTIOÂo PosÍTIvA coM EFE]Tos DE NEGATIVA DE oÉB[oS RELATIVoS Aos TRIBUToS
FEDERAIS E À DíVDA ATIVA DA UNÉO

Nome: C F FÊRREIM
CNPJ: 10.778.029/000162

R6ssalvado o direjto dê a Fezenda Necional cobrar e inscrêver quaisquer dívadas dê
re§ponsabilidade do sujeito passivo âcima identiÍcâdo que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

í. constam débitos adminiskados pela Secrêtaria da Receita Fedeíel do Bresil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 1Sl da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 _

Cód igo .Tributário Nacionat (CÍN), ou obieto de decisão judicial quê determina sua
desconsidelaÉo para fins de certíficação da regutaddade Íscal, ôu ainda nào vencídos; e

2. náo constam inscrições em Dívidâ Ativa da União (DA(J) na procuradoria_Geral da Fazenda
Nâdonal(PGFN).

Confo.Íne disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eíeitos dâ cêrtidão
negaüva.

Estâ ceÍtidão é vátide parâ o êstebeleclmento mâÍiz e suas íliâis e, no caso de ente federativo, para
lodos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculedos. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito de RFB e da pGFN e abrange inclusive âs conlriburções sociais previstas
nas alinêas 'a' a 'd' do parágrato únrco do art. .t j da Lêi;o 8.212. de 24 de julho d6 199i.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua âulenticidade na lntêhêt, nos
endereÇos <http J/rfu .gov.bÊ ou <hflp://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidáo êmitida gratuitamente com base na portaÍia Conjuhta RFB/pcFN no 1.151, de 2t1Ot2O14.
Emilida às 06:46:33 do dia 17lO2l2O2O <hota e data de BrasÍlía>.
Válida até 15|OA2O2O.
Código de confob da certidão: A,t59.6BlO.EOA1.1A/íF
Qualquff rasura ou emendâ invaliderá este documento
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DÉBrros rRÀBÀLItr s rÀs

NOMe: C E EERREIRÀ {MÀTRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10-778. 029 / 1AAt-52
Certidâo n"t 19649'125 / 2O2A
ExpediÇão: 09/08/202A, às I6;30:31
Validade: 04/02/2021 - 180 (cento e oitentâ) dias, contàdos da data
de sua expedição.

Certifica-se que C F TTRREIRÀ (rrÀIRIZ E FILIÀfS). inscrito(a) no CNPJsob o n6 L0-71a.O29lOOOL_S2, NÃO coNsaÀ do Bànco Naclonal deDevedores Trabalhistas.
Certidáo emitida com base no art. 642_À da Consolidação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n" 12,44O, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Àdministrativa no 14.7A/2071 do Tribunaf Superior doTrabalho, dê 24 dê agosto de 2011.
Os dados constantes destà Certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atuafizados até 2 (dois) diasanter.iores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa juridica, a Cer:tidão atesta a empresa em relaÇáoa todos os sêus êstabelêcimentos, agências ou filiais.À acêitaÇão desta certidão condiciona_se à verificação de suaautênticidade no portal do Tribunaf Superior do TrabaLho naInternet (http: //www. tst. j us. br) -Certidão êmitida gratuitamente.

rlIEDRtaÀçÃo üi{PoRTÀ rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhrstas constam os ctado6nêcessári.os à identj.ficaÇào das pessoas natutais ê juridicasinadimplentes perante a JustiÇa do Tr.abalho quanto às obrigaçõesestabelecidas êm sentenÇa condenató]:ia ttansitada em jü1gado ou emacordos judiciais trabalhistas, incfusive no cor,áe.rre.,te aosrecolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorári os, a cu stas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentesde execuÇão de acordos filmados perante o Ministério púb1ico doTrabalho ou Comissão dê ConcifiaÇão prévia.
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09,0a/2020 consulta Reguland.dê do Empiegadôr
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C/|,'x/|
Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

V alidedêt31l07 /2020 à 2A/Oa/202O

Cêrtifi cação Í{úmêror ZO2OO73OO213OL2AO7 43Ss

InscÍição: 10,778.029/ooo1-52
RAZãO SociaIÍ F FERREIRA

ENdETCçO: RUÁ DAS PAI.IIIE]RAS 10 / CENTRO / SANTO AíYARO DO IIAR]qNTIAO / IYA
/ 6519s-000

A Caixa Econômica FedeÍal, no uso da atrjbuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta dâta,;
empresa âcima identiflcada êncontra-se em situação regular peranté o
Fundo de Garcntia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servrrá de prova contra cob€ncà dequaisquer débitos referentes a contribuiçóes e/ou encargos de'vidosl
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Informâção obtidô em O9/OA/2O20 16t24153

A utilizaçào deste Certificado para os fins previstos em Lei estaconotoonada d verificôção de àutenticidade no site da Câixa:www.câixa.gov.br

htF€r/@nsuhâsí.caixa. sovbíconsuta.í/pâseírhpresso jsí


