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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

30,302.631/0001?6 coMPROVANTE DE t SCRtçÃO
CADASÍRAL

E DE sruaçÃol :ilü;âiÉs"1M

ELLO EíIIPREEI{DIiIENÍO§ E COIIERCIO LÍDA

CMFNTO(NOüE OE FNT§B)

OÀ ÁTMO@E ECONÔüCA PRINC PT
7i,124-1,0 - Sodiços d€ engenhárlâ

16Ô E DESCAçÁO DAs ATIVIO@ES ECONÔMI( ÀS SCUN
18.13{{,1 - lmpr.$âo d. hàtêrlãlDârà úso puhllcltirlo
1822440 - §dlç@ d. à@bãm.ntc sniricG..reto ênÉd.mãçáo. ph!üfiEáção
32.99{,.{,3 -F.bri6çao d.lâtE6, têtrelG ê ptaas dê quãtquêr már.rráti.tc.ro tuminosG
33.29§-1,1 - S.rylços d€ hont qêh dê hóüêls !tê qu.lqu.r m.têrlrl
a2.13a.lxl - Ob.âs dê úrb.niaio -ruÉ, F,raçns e Élçadas
/É-423{,2 - ln.lrlrção r manú.nÉo .lc sisternôs enl'ais d. .. Éndicion.do, d. vlnúI.çào é Eírigêráçáo
$.s9-139 - Sdlçú ..p.ci.li?dG páa @ostrução nãô ê.pêôlíiêâdo. .nt.rlm.nte
,15.30-7{3 - Cmórc1o. vrEjo d€ Feç.s e àcês6órlo5 novc pe wlculo. suromoloEs
/(i.30-7{5 - Cohérclo a vlr.jo dcpneumáti@se cámar8nÉ.
47.'12-1.{X, -Comórclo v.rciista dê mêrÉddi* êm gêhl. êôm pmdôhl.án.ia d. produtG atimdücic -minimGr@d6,
m..e.riá!.5m4ón!
a7l3-7{0 - Cohórclo vãru}lsta dê bêbidas
a7,a2n{0 - Coúórclo yãrcjislr d. maGnal êléúico
!t7,42í{{1 - comórcio varciisra dê fêmgen. ê fêmmêntá.
,t7"4/t O.O3 - Comórclo v.rcll.t. dê materiais hidÉultcc
a7,a,a.O-09 - Comórclo v.rurisla d€ hátêriais dê consiEção êm g.El
47.51n-01 - Comórclo vErcjiata 6p€cialiado dêequipôm.ntG ê.úprimêntor dê iníomáti@
47.52n{0 - Comórcio v.rciista .spccialiado dê equipâmêntG d. t.l.fonla ê comunicaÉo
47.534-00 - Cohórclo v.tullsl. êeFêcl.li2.do dê dêircdom&tlcG. êqulpáh.ntos dê áudlo ê vldêo
47.í-7.01 - Cômárclo vsr.liErâ d. móyêis
47.555.03 - Cofiorcio varcji3lã d. aíigc dê cama, m6ae banhô

205.2 - Sôclêdâdá Empr*áriâ Limilãda

ô5.068{67 DIVINEIA sÂo LUrs
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09/03/2020

MINISÍÉRlo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do BÍâsil
Procuradorie-Gêlal da Fazênde Necioral

-<h I)1 I'''-,,;, 
olclZiv I.l
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cERÍtDÃo postTlva coM EFEÍTos DE NEGAÍtva oE DÉB[os RELATtvos aos rRtBUTos
FEoERAS E À oívrDA artva oA uNtÃo

Nome: ELLO EITPREÊNDTMENTOS E COMERCTO LTDA
CNPJ: 30.302.6111/0001.26

Ressalvado o direito de e Fazendâ Nacional cobrar e inscrev* quaisquer dívidês de
responsabilidâdê do sujeito pâssivo acimâ identifcado que vierem â ser apuraáâs, é certifcado que:

í. constam dêbitos administrados pela Secretâria da Receitã Federel do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos temos do ert. í51 de Lei ho S.í72, de 25 de outubro de 1966 _
Código Tributário Nacional (CTN), ou obieto dê decisão judicial quê determina sua
desconsideração para fns de certiíica€o dã rêgularidade Íscâ|, ou âinda náo vencidos; e

2. náo consteh inscriçóes em Divida Ativa da União (DAU) na píocuradoria_Geral da Fâzenda
Nacional(PGFN).

Conformê disposlo nos arts. 205 e 206 do CTN, este documênto tem os mesmos êÍeitos da cêrtidão
negetiva.

Esta certidão é válada pêra o estâbelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federetivo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere_se à situação do
suieito passivo ho ámbito da RFB e da PGFN e àbrênge inclusive as contribuiçôes iociais prévistas
nâs alíneas 'â' a 'd' do pârágraÍo únj6o do ârt_ 11 da Lei-n 8.2,12, de 24 de ;ufmie f Sóf.

A eceitaçáo desta certidão está condicionac,a à veÍiícaÉo de suâ autêntacidadê ne lntemêt. nos
endereços <httpJ/rrb.gov.bÊ ou < httpJ^/vúw. pgÍn. gov.bÊ.

Certidão emilida gratuilamente com bâse na portâÍia Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.
Emitida às 16:17:02 do diâ 09/08/2020 <hora e dátâ de B;esÍtia>.
Válida até 05/02/202í.
Código de controle de certidão: D4í8.í30í.í208.A,ú6E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documentô
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CERTTDÃO DÍEGÀIIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLETSTÀS

Nome: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCTO LTDÂ (MÀTRIZ E FILIÂTS)
CNP.I: 30. 302. 631 / A001-26
Certldão \", 1964913A /2020
Expedição: A9/A8/2020, às 16:31:58
Validade: 04/02/2021 - 1BO (cento e oitenta) dias, contactos da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que ELIO EüPREEIIDIXENIOS E COuSRCIO LTDÀ (l{tTRIZ E EILLÀIS)
, inscrito (a) no CNp,, sob o n" 30.302.631/0001_26, !|ÃO CONSTÀ do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certldâo emitida com base no art. 642-À da ConsolidaÇào das Leis doTrabalho, acrescentado pela l,ei no 12.44Ot de 7 de jufho de 2011, ena Resolução Àdministrativa n" t41O/2011 do Tribunal Superiol doTrabalho, de 24 de êgosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de !esponsabilidade dosTribunais do Trabalho e estáo âtualizàdos até 2 (do.is) diasanter.iores à data da sua expediÇão.
No caso de pêssoa juridica, a Certidão atesta a empresa em re-LaÇàoa todos os seus estabelêcimentos, agências ou filiais,
À aceitaÇão desta certidão condiciona_se à verificaÇão dê suaautenticidade no portaf do Tribunal Superior do T!abalho naInternet (http://www.tst. jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente,

INFORUÀçÂO IMPORTÀNTE
Do Bãnco Nacional de Devedorês Trabalhistas constam os dadosnecessários à identafrcaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplêntes perantê a JustiÇa do Trabal.ho quànto às obrigàÇõesestabelecidas êm sentenÇa condênàtória transitada em jufgado ou emacor:dos judiciais trabalhistas, inclusivê ,,o .on.".rr"naa 

"o"recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolLmentos ou a recolhimentos deterninados êm lei; ou decorrentesde execuçâo de Àcordos firmâdos perante o Ministério público doTraba.Iho ou Comi.ssão de Conciliação prévj.a.

Á^,W



09/08/2020 Cohsulla Regúlaridade do Ehpiegádor
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CA'XA
Certiíicado de Regularidade
do FOTS - CRF

tnscrição: 3o,302,631/ooo1-26
Razão SociaIÉLLO EMPREENDII.,IENTOS E COMERCIO LTFA

Endêrêçor R PERU 4s / DIVINEIA / 5Áo LUIS / MA / 65068-067

A Caixê Econômica Fêderal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, hestà data, a
emprêsa âcimâ identificadâ encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servará de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
dêcorrentes das obrigações com o eGTS.

Valid.det3l /07 / 2O2O à 29/0a/2020

CeÊificãção Númerot 202OO731041147 OO7669 t4

lnformação obtida em 09/08/2020 16:18i23

A utilização deste Certificado para os fins píevistos em Lei estô
condicionada a verificação de autenticidade no sjte da Caixô:
www,caixà.gov.br

httpe,/@nsu[a<í.@ixa sovbr/consuhã.rílpas6sÍmpre§$o jsl


