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CADASTRAL I

J B DÂS GRÀCÀS íIIEIRELES LII{HARES

ÍTTULO DO ESÍAAELEChTENTO lNOi/Ê DE FANI§Á)
GESTOÊ CONSULTORIÁ Ê ÀUOITORIA GOVÊRXAMENTAL

c@60€DÊscRrÇÀooÁÁÍrvoú€ Ec@ô{ca pRiNmar
84.'ll5.lxl -Adminlstràçáô públic. om gerât

63.194{0 -Port.l6, provédoros de contsúdo e outrc3 6edtço! dê lníomãção n. t.t mêt
85.9t444 -Trein.mênro êm de*nrolYituoto potSssionat € gercnciát
82,11n{O.SetulçoscombiíadoÉd.€scríórto€àporoadmrnr6rEirvo
72,20'7{0 -Pásquisa o d€*nvotyimonro .mertmontát êm ciôncias sociái! e human.s
7r,19-749 -Ativld&dês têcntcà. rctacbnàdas à êngênha.ta ê lrquttêtura nãô ê.p6if@dá5 ántêriolftnl.
74.30-2.1,0 - Forn.cimênto. g.3ião dê rêcuBG humânos para têrc.iros
69.20{{,1 - Allvlrtades ds côntabilkadê
70.20.qX1- Aiividâdês do consutroi. êm geíão €mpEsâ.iat, êxcêio consutro.iâ iácíaca êsp.ctfl.á
35.99509 - Outras ativldadê. de eôôtôo nào e6pociri.adás antêrtomêírô
72,10{{0 'Posquisa âd€*nvotyrmonto orpenmônral sm c,óncias Ísica3 6 nâruEis
73.20340. Pe5qul8.s dê h.rcado o deophlâo publca
!1. l?..a-99. lesuleçào da ãxvidadàs de $úde,.ducação, seryiços cuttlrais e oúrÍos seryiços sociais78.10{"ü, - §el€ção ê aqênciamento de mão{Fbra
78.20{{0 - Locáção d€ mãodâ{bra rêmporária

AV JERONII'O OE ÂLBUQUERAUE MARÂIIHAO LOJÁ 103 PAV SUPERIOR

65.060645 AEQUIMAO SAO LUIS

pal a727-9232
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíUDA ATIVA

No Certidão: 064442fl9 Data da Certidâor 2gt11t2\1g 11:ig:34

CPF/CNPJ CONSULTADO: 1 658796í 000184

certiÍicamos que, após a rcalizaçâo das consultas procedidas no sislema desta secretaria e nâ
,<rma do disposto do artigo 156 da lei no 2.231 de 2g11211962, substanciâdo p elos,24O a 242, da lei

no 7 799, de 19112r2oo2, bem como prescreve no artigo 205 da rei nô 5.172, de 25 de outubro de
1966 (código Tributário Nacionâl), nâo constam débitos inscritos na Divida Ativa. em nome do
sujeito passivo acima identiÍicado.

Validade da Certidão: i20 (cento e vinte) dias:2BlO3t2O2O,

A autenticidade desta certidão deverá seÍ conÍirmada no endereço:

ilrJf:Xi,.,".5.n,".'ov.br/, 
ctrcando no item,,Ceniooesi e eri!"eguioa em ,Vatidação 

de Cerlidão Negariva

cERTtDÀo EMtIoA GRATUTTAMENÍE.

Data tmpressão: j9lO2l2O2O 14.38139
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No Cêrtidão: 096989/19 Data da cêrtidão: 2911112019 10 15o7

CPF/CNPJ 16587961000184 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÀO.

Certificamos que, após a rcalização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria'

)bstanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n" 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172. de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos íelativos aos

tributos estaduais, administrados por esta SecÍetaria, em nome do sujêito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobíança de dívidas que

venham a ser apuradas e náo alcançadas pela decadência.

Validade da Cêrtidão: 120 (cento e vinte) dias,2AlO3l2O20.

A autenticidade desta certidão deverá ser coníirmada no endereço:
httpr/portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Vâlidação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIOA GRÂTUITAMENTE.
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Oata lmpÍessão: 19to2t2020 14137:31
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MIMSTÉRIO DÂ FAUNOA
Secreiaria da Receita Federal do Bradl
ProcuÍadoriaGeral da Fazenda Nacional

CERÍIOÃO POSIÍIVA COM EFETTOS DE NEGATIVA DE DÉBTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERÀS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nomer J B DAs GRACAS MBRELES UNHARES
CNPJ: 16.587.961/000í.84

Ressah€do o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identifcado qLre úeÍem a ser apuradas, é certificâdo que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receatâ Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos teímos do art. 15'1 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
6digo ÍÍibutáío Nêcional (CTN), ou objeto de decisão judicial que delermina suâ
desconsideração pâra fns de ceítiícação da regularidade fscal, ou ainda não lencido6; e

2. não constam inscnções em Diüda Ati\a da Uniâo (DAIJ) na Procuràdoriaceral da Fazenda
Nacional (PGFN).

ConfoÍme dispqsto nos aÍts. 205 e 206 do CTN, este documento lem os mesmos efuitos da certidão
negati16.

Esta ceítid,iío é Élida para o estaHecimênto matriz e suas Íliais e, no caso de enle êderati\o, para

todos os órgãos e fundos púdicos dê âdministraçáo direta a ele Vnculados. Refure§e à situaçáo do

sujeito passilo no âmbito da RFB e dâ PGFN e abrange inclusi\ê as conlribuiçóês sociais preüstas

nas alÍneas 'a' a d' do pâragrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitâção desta ceítrdão está ccndicionada à \êrificação de sua aúenticidade íÉ lntemet, nos
endereços <http://rb.govbê ou < http://www. pgín.gov br,.

Certidáo emitida grâtuitamente com base na Portaria Conlunta RFB/PGFN n" 1.751, de 21012014.
Emiladá às 09:57:51 do daa 06/122019 <hoÍa e datá dê Braslia>.
Válida alé 030d2020.
código dê controlê da certidâo: E557.89í).055í.6384
Qualquer rasura ou emenda in\€lidaé este docurnento.
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19taz2x2a Cústllá Regularidâde.lô Etrlregabr

Certifi cado dc Rcgularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 16.587.961/oool-84
Razão Social: I B DAs GRAcas MEIRELÉs LINHARES

EndêreCO: AV lÊRONIMO DL ALBLQUEPQUÉ IíaRANHAO 2000 -OlA 103 oAV
' SLPtRl / BEQUlr4aO / SAO ruts / MA / 65060-64\

A Caixa Econônica Federà|, no úso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de rnaio dê 1990, certifica que, nesta data, a
errpresa aciÍÍrâ identiÍlcada encontrâ-se em situação regular perdnte o
Fundo de Garantia do TerÍpo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não serviÉ de provâ contra cobrança de
quaisquer debitos referentes a contribuições e/ou encêígos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

v alidddetog/l2/ 2O2O a 09/03/2O2O

CeÉificação Númerot 20200209013A4279077606

IníonÍEção oblida em 19/0212020 14:35:09

A utilização deste Certificado parê os fins previstos em Lêi esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO ÀIEGÀTTVÀ DE DÉBITOS TR,ABAIIIISTÀS

Nomê: J B DAS GRÀCÀS MEIRELES L]N:{ARES

{MÀTRIz E FIl,IAIS) CNPJ: 1 6 . 5 I 7 . 9 6 1 ,/ 0 0 0 1- I 4
Certldào n". 4968410 /2020
ExpediÇão: L9 /02 / 2020, às I
validade: 1,6/ 08/2A20 - lBA
dê sua êxpediÇão,

4:39:15
(cento e ôitenta) dias, contadôs dâ data

A.

CeTtiflca_se quê J B DÀS GRÀCÀS !áEIREtES LINHÀRES
(llÀTRIz E EILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sôb o no

16.581 .96L/0001-8{, NÀo coNsTÀ do Banco Nacional dê Devedores
Trabalhistas.
Celtidào emitida co:r, base no art. 642-A da Consoiidação das Lêis
Trabalho, aclescentado pefa Lêi í" 12.44A, de 7 dê julho de 2011,
na ResoIuçâo Àdministrativa n" l4'1A/2011 do Tribunal Superior
Trabalhô, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desiâ Certidáo são de responsabiLidade dos
Tribunais do TrâbàLho e êstão at-ual izâdos até 2 (dôis) diâs
antcr.iores à data da sua expeclj.çáo.
No casô de pessoa jurídica, a Certidâo atêsta a -Âmpr.esâ êm re-LaÇão
a tôdôs os seus estâbê1êcimentos, agências ou filiais.
À ácêrtaÇão desta certidão condiciona-se à vêrificaÇão dê sua
autenticidadê no portaf do Trrbunal Supericl do Trabâ1ho na
Internet (http: //!íww,tst. jus.br) -

Certidáo emitida grâtuitanente.

NEORTiIÀçÃO II,TPORTÀ]ÍTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os oados
nccessári os à identificaÇão das pcssoas na-Lurais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇà dô 'I'rabalho qJanto às ôbrigaÇôês
êsLabeiecidas em sente.rÇa condenêtória t-ransitada em julgado ou êm

acordos judiciais trabalhistas, inclusive nô concernêntê aos
rêcolhimentos previdenclários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimêntos determinados em lei; ou decôrrêntes
dê êxecuÇão de âcoralos firmados perante o Mlnistério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de conciliação próvia.
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