
MINISTÉR|O oA FAZENDA secrêraria da
R€cêlta Fede.al do Brasil Procurado.iá-
Gôrãl da Fazenda Nacional

CERTIDÃo NEGATIVA DE DÉBltos RELAÍIvos Aos ÍRIBUToS FEDERAs E À DivIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nomê: RICARDO BARROS DA STLVA ME
CNPJ: 2í.010.5í6/000í-97

Ressalvado o dirêito do a Fazonda Nacionalcobrar e rnscrever q uaisquer d Ívidas de íesponsabitdade
do sujeito passivo acima identiÍcado que vierem a seÍ apurades, é cerliÍlcádo que náo conslam
pendências em seu nome, relativas a crediios tributárjos administrados peta Secretaria da Receira

_ Federaldo Brasil(RFa)e a inscriçÕes eÍn Divida Atrva da Uniáo {DAU)junlo a procurâdona-Gerêt da
Fazenda Nacional (pGFN).

Esta ceíidão é válida para o estabetecimento matÍiz e suas Íitiais e, no câso de ente lederalivo pâra
lodos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direla a êtê vincutados. Reíêre-se à situação do
sujeito passivo no âmb(o da RFB e da pGFN e abrânge inctusive as contriburÇões socrârs prevrsras
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art 11 daLein 8.212,de24 deiuthode 1991.

A âceitaçao desla certidâo está condicionada a veriítcação dê sua autenticidâdê na tnte.ner, nos
endereços <hnpi//ríb.gov.br> ou <htlp://www.pgÍn.gov.br>

Certidão emitida gralurlamenle com base na Portarie Coniunta RFB/PGFN no 1.7i1, de 2t1O12A14.
Emitida às 18:32:43 do dia 2OlO2l2O20 <hora e data de Brasilrâ>.
Válida até 21lOBl2O2O .

Códido de controle da certidão: CCC5.D89O.80BÀ2521 Ouatquer
rasura ou emenda invâlidará estê documenlo irj
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Consuha Rcgularidade do Empregador Pagc I ol l
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c^l x^a
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 2r o1o.5r6/0o. r e,
Rãzão

Vdlidadetll IO2/2O2O a 1t/O3/2O20

Certificação ]{úmerot 2O2OO2|1O322O7 SgO354 !7

l. RlcaRDo saRRos DÁ SILVA ME

ENdêfEçO: R SAO FRANCISCO IO / VILA IIIRANOA / CAMPESTRE DO
IrÁMNHAO / r.,tA / 65963-000

A Caixa_Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990; certifica que,
nesta dàta, a empresa acima identificadâ encontra,se eí
situação reqúlar perante o Fundo de carantjã do Tempo de
Servaco - FGTS.

O presente Certilicado náo servlá de prova contrô cob.ançà dequaisquer débitos ,e,erentes a Lontíbuiçoes e/ou encargos
devldos, decorrentes das obrigações com o FGTS,

lnformação obtidô em 20/02/2020 10:5gt07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a veriftcação de autenticidade no sjte da Caixa:
www,caixa.gov,br

https://consulta-crllcaixa. gov.br/consultacrlipllScsiimpressao.isf 2íl10t,lÍll0
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DÂ PESSOA JURiDICA

coMPROVANTE OE tNSCR|ÇÃO E OE STTUAçÁO
CADASÍRAL
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RICÂROO BARROS DA SILVA

:]ir. oo EsÍMtuEc MÉniõ ,naBÊõi;Ã;isí:
HIGIEIIIZÂOORA MARANHAO DO SUI.

31.22.2{0 . lmunlaçào . conrrct. d. pãgá3 urbànás

37.02.940 . Á v'd.d* clloônâdr. . .sgoro. .rcêrô r s.srio de red.r
31.29 {{0 . Ât'v'dádês d. hEpGzá 

"ào 
êspê-r,cád.r, e.ioh."re

!?.31-4.00 - Coôorcio várêtierá d. artigô. dÕ ve\ruãno " âcês:o,!o5
í7,55-5.02-Cohddováhji3t.dêàrtigôsdêamarinho
47.39441 - Cômércio var.jista aesov-e"i,es, b;uteria" e anesa,aros

213-s - Emprêsário (rndivlduãl)

EXÁTOSCONSUf tORlÁ@HOTMÂL COM

CAMPESÍRE DO MARÁNHAO
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Aprovâdo pela lnstruçâo Normativa RFB nó 1 863. de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 19/022020 às lg:29:31 (data e hora dê BrâsitiaJ Págirc 111
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http://servicos.receita. fazenda.gov. br/Se|r icos cnpire\,&Cnpjre\'a Compro!anrc.âsp l9 {)2 201u



Nome: RICARDO BARROS DA SILVA
(MÀTRIZ E FILIÀIS) CNPJ:

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLIIISTÀS

21. 010 . S16l0001- 9l

e oi tenra) dj âs, contados da dara

Certidão n.: 5O24aA7 / 2O2O
Expedição: 2A/a2/2a2a, às 1O:00:15
Valldade: 1'7/OA/2O20 - 180 (c-Ânro
de sua expediÇão.

certif ica-se que RIcÀRDo BÀRRos DÀ sltvÀ(uÀaRrz E prrJrÀrs), inscrirô(a) no CNPJ sob o n"
2 L . 0 10 , 5 I 6 / 0 O O r - 9 ? , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de DevedoresTrabalhistas.
Cert.idão emitida com base n
rrabarho, acrescen.ado 

".r;'"li',. 
t1,'.1"Í: 

::";"1:T:i;""ã: fli,.:na Resoluçâo Àdministrativa n" !4.7O/2Oa7 do tribunal Superior doTrabalho, de 24 de àgôsro de 2011_os dados constantês desta Cêrtidão são de responsabilidade dosTribunaiê do Trabalho ê esrão acualizados .ae , tao; s) diasanteriores a dêLa oa sua expediçào.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aLesLa a empresa eII] i.e1aÇáoa todos os seus estabelecimentos, agências ou fillais.A aceitaÇão desta cêrti.lão condiciona_Ee à verificaÇão de suaauEenricidade no port.a-L dc Tribr.rnar 

""n".t..- ol'i.abaiho xafnternet (htcp://www.rsE.tus.br)
Certidão emiLida graluiramenle.

r[FoRrirÀÇÃo rupoRtÀlrrE
Do Banco Nacionâf de Devedores TrdbâlhisLas constam os dadosnêcêssár:ios à idenrificacão das pessoas 

""i";.;;-" jur.ídicasinadimplentes perante a .lustiÇa do Trabalho nr""a"-a"_ obl.igaÇõesêsEâb€lecidas em senEença concienaEória a."""raàul 
". 

jrrn"o" 
", "*acordos judiciais !rabalhisEàs, inctrrsrve 

"; ;;;:;;.,",,r" 
"",recolhimentos p r e v r d e n c i á r i o. , " n""".r.i""',-".'- .,r=..=, .êmofumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrenEesde execuÇão de acordos fifmados perante o Minis!ério púb:ico doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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