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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

0t

R PERIíúEÍRAL EUGENIO COUTINT]O

65,606€36

oRTÊCGOES@cMÁrL.coM

DAÍAÔÁS TUAÇÀO'À!ÁSTRAL
i9/09/2007

COMPRoVANTE DE INScRIÇÀo E DE SITUAÇÃo
CADASTRAL

PROTECTA DEDETI2AOORA

E.oNóMn).FNap;-
41.22-r.OO . lmunl&ção ê controtê do prãgãs uÀa.as

coorGo E DEs@rc-Ào ôe
33.11{.{r0-Col.t d.Esiduo.íào.p..lsGG
17 r2-íó0 -con.r.'o ErojE ôm pr€donrniíciã dê produth..c.rrlãs . .m.ran.
a7 6i -0.03 . Comórc'o várcitstà d. lrlroos de Da.êtâíÂ
.7.89.0-0s - côúúcio Érc,'Era Oc p.oãuros sineanre. aonasan,rarios
56.11-241. Rêst.uÍãntes e sm,t5r,3
31.2r-a{0 - Limp.é.h prédio.. on dúmicitios

E DEscR ÇÀo or NÀrlRa,-Uiid.i
213-s - Emprêsário (r.divid0át)

19,0: 20r0

*,4



CERTTDÀO NEGÀIIVÀ DE DÉBTTos TRÀBÀI,HÍSTÀS

Noine: E. C DE SALES
(MÀ'tRrZ E L-ILIAIS) CNP,Ji O 9 . 0 6 I . 5 4 3 / O 0 0 I _ I 5Cêrtidão n": 5A2668A / 2D2A

ExpediÇào:20/a2/2020, às 10: 11 :2 4
Validadê: 71/AB/2A2A - 180 (ce:rto e oitenta) dias, contados da datade sua expediÇão.

Certif ica-se q.re E c D8 sÀ!ES
(MÀTRrz E FtLrÀIs), inscrito(a) no CNpJ :job o n.

0 9 . 0 6 8 . 5,1 3 / 0 O O 1 - 1 S , §Ào coNsTÀ.lo Bân co Naci on a 1 de D.i1_.Co:esTrabalhi sta s _

Certidão emitida com base no drt. €,42_À daTrabafho, acrescenEado pela Lei n" L2.44A,na Resolução Administr:àtiva n. 74tA/2A17TrabaIho, de 24 de agosto de 2011.

Consol idaÇão dás Leis .io
de 7 de julho de 20i1, ê
do Tribunal SLrp€- r ior do

Os dados constantês desta Certidâo são de responsabili{jade ilosTribuna.is do Tr.abatho e estão aruatizados aié 2 (dors) diasanteriores à datà da sua êxpedicão.
No caso de pessoa juj.idjca, a eertiàao atesta a emprêsa enr j.e1aÇôoa todos os sêus estabêlecimêntos, aqências ou fitrais.À aceitação desta cer.ti.lão condiciona_se à verificaÇão de suaautenticidade no portat dc Tribunal Superior do Trat,athô naInternet (http://l,jww. Esi.lus.br) .
Certidào emitida 9rãtuitâmenr_ê.

INTORI ÀÇÃo ruPoRTÀlttE
Do Banco Nâcional .tê Dêwêdôres Trabathrstas cônstam os da.tosnecessár.ios à identificaÇão das pessoas naturais e I Ljri.iicasinadimpLentes perante a ,lustiça do Trabafho quanto às oltrrjgaÇóesestàbelecidas em sentença condenatória transitaCa ern jutgaCo .u enacordos judiciais trabafhistas, inclusive no concernenre aosrecothimêntos previdenciários, a honorários, a cüst as, aemolumentos ou a recolhimentos determlnados em lêa; ou decorrentesde execuÇão de acordos firmados perante o Ministério :rúrlico doTrabalho ou Comissâo de ConciliaÇão próvra.
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Consulta Regularidadc do Emprcgador I)agc I of I

,.nprirôir

Gâ.,xA
Certifi câdo de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.068 s43looo1- ls
Razáo
úiàt! FCOESALES

Endereço: R DFRIMF qÀr ÊuiJt \tO I oUTlr\HO 02 QUADRÀ za,PAMPUIhA LA \IA5 YA Ô5OOO.AJ6

A Caixa_Econômicà Federal, no uso da atribuição que lhe confereo Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio ae fSgO, cer$iià que,
nesta 

-dàtô, a empresa acima identificâda encontra_se 
-eÃ

situação regular perante o Fundo de Garantaa d" i;;;o ;;Servico - FGTS.

9.?r:-"" Cerrrtrcado-ndo servirá de prova Lonrra cobrénçd dequarsquer debitos refe.e^tes à contriburçôes elou encá19os
oevt00s, 0ecorrentes dôs obíiga!ões Lom o FG rs,

valídedetT 4 /02 /2o2o a 74/03/2O2O

CêrtiÍicação Ítúmero | 20 2OO2 1 4O2S 254 t 7 164 1 O 1

Informação obtida em 20/02/2020 tt:OO,42

A ulili2açào deste CerlrfrLddo pa.a os frns prevrstos em Ler estacondrcronêdà d veriÍr.açáo dc autenticíddde no srte da Ca,!alwww.caixa.gov,br

https:,/consulta-crl:caixa.go!.br,consulracrtt page! llüprcssao isf 20 r)1,20:0
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MINISTÉRtO DA FAZENDA Sêcretaria da
Rêceita Fêdêral do Brásit procurâdoriâ-
Gêral dâ Fazênda llâcionat

CERTIDÀO NEGÂTIVA DE

Nomê: F. C. DE SALES
cNPJ: 09.068.543/0001.1s

Ressàlvádo o d,reito de a Fêzendá Nacronat cobrar e inscrêve. quáisquêr dívidas de responsâbr idâde
::-::l-e]o 

pâssivo acrma ideniúcado ser apu,aoâs. e .e(iÍLddo qJe náo , o,.5urnpenoenc,as em seu nome. íetar,vas a 4,ê.r,rns ríburdnos à,i""t.À" pfrã-§*ã;,,;; 
"".",.,

Federar do B.àsirlRrB) e a ,nscÍçôes em Divida Arr," a, ú,raà ióÀii,,,lã'ã ãi*iiããã,i"-o*, o,I_âzendâ Nacronat (PGFN)

Esla cerlrdão e vãrrda para o estâbeteL imênrô matriz e suâs íiliais ê, no caso de enle Íêderalivo pararodos os ôrsãos e íundos oüohcos dá àdm.cúârá" 
",a" , "r" ,*,àoã" Ã-à;li:"; ;:i,., "" ""suie,ro passrvo no ámbiro da RFB e dâ pcFN e ab.anqe,ncr,,s,,e a,,oiri;o;;"" ;;;i,.r,.,,",",nãsarineas,a,â,d,dopa,áe,âíoún,codoad tro.t_".e)i).ãi)qã;;;;".ã."i,üi-,

&

«,

DEBtros RELÂTtvos aos rRtBUTos FEoERA|s E À Dívtoa aIVA
DA UNIAO

sua aulenticidade nâ lntêrnet. nôs
A_àcerlação, destà 

^certidào 
está cond,cronàda à vertrcdçáo deênde.eÇos <httpr/íb.gov.bÊ ou <h[p r$,r,!"w.pqíi qov br>

certidãoemitidagratuilamentecombâsênâportariaconiuntâRFB/PGFNn.-1.751.de2/10/2011
Fmrtldá as 1432:a3 do dé 11102 2O?O <^õté - aàtá de Brasihà,
Válida âlé I3/08/2020
Código de controle da cêíidão: CCC5.D89D.80BA.2S2.l euatquerrasura ou emenda invalidará este documento


