
03/01,2020

MN]SÉRIO DA FAZENDA
SêcrêlaÍia da Recêita Fe(bral do BÍasil
ProcuradoÍia€eÍal da Fazênda Nacionat

CERNDÃO PosITIvA coM EFEITo6 DE NEGATIVA DE DÉBÍÍos RELATIVo§ Ao§ TRIBUToS
FEDERA§ E À DÍyIDA ATIVA DA UNIÃo

Nome: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483460
CNPJ: í9.030.953/000í-20

Ressalvado o clireito de a Fazencla NacÍonal cobÍar e iÍiscÍêver quaisqueÍ dívilas de
responsabilúadê do sujêito pâssivo âcjmá Uenlifcado que üerem a serapuGdas, é cedifcado que:

1. constâm débitos administrados pele Secretaíia da Receita Federal do BÍesil (RFB) com
exigibilidade suspensá nos têrmos do art. 151 dâ Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Necional (CTN). ou obieto de decasão judicial que detemina sua
desconsileração pera fins de ceÍtificáÉo da regula Jade fEcá|, ou âinda não venciros; ê

2. não constam inscíiçóês em Dívila Atavâ ds União (DAU) ns ProcuraclorÉ-ceml da Fazenda
Nacioíâl (PGFN).

ConfoÍme dis@sto nos aÍts. 205 e 206 do CÍN, este doorÍnenlo lem os mesmos ofeitos da ceÍlidão
negativâ.

Ésta ceÍt*lâo é válirâ pârâ o eslabebciínento rnatriz e suas nliais e, no cáso de ente Íedeíalivo, parâ
todos os órgãos e tundos públicos da adminislmÉo direta a ele ünculâdos. Rêfere-se à situaçâo do
sujeito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e abíange inclusive âs conlíibuiÉes socjais previstâs
nasâlíneas'a'ad'doparágmfoúnimdoart11daLein8.212,de24dejulhode'1991.

A âceitação desia ceÍtilâo está condicionada à verific€ção de suâ aúeÍrlicirâde nâ lÍtemet, nos
endêrêços <hIp://rfu.govbÊ ou <trttp:/ ,ltv.pgfi govbÊ.

Certidão emitide gretuitamenle com base nâ Portarie Conjunte RFB/PGFN n. 1 751 , de 21012014.
Emiüda às'r3:06:48 do diâ 03/01/2020 <hora e dalâ dê Brâsíliâ>.
Válida alé 01lll 12020.
Código de controle da ce.tilão: B0lD.E6ED.D469.,4C9
Quahuêr rasura ou ernenda invalidârá êse documenlo
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W.tu,taíoa
cERTlDÃo DE REGULARTDADE FtscAL '.^d.pg. a@-'

2020.000000í 58009§6 Oata dê Emissão: 07/01/2020Númêro da CeÉidão:

DADOS DO COI{IRIBI'INIE

CNPJ:

Ce{mcamos, obsêrvadas as disposiçóês da lêgislação ügentê e dê êcodo com os rêgistÍos existêntes neste ógão,
que o conldbuintê âcimâ idêítificâdo êstá em situaÉo REGULAR pêrânte a Fazêndâ Públicâ Eslâdual.

A presente ceÍtidâo não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o dirêilo dâ Fazênda
Públicâ Estadual, a qualquer 1empo, cobraÍ valores a ela porventura deüdos pelo referido íêqueíente-

Esta certidão é válida até 05/04/2020 clevendo ser conÍirmada sua auienticidade através do seMço "ARE VIRTUAL"
..aê páginâ www.sefêz.pe.gov.br.

ROBSOT{ SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA l}a8664&lr*50

t0 R NOSSÂ SENHORII lro PERPEIUO SOCORRO Sl{. CEttRO. CEDRO - PE. CEP: 5Ala0OlX,

't9.030.95t/0001-20

,/,(. .t
'iNfr.



Prefeitun Municipll de CedÍo
Sêcrüúio de Findçar
D.panúl€fio dc Arrc.rdrÉo. Rradâ € Fiscslizaçào{./.}

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS

r[,Mf Ro DA C[:RTIDÂo

17t2020

DATA DA EMISS.{O

2\/Oit2íJ2n

\,ÂLIDÂDf

60 DíÁS

cóDrco Dt vrRrFlcÂÇÂo

CAÂAAAÀÀC

DADOS DO REQUfRENTf,

Rí»S()I{ SLLLIVAN RIB€IRO Mf.i',} IRA

B.irÍo i CdÍL

bSrrdoüro
Rr ,^ N SnÂIr) F IÉrt() S(É(Xt()

LçÍliÍico. psÍa os dc\.idos fios, que
PÍEfcituÍÀ NÀO CONSTÂ DÉBITOS
dÍÀ púa o rcqúÍ€ílt€ &ifiiá-

de §!ífoÍmidâde cerm as rnformaçôcs prcstadas
ÍÊfeÍeítc ô Tóbutos Municipais. insçritos ou não

p€los ór8àos competentes da
eln DiYida Atira, aré a pÍes€

VÀLIDACÃO

Eíâ c!Ítidão . vàlits poÍ 60 dias a clntâÍ d! dás de e!ç.diç!o e sua âcrit.§lo e§i cotdicioÍúdt
QR Cêde, êu m inteÍne. côm o Codigô d. vaÍifc!çio. no Pcrial do CoílribqlrÍa, enCrreço !nP,

dc rúeícidade atraYes

*l'*"
Í]ú.P "\ãW/

212019

Ert! IH.itur. t rlt r'!r no diÍtito d. i.!..!r'.t t cobnr queirqucr dívi.L! d. r.tPo8âbilid.d. do

íarlilldo, qur por vrntcli varlra r Ér apa.adaa

M*o.l & c.a..cNPl I I lól 2lld)l-r2lú !i4 & sàttn ól c@ 561túÚcãe c'ó!+lt k qt?Ét'*' t5qa7!!t9'l lló 6lreã'^j9írjtEil§Ú

oBsER\'ÂÇÁO



31/03t2020 Co@nã Rêgulandade do Emp.egadoÍ

m$,&
ú

c^rx/l
Certiíicado de Regularidade
do FGT§ - CRf

InscriÉo: r9.030.953/ooo1-20
Razão SocialioBsoN suLuvaN RrErElRo NoGUEIM o4a364a3450
Enderê(p: RUA Do cÁtípo r39 / cÉNTRo / cEDRo / pÊ / 56130,0@

A Caixa Econômica Federê|, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de màio de 1990, certmca que, nesta data, a
empresa acirÍE identificàda encontÍa-se êm situação regular perante o
Fundo de Garantia do Íemf,o de Servico - FGTS.

O presênte Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições ê/ou encargos devidos,
decorÍentes das obrigaioes com o FGTS.

u alidade.2o / 03/ 2O2o d 17 / 07 / 2O2o

Certifi caçáo Número: 2020032005023599386036

Informação obtida em 3l/03/2020 14l.25l-59

A utilização deste Certificado para os Íins previstos êm L€i esta
condicionada ô verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.@ira,gov.br

hltps //@Nltá-c.í @ilã gov.ú/@@ttádí/pe gêgcons{ttaEmpíegado. jsí

_IUa



Páoina 1 dê 1

PODER JUDICIÀRIO
JUSTTÇÀ DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO trBGÀTIVÀ DE DÉBIAOS

NOÍÍTE: ROBSON SULLIVÀN RIBEIRO NOGUEIRÀ 04836483450
( }!ÀTRIZ E FILIÀIS) CNPJ. 19.030.953/0001-20

Certidão ne:. 464845/2020
Expedição: 06/07/2020 t às 09:28.52
validade, O3/O7/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dâta
de sua expediçáo,

Certifica-se que RoBsotr sulLrl,Àr RrBBrRo rocuBrRÀ O{9364834so
(IiaTnL E FILIÀIa), inscrito(a) no CNPJ sob o na

19.O3O.953/0OO1-20, rÁo collslÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabâlhi stas -
Cêrtidão emitida corn basê no art. 642-À da Consotidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pelâ Lei ne 12.440, de 7 de julho de 201L, ê
na Resolução Àdministrativa ia I47O/20t7 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Oa dadoa constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunaj-s do Trabalho e êstão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em rêlaçáo
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aqeitação dêsta certidão condiciona-se à verificação dê sua
autenticidade no portal do lribunal Superior do Trabalho na
Internet ( http. / /rrrwr{. ts t. j us . br ) .
cêrtidáo eD.itida gratuitamênte.

rtFoRr.{Àçâo IrrpoRrÀxlrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaçáo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quaoto àe obrigaçôes
estabelêcidas em sentênça condenatória transitada em julgado ou enacoldos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiÍnentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumeDtgs ou a recolhj$entos deterEinados eD Iêii ou dêcorreDtês
dê execuçáo de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho or1 Comissão de Conciliação prévia.

úw



Simples Nacional - Consulta Optantes

,alâ da consultia: 06V01r202O

D kfedficacão do ContÍibuinfe - CNPJ arriz

CNPJ : 19.030.9$ nO1-20
A opçáo polo Simples Nacionâl e/ou SIMEI abrange todos os estabêlêcimentos da empíesa

lúoínê EmpÍesaÍial : ROBSON SULLIVAN RIBE|RO NOGUETBA (H8ir6489450

I sihla@ atual

Situação no Simplês Nacbnal : OÉante pelo Simples Nacionat d€de ít8/1 Olaot 3

Siluação no SIMEI : Optante peto StitEl desdê OOfi OEO1 3

I Períod6 Ar*e.ioÍes

C@es pelo Simples Nacional em peÍíodos AnteÍiores: l{ão Existem

gp@es pelo SIMEI em Períodos AnleÍioÍes: Não Existem

t Aqendamenfog €impl€s Nacionat)

AgeídaÍnentos no Sampbs Nacional: Não Existem

I EEÍ os Futuros (§mpl€ t{acional)

Eventos FuturG m Simples Nacbnal: Não Existem

E Et crúos Fufuros (SlMEl)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Exlstem

S st}lpus

/) x
4oWv 'Pk

itljaRrcA: â- -l



2711L2019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASÍRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

ROBSON SULLMN RISEIRO NOGUEIR^ 0.1836,€3,{50

Í rulo oo €sreLEcrMENro ihorE cE .ar^,sh)
FOCUS

81.22-2{0 - lhunlzaçáo e co.Íole de pragas urbanas

95.í1{-00 - Êêparaçáo e manutenç.ão dê computâdores ede equlpamenros perlté.icos
al3O-34O - Âtúidáó.s paiÉãgíslicas
61.906-99 - Ouirâs atiyidâde6 de lelecomuíi.açõês íáo êspecirtcadas anle.iormênrê
82.194{l - Fotoatpias
/17.51-2.lrl - Comércio vaEiista specializádodê equapâmêôtos ê suprimentos de iríomáriêa
El29{{O ' Atividâdês dêllmpêza íão êspêclllcâdas anieriomêntê
/§22-t{2 ' ln8a.lãção e manutenção d. sistê,n.s cúi.âis dê aí côndicionado, d. vêô{táÉo § rêíiig.râçâo
37.024{0 - Âlividâdes relácioíadâs a 6sgoto, exooto a gê3reo de rêdês
82.194ó9 - Pr.pãrâçáo do docum.ntos c sêtutços ô.pêciáttzâdos .t6 âFDio ádmtntstíátivo não Bp.ctficádo§

49.2S-9{l - ÍrêBpôrtê rodovlário colettvo de passâgoiíos, lobrêgtmê d. írêtâôênto, moniclpat

F oEscirçÁo oa MÍuRÊzÀ JlR DrcÂ
213-5. Empre!ário ílndividuat)

1O R NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

56.130{00 CENRO

ROBSONSONNOGUETRATTT@HOÍMÀtL.COl'l {87}9r46-9642

oaÍÀ oÀ str!ÀÇÃo caop§rRÁL
0411012013

19.030,953/0001-20
t/raTRtz

COMPROVANTÉ oE rNscRtçAo
CADASTRÂL

E oE srruAÇÃo liâii;j,ôiT'j 
*

Apíovado pela lnstruÉo Normâtiva RFB n. 1.863, dê 27 dê dezêmbío dê 201g.

Emitido no dia 27lí2/20í9 âs 13:48:í2 (dala e horâ de Brasítia). Páginâ í/í

1,1

-$



t SIMPLES

Data da consulta: 06/01/2020

E ldentlÍicação do Contrlbúinlê - CNPJ ilatÍlz

CNPJ : 1 9.030.953/0001-20
A opçáo pelo Simples Nacionâl e/ou SIMEI

Nome Empresarial : ROBSON SUt-LIVAN

Simples Nacional - Consulta Optantes

abrange todos os estabêlecimentos da emprêsa

RtBEtRO NOGUETRA 04836483450

El Situação atuâl

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Si,npies Nacionat desde 08/10j2013

Situação no SIMEI: Optante pelo S,ME| desde 0B/-i0rA013

|! Períodos Anteriorês

Opções pêlo Simpl-.s Nacional em períodos Anteriores: Nào Existem

Opçõês pelo SIMEI em Períodos Anteriorês: Nào Exrstern

l-Ll Agendamentos (simptes Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Nào Existên]

lE Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Nâo Êxistem

^
El Eventos Futuros (Slt El)

Eventos Futuros no SIMEI: Nào Existcrn

,4



equipamentos ê suprimênlos de
informática
Transportado(a) municipal de
passageiÍos sob Írele.
independente

informáticâ

4929-9/01 - ÍÍansporte rodovÉrio coletilo de passageiÍos, sob regime de
Írelamento, municipâl

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscdção:
Declaro, sob as penas dâ Lei, que conheço e âlendo os requisrtos legais exrgrdos pelo Estado ê pelâ Preíertura do
Município pára emlssáo do Alvará de Licênça e Funcionamenio, compreendidos os aspeclos sanrláÍios,
ambienlais,klbutários, de segurança pública, uso e ocupaçáo do solo, âtividades domrcil€res ê resÍrçôes ao uso de
espaços púbficos. O não-atendimento a esses requasilos acarretará o cancelamento deste AlvaÍá de Licença e
Funclonamento PÍovisóÍio
Esle Cêírficado @mprová ãs rn§úiçóês, ãlvará icençás e a sitGçáo de enqoadíamênto do empÍêsár o na 6ndiÉo de MbrempÍesdedor lndi! dual Â
s!ê acerláÇão ôs1á @ndrcionada à ve.ifreÉo de sla aúenliqdâdo a lnleÍnel .o endeÍeço:hnp //wrÍ,po.1ald@mp.eêndedor.qovbÍ/ cerrifÉdo efr[do
com base.ã Resobção.o 16, dê 17 dê dêzemhro dê 2009, do comtê paB Gêstão da Rédê Náomál pára a srmplú€Éo do Regislro e da Legal2açáo de
EmpÍesas e Negócios - REDESIM, A iENÇÀO qualquer ías(a ou enênda rnval daíá esle do@meoto. PaÍa pêsqursaí a irscnção esladuâl e/ou múnúrpãl
(quando convenentês nac'onar) nÍo.mê os êreoêntos abâ'xo.o êndêÍêço êlêt.ôn'cÔ
@

^ 
Número do Recibo
ME0003386C

Númêro do ldêntificâdor
19030953000120

Dala de Emissão
2711212019



CeÉificado da Condição de
Microempreendedor lndividua!

ldentificação

Nome EmpÍêsarial
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450

Nome do Empresário
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

FOCUS

Capital §oclal
20.000.00
Númêro ldentidâdê Orgáo Emissor

i'
q*

a
JÉ

6658254

Condição

Situâçáo CâdaÊtrâl Vigentê
ATIVO

Números de Registro

CNPJ
1S.030_953/0001-20

Enderêço Comêrcial

CEP

56130-000

BâirÍo
CENRO

Atividades

Detâ de lniclo dê atividad.s

08t1012013

Ocupação Principal
Dedetizâdor(a) independenle

Atividadê PÍincipal (CNAE)

de Microempreendedor lndividual

Datâ dê lnicio da Situaeão Cada6tral Vigente
oa11012013

NIRE
26 A 0129677-5

UF Emassor
PE

CPF
048.364.834-50

Número

SN

UF
PE

LogradouÍo
lOA RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO
SOCORRO
Munícipio
CEORO

FoÍma do Aluação
Em localfixo foía da lo,a, Estabelecimento fixo, Porla a poíta, postos móveis ou
por âmbulanlês, lnternet

8122-2lOO - lmuntzaçáo e conlrole de pragas urbanas

Ocupaçõea Secundárie§
Têcnico(â) de mãnutenção de
computador independente
lnslalado(a) dê íêde de
computadores, indepêndêniê
Jardineiro(a) independente

Digitador(a) independente

Piscineiro(â) independente
Fosseúo (limpadorde Íossa)

lnstalado(a) e rêparador(a) de
sistemas centrais de ar
condrcionac,o, de ventilaÉo e
Íefrigeíâção. rndêpêndênte
Fotocoprado(a) independente
Comercianle independenie de

Atividades Secundáíia§ (CNAE)
9511-8/00 - ReparaÉo e manutençáo de compuiadores ê de equipamêntos
periíericos

6190€/99 - Outras atividades de têlêcomunic€çóes não ospecificadas

81 30-3/00 - Alividades paisâgístícâs
8219-9/99 - Preparaçáo de documentos e serviços especializados de apoio
êdminisirelivo não especifcados enleriomênle
8129-0/00 - Ahvidades de limpza nâo espêcficadas anteÍiormentê

3702-9/00 - Atrvidâdes relâcionadâs â esgoto, exceto a gestâo de redes
é?

4322-3102 - lnslalaçÁo e manutenção dê sistema§ centíêis de ar condicionado, de
ventrtêÉo e ÍeÍÍrgeíaçà. 

.@
8219-9/01 - Fotocop,es dJ
4751-2/01 - Coméroo va,ejrstâ e3peoalzâdo dê equrpamentos e supÍrmeT tosw
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MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procurádoriá4êrál dã Fâ2êndâ Nãciônel

CERTIDÃO POSITIVA COM

Nome: ROBSON SULLIVAN
CNPJ: í9.030.953/0001-20

EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDÂ ATIVA DA UNIÂO

RtBEtRO NOGUETRA 04836483450

Ressalvado o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidâde do suje(o passivo acima identificado que vierem a ser apuradês, é certficado que:

'1. constam débilos adminislíados pêla Secretaria da Receitâ Federâl do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos termos do ârl. í5'1 da Lei no 5.172, de 25 de outubío de 1966 -
Código Trabutârio Nâcional (CTN), ou objêlo de decisão judjcial quê determina sua
dêsconsjderaçáo para Íins de certificaÉo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. náo constam inscriçôês em Dívidâ Ativa da União (DAU) na Píocuradoria-Gêral de Fazenda
Nacional{PGFN).

^ Coníorme disposto ôos arls. 205 e 206 do CTN, este documenlo lem os mesmos eíeitos da certidão
negaliva.

Estâ cêrtidão é válida para o estabelecimento matriz e suas frliâis e, no câso de ente íedeÉtivo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situâção do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusivê âs contribuiçóês sociais previstas
nas alíneâs 'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. '11 da Lei io 8.212, de 24 de iulho de '1991.

A aceitação desta cerlidào está condicionada à verificaÉo de suâ autenticidade na lnternet, nos
endereços <http/ríb.gov.bÊ ou <httpr/www.pgÍn.gov.bÊ.

Certidão emitida gÍatuitamente com basê na Portana Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:06:48 do dia 03/01/2020 <horâ e dala de Brâsília>.
válida alé 01107 12020.
Código de controlê da certidãoi B0lD,88EO.D,l89.í4Cg
Oualquer rasura ou êmênda invalidaÍá este documento.

3
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TR,ABÀIJCÍSTÀS

Nome: ROBSON SULLIVÀN RIBEIRO NOGUEIRÀ 04836483450
(MÀTRIZ E FIllÃIS) CNP,r: 19.030.953/A0At2A

Certidão h"t 4 64845 / 2020
Expedição: A6/Al/2A20, às 09:28:52
Validade: 03/A1 /2A24 - 180 (centc e oitênta) dias, contados da data
de sua êxpediÇão.

Certif.ica-se que ROBSOIí SULLIVÀN RIBEIRO NOGUSIÊâ 04836483,150
(llÀTRIz E FILIÀrs), insclitc(â) no CNPJ sob o n"

19.030.953/0001-20, NÃo colfsTÀ do Banco Naciônal dê Dêveciorês
Trabalhrstas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabaiho, acrescentado pela LeÍ n" 72.440, de 7 de julho de 2011. e

na Reso.iJÇão Àdminrstrativa ^" 141C/2017 do Tribunal Superior do
Trabalho, dê 24 dê agcsto de 2011,
Os dados cônstantês desta Certidâo são de .esponsabifidade dos
Tribunais do TrâbaLho e cstâo ai,ual j zaclos êté 2 (dcis) dias
antcriores à data da sua cxpedicâô.

INEORüÀÇÁO IUPORTÂNIE
Do Banco Nacional cie Devcdores Trâbalhistas constam os dados
nccessár.ios à adenL iticaÇão das pessoas naLurais e jurídicas
inadimpientes perante a Justiiça do Trabalho quanto às obriqaÇôes
estabefecidas em sêntênça condenatória transitada em jufgãdo ou em

acordos judiciais tr:abafhistas, inclusive no concêrnênle âos
recoihirnentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorári ôs, a cus tas, a

emolumentos ou a recolhimentos der.erminados êm leii ou decorrentes
de execuÇão de acordôs firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissâo de ConciliaÇão Prévia.

,4
N

No caso de pessoa juridica, a Certioào atesta a empresa em

a todos os seus estabeleclmentos, agências ou filiais.
A aceitâÇão desta certidáo condiciôna-se à verificaÇáo
autênticidadê no portaf do Trlbunal Supêr:ior do Traba
Internet (http://www.tst. jus,br) -

^ 
Certidão emitida gratuitamente.

refaÇâo

de sua
tho na

p.



0310z2a?a Co.suhã Rê9úbndádê do Emp.êgâdor

CertiÍicado de Regulâridade
do I'GTS - CRF

InscÍição: 19-o3o-9s3/ooo1-20
RAZãO SOCiAI:ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450
Endêreço: RUA Do cAt{po 1i9 / cENTRo / cEDRo / pE / 56130-000

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 data, a
empresa acima identificada encoôtra-se em situação regular perante o
Fundo dê Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contÍa cobrança de
quaisquer débitos referêntes a contribuições e/ou encargos de;idos.
decorrentes dês obrjgações com o FGTS.

v alidadet23 / 0 1 I 2O2O a 2t / 02/ 2OZO

CertiÍicação a{úmero: 20200 12302371560689917

Informação obtida em 03/02/2020 09149141

A utilização deste Certificado para os flns previstos êm Lei êsta
condicionadê a vêrificação de autenticidadê no site da Côixa:
www.caixa.gov.br

.P

M
N

htlpsl/mnsuha{.í.caixa.gotrbí/@nsullac.f/p6ges/@nsuiáEmprcgadôr, jsÍ 1/l



Consultá Regllãridãde do Émpregador15Ã1Q420
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CertiÍicado de Regl!laridâde
do FGTS - CRI'

Inscrição: 19.030.953/ooo1-?o
RazãO SociaINOBSON SULTIVÀN RIBEIRO NOGUEIRÁ 04A36483450

EndeÍeçoi RUA oo cAMPo r39 / cENTRo / cEDRo / pE / 56130-000

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 data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrdnça de
quaisquer débitos refeÍentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigâções com o FGTS.

validade:o4 lot 12020 a 02/02/2020

Certificação Número: 2020010402432662363194

Informação obtida en 75/O1/2O20 lO:40t45

A utilização deste Certiflcado para os Íins previstos em Lei esta
condicionada a veriflcação de autênticidadê no site da Caixa:
www,Caixa.gov,br

htps://@nsullaarí.@iÉ.gov.br/@ôs!ltá.r?pages/6nsuftáEnprêgaddjsÍ l1l



A Puw,znríuco
cERTtoÃo DE REGULARTDADE FtscAL

2020.0000001 58009.56 Data de Emissão: 07/01/2020Número da Certidão:

DAOOS OO CONTRIBUINTE

CNPJ:

Certirlcámos, observaclas as disposiçôes dâ lêgislaçáo vigenle e de acordo com os registros existentes neste órgâo,
que o conlribuinle acima identiíicado está em situaçâo REGULAR perante â Fazenda Púb,ica Estadual.

A presenle certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Públice Estadual, a quâlquer tempo, cobrar valores â ela porventurâ devidos pêlo referido requêrênlê-

Esta ceriidão é válida até 05/0,í,/2020 devendo ser confirmada s!a aulentacadade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sêfaz.pe.gov.br.

ROBSON SULLIVÁN R|aEIRO I{OGUEIRA 04436/ú31150

10 R NOSSÁ SENHORA DO PERPEÍUO SOCORRO SN, CENRO, CEDRO - PE, CEP: 56í3lxl00

19.030.953/0001-20
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POOER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIçA
Fótum oes. Rodoío Au@lrano

A! Oe*mbargador Guêrâ Aáreb 200 - lélH-Ata Sul baiÍoJoana Aêzêm
Fones no (0ôl) 3181Oa00 (FAx)r' 3181-0a76 e 3181-0a70

CEP 5O,I)9G7OO - RECIFE. PE

Data da Emissao:

N" da Certidão:
Data de Valldade: 06/02/2020

N'daAutenticidadê: KL.NE.5R.YG.AM

A píesêntê cêítidâo, em consonância com a legislaÉo ügente, alende ao disposto na lnslruçâo NomâÍva do
ÍJPE 6ô 07 ds 0206/2014. na ResoluÉo do CNJ no 185 ê na Lei 11.419/2006 e íoi expedida grâluitamenle

Cedi,jco quê NADA CONSTA nos regislros de diínbui9€o do Sistentá Preessô JudicÉl Elêiónicô - PJe 10

Grâu, implânLado nâs Unrdâdes Judiciáíiâs, no âmbilo do Tnbrnâl dê Jusliçá do Estado de Pemambuco,
FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS OE
PEOUÊNO PORTE: RESIITUIçÂO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCh DO DEVEDOR EMPRESÁRIOi
RECUPEMçÁo JUDIC|AL E RECUPERAçÁo ExIRAJUDlcta protocotada e que esteja em tramitaçáo
contrâ a pessoa acima rdentúcádâ,

A âulenlicidade dêslá ce.tidão deveÉ ser conÍÍmada no silro eletrôni.o do Tnbunâlde Justiçâ do Esl,ado dê Pernambuco
atrãvés do hnk htlpsr/M.lpe,jls,brcertidaopje/xhlmymain.xhlml, na opção - ValidaÍ Cerlidáo Negaliva de P.ocessos
Civois (PJê), útilizando o númêrode autenticidâde âomá idenrrficâdo.

Eslá.êriidÀaô íAÍo àbránge os prccssos d'\lnbuAdos rnle\ od mplánldÀ§Alo dô Sisremá Prôcesso Juoic'ál ElêlrÀ'4ico
á€'P,e. noÀoÍb'lo do r^bLnal oe JusnÁ§ade PemàóbLco. O 

'eÍer.õo 
AOveÍdade ê dou lA@.

CERTIDAO NEGATIVA
LrcrrAÇÃo

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

07/01/2020 18h06min

447366t2020
Os dadôs.los dóêumenros co»llanles noslà.ortidãó Íoram informados pelo solicitante suatilularidadsêaui.nlicidadê

dêvêrão ser coníeridâspêlo intêrêssadô, .ôrÍôínê o documênio origitrnl

Râzào Social:
ROASON SULLTVAN RTBE|RO NOUETRÁ 04836483450

NpJ: .r9.030.953/o0oí.zo Inscrição Estadual:
005í,t91)88001í -55'l

Endcrcço Residcnciall
RUA irossa sENHoRA oo pERpETUo socoRRo, sr{ compl:

Bâiroi CENÍRO Cidádê, Cêdro/PE

h&s /&w.qpe.tus.bÍ/6rtidâopt6/xhtml,imaÍ\tsrPêssoa/mânlê.P6soáJurdca rhlrnl

tit:i:::,i 00ó/Wl

,9
á"N



14rc2i2420

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAIVBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIçA
Av OêsêmDêÍgâ.lor Guenâ Bêrelo 200 Térêô Alá Sul bàiíô Joênâ gezêrê

Fofes f'(061) 3181-0400 (cAx)/ 31414476 e 3131-0,170
CEP 50 OgGTOO.RECIFE. PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LrclTAÇAO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

N" da Certidão:
18/02/2020 0§h21min

515359/2020
Data de Vãlidade: 19/03/2020

N' da Autenticidade: FV.V7.26.P3.Al

A preseflle certidão, em consonânqa com a legslação vigenie, aiende ao disposto na lnstrução NoÍmativa do
TJPE no 07 dê 0206/2014, nâ Rêsoluçáo do CNJ no 185 ê na L6i 11.41S/200ô e íoi expedidâ grâtuilamêntê

Certifico que NAOA CONSTA nos regiskos de dislÍibuição do Sislema Píocesso Judicâl Elelrônico - PJe 1"

Grau, implantado nas Unidad€s JÍrdiciá as, no ámbito do Tribunal de Justiça do Eslado de Pernâmbuco,
FALÊNCIA DE EMPRESÀRIOS SOCIEDADES EII,IPRESARIAIS. MICROEMPRESAS E EÀ,{PRESAS DE
PEQUENO PORTE; RESTIUIÇÀO OE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÀRIOi
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL prorocolada ê que êstêja em tramiração
conlra a pessoa acima identÍcada.

A aut€nticidad€ dêstâ ceÍlidào dêv€Íâ ssr confÍmada no sílio olâúÔnlco do lribunal de Jusriça do Esrado d€ Pmambuco,
através do link httpsl,\Àw.lFe.los.br/ceíidaopje/xhlml/main.xhtml, na opçao - Validar Cert,dão Negalrya de Processos
Civêis (PJe)- úlilizando o númêro dê aulentrcidarl,e âcimá idennllcado.

Esla certdÀ€o nÀfo abÉnge os proc€§sos distribuÀdos anles da mplânlãÃ§Àlo do Sislema Prcesso Judic,alErsrÀ n,m
á€ PJe. no Ãçmbío do 

_riburalde JustÁ§ã de Pernámbü@. o re'Êndo ÀOverdáde ê dou lÀ@.

Os dâdos rl,os docomenlôs cônstanles nasta cerUdào fo.am lnformádos pelô sôlici!ánte sua lituláridade ê aurênIi.idadê
deveÍào 5êÍ cônlerida. pelo interêssadô, cóníormê ô do.umonto

Razão Social:
ROASON SULLIVAN RIBEIRO NOUEIRÁ 0,1836483,150

PJ: 19.030.953/0001-20 lnscíiçáo Estaduali
E6dereço Resid€nciãl:
RUA t{ossa sENHoRA Do pERpEÍuo socoRRo, sN compl:

BâÍro: CEmRO Cidade: CedÍo/PÊ

hí!s i/M.tjpê.jus.ú/enidepje/rhhumâniârPêseahántê.Pes$áJur diÉ.xhürl

.1e
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S.círt rL do 3túdr,
Goordôn.ç§o de VtgIrnci.

StntüÍia

ALVANA SAtlÍTARl(, PARA

, R.záo So.ld. ROBSO aULLtVAit Rl3EtRO itOGUetRA

i Niià"'F.nt-i.-dôEàldldranto-ÊE0a

tsalrroi gonbo

, ,tv"s r.'rt* cr(, Erãr,.l.qmaíllo. F(rcul
EFrcl rnlc,ir;aóEireo uãi: 
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R NossA SENHone Do peaperuó srx ::.::..-.,..
socoRRo

Éúà oa'Éãrdiãi ;i-- ÍCiáúô. isn rr.t 6a  ",Fii
qêsDonsávet Tócnlco {nome compLlo) Jotá Amaldo Atva!

CrF0a7.993-Oai{e profi$áoEn-gành.t.§ C.,nsêtho Reor!tÍ(),rAgónomo CREI pE 39áqoF(espon âvd Lêgâl Rob.on C rdcntdade ;UF CpF 0,a8.364,834.60
.S,ullivm Ri!.iro Í{!qu.k. 60S26a sap pi

" Grneo
001/2020

Munlc'po/UF. C.droJpE

Cêdro -PE. 02 dejaneÍo do 2020
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-O CÀRNAUBINHA 6A 03 iI 19 L 

==É]sç.,§qrysglE§9 _,.__ slno_sÃq ltEJÀNo ,_ - _J .sULr
.178t E§c. PÀDRE EURIÇoJ84NX síTro TÉxErR^ _l 35ljq ;

:? L'.: a-Jria-ali: s-ir'i:_,r -'t:- 1:
SITIO MALIiAOÀ OOS EOI§20 rac Nossa sENtioRA ÀÊAiaaaJóÀ -- --§mo JiJRE

21 ESC. ENGFúCIO UOFFTFA 6,nO 
^CIJDÉ 

DOS COS-AS iO;- n -ffietr-r.oeu,rnevLr. --i6ESC IUIZ MÀTÂ VEqDÉ SITIO CATHOEIIÂ OE MÁRÀVILHN I]6.95- ---' Esc. 
^NroNroEõi6ilo 

----: siirõãÀxÂ6os êúúBeaRAs - ; - re.3

'jJ

b.o de 2017.

tt\ho

PÍ€íeito

ED'1.I1-:-E tÉLdrrrd

Ala6ltmoa. p.r. os dêMdos íans de hat*lilaçáo iunro a óÍgÉos públlcos ÍundâçÕGs

âula.quias a onlidadcs fmvadss em gêral. â padrdo ds intêr.ss*ê. que a êmpresa ROBSON

StrLLlVAil RIFEIRO iaOGl-lFlRÀ, 1.3..t. nô c li p.l {LF} rôh ô n" ít 03r.96!/íxrn1-2n

ituâde â Rua Setê de Selembío 20. Centro, CedÍo - PE cônlráâda 5lÍavés de p.ocesso

liolalón! no 030/2017. ra mod€lidade Conule no 00512017, prostolt sltirÍatôrismentê os

5.rvlçoa da d.dqli:açao coííorme danilha sbarxo descritâ nâo havenóo Íetos

qudidadê e desempenho ê que curnpíiu com s!á obígsção, náo havendo .ecl8maçáo oü

ój.çáo quarÍoâ qudidqde dos §lrvlçor.

ESC JOAO S|MPLICIO
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