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ConÍi€ os dados de ldêntifcãÇão da Pessoa JurÍdicâ e, se houver quâlquer divergência, providencie iunlo à
RFB e sua atualizaÉo câdâstral.

Aprovado pela lnslruÉo Normâtivâ RFB n. 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitjdo no dia 03/0í/20í8 às 10:49:20 (data e hoÍa dê Brasília). páoina: í/í
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MINISÍÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Prôêorâdôria-Gêrãl dã Fãzendá Nacionâl

0/ç .
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cERÍtDÀo NEGAT|VA oE DÉBlros RELATlvos Aos rRlBUTos FEoERÀs E À Divloa arlva
oa uNÁo

Nome: CONSTRUTORA ATHENA LÍDA
CNPJ: 05.741.2'191000155

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quarsquêr dívadês dê

responsabilidade do sujeito passivo acima ldentiÍcado que vierem a ser apuradâs, é certiÍc€do que

não constam pendênciês em seu nome, relâtivas â créditos tributários admi4istrados pêla Secretaria
da Receilê Federal do Brasil (RFB) e â rnscrições em Dívida Ativa dâ União (DAIJ) junto à
Procurâdoria-Geral da Fazenda Nacionãl (PGFN).

Esia cerlidão é válidâ para o estabelecimenlo matriz e suas filiêis e, no câ io de ente fedêrativo, para

todos os órgãos e fundos públicos dâ adminisaaÉo dirêta a ele vinculados. Referê-se à situação do
sljeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive âs conlnbuições sociâis previstias

nas alínêâs 'a' â 'd' do parágrafo único do art- 11 da Lei Ao 8-212, de 24 de julho de 1991

A âcejta€o desta c€rtidáo está condicionâdê à verificaÉo de sua autênticidade na lntêmet, nos
endereços <htlpJ/rfb.gov.bÊ ou < http r/wwu pgín.gov- bP.

Ce.tidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conlunta RFB/PGFN n" 1.751, de2h012014.
Emitida às 15:10:01 do dia 28/09/2020 <hora e data de BÍâsília>.
V álida alé 27 lA3l2o21 .

Código de controle da certadáo: sAFC.6C80.892C.728D
Qualquêr rasura ou emenda invalidará êste documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MAR1NHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FMENDA

GERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

Oata da 28l1gl2021 1501 39

lnscriçãoEstadual: 122428145 CPF/CNPJ:0574'1219000165

Razão Social: CONSTRUTORA ATHENA LTDA l\,tE

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN CEp: 65248000

z\\ autenticidade desta certidâo dêverá ser confirmada no endêreço:

'lip:,/'portalseÍaz.ma.gov.brl, cricando no item "certidões" e em sêguida em "varadaçáo de certidão Nêgativa
de Débilo".

^elefone: lg8)3227g114 Município: BEQUII\,1AO UF: [.4A

certificamos que, após a realizaçâo das consurtas procedidas no sistema desta secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da tei no 7.799, de i9t12t2oo2 e disposto no artigo 2os da lei
.'' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
trbutos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo adima
dentificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda públicâ Estadual o direilc da cobrança de dÍvidâs que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

validadê da Certidão: t20 (cento e vinte)dias 26101t2O21.

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

No Certidão: 072812120

Data lmpressâó: 2A/Og/2020 15.O1 :35
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GOVERNO DO ESTADO DO MARqNHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DiVIDA ATTVA

N'Certidão: 047349120 Data da 2810912020 1 5:0454

lnscrição Estadual: 12242A145 CPF/CNPJr0574í219000165

Razão Social: CONSTRUTORA ATHENA LTDA l\,,|E

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN CEP: 65248000

^elefone: (98132279114 Município: BEOUII\,AO LJFr NrA

Certificamos que, após a rcalizaçáo das consultas procedidas no srslema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo '156, da lei no 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 2OS da lei n. 5..172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacionat) não constam débitos inscritos na Dívidâ Ativa; em
oome do sujeito pâssivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cênto e vinte) dias: 2610112021.

A eutenticrdade desta certidáo deverá ser conÍirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões', e êm seguidâ êm ,,Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIOA GRATUITAMENTE.

Data lmpÍessâo: 2elO9l2O2O 15.04:54



CERTIDÃO NEGÀIII/À DE DÉBITOS TR\B,ÀI,EISTÀS

Nome: CONSTRUTORÀ ÀTHENA LTDA iMÀTRlZ E FILIÀIS)
CNPJ: 05-741.219l0001-65
Certldãô n": 24 414562 / 2O2A
ExpeCiÇâo: 2A/A9/2O2O, às 15 :23122
Validade: 26/A3/2A27 - 18C (cento e oitenta) dias. contados da daia
Ce sua expediÇão.

certífica-sê que coNsTRIrToRÀ ÀT8ENÀ LTDÀ (UÀ!RIZ E FILIÀÍS),
i!-rscrito(a) no CNPJ sob o nÔ 05.147-2L9/O001-65, NÃO COIíS!À do Banco
I'iaci onal de Devedores Tr:abalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescêntado pela Lei n" 12.440t de 7 de julho de 2011, e
na Resofução Àdmin-istrativa n" 7410/2417 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto dê 2011.
Os dados constantes desta Certidào são de responsabilidade dos
Trib,rnais do Trabafho e estão atualizado i aLé 2 (dois) dias
ê.]Leriores á dàta oo sua expediÇào.
No caso de pessoa jurídica/ a Celtidão atesta a empresa en r:êfação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou fillais-
À aceitação desta certidâo condiciona-se à vêrificaÇão de sua
ê,.rt.enticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho ne
Internet (http: /,/r.rww. tst. jus.br)
Certldào emitida gratuitamente.

TNEORI{ÀÇÀO TMPORTàrrrE
Do Banco NacionâI de Devedores TrabêIhistas constam os dados
necessários à identifrcação das pessoas natulais ê jurídÍcas
inadimpfentês pêrânte a JustiÇa do Trabalho iuanto às obrigaÇões
es_-abelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em
acordos iudiciais trabâihistas, inclusive no concernênte aos
recolhimentos prevadenciários, a honorilrios, a custês, a
êmo-Ir.lmentos ou a recolhlmentos detêrminados em lei; ou decor!êntes
de execuÇâo de acor:dos firmados peranLê o M-inistério púbtico .do
Trabalho ou Comissào de ConcifiaÇão Prévia.
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01t1112024 Cons!ha Requláddadê do Emprêsador

Gá,,X/[
Cêraificado de Regulâridade do
FGTS . CRF

Inscrição: 05,74r.219looo1-65
Râ2ão sciãl: coNsrRUToRÁ aTHENA LTDÀ

Endereço: R &ARÂo Do RIo aRANco sN / cENÍRo/ BEeutMAo / MA/ 6524a-ooo

A Caixa Econômicâ Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certiftca quer nestà data, a empresê
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 cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuiçôes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Vâlidàdê:01/11/2020 a 30/ 1 I /2O2O

CêrtiÍicâção Númêro: 2020110102490341312131

Informação obtida em 01/11/2O2O 09t21,129

A utjlzação dêste Certificâdo para os fins previstos êm Lei esta
condicionadà a verificação cle autenticidade no site da Caaxa:
www.câixa.gov.br
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