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IilNlsTÉRlo OA FAzENOA
SocEta.ia d. Roceita Federal do BÍasil
Procuradoíiã€erâl da Fazenda Nacional
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cERTtoÃo po$rua cor EFEÍÍos DE NEGATtva DE oÉstros RELATtvos aos rRtBuros
FEDERA§ E À DIvIoA ATTVA DA u IÃo

Nome: IPA ENGE}IHÂRIA EIREU
CNPJ: 0s.í48.56ry0(,o14t

Ressah/ado o direito de â Fâzênclê Nacional cobrâr e inscrevêr quaisquer dividas de
responsabilidade do suiêito pâssivo ecime idenlificádo que viêrem â s€r apurades, é c€rlificâdo que:

1. conshm débitos administrados peh SecretaÍia da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensâ nos teínos do arl 151 da Lei n' 5-172, de 25 de outubo de 1966 -
Côdigo ÍÍibutário Nacional (CTN), ou objêto dê decisão judicial que determina sue
desconsideraçâo para fins de certificaÉo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. nào consiam anscriçóês em Dívida AÍve da União (DAU) na ProcuÍedoriã-GeÍal dê Fazendê
Necional (PGFN).

Conformê disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos êfêitos de cerlidáo
negaiiva.

Esla certrdão é válida pere o êstabelecimênto matr2 e suas filiais e, no caso de ente fedêretivo, para
todos os órgáos e Íundos públicos da administráção direia a elê ünculados. Refere-se à situaçào do
sujêito pássivo no àmbito da RFB ê de PGFN ê âbreng€ inclusi\rê as contribuiç6ês sociais previstas
nas atíneas'a' a 'd' do pârágraío único do ert 1'1 daLeirl'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desla certidão está condicionada à verificaçáo de suâ autenlicidadê na lntemel, nos
endereços <http://rÍb.gov.br> ou <ht$:/ íyíÍ.pgín.govbÊ.

Certidáo emitida gíaiuitemenlê com base na Portaria Cofliunta RFB/PGFN n" 1.751, dê 210/2014.
Emitida às 20:08:21 do diâ 3(y0612020 <hora e dab de Bràsiliâ>.
Válide elé 27112nO2O.
Código de conúole da ceíidão: 83IIC.E3OB.i0ADÁ6DC
Quahuer Íasura ou emendâ invâliderá êste documênlo.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGAT]VA DE DÉB]TO

No Ceítidáo: 045348/20

lnscrieão Estadual: 122403789

Data da 1710612020 08:45:18

CPF/CNPJ: 051485600001 01

Razão Social: MPA ENGENHARIA EIRELI

Endoreço: ETR DA MATA/RUA 12,6 CEP: 65110000

.lêfoíê: (38)81678086 Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: lúA

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

substanciado pelos a.li,9os 24O a 242, da lei n'7.799, de 191122002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de '1966 (Código TÍibutáÍio Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administÍados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que

venham a ser apuÍadas e náo alcançadas pela decadência-

Validade da Certidâo: í20 (cênto e vinte) dias mais 90 (noventa) dias conÍorme medida provigória N.'
308/2020. Data dê validado . 14O1fi2O21.

Aautenticidade desta certidáo deverá ser confirmada no endereço:
, -.p://portal.seÍaz.ma.gov.bí,/, clicândo no itêm 'Certidões' e em seguida em 1/alidação de Certidão Nêgâtiva
de Débilo'.

CERTIDAO EMINDA GRATUITAÍI'IENTE.

Data lmpressão: 2310612020 22:05:55
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

N'CeÍtidão: 054428/20 Data dâ 3Ol1Ol2O2O OO12.53

lnscriÉoEstadual: 122403749 CPF/CNPJ:05148560000101

Razão Social: MPA ENGENHARIA EIRELI

Endoroço: ETR DA MATA,/RUA 12,6 CEP:65110000

,lêfonê: (98)81678086 lrunicípio: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

Certificamos que, após a realizaçáo das consultas procedidas no sistema desta SecretaÍia e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n" 2.231 , de 291'1211962, substãnciado pelos aÍtigos 240 a

242 da lei n" 7.799, de 191'l2l2OO2, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de'1966 (Côdigo Tributário Nacional) não constam débitos inscritos oa Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identiÍicado.

Validado da Cêíidão: í 20 (cento e vinte) dias: 27102./2921.

A autenticidade desta cêrlidão deveÉ seí confirmada no endereçoi
http://portal.selaz.ma.gov-br/, clic€ndo no itêm 'Certidõês' ê em seguida em Validaçáo dê Certidáo Negativa
de Divida Aliva'.

CERTIDÃO EMITIOA GRATUITAIIENTE.

Oata lmpressão: OSI 1'l 12020 07.45:52



Prêfêitula türDicipal. dê São Jôsé dê Ri-baDar
Sêcretari.a t'b8icipãf da Rêcêità ê ,iscalização O-baoj-sticà

CtsRTIDÁO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS T'ISCÀIS

§urero 001. {83
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CêrLifico, dê àcnrdo cú às Lêi! bDi.cil,.is ê !â @!fo i.d.aL.lo. arrêDteat, rlô
cád.stro & IÉb:.tos Ej.3cÀis dê3tÀ .htâ, gus iqeriltt- débitôs !êl.ri.vos â t it urô.
úDicil,ais i-tr:êditivgs da eq)ediçáo .bst cerLidao, €r ôG do cútlibEiltê ãbeirô

À ?!êfeiàrta l.sni'cl.pal de SAo Jorá óê Ri5.ra! rêls.lvà scü dilel.to d. cobEàt
qrlâisquêr dl.\Àia[às, alê rosponsabili.lade do cont iàuiatê âàairo
I,àg.Dnto vpDàà à 5.r colsid.rado ê.igivêI.

^ CôÊ tr1buiÀt€ :

C-I-P-J.: 05-148-560/OC0i-01
t |3criçao lhrcââtiI: 227 -t3i-9

Yálida .té o iri. 2r-ll2l2o2,.

Eitirra ao .t , Z2lO9l2i2O

c6d.igô dê YeLid.çIo: xrucocos3
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PREFEIÍURA T'UNICIPAL DE SÂO JOSÊ DE RIBA,,AR

SECRETAR|A MU tclpAl- DA REGEITA E F]SCÀUZÂçÃO URBÂltiSrÍcA
PrB. Sõô .losé, r" 3t5, C.,lr.o - h &É d. Rih-.r./àtÀ

CIPJ: lé35r 5 {!aar -7t f(».f, (83224{t2S

CERTIOÃO itÊGATWÀ OE tÉBlTOCflOÂ rlo Gl2{ r 2020

- CERnFlcA qS, qrre revendo os assênkneÍrto6 do Cada-stro lmobiliáÍio e
Cedasto Econônico FÉcal desta prereitura, de*as XÃO COI{STAI ébitos inscritN
m DMDA ÂTIVA desle munidpio, corn ÍeíêÍência à Empresa flpA EfaGE HARIA
ElRELl" inscÍila sob o CHPJ - tf 05-íaa.56{lr000l{í trBcririão luni:ipa t zÍ.33f 4
esiabeleciJa à Estada da Mâtâ - Ruâ .l2. tü 06, Báno J_ Liíne, nesúê Munbípb de Sáo
José de RibâínaÍ - Ul, É, porAnto, o que Íne cumpÍe ceíificar. ÉAedilâ a pÍesêÍrte
CERTIDÂO para fns de pÍoya e cônco(Éflcias junto as rêpâÍtições públi=s Federab,
Esfaduais, i/funiriras, Bancos, Cartórios e AjtaÍquias e que Eíá yaltdade até
21J1?aO2O. Ént 22 de Seternbro de 2O20. Eu, Frãlcbco das Chag6 SihÍa Lina, Cheb
do Deparknênto de TÍibutãção e AÍrecada@, nan@i d[itar.

PreÍeitura Munkipal de sáo Josê de RfuaÍIar, 22 de SetãrúÍo de 2020.

Oô§: Esta Cêíti*io é v*& Aé 2ln n@t Se árrânb a yãIdade dê* C€Ítiçio íoíêín +ü.eóoc débib6, o
cootrüJirE -ira s€r.á Ffud ê cobr&ça pêao eíáb ml,tiird.
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CÁIX-A ECONÓMICA FEOERÂL

CeÍificâdo de Regrlaridade do
}.GTS - CRT

tnscÍiÉo: 05.14a.560/000r-or
Rãzão Sociâl: r|PÁ ENGENH RTÀ LTDÁ

ENdêTêçOI RUA 12 ESTIIAOA OA MAÍA 05 / VILA .'OTA UíA / SÂO ]OSÉ DE RIMMAR /ía / 651IO-OO0

A Cãixa Econômicà Federà|, no uso dâ âtribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica quê, nestà data, a empresa
acima identificada encont?-se em situação regular perênte o Fundo de
Garantia do Têmpo de Servico - FGTS.

O_presênte Certrficãdo não seívifii de prova contrâ cobÍanÇâ de quàisquer
débitos referentes a contribuiçôes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigaçõês com o FGTS.

Vàlidedet23/ lOl2O2O a 2U11I2O2O

CoÍtiÍicação úrtle.o: 2O2O1O23O213S29840O339

Informação obtida em 2A/1O|2O2O 19l-4t:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a vêrificação de ãutênticidadê no satê dà Caixê:
www.ceixa,gov.br

htF6r/@Grrb{í €M.góvú/@sn sípagEíúsültaEmp.egsdq.isf
111
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀBÀLHÍSTÀS

NOME: MPÀ ENGENIARIÀ ElRELl (MÀTRIZ E FIIIÀIS)
CNPJ: 05.148.560/0001-01
Certidão n". 23573A42 /2O2O
Expedição: t6/09/2O2o, às 16:3s: s3
Validade: a4/O3/2021 - 180 (cento e oltenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que üpÀ Er[eE]tHÀRIÀ BTRELI (IÀTRrz E FrIJIÀIS), inscrito(a)
no CNpJ sob o n" 05.1{8-560/0001-01, !ÍÂ'ô coxsTÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabâ1histas.
Certidão emitida com base no art- 642-A da Consolidaçáo das Leis do
Trabalho, acrêscentàdo pela Lei n" 12-440, dê 7 de iutho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa n" 1"4'7O/2Att do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 dê agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão sáo de responsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedlÇão.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos. agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidadê no portaf do T'ribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://wwtr.tst. jus.br) .

Certidão enitida gratuitaúênte.

rNroru(ÀçÃo fl{PoRTÀrfrB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consLam os dados
necessários à identificaçáo das pessoas naturais e jurídicas
inadimpfentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas. inclusive no concernênte aos
recolhimentos previdenciários. a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrêntes
de execução de acordos firmados per.ante o I',íinistério público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão prévia.


