
12/08/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
07.232.645/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/02/2005

NOME EMPRESARIAL
P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
P O CONSTRUCOES E SERVICOS

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

CODIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
47.89-0-06 - Comercio varejista de fogos de artificio e artigos pirotecnlcos
90.01-9-99 - Artes cenicas, espetaculos e atividades complementares nao especificadas anteriormente
42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalizagao em pistas rodovterias e aeroportos
42.12-0-00 - Construgao de obras de arte especiais
42.21-9-02 - Construgao de estagoes e redes de distribuigao de energia eletrica
42.22-7-01 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de
irrigagao
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral
46.79-6-99 - Com6rcio atacadista de materials de construgao em gerai
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
internacional
71.12-0-00 - Servigos de engenharia
77.31-4-00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes
43.21-5-00 - Instalagao e manutengao eletrica
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas
43.29-1-04 - Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagao em vias publicas, portos e
aeroportos

CGDIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

NUMERO
1170

COMPLEMENTO
SALA 02

LOGRADOURO
AV LUIZ LEITE RIBEIRO

MUNICiPIO
PORTO NACIONAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
77.500-000

ENDEREQO ELETRONICO TELEFONE
(63) 3363-2395

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

DATA DA SITUACAO CADASTRAL
24/02/2005

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAgAO ESPECIALSITUAQAO ESPECIAL
****************

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/08/2021 as 11:03:03 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1
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30/03/2021 Certidao Internet

Acesso a informagaoBRASIL Participe Servigos Legislagao Canais

Receita Federal

^ MINISTERIO DA FAZENDA
f Secretaria da Receita Federal do Brasil
V Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.232.645/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que:

1. nao constam pendencias relativas aos debitos administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos

em Divida Ativa da Uni§o (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Codigo Tributerio Nacional (CTN), ou garantidos mediante

bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de execugio fiscal, ou

objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de certificagao da

regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certid§o

negativa.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do

sujeito passivo no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certid§o esta condicionada a verificag3o de sua autenticidade na Internet, nos

enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 11:52:50 do dia 30/03/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 26/09/2021.
Codigo de controle da certidao: 2E6F.D65D.E1A0.52A6
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Nova Consulta |j-dlPreparar pagina
Hpara impressao

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Ser\ricos/certidao/CNDConjuntalnter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=07232645000107&passagens=1&tipo=1 1/1



Numero da Certidao:^ GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCE DE GESTAO TRIBUTARIA
DIRETORIA DE GESTAO DE CREDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DIVIDA ATIVA

3291732

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - PESSOA JURIDICA

IDENTIFICAQAO DO CONTRIBUINTE:
RAZAO SOCIA P. O. CONSTRUgOES E SERVigOS LTDA - ME
CNPJ 07.232.645/0001-07
ATIVIDADE ECONOMICA: Construgao de ediflcios

ENDEREQO: AV. LUIZ LEITE RIBEIRO, 1170, CENTRO - ZONA URBANA
MUNICIPIO PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
LICITAgAO

INSCRigAO ESTADUAL:

HISTORICO:

NAO CONSTA DEBITO INSCRITO EM DiVIDA ATIVA

Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direitoFundamentagao Legal -
de a Fazenda Publica Estadual, inscrever e cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,

que vier a ser apurada.
Validade - O prazo de validade da certidao e de trinta dias contado da data da sua emissao.
A autenticidade desta Certidao devera ser confirmada via Internet, no enderego http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidao expedida com erro, dolo, simulagao ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,
pelo cr6dito tributario, assegurando o direito de regresso.

Emitida Via INTERNETData Emissao: Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021 - 15h 08m 57s

Atengao:

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Esta certtidao esta vinculada ao numero do CPF, CNPJ ou Inscrigao Estadual.

Esta Certidao foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz



30/03/2021 CertidSo Internet

Acesso a informagaoBRASIL Participe Servigos Legislagao Canais

POFN

Receita Federal
CERTIDAO

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.232.645/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. nao constam pendencias relativas aos debitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou garantidos mediante

bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de execugao fiscal, ou

objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de certificagSo da

regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao 6 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagSo do

sujeito passivo no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do par£grafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagSo de sua autenticidade na Internet, nos

enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

CertidSo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 11:52:50 do dia 30/03/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida atd 26/09/2021.

Cddigo de controle da certidao: 2E6F.D65D.E1A0.52A6
Qualquer rasura ou emenda invalidarS este documento.

Nova Consulta Siparalmprfe3

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servlcos/certidao/CNDConjuntalnter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=07232645000107&passagens=1&tipo=1 1/1



17/08/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIAA
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 07.232.645/0001-07
Razao SociahP o CONSTRUCOES E SERVigos LTDA
Endereco: AV LUIZ LEITE RIBEIRO 1170 SALA 1 / CENTRO / PORTO NACIONAL / TO /

77500-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:07/08/2021 a 05/09/2021

Certificagao Numero: 2021080701144587655235

Informagao obtida em 17/08/2021 16:10:30

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

1/1
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf



Sistema Integrado - Controle Tributario
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, 237, Setor Aeroporto
Sao Valerio do Tocantins - TO
CNPJ: 25.043.449/0001-68
UNlAO,TRABALHO e LIBERDADE

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
N E G A T I V A

Numero da Certidao 31440

CONCEDIDO A - —

P O CONSTRUgOES E SERVigOS LTDA
— INSCRICAO ESTADUAL OU RGCNPJ/CPF

07.232.645/0001-07
ORGAO EXPEDIDOR

ENDEREgO
AV LUIZ LEITE RIBEIRO - n° 1170
Bairro: CENTRO
PORTO NACIONAL - TO - CEP: 77.500-000

Complemento SALA 02

E certificado que, nesta data, nao constam debitos pendentes em nome do contribuinte acima identificada, relativos a tributos
municipais, inclusive em Dfvida Ativa , ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal cobrar e inscrever quaisquer di'vidas que vieren
a ser apuradas.

Esta Certidao refere-se exclusivamente a situagao da pessoa fisica/juridica no ambito da Secretaria de Finangas da PREFEITUR/
MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE, sendo valida apenas para o CPF/CNPJ indicado.

Finalidade : Licitagao

Esta certidao e valida ate 11 de novembro de 2021

A aceitagao da presente Certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade junto a Fazenda Publica Municipal, atravi
do cddigo de controle DE.21.67.A8.87.FD.55.FA.5E.E0.5A.

Atengao: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Local e Data: SaoV^erio do Tocantins - TO, 13 de agosto de 2021

e?° v

***** MARIA DOS ANJOS ALVES GLORIA^̂ iE^SĈ SOU^LOJ
L FISCAL DE TRIBUTOS EP^URAŜ V 'J



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certidao negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.232.645/0001-07

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da Uniao, NAO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislagao vigente, os referidos cadastros consolidam informagoes prestadas pelos entes
publicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilizagao de entes
privados no Poder Executivo Federal.
O Cadastro Nacional de Entpresas Iniddneas e Suspensas (CEIS ) apresenta a relagao de empresas e pessoas fisicas que
sofreram sangdes que implicaram a restrigao de participar de licitagoes ou de celebrar contratos com a Administragao
Publico.
O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relagao de empresas que sofreram qualquer das punigoes
previstas na Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao).
O Cadastro de Entidades Privadas sent Fins Lucrativos Impedidas /CEPIM ) apresenta a relagao de entidades privadas sem
fins lucrativos que estao impedidas de celebrar novos convenios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administragao Publica Federal, em fungao de irregularidades ndo resolvidas em convenios,contratos de repasse ou termos

de parceria firmados anteriormente.
Certidao emitida as 19:33:44 do dia 17/08/2021 , com validade ate o dia 16/09/2021.

Link para consulta da verifica9ao da certidao https://certidoes.cgu.gov.br/

Codigo de controle da certidao: KvbiRXXaVhXOfABkmlrC

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA
MUNICIPAL

CERTIDAO CONTRIBUINTE NUMERO 115637

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 7232645000107
ENDEREQO:

INSCRI(?AO MUNICIPAL: 0
AVENIDA LUIS LEITE RIBEIRO, SALA 02, Nr. 1170, Bairro: SETOR AEROPORTO, PORTO
NACIONAL - TO

CERTIDAO E FUNDAMENTO
A Fazenda Publica Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado,

CERTIFICA que, revendo seus arquivos, atd a presente data, nao tern pendencia em seu nome, cuja
responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuida.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos cr6ditos cuja responsabilidade
possa ser igualmente atribuida ao contribuinte ou Imovel acima identificado e que, porventura, venham a
ser apurados posteriormente & emissao da presente certidao, ressalvando-se, mais, no direito de
consolidar a inscrigao municipal acima epigrafada os ddbitos porventura vinculados a outras inscrigoes
municipals, em decorrencia da nao atualizagao dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente CERTIDAO para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Ressalva: LICITAQAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 12 AGOSTO DE 2021.

SEGURANQA:

VALIDADE ATE: Sabado 11 Setembro de 2021.
EMITIDA: Quinta-feira 12 Agosto de 2021 as 01:57:33
Codigo de Validagao: 11915115637

QRCode

Certidao emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidarci este documento.
A validade deste documento fica condicionada & verificagao de sua autenticidade no

portal da Prefeitura e/ou atraves do QRCode.

Pag. 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONALIMPRESSAO: SSERVICOSONLINE*

1.0 - W. G. S. 06/06/2013



Pagina 1 de 1

PODER JUDICIARIO
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: P 0 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.232.645/0001-07
Certidao n°: 25414420/2021
Expedigao: 17/08/2021, as 16:12:53
Validade: 12/02/2022
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.232.645/0001-07, NAO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAOAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inelusive no concernente aos

recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugest^es: cndt@tst.jus.br



MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdencia e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspegao do Trabalho

CERTIDAO DE DEBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (P O
CONSTRUCOES E SERVICOS)
CNPJ: 07.232.645/0001-07
DATA E HORA DA EMISSAO: 12/08/2021, as 11h12

CERTIFICA-SE, de acordo com as informagoes registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NAO CONSTAM
debitos decorrentes de autuagoes em face do empregador acima identificado.

1. Esta certid§o abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidao nao modifica a situagao do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condigdes anaiogas a de escravo.

3. Conforme artlgo 5°§ tinlco da portaria 1421/2014 do MTE, a certidSo ora Instltulda refletlrA
sempre a ultima situagSo ocorrida em cadastros administrates pelo emitente, de modo que,
havendo processos envlados & Procuradorla da Fazenda Naclonal - PFN, quanto a estes, poder&
ser obtida certiddo perante aquele 6rgdo, visando a demonstrar a situagdo atuallzada dos
mesmos.

4 . A a u t e n t l c i d a d e d e s t a c e r t i d a o p o d e r a s e r c o n f i r m a d a n o e n d e r e g o
h t t p : / / w w w .m t e . g o v . b r / c e r t i d a o / i n f r a c o e s /d e b i t o s u t i l i z a n d o o c d d i g o 4E E d s t Q .

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Pagina 1 de 1



Certidao de Distribuigao
Falencia. Recuperacao Judicial e/ou Recuperacao Extrajudicial

N° a206778a

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuigao ate a presente data, em face de:

P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

vinculado ao CNPJ: 07.232.645/0001-07

N A D A C O N S T A, na Primeira Instancia do Judiciario Tocantinense

Observagoes:

a) CertidSo expedida gratuitamente, atraves da Internet, exceto falencia e

execugoes fiscais, que sao pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria

Geral da Justiga do Estado do Tocantins.
b) a autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina da Segao

Judiciaria do Tocantins, acessivel atraves do enderego:

eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj

c) valida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.° 11/2019/CGJUS/TO;

d) a autenticagao podera ser efetivada, no m£ximo, ate 3(tres) meses apos a sua

expedigao;
e) o parametro de pesquisa para confecgao desta certidao levou em conta processos
e procedimentos que estejam em tramitagao nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 09/08/2021 10:38:03
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