
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS MUNICIPAL DE
CONTRIBUINTE

CERTIDAO NUMERO: 99490
DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 133642 - MARCELO RIBEIRO DA ROCHA EIRELI
CPF/CNPJ: 35.238.340/0001-30
ENDEREgO DO CONTRIBUINTE: RUA ADELMO AIRES NEGRE, Nr. 2059, Qd. 114, Lt. 16, Bairro: CENTRO,

GURUPI - TO

— CERTIDAO E FUNDAMENTAQAO LEGAL
A Fazenda Publica Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado,

CERTIFICA que, revendo seus arquivos, ate 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 cteditos cuja responsabilidade
possa ser igualmente atribuida ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser
apurados posteriormente a emissao da presente certidao, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a
inscrigao municipal acima epigrafada os debitos porventura vinculados a outras inscrigoes municipais, em
decorrencia da nao atualizagao dos dados cadastrais.

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

Sexta-feira, 24 de Setembro de 2021.

SEGURANQA:
QRCodeVALIDADE ATE: Domingo, 24 de Outubro de 2021 (30 dias).

EMITIDA: Sexta-feira, 24 de Setembro de 2021 as 01:37:17
Codigo de Validagao: 1100899490

Certidao emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidate este documento.
A validade deste documento fica condicionada a verificagao de sua autenticidade no portal
da Prefeitura e/ou atraves do QRCode.
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Numero da Certidao:GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

|5?1 SUPERINTENDENCE DE GESTAO TRIBUTARIA
DIRETORIA DE GESTAO DE CR£DITOS FISCAIS

^ COORDENADORIA DA DlVIDA ATIVA

3300291

IDENTIFICAQAO DO CONTRIBUINTE:
RAZAo SOCIA
CNPJ 35.238.340/0001-30
ATIVIDADE ECONOMICA:
ENDEREQO:
MUNIClPIO
FINALIDADE:
CADASTRO

INSCRigAO ESTADUAL:

HISTORICO:

NAO CONSTA DEBITO INSCRITO EM DlVIDA ATIVA

Fundamentaqao Legal -
de a Fazenda Piiblica Estadual, inscrever e cobrar qualquer dfvida de responsabilldade 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 dever3 ser confirmada via Internet, no endereqo

Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito

http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidao expedida com erro, dole, simulaqao ou fraude, responsabiliza, pessoatmente , o servidor que a expediu,
pelo credito tributario, assegurando a direito de regresso.

Emltlda Via INTERNETData Emissao: Sexta-feira, 20 de Aqcst-o de 2021 09h 29m 39s

Atengao:

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

Esta Certidao foi emltlda no site da Secretaria da Fazenda do Hstado do Tocantins http:ll wnvw.to.oov.br/sofaz

Digitalizado com CamScanner
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO R1BEIRO DA ROCHA ElRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNFJ: 35.23S.340/0001-30
Certidao n°: 25667129/2021
ExpedigSo: 20/08/2021, as 09:42:34
Validade: 15/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contadcs da data
de sua expedigao.

Certifica-se que MARCELO RIBEIRO DA ROCHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.238.340/0001-30, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescer.tado pela Lei nD 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 relacac
a todos os seus estabelecimentos, agencias 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.

INFORMA£AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas
inadiir.plentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
esrabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiraentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou aecorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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t MINISTEiRIO DA FAZENDA
f Secretaria da Recoita Federal do Brasil
' Procuradoria-Gcral da Fazenda Naclonal

N

CERTIDAO NEGATIVA DE DfeBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA
ATIVA DA UNlAO

Nome: MARCELO RIBEIRO DA ROCHA EIRELI
CNPJ: 35.238.340/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a serapuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a credltos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Dfvida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
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 ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alfneas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao 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 10:18:27 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 16/02/2022.
Codigo de controle da certidao: 8E3C.0499.714E.323D
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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23/09/2021 16:36 Consulta Regularidade do Empregador

rnprimir

CAI\A
CAIXA ECONOM: CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 35.238 .340/0001-30
Razao Social:MARCELO RIBEIRO DA ROCHA EIRELLI
Enderego: R ADELMO AIRES NEGRI 2059 / SETOR CENTRAL / GURUPI / TO / 77405-080

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 0 Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, aempresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga dequaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,decorrentes das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade:12/09/2021 a 11/10/2021

Certificagao Numero: 2021091200490688396387

Informagao obtida em 23/09/2021 16:36:32

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

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


