
MINISTERIO DA FAZENDASecretaria da Receita Federal do BrasilProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOSFEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNlAO
Nome: PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELICNPJ: 31.981.078/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
l. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) comexigibiiidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Codigo Tributario Nacional (CTN ), ou objeto de decisao judicial que determina suadesconsideragao para fins de certificapao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da FazendaNacional (PGFN).

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

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, paratodos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se & situagao dosujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstasnas alineas '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, nosenderegos <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 11:00:37 do dia 12/11/2021 <hora e data de Brasilia>.Valida ate 11/05/2022.
Codigo de controle da certidao: 399F.992D.F41B.6100
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



13/11/21, 10:42 Consulta Regularidade do Empregador

Vollar imprimir

CJUXJk
AIXA ECONOMlCA FEDERAL

Certificado dc Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 31.981.078/0001-68
Razao SociakPRiME COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI
Enderego: RUA 06 18 QD 09 LT 18 / JOSE ANT FERREIRA / INHUMAS / GO / 75400-000

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 o FGTS.

Validade:04/11/2021 a 03/12/2021

Certificagao Numero: 2021110401555771859188

Informagao obtida em 13/11/2021 10:42:53

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf



MUNICIPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOlAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
RUA SAO JOSE N°: 56 Bairro: VILA LUCIMAR CEP: 75403-550

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DE EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

INSCRigAO: 12485
CCP: 71060
RAZAO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
ENDEREgO:

CPF/CNPJ: 31.981.078/0001-68 INICIO ATIVIDADE: 09/11/2018

PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI
PRIME VEICULOS
RUA 6, N° 18, QD. 009, LT. 018, SETOR JOSE ANTONIO FERREIRA, INHUMAS - GO, CEP:

FUNDAMENTO LEGAL

Certificamos para os devidos fins que a empresa a seguir identificado VERIFICOU NAO CONSTAR DEBITOS ate a presente data com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS-GO.

RESERVA-SE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL O DIREITO DE LANQAR E COBRAR POSTERIORMENTE DEBITOS TRIBUTARIOS DE
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA EPIGRAFADO, QUE VIEREM A SER APURADAS E CONSTITUiDAS, INCLUSIVE NO
PERIODO DESTA CERTIDAO.

A autenticidade desta certidao podera ser verificada no site
da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAgAO: YL5JWW6W

EMISSAO: 13/11/2021

VALIDADE: 12/01/2022

INHUMAS.GO.GOV.BR
Emitido atrav^s do portal publico.

Impressao: 13/11/2021 10:44:50



ESTADO DE COIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERENTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIMDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 29772930

IDENTIFICACAO:

NOME:
PRIME COMERCIO DE ALTOMOVE1S E1 RELI

CNP.I
31.981 .078/0001-68

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO
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FLNDAMENTO LEGAL:

Esta ccrlidao c expedida nos terrnos do Paragrafo 2 do artigo 1 , conibinado com a alinca 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d
IN nr. 405/1999-GSK, dc 16 dc dc dezembro de 1999, alterada pcla IN nr. 828 2006-GSF, dc 13 de novembro dc 2006 c
conslitui documento habil para comprovar a regnlaridade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos tennos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGLRANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http:/ www.sefaz.go.gov.br.
Fiea ressalvado o direito de a Fa/enda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUA1S DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VAL1DADOR: 5.555.552.743.557 EMIT1 DA VIA INTERNET

LOCAL E DATA: GOIAN1A. 13 NOVEMBRO DE 2021 HORA: 10:42:19:6SGTI-SEFAZ:
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POOE-R JUDICIARIO
JUSTfCP. TRABAT,HO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.981.078/0001-68
Certidao n°: 53534913/2021
Expedigao: 13/11/2021, as 10:43:47
Validade: 11/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se que PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.981.078/0001-68, 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, 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.

INFORMACAO 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, inclusive 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.


