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CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao: 15.552.772/0001-03
Razao Social: BRAZ BARROS DE SOUZA 83408i50i68
Enderego: R no 462 QD3iLTIO / SETOR JD IMPERIAL / TRINDADE / GO / 75391-729

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 0 FGTS.

Validade:12/05/2022 a 10/06/2022

Certificagao Numero: 2022051212113346631237

Informagao obtida em 18/05/2022 13:57:55

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

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



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCE EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCE DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEB1TO INSCRITO EM D1VIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 31840881

IDENTIFICACAO:

CNPJ
15.552.772/0001-03

NOME:
BRAZ BARROS DE SOUZA -83408150168

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

NAO CONSTA DEBITO

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * • *• *• * • *• *• * • *• * • *
. *. *. i j c • J j e . *. *. *. *. Hi . Hi . *. *• * • *• * • * • * • *• * • *. *
. *. Hfi . Hi . Hi - Hi - Hi . Hi . Hi - *. Hi *• * • * • *• * • *• *. *. *. *• *
. *. Hi . *• *. Hi . * • *• *. *• Hi - *. Hi . >1« . Hi . *• *. *. * . Hfi - *• *• *. *. *
. Hi . Hi . Hi . Hi . *. * • *• * • *• * • Hi . H’ Hi - * • *• Hf • *• H • Hi

. *. Hi - *• Hi . Hi . *. *. * • *• *• Hi . *. *. *• Hi . Hi . Hi . *• * • *• *• *• *. *
Hi . Hi . * • *. * • Hi - Hi . Hi . *• Hi . *• * • *• *• *• * • *• *• Hi - *• *• *• *• *
Hi . Hi • • Hi . ^ • Hi . Hi . Hi . Hi . Hfi . H- • H • H • ^ • H • Hi • H • H • H4 - Hfi • H

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo I , combinado coni a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/ I 999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual , nos termos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE V1EREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.485.386.166 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 MAIO DE 2022 HORA: 18:15:3: 1



Pagir a

FODER JUDICIAPWIO
JUSTICA DO TBAEALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAZ BARROS DE SOUZA 83408150168 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.552.772/0001-03
Certidao n°: 15559321/2022
Expedigao: 16/05/2022, as 09:11:07
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se que BRAZ BARROS DE SOUZA 83408150168 (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n°
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho.
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.

15.552.772/0001-03, NAO CONSTA Como

INFORMAQAO 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, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, por
disposigao legal, contiver forga executiva.



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

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

Nome: BRAZ BARROS DE SOUZA 83408150168
CNPJ: 15.552.772/0001-03

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
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida 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 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, 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 09:06:55 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 12/11/2022.
Codigo de controle da certidao: 14B8.792F.C498.902B
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ESTADO DE GOlAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

SECRETARIA DA FAZENDAP R E F E I T U R A
TRINDADE CERTIDAO NEGATIVA DE D^BITOSPara voce. Co#n VOC£.

NUMERO 15211 / 2022

CERTIFICAMOS que, ate a presente data, NAO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema
de arrecadagao da Secretaria de Fazenda do Municfpio, debito(s) ou pendencia(s) fiscal(is), em nome do(a)
Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificagao do Contribuinte
Nome: BRAZ BARROS DE SOUZA 83408150168
CNPJ: 15.552.772/0001-03

Matricula:
Inscrigao Municipal: 16209537

Atividade Economica: 945315
Enderego: R 110, N°: 462, SETOR JARDIM IMPERIAL, QUADRA 31;LOTE 10, CEP: 75.391-729

Cidade: TRINDADE - GO

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE, por quaisquer omissoes ou
irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informagoes fiscais da Secretaria da Fazenda do Municipio.

Chave eletronica de identificagao:
Data Validade:

Numero Via:
Data Emissao:

ymVH$Z58teX
23/06/2022
1
24/05/2022

Centi ® e-Assinatura: yhVH$Z58teX Emitido em 24/05/2022 11:07 P^gina 1 de 1


