MINISTÉRIO DA FAZEN A
Secretaria da Receita F deral do Brasil
Procuradoria-Geral da azenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBIT 111 S RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E ik DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: NOVA CASA DA ROCA LTDA
CNPJ: 11.174.681/0001-20
Ressalvado o direito de a Fazen a Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo a I. ma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nom , relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacion I (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelec mento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da dministração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no Ambito da RFB e d PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único o art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está cond cionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <httpl
w.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com ba e na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida As 11:00:30 do dia 17/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2020.
Código de controle da certidão: 899A. B39.1AB1.58C1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
STIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGA IVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: NOVA CASA DA ROCA L DA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.174.681/0001-20
Certidão n°: 13628508/202
Expedição: 15/06/2020, As 15:01:53
Validade: 11/12/2020 - 18 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que NOVA CAS DA ROCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 11.174.6:1/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pel a Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agos o de 2011.
Os dados constantes des a Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho
estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa juridi a, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabele imentos, agências ou filiais.
A aceitação desta cert dão condiciona-se A. verificação de sua
autenticidade no porta do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.t t.jus.br).
Certidão emitida gratuita ente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de D vedores Trabalhistas constam os dados
necessários
identifi agdo das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ustiga do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em senteng condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trab lhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previde cidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhi entos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos iirmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Vivid- e sugest6e8: endtOtst.jus.br
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Número da Certidão:

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTARIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DIN/IDA ATIVA

2808657

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
RAZÃO SOCIA NOVA CASA DA ROÇA LIDA
CNPJ 11.174.681/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio varejista de medicamentos veterinários
ENDEREÇO:

PÇA LARGO DO CARMO, 38, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO

ITAPORA DO TOCANTINS TO

FINALIDADE:
CADASTRO
HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA
Fundamentação Legal -

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

de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,
que vier a ser apurada.
Validade - 0 prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço

http://www.to.gov.basefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,
pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.
Data Emissão: Segunda-feira, 15 de Junho de 2020 - 14h 56m 21s

Emitida Via INTERNET

Atenção:
Qualquer rasura ou

emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.brisefaz
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA DO TOCANTINS
Rua Domingos Batista de Oliveira„ 00:2/13, Centro
Itapor5 do Tocantins - TO
CNPJ: 02.739.753/0001-49
Administrando e cuidando da nossa gente.

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS
NEGATIVA
Numero da Certidão

0774

CONCEDIDO A

NOVA CASA DA ROÇA LIDA
CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL OU RG

ORGÃO EXPEDIDOR

11.174.681/0001-20
ENDEREÇO

PgA LARGO DO CARMO - n°38
Bairro: CENTRO

Complemento

ITAPORA DO TOCANTINS - TO - CEP: 77.740-000

E certificado que, nesta data, não constam débitcs pendentes em nome do contribuinte acima identificado, relativos a tributos
municipais, inclusive, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas que vierem a ser apuradas.
Está quites com a Coletoria Municipal desta cidade de Itaporã do Tocantins-TO.
Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa física/jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPORA DO TOCANTINS, sendo válida apenas para o CPF/CNPJ indicado.
Finalidade
Esta certidão é válida ate 15 de setembro de 2020
A aceitação da presente Certidão está condicionaca à verificação de sua autenticidade junto a Fazenda Pública Municipal, através
do'—'`igo de controle F2.113.60.A7.88.F2.4C.F2.50.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Local e Data: Itapor5 do Tocantins - TO, 17 de junho de 2020

José Gilberto endes

COLENRIA MUNICIPAL
1TAPORA DO TOCANTINS
ESTADO DO TOCANTINS

29/06/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

11.174.681/0001-20
Inscrição:
Razão Social: NOVA CASA DA ROCA LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO N 98 / CENTRO / RIO VERDE / GO / 07774-000
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:22/06/2020 a 21/C7/2020
Certificação Número: 2020362201534098417522

Informação obtida em 29/06/2020 10:26:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade r o site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmp -egador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10a REGIÃO
CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10a REGIÃO
Dados Pesquisados:
NOME: NOVA CASA DA ROCA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.174.681/0001-20
Expedição: 29/06/2020 — 10:28:04
Código de Autenticidade: 2E7VX09RB66E4Y1Q7N
Valida até 29/07/2020
CERTIFICA-SE que ,:bm.• pesquisa, nos Pregirõs ,:.. 'eletrônicos armazenados nos
Sistemas de Acompanhamento ï Processual 7 SAP do Tribunal . Regional do Trabalho 10a Região
(Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial- Eletrônico — PJe, até a presente
data, NÃO CONSTA . ação :.- trabalhista em tramitação .ern:: face da pessoa natural/juriclica
identificada acima, de .aCOrdo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:
1) A pesquisa foi realizada pale CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a. grafia do nome correspondente,
conforme consta do bahco• dê dados da Receita Federal, não alcançando eyentuaié registros nos cadastros
processuais em formato aPrçviado, nomes similares e fantasia;
— CNDT
2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistaa:
(www.tst.jus.bricertidão), .documento que prova a regularidade trabalhista em hide o pais• para participar em
licitações, nos termos da Lei n° 12440 de 7 de julho de 2011;
3) A busca realizada não contempla processos arquitados definitivamentê.e..agõedriginarias da 2a Instancia,
bem como as seguintes classes processuais da 1a Instancia: Ações• de Consignação em Pagamento, Cartas
Grave, Mandados de Segurança e
Precatórias, Embargos de TerceirO,c1n406r.itO;:para Apuração •de
, • Fait?,
.
Mandados de Segurança CbletivO.
4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos,
agências ou filiais.
5) Caso discorde do resultadó, o interessado devera se, dingir a unidade judiciaria na qual tramita o processo.
6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.° 12, de
14/12/2017.
7) Ações recuperadas pela grafia contêm (") ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.bricertidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=2E7VX09RB66E4Y1Q7N
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Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial
N° 5d3f24f5
CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:
NOVA CASA DA ROCA LTDA
vinculado ao CNPJ: 11.174.681/0001-20

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense
Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, exceto falência e
execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
b) a autenticidade desta cert dão poderá ser confirmada na página da Seção
Judiciária do Tocantins, acess vel através do endereço:
eprocttjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj
c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.° 11/2019/CGJUS/TO;
d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua
expedição;
e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos
e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 06/07/2020 07:34:52
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