
JP GAS LTDA.ME
Av. lndependência, no 208, lcui Guajará - Ananindeua-PA
Telefone: (91) 3081 9446

A Prefeitura Municipalde Santa lzabel do Pará

A JP GAS, vem apresentar sua proposta de Preço referente ao fornecimento de GAS e agua

mineral

Item Unid Quant Valor Unit Total

Recarga se Gas
Liquefeito de
Petroleo (GLP),

P13

unid 800 75,00 60,000,00

Agua Mineral
20L

unid 2240 6,00 13,440,00

Agua Mineral

copo 200 ml
catxa 560 19,50 10,920,00

Total 84.360,00

Prazo de validade da proposta 30 dias

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL-AG 1436-2

c/c 83210-3

üp?
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Ananindeua, 10 dejunho de 2019,
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- IN§TRUMtrNTO PÀRxrfiLÂR DEtLtri[ücÀo DÀ
EMPRD§A IN,DIYIDUAL DE RE§P.ON§A§II,I UÀ'Dp {,! MIrft DA - EIRDLI'J P

I§TRIBUID0RÀ DE CA§ El'$ltTiiqiehç,91Ú,.o404íxp MELHoR' sE
'tnct,riRA.i -eo * "' "

JO§$ FRANCI§CO DA SILVA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 17l0il1980,
em Belém (PA), empresário. portarlor da C.l RG: 3544331 * PC (PA) e do CPF no

663.082.322-20, resiàente e dõmiçiliado na Rua Doze - Conjunto Val Paraíso, No 20.

Coqueiro - Ananindeua (PA), CEP: 67.1 l3-490.

Único sócio da empresa tndividual de Reponsabitidade Limitada - EIRELI tlenorninada
dC JP DI§TRIBUIDORA DE GAS BIITELI - EPP, CStAbCICCidA NA ESITAdA dO

Quarenta Horas, no 54 A - Coqrreiro - Ananindeua (PA) - CEP 67 .12Ü-370, devidamente
inscrita no CNPJ {MF) sob o 1,. t 7.C01.956/0001-06 e na Jurrla Cornercial do Estado do

Pará * JUCEPA sob o n.o t56000321l-9 em l4l}l/2}n, resolve, na melhor forma de

direito e consoânte corn o aftigo 1.033 e 980-A da Lei nÔ 10.406/02, e em conformidade
com a Lei 2.441/2}ll, alteri o Contrato Social tla empresa, conforme as cláusulas

seguintes:

CLÁU§ULA PRIIIIBIRÂ - A empresa fansfere a sua seds social para a Estrada do lcuí-
§uajara. Tv. Cametá,208 * Bainó: lcuí.íjuqfura- Ananindeua/PA, CEP: 67.125'000.

CLÁUSULA SEGUNDA - Esre insrrumento particular d... alteração contratual revoga o§

dizeres anteriores nâs partes r.eferentes às cláusulas rnodificadas no instrumento original,
pemtanecendo em vigor todas as çtemais cláusulas clo contrato e constituiçâo e suâ§

alterações posteriorcs qus por este iirshumento não foram afetadas.

{:,

coNsoLI»ÂÇÀo
ALTIRÁÇÃO DA EMPAE§À INDIVIDUAL DE RE§PON§ÀBILIDÀDU

LIMITÂDA*ETRELI
JP DISTRJBTiIDORÁ DE GAS EIRELT_ EPP.

.IosÉ FRANCISCO DA SILVA NETO. brasilciro. solteiro, nascído em l7102/1980,

em Belém (PA), empresario, portador da C.I RG: 3544331 - PC (PA) e do CPF no

663.052.32i-20, residente e domiciliado na R.ua Doze - Conjunto Val Paraiso, No 20,

Coqueiro .. Ananindeua (PA), CEP: 67,1l3'490.

Na condiçâo de titular da Empresa Indiviclual dc Respousabilidade Lirnitada - EIRELI, JP
IIISTRIBUIDORA DE CAS EIRELT - EPP, sittratla na Estrada do lcuí-Guajara - Tv.

Camêtá, 208 - Bairrol lcuí-Guqiara * Àrranindeua/PA. CEP: 67.125-000, devidanrente inscritc.

no CNPJ (MF) sob o n.o 20.138.169/0001-10 e ne Junta Comerçial do Estado do Pará - JUCEPA

sob o n.o 15600045105 em 2510412014, pronrove a Consolidação Contratual, conforme as

cláusulas a soguir:
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cl.Áusur,À rRIMuIRA - A .*;ü;;sri;.:'iou- i q! :irti empresarial rP
DTSTRTBUTD0RA DE cAs EIREi:f :'tiF; téni3ê'odê aôiiiôítio na Estrada do louí-

§uaiara. Tv. Cametá,208 - Bairro: tcuí-Cuajara - Ananindeua/PA, CEF: 67.12§"000'

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), totalmente

integralizado nestp ato em,mosda corrente do País.

Parágrafo único * a responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital social.

CLÁusuLA TERCEIRÂ - 0 objeto é;

l. comérçio varejista de gás liquefeito de petlóleo (GLP) - (CNAE: 4X84-9/AA);

2. Comércio varejista de bebidas (CNÀE: 4723':l/00)
3. Aluguel de cadeiras e mesas para eventos (CNAE: 7729'2/02>

CLÁU§ULA QUARTA - A empresa iniciou suas âtividades em 14 de Janeiro de 2013

e seu pfttzo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da empresa será exercida pelo próprio titular,

.lOSÉ fRAXCI§CO DA §ILVA NETO, com os poderes e atribuiçõcs de representar a

empÍesA Autoilzando o uso do nomo empresarial. vedado, no entanto, em atividades

estranhas ao inleresse social ou as§umir obrigaçôes seja em favor de qualquer doS

quotistas ou de terceiros, bem Çomo onerar ou aliçnar bens imóveiS da soçiedade.

CLÁUSULA SEXTA - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 3l de

dezEmbro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de

resultado econômico, cahendo ao titulâr os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉfl*fa - Declaro que nâo possuo neúuma outrs emprÊsâ dês§a

modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esüí

impe<lida de eiercer a administaçâo da sociedade, por lei especial, su em virtude de

.ond.nação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela- a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargo§ públiCos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peitã ou suborno, concussãO, peculato, ou contrâ a ecOnomia popular, contra o sistema

hnanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

.orru*o, fé pública, ou a propriedade' (art. 1'01lr § l', ÇC/2002)

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro de Belénr/PA, para o exercício e eumprirncnto

dos direitos e obrigaçôes resultante deste contrato'
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ATo DÊ ALTERAçÃo DÂ Jp §tsrRrsurooRA og aÁs EtRELr. Épp
CNPJ no't7.40Í.956/0001{o

JosE FRANcÍsco DA 
-s.r-L-vA 

NÊTo nacionaridade BRAsILEIRA, nascido em
ll/j.2/l?-80. solrErRo, eMpnrsÀp,ro, cÉi- 

""' 
o?l.oú jrãio,"õrinfãine pr

lD^EYIJDâqEro 3544331, órsao cxpedidoi pcli,a'. pe, residente e iá*i.iii.àãiul rotulRDV MÂRIo covAs, oso, riue, neitú, pÀ, c-ep 666s2000, BRAstL.

ItTlg__9L -Elnpresa l1O,:j!rul de Responsabilidactc Limitada de nome JpDrsrRrBurDona »B cÁs prnru - rrp, i.ãlJt iã'"rit, r*;ê;;..;ioo'ãituao aopani, sob NrRE no l i6000321 re, c"* r;à; É;?;. ;; r.lriõ.ô.r.]ií. c"."ií, ãàa , rrriGuajará-Ananindeua' pA, cep ol.iã3,õõó,1;;il;,. inscrita no câdasrro Nacionar dePessoa ruríd ica/MF sob o no r ;-qr r .õi oz,iõô I -iü, ilii#.';;il;;;#il;ilãçü ;;termos dâ Lei no l0'406t zooz, À"ai*i"-ril"ràiço.r'".iuurkd* nàs-liarrrtr*seguintes:

OBJETO

ç!L9!qLA PRII|EIRÂ. 
l_.apr"_ru passa a rer o scguinre objeto:

99y§.8çlo v AREnsrA,D a dl§ frõüeiiiiid"6e pErRo LEo - GLp;coMERCrovÂRErrsrA DE sesrpes;iiü;isú-riiÉ' "n"opõviÀRro - pÉ--,iÃôburosPERICOSOS. T\L

CNAE FI§CAL

4784-9/00 - comêrclo varejlsta de gls liqiicfeiro de petróleo (glp)
4.111-7-t00 - comércto varcjt.ta oc 6eUiàã.-'-'-
4930-2/03 - transporte rodoviárlo de produtos perlgosos

DA RÂTt!'rcÁçÃo e rono
cLÁusuul, sB'cuNDA. O foro para o exercicio e o cumprimento do§ direitos eobrígaçôes resurrantes do conirâlo tociut per*rn".e ÃúaNrxopürpÀ: - --- -"1

ct-Áusut * TERCEIRA,.As Cráusuras e condições estabercci,res em âtos já arquivados eque nãü foram expressamente modificadas por usúlati"ãçao contr$uam ern vigor,

Reg: 81700000373920 Página l

CêÍtlíicô o Regl8tro em íB/10/2017
Ârquivamentô 20000539826 de 1B/10f2017 protocoto tZ6{§189g do 1g/i0/2012
Nome.da êmprésa Jp olsT*tBUrüoRA.oe oÁs erf,e lt -ÉiÉ-úrne'isosoota,s

H§rtiJ[r"JHír.r,rXseÍ 
veriÍicado em httpvrresin.,ucda.pB.ô.r,i,,ràr".p"n;úvnr,onoo.s.".p*

ANANINDEUAJPA, 3 dE OUtUbrO dE 2017.
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Nota Fiscal I Fatura de snrrgia Elêt,lcâ | Sérle B:

N§dàFât,eü019â600y09§l? 0917O99?e
lnstaliiçâoil 6gl SI00 I
Centrais Etétricas do pará S.A
Rodovià Aususto l,lontêsegro. km g,5 | Belêm _ pA
c€p 66823-010 I cNpJ 04.895.7A$0001_s0
lnscri{ào Estadual IS 0?d 490-3

I CFOF:

52§8/n'i\

Fata atendimento.
I*fsrme eslc númeto.

rê
(onta do Mês

a6/Zars

Emissão L4lavzarg Apíesentação

Demonstrativo de Faturamento

Forneciunnto
Consunm
Adiciona] llarut. Anarela
Iff{§
pIs
tül tí\15

Itens Finarrceira
Cip-llurr Puh írr"ef l{unír

Vencimento

a8 lo7 l2ar:e
Dados do cliente

IE" ?I§TRIBUI§ORA DÊ §AS EIRELLTÍt. t§.tl:tA )08
rcut-(irJA IARA 671?5.415 ÀÍ{AI{IH0EUA _pAf,ln parceir.o de Negocio: 10g255662
li:1"_: surrgrupo ii;-;;; r;;;'Éiil.
I rpo de Tarifa: CoNVtNCfgr,rnr, iqóilffirtClassif icacao: Residencial pleno
Perttas no Rannl(t<kJh); i;0ô 

r ^Erru

Datas

EPP

CNPI : 1.7 .4Ot.95610oot.-O6
Tensao Ncm.: I27 V - BI
lJt /Seq: AtltOT009 -7O.:O
Nr Medidor z ZLOOA OOZHL
Fator. dr Potenr:ia: 610ô

14/06.l )_ALg

Quantidade
257,42

Previsào próxima leitura:

Tarl,ít
Q),6709§0)

1.61â7lZ6L9

Valor
t72,V2

1",33
$4,94

3,6t)
16, sl

27,53

. lnformaçÕes de tributos

Tributos Base de cálculo Alíquotâ il6)

rcMs 2 5g , ](.; 2 5, t){.}!}?)

PI§ ) !rg, .1{r | ,41àl ).

COFINS 251), 3(r ít,4311i

HlstÔÍiro do çsn5uÍile {kWh)

Total a pagôr: RS ?ge , gg

ReservadoaoFisco ,'.",
66Í12 . 9{à6A. }6sA. BS77 . 1)['18. C F48. A9§7, 75À9

Perlodo Fiscal

l4i 66120r9

Número do programa Sorial

FNR ÂBR HAI JUH164 182 261 I58

Valor(RS)

&r&
3,{i6

Itrr 8l

;utt rul 160 §§T our Íülv oEl xÀil rEU

cog$1ro . ua ã4 *a lm 117 1§9 164 89 B5
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRI\SIL

GADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DE GoMPROVANTE DE |NSCRIÇÃO E DE
GADASTRAL

DATADE ABERTURA

14t01t20131 7.40't .956/0001-06
MATRIZ

I

I| .rp orsrmsutooRA oe oes etne!-r

li';'boo'J*'*=t=' |TFl
I cóorco e oescnrçÃo oearuo
| 47.84-9-OO - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (cLP) I

E DEScRTÇÃo 0AS ATMDADES EcoNôMcAs
47.23-7-0A - Comércio va§ista de bebidas
49.30-2-03 - rodoviário de

| 230-5 - Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári I

;ffiER-õ--i
I esr oo tcut-aurum | | ,õ8- | | ' 

iú cÀüÊin; I

lffi-] ffi il
I rnes.éoNmerL@vaxoo.com I | (gr) erzs-zgor I (er) sses-zszg I

I ***** Ir-----l
ffi

I artvÀ I I .tm..tr.tn..a' I

lt

@l******** I l********

https ://www.receita. fazenda. gov.br/PessoaJuridica/CN PJ/cr'pjla'i;.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1810712019 às í0:34:2í (data e hora de Brasília). Página: í/1

I of I l8lA7/201910:34
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Emissão de 2a via de Certidâo
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.§}> ReceitaFederal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
secretaria da Receita Federaldo Brasi!Procuradoria-Gerat oa razenàã Nãài"rrr

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DENEGATIVA DE DÉIFEDEúts E A DlvtDA AflvADi[os_RELAflvOs AOS TR|BUTOS

Nome: Jp DISTR|BU|DORA DE GAS LTDACNPJ: 1t.4O1.g56tOOOí-06

Ressalvado o díreito. .de a Fazenda 
. Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas deresponsabilidade do sujeito passivoããiriã io"núrüài" õ;'ftÀ a ser apuradas, é certificado que:

' Ê:3#11?r§?flÊts;lT relativas aos débitos administrados pera secretaria da Receita

2"constam nos. sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritosem Dívida Ativa da união (DÀú)'càm.exigioilidade rrró"r., nos termos do art. 1s1 da Lei nos.112, de 2s de outubro o" ióé'o - cóàis;T;ü;;á",i" r.tã".ion"r (crN), ou sarantidos mediantebens ou direitos' ou com emnaigos oa pâenJJãüãri.ã", processos deexecução fiscar, oulifi[,$:.1",:l'"1i;uoiciaiôüe ããiu,rin, ;,;;;;";;;iieraçao para rins de certiÍicação da

*l[U: 
disposto nos arts' 205 e 206 do crN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

Esta certidão é válida qara o estabelecimento matriz e suas firíais e, no câso de ente federativo, paratodos os órgãos e runàos ptiorrcãr ãããiãinistraçáã ãi*tãL'ãr" ,incurados. nererá-se a situação dosujeito passivo no âmbito u RÉã";Jiê1.r, | ;ÊÃàã'lr[rriíà as.contribuiçÕes sociais previstasnas alíneas ,a' a ,d, do parágrafo úni.õ oà ít. r r oã r"i"n, ô.il;:;" 24 de julhode í 991 .

â,ã§l'ff3:rififf:#gi?,":'Í ffllgiffiLi^?;r?.§jy[?s:, de sua autenricidade na rnternet, nos

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.Emitida às 11:46:2T do dia 24t}6tÍ:}1g.frorà 
" 

data de Brasília>.
Válida até 2St12t2019.
Código de controle da certidâo: CE8A.248A.CDEED.DFS9
Qualquer rasura ou emenda invalidqrá este documento.

, í canais í

servicos'receita'fazenda.gov.br/servicos/certidao/cNDConjuntasegvia/ResurtadosegVia.asp?app=cNDConjuntasegvia

1t1

24t06t2019



SERVI
lL/

GOVERNO DO ESTADO DO PAú
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRJBUT,

Nome: JP DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI . ME - EPP
Inscrição Estadual: 15.395.972-0
CNPJ: 17 .401.956/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é

certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
nafixezanão tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.o 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônioo www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:40:36 do dia 2410612019

Válida atéz2lll2l20l9
Número da Ceúidã oz 7 02019080364560-0

Código de Controle de Autenticidade : BA0696EB .583 8C2C2. DFA3 0 8 74. I 6 8 8 96DF

Observaçâo:

- Nos termos da legislagão pertinente a presente Certidão poderá, independente de notiÍicação
prévia, ser cassada quando, dento do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9o da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paÍaense.

SERVIÇO GRATUITO

Ço GRATUTTO

ffi ;N.
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SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

I

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUT

Nome: JP DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI . ME - EPP
Inscriçilo Esúadual: | 5.395.972-0
CNPJ: 17 .401.956/0001 -06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do- sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÂO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aqs débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
nafixezaüibutrária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.o 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outúro de 2006, somente prodt;zirâ efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da F azenda no endereço eletrônico www.sefa.pa. gov.br.

Emitida às: 14:40:36 do dia 24106/2019

Válida atéz2lll2l20l9
Número da Certidã o: 7 02019080364559-7

Código de Controle de Autenticidade : F E3 08424.7 0 617 CCF.D960DEB9.ED4BCA I 5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notiÍicação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem veriÍicadas as hipóteses
previstas no art. 6o da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território pârâerso;

SERVIÇO GRATUITO
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pontrR ;iu: :. c:1"Ân:"r.:
;tus'r]r.ÇA :D0'i:'RÂBAI.fi0

EERTID.ã,O NEGATIVA DE NÉNTTOS TRABALIIISTAS

NOMC: ..]P DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI
(MATRTZ E FILIAIS) CNp.t: t7 .401-.956/oool--06

Certidão n" : L74521T1-3 /20L9
Expedição : 24 / 06 / 2oL9 , às t4 :3 o : l-3
validade | 20/1-2/20]-9 - l-80 (cenLo e oitent,a) dias, contados da dat,a
de sua expedição.

certif ica-se que 'fp DrsrRrBurDoRÀ DE cAs ETRELT
(II{ATRIZ E FILIÀrs), inscrit,o(a) no CNpü sob o no

L7 .401.956/0001-06, NÃO CONSTÂ, do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas -

Certidão emitida com base no art . 642-A da Consoliclação das Leis d<:
Trabalho, acrescentado pela Lei nu 1,2.440, de 7 de julho de 201-1, e
na Resolução Administ.rativa no L470/ZOt! do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-l-.
Os dados constant,es desta Certidão são de responsabllidade dos
Tribunais do Trabalho e est.ão atualizad.os até 2 (dois ) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Cert,idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeleciment.os, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
aut.enticidade no portal do Tribunal Superior do Trabaliro na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Cert.Ídão emitida gratuitamente.

rNroRMAçÃO TUpOnTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as constam ôs dados
necessários à identi"ficação das pessoas naturais e jur:ídicas
inadimplentes perante a ,-Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenat.ória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent.e aos
recolhimenLos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrent.es
de execução de acordos f irmados perant.e o Ministério Público clo
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévj.a.

.l"tú,.,:i-d;.rt s it'i..rrl,úlirÍ.í5t,1r:i i {rnill.r!t;.r:}1;., jus.!.r:'



)'5Consulta Regularidade do Empregador

TT
###ffi#
ÇÁ"1"xÂ Efr #MÔm rça renr.RaL

Certificado de Regularidade do
FGTS. CRF

rnscrição:. t7.4oL9s6loool-06
RAZ.ãO 

JP DISTRIBUID.M DE GAS LTDA ME

EndeTeço: ESTMDA Do QUARENTA HoMS 54 A / / coQUEIRo ANANINDEUA . PA

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 Têmpo de Servico : FGTS.

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

Va lidade: 23 / 06 I 2OL9 a 22/ O7 / 2OL9

Certificaçã o N ú mero : 20 I 906 230549 507 27 3t BL3

Informação obtida em 24/06/2OL9 L4:t4:45

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


