Comprovante

de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto
à RFB a sua atualização cadastra!.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO

COMPROVANTE

DE INSCRiÇÃO

08.990.184/0001-96
MATRIZ

DE INSCRiÇÃO
CADASTRAL

E DE SITUAÇÃO

DATA DE ABERTURA

10/08/2007

NOME EMPRESARIAL

EREVIDROSCOMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTOA

rmno OOESTABElEClMENTO

(NOME

DE FANTASIA)

EREVIDROS
CODIGO

E DESCRiÇÃO

DA ATIVIDADE

ECONÓMICAPRINCIPAL

25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DAS ATIVIDADES

ECONÔMICAS

SECUNDARIAS

25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01
47.44-0-03
47.44-0-99
47.54-7-03
CÓDIGO

- Comércio
- Comércio
- Comércio
- Comércio

E DESCRiÇÃO

varejista
varejista
varejista
varejista

DA NATUREZA

de ferragens e ferramentas
de materiais hidráulicos
de materiais de construção em geral
de artigos de iluminação

JURíDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
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II
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EREVIDROS@HOTMAlL.COM
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SITUAÇÃO

RESPONSAVEL

(54) 3519-7818

I

(EFR)
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DATA DA SITUAÇÃO

ATIVA
MOTIVO

I
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DE SITUAÇÃO
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FEDERATIVO

I

CADASTRAL

10/08/2007

CADASTRAL

ESPECIAL

II

DATA

DA SITUAÇÃO

ESPECIAL
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Aprovado

pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/11/2019 às 09:28:04 (data e hora de Brasília).
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ESTADO

DO RIO GRANDE

SECRETARIA
RECEITA

DO SUL

DA FAZENDA

ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nO

0014177122

Identificação do titular da certidão:

I

Nome:

EREVIDROS

Endereço:

RUA DR SIDNEI GUERRA, 283
JOSE BONIFACIO, ERECHIM - RS

CNPJ:

08.990.184/0001-96

r

COM DE PERFIS E VIDROS LTDA

Certificamos que, aos 19 dias do mês de NOVEMBRO
titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTlDAO NEGATIVA

do ano de 2019, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o

Descríçào dos Débitos/Pendências:

I="ta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
~/ a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.
Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.
Esta certidão é válida até 17/1/2020.
Certidão expedida gratuitamente

e com base na IN/DRP n° 45/98,Título

IV, Capítulo V.

Autenticação: 0023880623
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br

.

Estado do Rio Grande
PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal

do Sul
DE ERECHIM
da Fazenda
I

CERTIDÃO

NEGATIVA

DE DÉBITO

r

DE TRIBUTOS

MUNICIPAIS

Contribuinte

'-

: EREVIDROS COMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTDA
CPF/CNPJ
: 08.990.184/0001-96
Insc. Municipal .. : 34002
Endereço
: RUA DR. SIDNEY GUERRA, 283
Bairro
: JOSE BONIFACIO
Cidade
: Erechim
Atividade{s)
:
2593-4/00 Fabr.de artigos de metal para uso domést.e pessoal
4744-0/99 Com.varej.de materiais de construção em geral
4742-3/00 Com.varej.de material elétrico
4754-7/03 Com.varej.de art.de iluminaçao

inscritos

Certificamos
que
até
a
presente
data
débitos de tributos do contribuinte acima.

não

constam

Certidão expedida conforme artigos 2O5 a 2O8 do Código
Tributário Nacional e Decreto Municipal n° 3086, de 20 de março de
2006,
e não elide
o direito
de a Fazenda
Pública
Municipal
proceder
posteriores
diligências
fiscais
e vir
a cobrar,
a
qualquer tempo créditos que venham a ser apurados,
incl usi,ve do
exercício em curso.
A autenticidade
www.pmerechim.rs.gov.br.

da Certidão

Certidão

emitida

gratuitamente

Qualquer

rasura ou emenda

pode

e válida

invalida

Identificador
: 208990184000196
Emitida às 09:25:39 do dia 20/11/2019.
Código de Autenticidade
346B.1CAA

ser verificada

no

site

até 18/02/2020

este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
.t

r

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: EREVIDROS COMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTDA
CNPJ: 08.990.184/0001-96
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1.

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconstderação para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2.

não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral
Nacional (PGFN).

da Fazenda

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a+d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

na Internet, nos

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:29:49 do dia 20/11/2019 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 18/05/2020.-<:"
Código de controle da certidão: 9AC9.1227.0FA5.E92E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

~.
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G.t>,IXl\ ECONÔMICA

r

FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

08.990.184/0001-96
EREVIDROS COMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTDA
RUA JOAO MASSIGNAN 152 SALA 02/ CENTRO / ERECHIM / RS / 99700-000

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.

o 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:19/11/2019

a 18/12/2019

Certificação Número: 2019111904242800740030

Informação obtida em 20/11/2019

09:33:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUS~ICA QO TRABALHO

CERTIDÃO

NEGATIVA

DE DÉBITOS

TRABALHISTAS

Nome: EREVIDROS

COMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.990.184/0001-96
Certidão nO: 189586177/2019
Expedição: 20/11/2019, às 09:23:37
Validade: 17/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

EREVIDROS

COMERCIO

DE

PERFIS

E

VIDROS

LTDA

(MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n°
08.990.184/0001-96,
NÃO CONSTA
do Banco
Nacional
de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela 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 agosto de 2011.
Os dados constantes
desta Certidão
são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho
e estão
atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores·à
data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos,
agências ou filiais.
A aceitação
desta certidão
condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal
do Tribunal
Superior
do Trabalho
na
Internet
(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional
de Devedores
Trabalhistas
constam
os dados
necessários
à identificação
das pessoas
naturais
e jurídicas
inadimplentes
perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas
em sentença condenatória
transitada em julgado ou em
acordos
judiciais
trabalhistas,
inclusive
no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos
ou a recolhimentos
determinados
em lei; ou decorrentes
de execução
de acordos firmados perante o Ministério
Público do
Trabalho
ou Comissão
de Conciliação
Prévia.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CIVEL NEGATIVA

A vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:
EREVIDROS COMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTDA, CNPJ 08990184000196, EndereçoERECHIM.

17 de Dezembro de 2019, às 09:49:30

OBSERVAÇÕES:
A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br.
menu Serviços>
Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais,
informando o seguinte código de controle: e49dff5b9899798cbdc7796f73ae9f31

