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Comprovante de lnscrição e de Situação
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Cadastral
Comprovante de lnscrição e de Situação
Contribuinte,
providencie junto à
Pessoa Jurídica e' se houver qualquer divergência,
Çonfira os dados de ldentiÍicaçao da
RFB a sua atualização cadastral'

?TY

comprovante é a declarada pelo contribuinte'
A inÍormação sobre o pone que consta neste
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üÀtxA ÊcaNÔMlcÀ FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscriçãoi
RAZãO SOCiAI:

Endereço:

L7 '728 .97 o / oool -7 o
EXITO CONTABIL CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
R souzA PoRTo 306 / sEToR CENTRAL / ARAGUAINA / To

/

77805-100

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 contribu ições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade:26111 l2Ol9 a 25/12/20t9
Certif icação

N

úmêro:

20 L9

t 12604565831453202

Informação obtida em 07/72/20L9 09:38:27

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

a

d

Número da Certidão:
2 63 9910

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CREDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DíVIDA ATIVA

gt

IDENTIFICAçÃO DO CONTRIBUINTE:
RAZÃO SOCTA

CNPJ

17j28.970t0001-70

|NSCR|çÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:
ENDEREçO:
MUNICIPIO
FINALIDADE:
LICITAÇÃO
HISTÓRICO:
NÁO CONSÍA DEBITo 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 cobrâr qualquer dívidâ
que vier a ser apurada.

Validade

-

de responsabilidade do contribuinte acima,

O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissáo.

A autenticidade desta Certidáo deverá ser coníirmada via lnteÍnet, no

endeÍeço

http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,
pelo crédito tributário, assegurando o direito de regÍesso.
Data Emissãoi

Sábado, I de Dezemlclo de 2019 - 09h 3?n 3ls

Emitida Via INTERNET

Atenção:
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,
Esta certtidão esta vinculada ao número do CpF, CNpJ ou lnscrição Estadual.

Esta certidão foi emitida no site da §ecretaria da Fazenda do Estado do Tocantins httpJ/ www.to.gov.br/seÍaz
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABÀI'HISTAS
LTDA

Nome: EXITO CONTABIL - CONSULTORIA E CONTABILIDADE
(MATRrz E FrlrArs)CNP'T: 17 'L28 '970/0o0t-70
Certidão n' : 190258259 /2Oa9
Expedição | 27/|L/201-9, às 11:5a"29
(cento e oitenta) dias' contados da data

validade r 24/05/2020 - 180
de sua expedição.

certifica-se

que ExrÍo coNtÀBrr' - coNsur'ÍoRrA B

coNTÀBrLrDÀDE

r',TDA

o n'
(MATRIZ E FILIÀIS) ' inscrito (a) no CNPJ sob
de Devedores
L7.Lza.970/OOOL-lo, NÃo CONSTA do Banco Nacional
Trabalhistas.
das Leis do
Certidão emitida com base no art ' 642-A da ConsolidaÇão
7 de julho de 2011', e
Trabalho, acrescentado pela Lei n' !2.440, de
Superior do
na ResoluÇão administràtit" "' f47o/20L1 do Tribunal
Trabalho, de 24 de agosto de 2011'
dos
os dados constantes aesta Certidão são de responsabilidade
(dois)
dias
Tribunais do Trabalho e estsão atualizados aEé 2
anEeriores à data da sua expedição '
a empresa em relação
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta
atodososseusestabefecimenEos,agênciasoufilj.ais.
de sua
A aceitação desLa certidão condiciona-se à verificação
na
autenticidadê no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http: //www. tst ' jus ' br) '
Certidão emitida gratuitamente

'

rNFOR!,IAçÃo TMPORTÀI{:rE

os dados
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam
e iurídicas
necessários à Ídentificação das pessoas naturais
obrigações
às
quanEo
inadimplentes peranEe a .Iustiça do Trabalho
julgado ou em
estabelecidas em sentença condenatória tran§itada em
aos
acordos judiciais trabalhistas' inclusive no concernente
a honorários ' a custas ' a
recofhimentos previdenciários,
j"; ou decorrêntes
emolumenuos ou a recolhimentos determinados em 1e
do
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público
Trabalho ou Comissão de Concifiação Prévia'

/

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional
1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNÁO

Nome: EXITO CONTABIL - CONSULTORIA E CONTABILIDAOE LTDA
CNPJ: 1 7.128.970/0001 -70

o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é cêrtificado que:
Ressalvado

constam débitos administrados pela Secretaria da Receila Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos teÍmos do art. 15'1 da Lei n0 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que delermina sua
desconsideração para Íins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e
2. não constam inscriçôes em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documênlo tem os mêsmos eÍeitos 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 Íundos públicos da administração diÍeta 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 n' 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 211012014.
Emitida às 13:21:22 do dta 2211012019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1910412020.
Código de controle da certidão: EB08.4F99.3E4E.FA2E
Qualquer rasuÍa ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUA|NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARAGUÀÍNA

.ERTTDÃ. NEGATT,A DE DÉBrros TRTBUTÁRros MUNrctpAL

DE ?r

CONTRIBUINTE

cERTtDÃo ruúMeno: 6orzo

DADOS DO CONTRIBUINTE

suJElro PASSrvo:
CPF/CNPJ

:

221124 -

17.128.97

OIOOOI

Exrro

-t

CONTABTL - CONSULTORTA E CONTABTLTDADE LTDA ME

O

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

DA PRATA, QUADRAK-O7 LOTE 27 SALA o.r, Nr. S/N, Bairro:
ARAGUAINA SUL, ARAGUAINA . TO

CERTIDÃo E FUNDAMENTAçÃo LEGAL

A Fazenda Pública lt4unicipal, atendendo requerimento do contribuinte
cERTlFlcA que, revendo seus arquivos, ate a presente data, náo tem pendência acima identificado,

em seu nome, cuja
responsabilidade tributaria e/ou Íiscal e ao mesmo atribuída.
Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constiluir
novos créditos cuja responsabilidade
possa ser iguarmente atribuída ao contribuinte acima
identificado e que, poru"nírrr, r"nham a ser
apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se,
mais, no direito de consolidar a
inscriçâo municipal acima epigraÍada os débitos porventura
vincutados, ártÀr'i.r"iüáe! municipais, em
decorrência da não atualização dos dados cadastrais.
Por ser verdade, firma o presênle CERTIDÀo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos.
Finatidade: pARTtCtpAÇÃo EM LtctTAÇôES

Sábado, 07 de Dezembro de 20í9.

-dEGURAN ÇA:
VALIDADE ATÉ: Sexta-feira, 06 de Março de 2020 (90 dias).
EMITIDA: Sábado, 07 de Dezembro de 2019 às Og:44:03

aRCode

lr

Código de Validação: 1057260120
Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documen to fica condicionada à verificação
de sua autenticidade no portal
da PreÍeitura e/ou através do QRCode.
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Betha Sistemas Ltda
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ESTADO DE TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

V

Prestadores habilitados

Enti dade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAI NA
E-mail i Telefone

Prestador de serviços
- ME
EXITO CONTABIL - CONSULTORIA E CONTABILIDAD E LTDA
R DAS PINDAIBAS, SiN

Araguaina Sul
OUADRAK.OT LOTE 27 SALA

bclicitacao@gmail.com
(63) 3421-1300

O1

77827-310

d
https://e-gov.betha.com.br/e-notâ/pesquisa_prestadoÍes_direct.faces?p

1=_CsLoppEugg=&p2=irNwbh65tOk=&externa=true
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TRIBUNAI, DE CONTAS DA U\IAO
CERTIDÁO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome cornpleto: EXITO

CONTABIL - CONSULTORIA E CONTABII,IDADE LTDA

CPF/CNPJ: 17.128.970/0001-70

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente datu. o (a) requêrente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da rclação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste'fribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443192 (l,ei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo dc vigência expirado, bem como aquclcs cujas aprcciaçõcs cstcjam suspensas em razão
de interposição de recurso com eÍ'eito suspensivo ou de decisào judicial.

Ccrtidão cmitida às l4:06:33 do

dia07ll2l20l9, com validade

de trinta dias a conlar da

emissão.

A vctacidade das informaçires aqui prcstadas podcnr scr conlirnradas no sítio
hltns:i./conlas.tcu.eov.bri orrlsi

1'?1r=

IN I DON [rO:V L lt Il' lC A

Código de controle da ceÍidão: J6A2071219140633
Atcnção: qualqucr rasura ou cmcnda invalidará cstc docurncnto.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria do Cartório de Contas

CERTIDAO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGUI-ARES
(váJida somente com apÍesentaçào do CPF)

Nome: CRISTIANO QUEIROZ SÂNTIAGO
CPF: 817.907.081-68

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins CERTIFICA que, âté â presente data, NÃO
CONSTA em nome do(a) requerente supra identiÍicado(a), registro de Prestação de Contas, Tomada de
Contas ou Tomada de Contas Especial julgada irregulat.

A

consulta para emissào cla ptesente certdão foi efetuada nos registros existenres na
Coordenadoda do Cartório de Contâs com decisões tÍansitadâs em julgdo, exclúdos os lançamentos de
processos em tramitação, pendentes de delibetação deste Tribunal.

\-,

Esta certidão é expedida gÍâtuitamente. Sua autenticidade deverá set confirmada na página do
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no endereço: htç://www.tce.to.gov.br, por meio do
código: bde46d eb9d7 c3e2baÍ45b2bd088c465927 údcdf ot atrar.és do QRCode abaixo.

Certidão emitida às 15:46 de 07 /1.2/2019.
Válida por 30 dias.

Av. Teotônío Seguhclo, 102 Not7e, Conjunto 01, Lotea 01 e 02 - palnas/fo CEp: 77.006_002
Telofone:

(63)3232-5gBS

E -ma il : cocat@tce.to.gov.

Fax:3232_Sg3O

br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria do CartÓrio de Contas

I

CERTIDÃO NEGATIVÀ
DE
CONTAS JULGADAS IRREGUI.ARES
(r'álicla somente com aprcse ntacão do

CPII

Nome: BF-ÀTRIZ HIII-ENÀ DE OLI\EIP-{ ROCHÁ

v

cPF,

223.452.278-1,9

Estado clo Tocantins CIIRTIFICA que, até a PÍesente data' NA()
(-()NSTÀ em nome ckr(a) requerente supra identiiicado(a), registro de Prestação de contas, Tomacla de
(-()ntâs ()u Tomada dc Contas Especial julgada irrel;ular'

() Tribunal tle Contas

<.1o

,\consuitaparaemissàodapresentecertidãotbiefetuadanosregistrosexlsterrtesnâ
(-..rdcnadoria do Cartório de Contas com decisões transitadas em julgado, excluídos os lançamentos de
pr()cess()s em tramitacão, pendentes de deliberaçào deste Tribunal'
na página do
E,sta certidào é espedida gratuitamente. Sua autendcidade dcverá ser conÍirmada

meio
Tribunal dc Contas do Estado do Tocandns, no endereço: htç: / /s-u1.'.tce.to.gor'.br, por
c,rcJigo: 963fec09

d<-r

53b3úf7b5a6722c6f5Ba165b0ff905 ou 2trâ\'és do QRCode abaixo.

(_crtidà. emitida às 14:01 de 01 /12/2019.
Válida pot 30 dias.

Av- Íeolonio Segurado,

fi2

Node, Conlunb A1, Lotes 01 e 02 -

Teteíone:(63)3232-5885
E- m a il : co cê

@tce -to.

gov.

Palnaslfo CEP:

Fax:3232'5930

br
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Certidão de Distribuicão
Acões e Execu coe sC íveis. Criminais e Jus tica Militar
N. 19040505
CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de
EXITO CONTABIL - CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
vinculado

N

ADA

CON

STA,

ao CNPJ: 17.128.970/0001'70

na Primeira lnstância do Judiciário Tocantinense

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da lnternet, exceto Íalência e
execuçôes fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Tocantins.

a

autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção
Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
b)

eprocl.tjtojus.br/eprocV2_prod_l grau/externo_controlador.php?acao=cj
c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.o 11l2019lCGJUS/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 -

fO.

0711212019 13:59:53

$

Pàgina

1

d

ttl l

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE

INABILITADOS
(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nonie completo: BEATRIZ HELENA DE

OLMIRA

ROCHA

CPF: 223.452.278-18

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA qu€, na presente data, o(a) requerente
acima identiÍicado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para
o exercicio de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração
pública Íederal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n.
8.443192 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta ccrtidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vígência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de rnterposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às l4:08:56 do dia

07ll2l20l9, com validade

de trinta dias a contar da

emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
hltDS://co ntas.tcu. trov.brlords/1., p=INABILITADO: VERIFICA
Código de controle da certidão: P2P9071219140856
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE

INABILITADOS
(Válida somente coru a apresentação do CpF)

Nome completo:

CRISTIANO QUEIROZ SANTIAGO

CPF: 817.907.081-68

o rribunal de contas da tjniâo CERTIFTCA

que, na presente data, o(a) requerente
acima identificado(a) NÃo coNSTA da relação de respànsáveis
inÀilit"ieo p".u
"o- da administràção
o exercício de cargo em comissão ou função de conÍiança no âmbito
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal. nos termos do art. 60
da Leí n"
8.443t92 (Lei Orgânica do TCU).
Nào constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notillcados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueres cujas condenaçôes tenham tido
seu
prazo de vigência expiratlo, bem como aqueles cujas apreciáções
estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo óu de decisáo;udiciá1.

certidâo emitida às l4:10:04 do día07azr2o19, com validade de trinta
dias a conrar da
emlssirc

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no
sítio
httDS:/con tas.tcu gov.br/ords/ Í-?n:lNÁBI LITADO:VI]RTF ICA
Código de controle da çertidão: UWPRO7l2l9l41004
Atençâo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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