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CERTIDÃO NEGÀEIVÀ DE DÉBITOS TRJABÀLHISTÀS

Nome: MOTORMAQ EMPREENDIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.984. 919l0001-86
Certidão noz 5610871,3 / 2027
ExpediÇão: L3/12/2027, às 22:19:53
Va.Lidade: 10/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados
de sua expedição.

da data

CETIifiCA-SE qUE MOTORMÀg EMPREENDIMENEO EIREI,I (MÀERIZ E FILIÀIS),
i-nscrito (a) no CNPJ sob o no 28.984.919/0001-86, NÃo coNsrÀ do Banco
Naci ona.I de Devedores Traba.lhistas.
CertidãÕ emit.ida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lel n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n" 1,41 0/2011 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 juridica, a Certidão atesta a empresa em rel-aÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi.Iiais '
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.

INFORIAçÃO IMPOREÀN'IE
Do Banco Nacionâ1 de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessáríos 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 trabafhistas, íncfusive no concernente aos
recol himent os previdenciár i os, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Procos§o' .)c l rc liS
Folha:

& MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOTORMAQ EMPREENDIMENTO LTDA
CNPJ: 28.984.919/0001 -86

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 Rêceita Federal do Brasil (RFB) com
êxigibilidade suspensa nos termos do art 1 51 da Let no 5 172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou obieto de decisão judicial que determina sua

desconsideraçáo paÍa fins de certificaçáo da regularidade fiscal, ou ainda náo vencidos; e

2. náo constam inscriçóes em Dívida Ativa da união (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos êfeitos da cêÍtidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matÍiz e suas filiais e, no caso de ente federativo, paÍa

todos os órgãos e Íundos públicos da âdministração diíeta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito pasiivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuiçÕês sociais pÍêvistas

nai alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 'l 991 .

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternel, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>

CeÍtidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2110l201q.

Vátida até 0410712022.
Código de controle da certidão: A948'8622.E8F8.7D29
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

28.984.9 r 9/0001 -86

MOTORMAQ EMPREENDIMENTO LÍOA

RS250.000,00 (Duzentos e cinquenla mil reais)

THAIS SILVA DE LIMA

49-Sócio-AdministÍador

e!§§gjE§§sp3Ía-qçlgl ConsultascNPJ Eíatísicâs P-arclnq§ §eÍ!!çA§'CNBI

CNPJ:

NOME EMPRESARIAL:

cAPrÍÂL S0CrA[:

O Quadro de Sócios e AdministradoÍes(QSA) constante da base de dados do CadastÍo Nacionalda Pessoa Jurídica (CNPJ) é o

seguinte:

Nome/Nomê EmpÍêsaÍiâl:

0uâliÍicaÉo:

9voLÍaR ÊlMPRlMlR

PaÍa informações Íelativas à participação no QSA, acessar o e'CAC com ceÍtificado diqital ou compareceÍ a uma unidade da

RFB.

tm,ll{tÔ no dia 07/ü22022 às la:al (dâla € hora de Btasilia)
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