
MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 12.812.677/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao 6 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alfneas ’a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 06:33:32 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 27/12/2021.
Codigo de controle da certidao: 9E11.A48A.03FE.FCAE
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Numero da Certidao:GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
jMSECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDENCE DE GESTAO TRIBUTARIA
DIRETORIA DE GESTAO DE CREDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DIVIDA ATIVA

3356606

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - PESSOA JURIDICA

IDENTIFICAQAO DO CONTRIBUINTE:
RAZAO SOCIA J. COELHO NETO EIRELI - ME
CNPJ 12.812.677/0001-03
ATIVIDADE ECONOMICA:Comercio atacadista de sementes, flores, plantas
ENDEREQO: QD 405 SUL AVENIDA LO 11, SN, PLANO DIRETOR SUL - ZONA UR
MUNICIPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:
LICITACAO

INSCRIQAO ESTADUAL:
e gramas

HISTORICO:

NAO CONSTA DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA

Fundamentagao Legal -
de a Fazenda Publica Estadual, inscrever e cobrar qualquer divida de re p̂onsabilidade do contribuinte acima,
que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidao e de trinta dias contado da data da sua emissao.
A autenticidade desta Certidao devera ser confirmada via Internet, no enderepo
A Certidao expedida com erro, dolo, simulagao ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,
pelo credito tributario, assegurando o direito de regresso.

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

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

10h 02m 25sData Emissao: Sexta-feira, 1 de Outubro de 2021 Emitida Via INTERNET

Atengao:

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Esta certtidao esta vinculada ao numero do CPF, CNPJ ou Inscrigao Estadual.

Esta Certidao foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANQAS

SUPERINTENDENCE DE ADMINISTRAgAO TRIBUTARIA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 12.812.677/0001-03
Contribuinte: MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Inscripao: 235795
Enderepo oficial: ACSV SO 42, AV. LO 11, LOTE 10, SALA 03, ANDAR 01, PLANO DIRETOR SUL,PALMAS-TO
Enderepo de correspondence: 405 S - VICINAL, AV. LO 11, S/N°, SALA 03, ANDAR 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO

Flnalldade: Licitapao

E certificado que, nesta data, nao constam debitos pendentes em nome da pessoa juridica acima identificada, relativos a
tributos municipals, inclusive em Divida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal cobrar e inscrever quaisquer
dividas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidao refere-se exclusivamente a situagao da pessoa juridica no ambito da Secretaria de Finanpas da Prefeitura
Municipal de Palmas.

Atenpao: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar n° 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Codigo Tributario Nacional.

A aceitapao da presente Certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na internet, no enderepo
http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/, ou em qualquer Agenda de Rendas da Secretaria de Finanpas, atraves do
numero identificador e do codigo de validapao logo abaixo:

Numero identificador: 12.812.677/0001-03
Codigo de validagao: a3a22.e0a02.28f31-683967

Palmas, 18 de Agosto de 2021 as 10:29.

Certidao valida ate 17 de Outubro de 2021



CAI\A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 12.8i2.677/0001-03
Razao Social:MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Enderego: QD 405 SUL AVENIDA LO 11 LOTE 10 ANDARISALA 03 / PLANO

DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77015-613

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:28/09/2021 a 27/10/2021

Certificagao Numero: 2021092801344616556353

Informagao obtida em 01/10/2021 10:07:14

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



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 12.812.677/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado quenao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto aProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao 6 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os brgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao dosujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a ’d* do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 06:33:32 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 27/12/2021.
Codigo de controle da certidao: 9E11.A48A.03FE.FCAE
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PODER JUDICIARIO
JUSTir;A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.812.677/0001-03
Certidao n°: 21305607/2021
Expedigao: 06/07/2021, as 11:45:28
Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se que MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.812.677/0001-03, NAO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
reco1himentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

R b . j u s. b v: sugfestto :
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Certidao de Distribuicao
Falencia. Recuperacao Judicial e/ou Recuoeracao Extrajudicial

N° bd21a0cb

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuigao ate a presente data, em face de:
MC CIRURGICA PRODUTOS H.OSPITALARES EIRELI

vinculado ao CNPJ: 12.812.677/0001-03

N A D A C O N S T A, na Primeira Instancia do Judiciario Tocantinense

Observances:
a) Certidao expedida gratuitamente, atravCs da Internet, exceto falencia e
execugoes fiscais, que sao pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria
Geral da Justiga do Estado do Tocantins.
b) a autenticidade desta certidao podera ser confirmada na p£gina da Segao
Judiciaria do Tocantins, acessivel atraves do enderego:

eprocl.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj
c) valida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.° 11/2019/CGJUS/TO;
d) a autenticagao podera ser efetivada, no maximo, ate 3(tres) meses apos a sua
expedigao;
e) o parametro de pesquisa para confecgao desta certidao levou em conta processos
e procedimentos que estejam em tramitagao nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 20/08/2021 08:36:47
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