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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradona-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ativa da união

Nome: KAROLiNNE COSTA SILVA 60945377347
CNPJ: 35.271.465/0001-6'!

srRrrF?rarr^LT,RFsr;?SLd;^Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). ^

sujeito passivo no âmbito da RFB e ria ppfm o ̂hron ^ Refere-se a situaçao do
na. allnea. v . •. par^oiíolnlf.:?™,

Válida até 07/05/2022.
Código de controle da certidão: E244.0884.3A5C.CCB0
Qualquer rasara ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

3^

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 016104/22 Data da 09/03/2022 16:24:17

Snscrição Estadual: 126222886 CPF/CNPJ:35271465000161

Razão Social: KAROLINNE COSTA SILVA 60945377347

Endereço: RUA DA ASSEMBLÉIA, SN CEP: 65888000 - CENTRO

Telefone: (99)35414234 Município: SAG DOMINGOS DO AZEITAO UF: MA

Certificamos que. após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231. de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem cofno prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão; 07/04/2022 10:51:29



07/04/2022 10;46 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçãos 35.271.465/0001-61
Razão SociaSsKAROLINE COSTA SILVA 6094S377347

Endereço: RUA da assembléia / centro / sao domingos do azeitao / ma /
65888-000

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 Serviço - 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:23/03/2022 a 21/04/2022

Certificação ftiúrrsero: 2022032301564495995691

Informação obtida em 07/04/2022 10:46:35

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consullacrf/pages/consultaEmpregador-jsf 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N° Certidão: 032365/22 Data da 09/03/2022 16:24:10

inscrição Estadual; 126222886 CPF/CÍ\!PJ:35271465000161

Razão SocíaS: KAROLINNE COSTA SILVA 60945377347

Endereço: RUA DA ASSEMBLÉIA, SN CEP: 65888000 - CENTRO

Telefone: (99)35414234 íWunicípio: SAO DOMINGOS DO AZEITAO
UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portai.sef8z.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Vaiidação de Certidão Neaativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/04/2022 10:41:54
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PODER JUDICIÁRIO

JL^STIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KAROLINNE COSTA SILVA 60945377347 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.271.465/0001-61 .

Certidão n°: 11098279/2022

Expedição: 07/04/2022, às 10:49:00

Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição. r

Certifica-se que KAROLINNE COSTA SILVA 60945377347 (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 35.271.465/0001-61, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

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 : / /v/ww . tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada era 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

r-iiv ̂  ci-íô "v i:s^ . b"



Certificado da Coiidição de
IVIicroernpreendedor individual

Identificação

Nome Empresarial

KAROLINNE COSTA SILVA 60945377347
Nome do Empresário
KAROLINNE COSTA SILVA

Nome Fantasia

ESTILO ESTAMPAS

Capital Social

30.000,00

Número identidade

0428203720113

Condição de IVSicroempreendedor Individoa!

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

MA

CPF

609.453.773-47

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Números de Registro

CNPJ

35.271.465/0001-61

Endereço Comercial

Data de Início da Situação Cadastrai Vigente
22/10/2019

WIRE

21-8-0177024-3

CEP

65888-000

Bairro

CENTRO

Atividades

Logradouro
10A RUA RUA DA ASSEMBLÉIA
Município
SAO DOMINGOS DO AZEITAO

Número

SN

UF

MA

Forma de Atuação
Internet, Estabelecimento fixo

Data de início de Atividades

22/10/2019

Ocupação Principal
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios
Atividade Principal (CNAE)
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Ocupações Secundárias

Comerciante independente de
cestas de café da manhã

Comerciante independente de
brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de
produtos de higiene pessoal
Comerciante independente de
artigos de cama, mesa e banho

Comerciante independente de
artigos eróticos

Comerciante independente de
artigos de armarinho

Comerciante independente de
artigos de joalheria

Comerciante independente de
produtos para festas e natal

Comerciante independente de
suvenires, bijuterlas e artesanatos

Atividades Secundárias (CNAE)
47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente

47.55-5/02 - Comercio vareji.sta de artigos de armarinho

47.83-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente

47.89-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bljuterias e artesanatos



Esfampador(a) de peças do
vestuário independente

Comerciante independente de
artigos de óptica

Comerciante independente de
tecidos

Comerciante independente de
artigos de relojoaria

Comerciante independente de
cosméticos e artigos de perfumaria
Comerciante independente de
artigos de bebê

13.40-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças
do vestuário

47.74-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica

47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos

47.83-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de^,!
higiene pessoa!

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamenin
Provisório - deciaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei. que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários
ambientais.tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licenca e
Funcionamento Provisório.

comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual A

mm haJl nrpe I a ventoçaO de sua autenticidade na Internet, no endereço; htlp://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
Empresas e Neoõ bs" REdÉsTJ aÍIS f ^ Simplificação do Registro e da LegalizaJTo de
r nTIn H REDESiiW. ATENÇAO, qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municloaiquando conyenentes do cadastro sincronizado nacional), Informe os elementos abaixo no endereço
littp://iOTvw.receita.fazenda.qov.br/PessoaJurifiica/CMPj;fcDi/cnnfiiiltaagp ^ eieironico

Número do Recibo

ME46179389

Número do Identificador

00060945377347

Daía de Emissão

22/01/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
CNPJ: 01.612.333/0001-34

Endereço: Avenida Mario Bezerra, SN, Bairro Centro, CEP: 65888-000
São Domingos do Azeitão - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A tomadora de sei-viços PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO
AZEITÃO/MA, com sede administrativa situada à Avenida Mario Bezerra, SN, Bairro
Centro, no Município de São Domingos do Azeitão/MA, CEP: 65888-000, neste ato
representado pelo Sr. CARLOS MAGNO ALVES SOUSA, CPF n° 048.438.323-08,
atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: KAROLINNE COSTA SILVA-ME,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 35.271.467/0001-61, estabelecida à Rua da Assembléia,
SN, BaiiTO Centro, CEP: 65888-000, São Domingos do Azeitão - MA, forneceu
Confecção de 1130 camisetas malha poliéster, tamanhos variados, gola redonda,
camiseta totalmente sublimada, cumprindo sempre pontualmente com as obrigações
assumidas, no tocante aos produtos solicitados, nada tendo que a desabone.

N" NOTA FISCAL DESCRIÇÃO QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL

213304302 CAMISETAS 1130 R$ 28,00 R$ 31.640,00

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Domingos do Azeitão/MA, 30 de novembro de 2021.

(Za.. L
CARLOS MAGNO ALVES SOUSA

CPF: 048.438.323-08

Fiscal de contrato

Rua da Assembléia, SN, Bairro Centro, CEP: 65888-000
São Domingos do Azeitão - MA


