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de Governo Digital I 3ecretaa 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC [flfj( 

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N° de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio VISTO 

2062 
- REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

Nome: 	 ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LIDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
N°  FCN/REMP 

requer a V.Sa  o deferimento do seguinte ato: 1111111 ilililililililililílml111 II 
N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 

MTP2000001777 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

1 	 090  CONTRATO 

315 	1 	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

TANGARA DA SERRA Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

W 	 Local Nome:  

Assinatura:  

9 Janeiro 2020 Telefone de Contato:  

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

O DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

O SIM 	 SIM Processo em Ordem 
À decisão 

II 
Data 

NÃO 	 O NÃO _J_/ Responsável 
Data 	 Responsável Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
21  Exigência 	 31  Exigência 	 41  Exigência 	 51  Exigência 

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

!Pocesso deferido. Publique-se e arquive-se. EJ 
rocesso indeferido. Publique-se. 

Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 
2 Exigência 	 3 Exigência 	 4 Exigência 	 5 Exigência 

n Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

R Processo deferido. Publique-se e arquive-se. LJ 	LJ 	E1 	EJ 
Processo indeferido. Publique-se. 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GR 

	

Registro Digital 	

PÁGJ 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo 	Número do Processo Módulo Integrador 	 Data 

201006.904-7 	 MTP2000001777 	 0910112020 

Identificação do(s) Assinante(s)  

CPF 	 Nome 

023.048.971-00 	ELOISA REGINA GARCIA 

	

----.- --- 	 _____ 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DÊ ANOLIS TREINAMENTOS E 

MM!UL!!I1 LIII 
1. ELOISA REGINA GARCIA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data d 

nascimento 2010111995, n° do CPF 023.048.971-00, documento de identidade 05814791587, 

DETRAN, MT, com domicílio / residência a RUA TRES, número 1936W, bairro / distrito JARDIM 

ESMERALDA, município TANGARA DA SERRA - MATO GROSSO, CEP 78.300-000. 

PÁ(;.3..L 

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de ANOLIS TREINAMENTOS E 

CONSULTORIA LTDA. 

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia ANOLIS. 

Cláusula Segunda - O objeto social será CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE 

PRODUCAO AGROINDUSTRIAL, CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, 

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CURSOS 

PREPARATORIOS PARA CONCURSOS CURSOS COMPLEMENTARES DA AREA JURIDICA, 

SERVICOS DE COWORKING E DE ESCRITORIO COMPARTILHADOS, E APOIO 

ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE PESQUISA DE MERCADO. 

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, número 

592W, SALA 3, bairro / distrito CENTRO, município TANGARA DA SERRA - MT, CEP 78.300-

000. 

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir da data do registro e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 10.000,00 (DEZ MIL reais) dividido em 10.000 quotas no 

valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos 

Sócios: 

NOME N° DE QUOTAS VALOR R$ 

ELOISA REGINA GARCIA 10.000 10.000,00 

TOTAL 10.000 10.000,00 

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições 

e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada 

a cessão, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia ELOISA REGINA 

GARCIA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 

extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse 

da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 

de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro 

(s) sócio(s). 
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Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 	TO 7) 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 

suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da 

receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso 1 do art. 30  da Lei 

Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006,j e que não se enquadra(m) em qualquer das 

hipóteses de exclusão relacionadas no § 40 do art. 30  da mencionada lei. 

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 

título de pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em 

outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 

está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 

a propriedade. 

Cláusula Décima Sexta Fica eleito o foro de TANGARA DA SERRA - MT para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento. 

Tangará da Serra, 7 de Janeiro de 2020. 

ELOISA REGINA GARCIA 

Sócio/Administrador 

MÓDULO INTEGRADOR: 15 	MTP2000001777 	111 fl' leiloei 1 mil 11111 e lemil III III MT2351 8530 
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Registro Digital 

VISTO 

Documento Principal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo 	Número do Processo Módulo Integrador 	 Data 

201006.904-7 	 MTP2000001 777 	 0910112020 
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Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 
Certifico registro sob o n° 51201681597 em 0910112020 da Empresa ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, Nire 5120168157 e 
protocolo 200069047-0910112020. Autenticação: 662F31784F5FBE96D178B1 FOi 14F41 1623DCCA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-ceral. 
Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mtgov.br/ e informe no do protocolo 201006.904-7 e o código de segurança Agcusta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0910112020 por Julio Frederico Muiler Neto Secretário-Geral. 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretariado Estado da Fazenda  do Estado de Mato Grosso 	 VISTO 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 

A Secretaria Geral da JUCEMAT, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao 
registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 
1, 1 DA LEI 8.934/1 994, que o ato empresarial protocolado sob o número 201006.904-7, em 0910112020 da 
empresa: ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, nire: 5120168159-7 , foi defendo 

digitalmente sob o número 51201681597, em 0910112020 , nos termos da medida provisória N° 876, de 13 
de março de 2019. 
Assina o presente termo, mediante certificado digital,  Julio Frederico MuIler Neto. Para sua validação, 
deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:/J 
portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Poal/ages/imagernProcesso/viaUnicaf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Cana de Processo 

E 
PF 	 Nome 

)23.048.971-00 JELOISA REGINA GARCIA 

Documento Principal 

CPF LNonle 
023.048.971-00 [EWSA REGINA GARCIA 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 
______Certifico registro sob o no 51201681597 em 0910112020 da Empresa ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, Nire 51201681597 e 

protocolo 200069047-09/01/2020. Autenticação: 662F31784F5FBE96D178B1 FOi 14F41 1623DCCA. Julio Frederico Muiler Neto - Secretário-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe no do protocolo 201006.904-7 e o código de segurança Agcu Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0910112020 por Julio Frederico MulIer Neto Secretário-Geral. 

pág. 617 



JUNTA ÇOMERÇIAL DO ESTADO DE MATO(
JU  GROSSO 	 PÁ 	) 

Registro Digital 	 \j_ / 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s)  

CPF 	 Nome 

955.179.101-06 	JULIO FREDERICO MULLÈR NETO 

Cuiabá. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 
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26/07/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 
1  

MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

ANOLIS 	 IME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

71.1241-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

70.204.00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerenclal 
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 

5.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA 	 592W 	SALA 3 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

78.300-000 	 CENTRO 	 TANGARA DA SERRA 	 MT 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

(65) 9943-7303 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 09/01/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2610712021 às 16:09:52 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

vis 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 35.949.837/0001-66 
Certidão n ° : 22784133/2021 
Expedição: 26/07/2021, às 16:04:35 
Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-seque 

ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n °  35.949.837/0001-66, 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. - us.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. 



2910712021 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 	
PÁ G.  

Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 VISTO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 35.949.83710001-66 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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 n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:I/rfb.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 14:47:11 do dia 2910712021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 2510112022. 
Código de controle da certidão: C34A.5EA9.9A11.A645 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



' 	 ESTADO DE MATO GROSSO 	 PÁ G. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
VISTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO 
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
CND N° 0032906741 

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À 
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Data da emissão: 2610712021 Hora da emissão: 15:03:13 

Nome/denominação do sujeito passivo: ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 35.949.837/0001-66 

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo 1 da Portaria 

Conjunta n° 008/201 8-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento 

de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de 

processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do 

sujeito passivo acima indicado. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa 

quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. 

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou 

integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa. 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.rnt.gov.br  ou 

www.pge.mt.gov.br . 

Certidao válida até: 24/08/2021. 
Fornecimento gratuito 

Número de Autenticação: T792BAA2TU2MT2LA 

. 

Página 1 de 1 



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PÁG,-.--- c 

1 	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - N° 19269/2021 

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, 

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do 
Departamento de Administração Tributária constatou-se a INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE 
OS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE 
abaixo identificado: 

Inscrição: 	35.949.837/0001-66 (CN PJ) 

Contribuinte: ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 

Endereço: RUA BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA (05) 592 W SALA 2 

. 

	

CENTRO 

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados 
posteriormente, mesmo que dentro doperíodo compreendido nesta certidão. 

TANGARA DA SERRA (MT), 30 de julho de 2021. 

. 

Certidão válida até 3010812021. 

A atienticidade desta certidão pode serverificada no endereço www.tangardaserra. mLg.br . 
Certidão emitida em 3010712021 as 09:04:50h. - Código de Validação H809S7.T1N6011C0NII0 

AV.. BRASIL, n° 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-000 - Fone: (65)3311-4800 
CNPJ 03.788.23910001-66 - e-mail: cidadaoonIinetangaradaserra.mt.gov.br  



0210812021 	 Consulta Regulandade do Empregador 

4 ) 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	35.949.837/0001-66 

Razão SociaIANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 

Endereço: BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA / CENTRO / TANGARA DA SERRA / MT / 
78300-000 

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: 01/08/2021 a 30/08/2021 

Certificação Número: 2021080102220130023618 

Informação obtida em 02/08/2021 17:55:48 

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/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
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DO Dl$T*WUO*, çgWT*øO$ 
tç i*J 1ø 

r 

CERTIDÃO 

VISTC ' 

oé 

• 	\•lt.•Ç 	i1: 

- 

..c 

jOSUj 

Distribuidor Judicial da Comarca de 

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 
no uso de suas atribuições legais, que lhes 

são conferidas. Etc 

CERTIFICOe dou fé, atendendo aO 
requeriinento e as formalidades legais que revendo em Cartório os 
livros de r' --~ tIzís troç de distribuição e sistema Apoio e PJE, desta 
Comar .... . 

 

X-2;gn. verifiquei constara INEXISTENCIA e AÇOES DE 
FALENÜ... 	..XCORDATA, 	RECUPERAÇÃO 	JUDICIAL 	OU 
RECUPEv t.. 4A EXTRAJUDICIAL, dtstnbuido em desfavor da empresa 

çi v il a ut /flVJi 	7YV bdIdttIILiU,e1JI IaIIgdUaUd4  

rraMT. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Tangará da 
Serra, Estado de Mato Grosso, aos (03) três dias do mês de agosto do 
ano dois mil e vinte um (03/08/2021). Certidão fornecida às 17h39, 
período de busca a partir de 18/0711983, (data da instalação da 

.  Comarca), pesquisa efetuado na Comarca de Tangara da Serra-MT, 
nos sistemas Oficial do TJMT; Apoio físico, Apoio eletroninco e o 
sistema PEA (processo judicial eletrônico). Este documento é válido 
por (30) dias, a conta da data de sua expedição. Certidão expedida 
nos termos do artigo 5 2. inciso III. letra '1 C" do Decreto 721&de 14 
de março de 2006 

(referid'é verdade e dou fé. 
Tangará.da.erra 03/08/2021 

1 	..... 

27,I. 1470*"Id Atazã^é 1& 7*zéo 

, 	 - E9 70~ 



4-, - rÁ 
ANOLIS ANUIS TREINAMENTOS E 
CONSUL1 ORlA LDTA - CNPJ 35949 837/O1)OI-W 

Rua \1r1ine' 8çnvidt.' N 

 
Centro 1 mi., it da Serra MT 

ANOLIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, localizada na Rua Benedito 

Pereira de Oliveira N° 592 W, sala 3 Centro de Tangara da Serra MT, inscrita no 

CNPJ sob a° 35.949.83710001-66, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a) ELOISA REGINA GARCIA, portador(a) do C.P.F n° 023.048.971-00. 

DECLARA: 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 

impeditivos da habitação: 

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

(dezoito) anos em: trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 

16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz 

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art7 0  da 

Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.° 9.854199; 

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 

Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, 

de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 90  

da Lei 8666193 e Inciso X, da Lei Complementar N.° 04190) 

Tangará da Serra, MT. 30 de julho de 2021 

jÁ9J 
ELOISA REGINA GARCIA 
CPF 023.048971-00 
RG QZ (o5 

Anohs Treinamento e Consultoria 
CNPJ 34.949.837/0001-66 
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