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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa A razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 23/02/2023 11:16:10 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  
BERNARDO 
CNPJ: 29.644.575/0001-29 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
órgão Gestor: TCU 
Cadastro:‘Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI 

i

Orgdo Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Orgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n" 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n°8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

e 



Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO 
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-77  TJDFT 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 
i a e 2a  Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de 
falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/02/2023, NADA CONSTA contra o nome por extenso 
e CPF/CNPJ de: 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO 

29.644.575/0001-29 

OBSERVAÇÕES: 
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão  sera  emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juizo ou árgão julgador. 
c) A certidão  sera  negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações civeis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993. 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no  site  do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

emitida gratuitamente pela internet em: 23/02/2023 

Selo digital de segurança: 2023.CTD.OR18.ZTF8.DGOT.1GZ7.J24A 
*** VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

23/02/2023 11:20:28 Página 1 de 1 

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT 
Fórum de  Brasilia  - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.  

Brasilia  - DF 
Horário de Atendimento: '711 as 19b, de segunda a sexta-feira, exceto feriados 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNLÃO 

CERTIDÃO 

• 
Requerente: ANA LETICLA LOPES DA SILVA PONTES 

CPF: 149.606.743-50 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que. ate a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de infonnacio deste Tribunal nenhum processo no qual ANA LETICIA 

LOPES DA SILVA PONTES. CPF 049,606,743.50. figure como responsivel  on  interessado. 

Apresente CAI* não  grange  pesowsa na base de dados dos processos admmistrat os do TnkinJ de  Cots  da  Undo. 

Celt&  emtbda is 11h27min51 do dia 23/02/2023,  corn  vabdade de  Villa  dias a contar da emssio 

A vemadade das intormacães aqui prestadas  Roden)  ser confrmadas no  sit  htLos  /Vitas  tcu  gov torloamdaoMebiCeMdaoNadaConsta'renficaCertrig faces 

eCOdigo de controle da cerbdio: 326.0.326A.Y7CR 

Alencie quakluer rasura ou emenda teraidara este documento 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO ., 
"t•  

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
(Válido somente com a apresentação do CPF) 

make amemAe  

CPF: 049.606.743-50 
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1677162311676 

0 Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em 
trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa fisica, 
inscrita no CPF/MF sob n° 049.606.743-50 

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - 
SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria n° 1294, de 13 de novembro de 2013. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de 
sua autenticidade no endereço eletrônico <http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>. 

Emitida em: 23 de fev. de 2023 

Válida até: 25 de mar. de 2023 

Número controle: 1677162311676Para conferir o original, leia o QR  Code  ao lado ou 
autentique no  site  tee.ma.gov.br   
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