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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5020791 em 29/04/2019 da Empresa DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, Nire

43600268786 e protocolo 191593729 - 23/04/2019. Autenticação: 509E459DDB70301CA49FA03EC32971975CB43871. Carlos Vicente Bernardoni

Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/159.372-9 e o

código de segurança w0m8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves –
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
28.056.138/0001-21
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/06/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DIVINA COR 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R SAO PAULO 

NÚMERO 
655 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

 
CEP 
95.765-000 

BAIRRO/DISTRITO 
MORRO TICO TICO 

MUNICÍPIO 
BOM PRINCIPIO 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIVINACOROFICIAL@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(51) 8562-8564 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/06/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2020 às 11:41:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

DIVINA COR IND E COM DE CONFECCOES EIRELI, CNPJ 28056138000121, Endereço -
RUA SAO PAULO 655 MORRO TICO TICO BOM PRINCIPIO RS.

11 de Janeiro de 2021, às 11:41:50

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais,
informando o seguinte código de controle: 63d758c0ac283aa3b03acb39ebf9ab00



Certidão Negativa de Débitos - Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PM BOM PRINCIPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Ano/Número: 2021/2

Dados do Contribuinte
Proprietário:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Complemento:

Cidade:
Estado:
CEP:

DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
 28.056.138/0001-21
RUA SAO PAULO                           , 655
SALA 01

BOM PRINCIPIO
RS
95765-000

Bairro: MORRO TICO-TICO

          CERTIFICO a pedido da parte interessada, e as vistas das
informações prestadas pelos órgãos fazendários, que o CONTRIBUINTE
acima identificado, NADA DEVE a esta Prefeitura.
     
    CERTIFICO, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda
Pública do Município, na cobrança de débitos provenientes de impostos,
taxas e multas que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer
tempo. É o que cumpre certificar.

ATENÇÃO:   A VALIDADE DESTE DOCUMENTO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NO PORTAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO.

Av Guilherme Winter, 65 - CEP: 95765-000 - Centro - BOM PRINCIPIO - RS
Fone/Fax: (51)36348100 - Email: auxadm@bomprincipio.rs.gov.br

04/01/2021 03/02/2021Com validade até: 04/01/2021 - 14:07Data impressão:Certidão emitida em:

Dígito Verificador: 8685



Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 49372506191044020949-1; Data: 25/06/2019 10:46:01

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR97097-RIW5;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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http://www.tcpdf.org


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ:  28.056.138/0001-21

 DIVINA COR IND E COM DE CONFEC EIRELI

 RUA SAO PAULO, 655, SALA 01
 MORRO DO TICO TICO, BOM PRINCIPIO - RS

0016074397

Certificamos que, aos 04 dias do mês de JANEIRO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 4/3/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

0025902274



28/10/2020
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 28.056.138/0001-21

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 nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:43:47 do dia 28/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2021.
Código de controle da certidão: B043.D8B3.161D.F9BD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



02/02/2021 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 28.056.138/0001-21
Razão Social: DIVINA COR IND E COM DE CONF E
Endereço: RUA SAO PAULO 655 SALA 01 / MORRO TICO TICO / BOM PRINCIPIO / RS /

95765-000

 
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:19/01/2021 a 17/02/2021 
 
Certificação Número: 2021011906140902887410

Informação obtida em 02/02/2021 16:22:45

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

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 28.056.138/0001-21
Certidão nº: 30840033/2020
Expedição: 19/11/2020, às 13:27:24
Validade: 17/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.056.138/0001-21,
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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 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.jus.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.
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DIVINA COR IND E COM DE CONFECÇÕES EIRELLI ME 

CNPJ: 28.056.138/0001-21 

RUA SÃO PAULO, 655 MORRO TICO TICO  

BOM PRINCÍPIO RS 

DECLARAÇÃO  

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação modalidade EDITAL DE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ RS: 

• a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade 

da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações. 

 

• que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, inciso VII, do artigo 4º da Lei nº 

10.520/2002, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

• que não está suspensa temporariamente da participação em licitação, nem impedida de contratar 

com o Poder Público e que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 

pública, nos termos dos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como 

comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que 

venham alterar a atual situação da empresa, quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal 

e econômico-financeira. 

• para fins do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não possui 

em seu quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

• que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes no Edital e 

seus anexos, e concordamos com todos os termos estabelecidos neste Edital, bem como, às lei, 

decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação; 

• que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 

consolidada pela Lei Federal nº 8.883/93.  

• que não foi apenado com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos. 

• declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

Bom Princípio, 19 de fevereiro de 2021. 

 

RODRIGO WILHELMSEN 

CPF 005.053.550-19 

ADMINISTRADOR 

RODRIGO 
WILHELMSEN:0050
5355019

Assinado de forma digital por 
RODRIGO 
WILHELMSEN:00505355019 
Dados: 2021.02.19 13:09:43 
-03'00'
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