
CERTIDÕES

Informações Cadastrais

Tribula Regional Federal

Justiça Federal de Pernambuco

Certidão Conjunta - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a

Divida Ativa da União

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Débitos Trabalhistas

OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse público

Certidão negativa de Débitos Fiscais e Regularidade Fiscal

Certidão negativa de Débitos Fiscais

DIRF -Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

ITCM D- Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação.

Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos

NGO Source

FINALIDADE/BENEFÍCIOS

Emitida pelo Ministério da Fazenda

Diagnóstico Fiscal que detecta irregularidades nos controles da Receita

Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida pelo Poder Judiciário (Certidão Negativa de Distribuição)

Ações E Execuções(Natureza Civil, Fiscal e Criminal)

Emitida pela Receita Federal ; Secretaria da Fazenda e procuradoria
Refere-se a não pendências relativas a créditos tributários pela Receita

Federal; Inscrições na Dívida Ativa da União pela Fazenda e às

contribuições previdenciárias e as contribuições devidas por lei a

terceiros oela Receita/Previdência.
Emitida pela Caixa Económica Federal

Atesta que a organização encontra-se em situação regular perante o

FGTS

Emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Certifica que a organização não consta do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas
Emitida pelo Ministério da Justiça
Certifica que a organização seja de Interesse Publico, possibilita

recebimento de recursos do governos e permite que seus dirigentes

sejam remunerados.
Emitida pela Prefeitura do Recife

Licença do Bombeiro da filial

Permite o funcionamento da organização no determinado endereço.

Está regular fiscalmente até

Emitida pela Secretária da Fazenda Estadual

Emitida pela Prefeitura do Recife

Ministério do Trabalho anualmente .

Informações salarias dos funcionários.

Receita Federal anualmente .

Informações salariais dos funcionários, consultores PJ e PF do imposto

de renda.

Secretaria do Estado dos Negócios da Fazenda Coordenadoria da

Administração Tributária - CAT

Emitida pela secretaria da justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo

E D Certificado Baobá

BAOBÁ

Sim

Não tem validade, a qualquer momento

sim

Sim
Sim

sim válida até 09/06/2018

Sim

Válida até 11/03/2018

Sim

Válida até 13/08/2018

Sim

Indeterminado

Sim
Válida até 20/10/2018

Válida até 20/10/2018

Válida até 15/05/2018

Válida até 07/04/2018

Sim
Todo mês de fevereiro

Sim

Todo mês de fevereiro

Válida até 13/06/2018

Válida até 05/07/2018

Válida até 31/1 2/201 8
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL
CNPJ: 13.674.255/0001-81

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:43 do dia 11/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2018.
Código de controle da certidão: B14E.3C4A.F17E.188C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/cndconjuntainter/Emite... 11/12/2017



https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPap..

CAI
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13674255/0001-81
Razão Social: BAOBÁ FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL
Endereço: RUA DA AURORA 555 / SANTO AMARO / RECIFE / PE / sooso-ooo

A Caixa Económica 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: 10/02/2018 a 11/03/2018

Certificação Número: 2018021005105475159548

Informação obtida em 15/02/2018, às 11:54:58.

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

de 15/02/2018 10:5



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 13.674.255/0001-81
Certidão n ° : 144631787/2018
Expedição: 15/02/2018, às 11:56:40
Validade: 13/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e B A O B Á - F U N D O P A R A E Q U I D A D E R A C I A L

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n°
1 3 . 6 7 4 . 2 5 5 / 0 0 0 1 - 8 1 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Traba lh i s t a s .
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrat iva 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 a tua l izados até 2 (do i s ) dias
anter iores 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 acei tação desta cert idão condiciona-se â ver i f icação de sua
autent ic idade no porta l do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalh is tas constam os dados
necessários à ident i f icação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos jud ic i a i s t r aba lh i s t a s , inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i a r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE
BOMBEIROS / ATESTADO DE REGULARIDADE

Válido até 20/10/2018

Protocolo n°: 1710100110341 Projeto de Incêndio n°:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado
atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor
no Estado de Pernambuco.

Razão Social: BAOBÁ FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL

CPF/CNPJ: 13.674.255/0002-62

Atividade Económica Principal: 9430800 - Atividades de associações de defesa de
direitos sociais

Endereço: Rua da Aurora, n° 325, SALA 103 - CEP: 50.050-000

Bairro: Boa Vista

Área: 49.62 m2

Observações:

Município: Recife - PE

Risco: COMERCIAL

Vistoriador: 3° SGT ALEXSANDRO MELO DE OLIVEIRA

Deferido por: MAJ ADRIANO CAJUEIRO DE FARIAS Chefe do: CAT / RMR

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C006806a973f94e2

Atenção:

• A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de
Bombeiros, no endereço www.bombeiros.pe.gov.br.

• Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer
irregularidade.

• Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: 162 ou (81) 3183-0815.

Emitido via Web, posição em 20/10/2017

http://www.intranet.bombeiros.pe. gov.br:8001 /saconline/sacbm_grid_atestado_regula... 20/10/2017



SECRETARIA DA r

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000005052594-17 Data de Emissão: 15/02/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 13.674.255/0001-81

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o requerente acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual. A referida
identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até 15/05/2018 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos
municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Página 1 de 1
Emitido em: 15/02/2018 11:07:05



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Gerência Geral Tributos Imobiliários
Unidade de Arrecadação e Cobrança

N°da Certidão
137729439

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

2. CMC

485 .051-3

4. CNPJ/CPF

13 . 674 .255 /0001 -81

1. Denominação Social/Nome

BAOBÁ FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL

3. Endereço

RUA DA AURORA, 325 APTO 0103 EDF ÉBANO
BAIRRO BOA VISTA, CEP 50050-000, RECIFE-PE

5. Atividade Económica

9430-80-0 ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
9499-50-0 ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e na conformidade com os registros cadastrais
/ fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está
regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos
municipais.

7. Ressalva

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua
autenticidade deverá ser conf i rmada na página www.recife.pe.gov.br/certidao/autenticidade.

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

0 6 4 . 3 0 7 9 . 6 1 2 6

10. Expedida em

R e c i f e , 15 de FEVEREIRO de 2018

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

07 de FEVEREIRO de 2018



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E

DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD

N° do Protocolo
1000041-838120/2016
Data do Protocolo
14/09/2016
N° do Processo
IS0125515
DRTC II

Posto Fiscal
PFC-11-LAPA

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Entidade

BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL

CNPJ:

13.674.255/0001-81

DDD

011

Telefone

98872-7295

E-mail

Logradouro (rua, avenida, praça, etc.)

Rua Marquês de Itu

Bairro ou Distrito

Vila Buarque

Número

95

CEP Município

01223-001 São Paulo

Complemento (andar, sala, etc.)

Conjunto F

UF

SP
Representante da Entidade RG CPF

Selma da Costa Moreira 33.458.442 213.964.238-42

Declaro que a isenção da Entidade acima identificada, relativamente ao Imposto Sobre
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, encontra-se
reconhecida pela Secretaria da Fazenda nos termos do art. 7° do Decreto 46.655/02.

A presente Declaração terá validade para o período de 14/06/2017 a 13/06/2018, salvo se
ocorrer qualquer alteração nas condições legais ou requisitos necessários ao benefício.

Local
São Paulo, DRTC-II

Data
14 de junho de 2017

Inspetor Fiscal de Atendimento
DAVID APARICIO KÒHLER

Assinatura



CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE ENTIDADE PROMOTORA DE DIREITOS
HUMANOS, PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO DECRETO N° 46.655/02

CERTIFICADO N° 790

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL

CNPJ:
13.674.255/0001-81

BAIRRO:
Vila Buarque

REPRESENTANTE DA ENTIDADE:
Selma da Costa Moreira

LOGRADOURO:
Rua Marquês de Itu
MUNICIPIO/UF:

São Paulo/ SP
R.G.:

33.458.442 SSP/SP

NUMERO:
95 - conj. F

N° DO PROCESSO SJDC:
001892/2016

CPF:
213.964.238 -42

Declaro que a entidade acima qualificada preenche as condições para ser reconhecida como Entidade
Promotora de Direitos Humanos, para os efeitos do disposto no Decreto n° 46.655/02.

A presente Declaração terá validade para o período de 06/07/2017 a 05/07/2018, salvo se ocorrer
qualquer alteração nas condições legais ou requisitos necessários para o benefício.

São Paulo, 6 de julho de 2017.

IAS ROSA
sã da Cidadania

MARClOifERNANDO
Secretário da Justiça e d;



December 5, 2017

Dear Equivalency Determination ("ED") Applicant: BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL ("BAOBÁ

FUND FOR RACIAL EQUITY")

We appreciate your responsiveness to NGOsource's ED process. We are pleased to inform you that we

have completed our analysis. We were able to certify that your organization is equivalem to a U.S. public

charity. An ED certificate for your organization is now available in our repository.

BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL ("BAOBÁ FUND FOR RACIAL EQUITY")'s Equivalency

Determination certification is valid through December 31, 2018.

Other U.S.-based funders that are members of NGOsource can use the information we gathered as well

as our legal analysis. That means less paperwork, less repetition, and less hassle for your organization. If

an ED is needed again, we can provide a certificate for the funder within one business day - without your

havingto go through this effort again!

We encourage you to inform your U.S.-based funders that you have completed an ED with NGOsource.

Do4ng"SO may help you get funding faster and more easily. NGOsource certifies EDs for U.S. grantmakers,

só th£ grantmaker can meet their tax compliance requirements and give to your NGO with fewer

restriçtions.

ast: The initial process can be completed in four to six weeks. After your NGO hás done an ED one time

with^GOsource, and if your ED hás not yet expired, NGOsource can send itto other grantmakers within

one business day. That's fast!
i

Less tytork, Less Paperwork: Now that your NGO is certified by NGOsource, additional U.S. funders can

receive a copy of your ED certificate without more work for you. AH the information gathered from your

organization and legal analysis can be reused.

TELLVOUR FUNDER ABOUT NGOSOURCE!

You may want to tell your U.S.-based grantmakers about your organization's ED certificate available with

NGO&ource só that they can request a copy as well. Our team would be pleased to speak with them and

answer any questions they might have.

As an"NGO with an equivalency determination (ED) certification with NGOsource, you are also eligible to

use this code [attached] on your website to let others know about your status. This is helpful to display

bpth during your validity period and to let funders NGOsource hás an ED for you on file once it hás expired.

Pleasiç n°te that any future U.S. funders must still go through NGOsource to access the ED for your
organjzation.

rf ypKtare interested, we encourage you to ask your organization's website administrator to embed the

HTML code provided onto your website. When an individual clicks on the badge on your site, he or she

will b^ Jed to this informational page describing how the badge works.



To post the "Equivalency Determination on File" badge on your page, embed this code wherever you want

your badge to appear. Please note that in order for the badge to work, the code must not be altered and

must be embedded using source HTML format.

If you choose to post the badge on your website, please follow these guidelines:

• Use the badge as provided, without alterations.

• This badge exists solely for your purposes as an organization with an ED in the NGOsource

repository. Please do not share the badge code with another organization.

Feel free to email if you have any questions or concerns.

We wish your organization ali the best!

Regards,

NGOsource

NGOsource

NGOsource. a project of the Council on Foundatlons and TechSoup. helps U.S. grantmakers streamline their international giving
through easier equivalency determinations.



http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CN...

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

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

Nome: BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL
CNPJ: 13.674.255/0001-81

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 'a1 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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:43 do dia 11/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2018.
Código de controle da certidão: B14E.3C4A.F17E.188C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

de i 11/12/201714:25
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que, na qualidade de

representante legal ou portador legalmente autorizado, retiro o Certificado de

Entidade Promotora de Direitos Humanos, expedido por esta Secretaria da

Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

Declaro, ainda, ter pleno conhecimento dos procedimentos e prazos

para requerimento da prorrogação da validade da certificação ou para formulação

de novo pedido, nos termos da Resolução SJDC n° 053, de 11 de outubro de 2012:

Artigo 2° - Para obtenção do "Certificado de Reconhecimento de
Entidade Promotora de Direitos Humanos" de que trata o artigo 2°
da Resolução Conjunta SF/SJDC 001, de 5 de dezembro de 2002, a
entidade interessada deverá requerer sua emissão junto ao
protocolo geral da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania,
conforme modelo previsto no anexo I, instruído com cópias
reprográficas dos seguintes documentos:
I - estatuto social registrado no Cartório de Títulos e Documentos
e sua última alteração;
II - ata da última eleição da diretoria e sua alteração, devidamente
registrada;
III - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
- CNPJ;
IV - balanço e demonstrativos de resultado dos 3 (três) últimos
exercícios, com relação discriminada de despesa da entidade ou,
se for o caso, de período inferior, na hipótese de a constituição da
entidade não atingir tal período;
V - relatório de atividades da interessada, referente ao ano
anterior à data da solicitação;
VI - comprovação de inscrição no Cadastro das Entidades de
Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo, nos termos
do Decreto Estadual 57.234, de 15 de agosto de 2011.
§3° O Certificado de Reconhecimento de Entidade
Promotora dos Direitos Humanos terá validade por l (um)
ano, podendo esta ser prorrogada, desde que requerida no
prazo de 3 (três) meses antecedentes ao seu vencimento.

São Paulo, 2SD l O9 /

Nome Completo:

RG.

CPF.


