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

Nome: LAR SAO CRISTOVAO
CNPJ: 05.753.8721000'1 44

Ressalvado o direito de a Fazênda Nacional cobrar e anscrever quaisquer dívidas dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a seÍ apuradas, é certificado que
náo 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 malriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos 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 julhode 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à vêriÍicação de sua autenticadade na lntêrnet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
Emitida às 15:39:07 do dia 1010712020 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 0610112021.
Código de controle da certidão: 0489.913E.5F4F.0663
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

751 , de 211012014
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CERTIDÂO NEGATIVA OE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIOA ATIVA
DA UNIAO



GOVERNO DO ESTADO DE MÀTO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROC URADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÀO NEGATIVÀ DE DÉBITOS NÚM1777767/2020

CI,JPJ: 05. 75i. 872,/0007-44

Certifico que, verificando os registro6 rel.al,ivos aos contro.Ies de cre-
ditos do Estado, constatou-se, que ate a presente data, não constatn débitos
decorrentes de crédj.tos tributários constituidos, insÇritos ou náo em divl-
da ativa, pendentes de pagamento, de responsabl l i dade da pessoa físlca ou
jurldica acima indicada. F.ica ressa.Ivado o direito de o Estado de Mato
Grosso do Su1 apurar/ constituir, inscrever e cobra! crédltos tributáirios e
não tributários anteriores e posteriores, lnclusive no periodo compreendido
nesta cer:tidão.

Fica acrescentado que o número do CNp.i acima indicado corresponde ao
número informado, sob a re spcnsabi l- idade do próprio solicltante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.

Est.a certidão refere-se a situaÇão fiscal- do contr.ibuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazenda e da Procurado r ia-Ge ra I do Estado.

Certidào expcdiCa con base no arl. 294 da Ler n. 1.810, de
1.997, emlr-ide às 15:55:21 horas do dLa Ae,/A1 /2A2C (hcra e dat,a

dezernbro de
- MS).

Certidão váIida até eeEsenta diàE a costtar da data de sua expedicão.

A autenticidade destà cêrtidão deverá ser confirmada na página da Se-
cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da procuradoria-Geral
do Estado (www. pge . ms , gov. br ) .

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br
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qur'rrcílo oE SETE euEDAS
rjecrelana Municipal de Finanças
uepartamento de Receita Municipal [BRASAOAUX]

N. CERTIDÀo
CONTRIBUINTE

,,{,r,lPJ / CpF

.,.{SCRIÇÀO

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

EMITIDA EM
VÁLIDA ATE

CER.I]DÃO N[GA1'IVA

: 7198-114,í-5352

; LAR SAO CRISTOVAO
: 05.753.872/0001_14

: ó509

: RUA: TIRADENTES, 585 Compt.: eD.077 L.001.
: CENTRO, CEp: 79935_000.
: SITE QUEDAS . MS.
: 06/07/2020 às't8;15:25
:01/09t2020

Ccn,diio .\pcdida !ir thtÚtrer

Â âutetrti.idrdc desrr ceíidio delerá ser coofirmlds na págin. dr Secr.r!.iâ Múnicipit de !-iMnç$.
(hnp:i \1.contr0l..iuÍo:8080/is5onliÍ(rs$rtctrtrrureíricadú.uit(trro)
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Atendendo a solicitaçào efetuada eletronicamcnte, rcssalvado o direito de a Fazcnda pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar,após a emissão desta' a qualqucr t€mpo, clébitos que vcnham a ser apurados e comprovados, a"atifi"u-r" pu.o u, rJcvi6os fins, quc estacenidào referc-se a débitos tributários resrita ao cadastro Fiscal Municipal do cpF ou cNpJ do contribuinte aciÍna identificado. Nãoconstatamos a existência de débitos vencidos, nem registrados çm Dívitla Ativa em nome do contribuinte até a presente data para com a

-{:.11i: 
Publica Municipal A prcsenrc certidão foi emitida de acordo com a dcnominaçâo oficial do contribuintc, tem cficácia até arra oe va oaoe. oesde que sem rasura ou emelda.


