21/08/2020

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

certidAo negativa de debugs relativos aos tributos federais e A dIvida ativa
DA UNlAO
Nome: CUITE CARTORIO 1 OFICIO
CNPJ: 09.285.677/0001-98
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscripdes em DIvida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas allneas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida &s 08:48:40 do dia 21/08/2020 <hora e data de Brasllia>.
Valida ate 17/02/2021.
Codigo de controle da certidao: E389.81CE.F586.57D6
Qualquer rasura ou emenda invalidar£ este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDAO
CODIGO: C5AB.55C0.1167.5416

Emitida no dia 21/08/2020 as 11:23:37

Identificagao do requerente:
CNPJ/CPF: 09.285.677/0001-98
R.G.

Certifico, observadas as disposigoes da legislagao vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste orgao, que o requerente supra identificado esta em situagao
REGULAR perante a Fazenda Publica Estadual, com relagao a debitos fiscais
administrativos e inscritos em Divida Ativa.A referida identificagao nao pertence a
contribuinte com inscrigao ativa no Cadastre de Contribuintes do Estado da Paraiba.
A presente Certidao nao compreende debitos cuja exigibilidade esteja suspense, nem
exclui o direito de a Fazenda Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.
Esta certidao e valida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao,
devendo ser confirmada a sua autenticidade atraves do servigo Validar Certidao de Debito na
pagina www.receita.pb.gov.br.
OBS: Invalida para licitagao no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestagao de servigos de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicagao nao
compreendidos na competencia tributaria dos municipios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraiba, ressalvada quando a licitagao se referir a
prestagao de servigo de transporte entre municipios com caracteristicas urbanas no
ambito das regioes metropolitanas no estado da Paraiba, reconhecida por Lei especifica.

Valida com a apresentagao conjunta do cartao de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.
Certidao de Debito emitida via 'Internet'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
08732174000150
RUA 15 DE NOVEMBRO, 159
FONE: ((8) 3)32-7224
SECRETARIA DE FINANQAS

N°

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

003943

Certificamos, a requerimento da parte interessada, e de acordo com as informagoes prestadas
pelo setor tributario que,
Inscrigao Municipal: 6749/2019
CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOT AS E REGISTROS
Nome:
RUA AV. SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILI Numero: 381
Enderego:
Complemento:
Bairro:
CENTRO
UF: PB
Cidade:
CUITE
CPF/CNPJ:
09.285.677/0001-98
esta quites com os tributes municipais.
Finalidade:
FINS DIVERSOS

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer debitos
que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidao, para
fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ORGAOS.
ESTA CERTIDAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAQAO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.
CUITE 21 de agosto de 2020

Arabela Inat^^e Andrade Silva
(to/Jeuirlinhtito de Trifxiltcio

ARABEEAT

E ANDRADE SILVA

DIRETORA DE TRIBUTACAO

VALIDA POR 90 (NOVENTA ) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO.
NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARA O PRESENTE DOCUMENTO NULO
Emitido por: arabela
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PODER JUDICIARIO
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: CUITE CARTORIO 1 OFICIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.285.677/0001-98
Certidao n°: 20604645/2020
Expedigao: 21/08/2020, as 08:52:46
Validade: 16/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que CUITE CARTORIO 1 OFICIO (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 09.285.677/0001-98, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

