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MINISTÉRIo DA FAZENDA
Sêcretaria dâ Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO
Nome: VAGNER JOSE DOS SANTOS ALVES
CNPJ: 08.629.8021000'l -77

Ressalvado

o

direito

de a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dÍvidas de

re_sponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que viêrem 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 IDAU) iunto
Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (pGFN).

à

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente fedêrativo, para
todos os Órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociats právistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 daLei n 8.212,de24de julhode1991.

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

nos

certidão emitida gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN no 1 .7s1, de zt1ot2o14
Emitida às 08:38:20 do dia 3110812020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2710212021.
Código de conlrole da certidão: 648D.08D8.0F10,3088
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta
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seryicos. receita.fazenda.gov. br/Servicos/certidao/CNDConlunlatnteíEmilecer|daolnternet.asp?Tipo=.1&N
l=08629802000177&passagens=O
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO
CODIGO: E12A.EBEC.21EE.1 6DF

Emitida no dia 2410812020 às 16:24:45

ldentificação do requerente:
cNPJ/cPF: 08.629.802/0001 -77

R.G.

:

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação

REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identificaçâo não pertence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da ParaÍba.
A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.
Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www.receita.pb.gov.br.

OBS: lnválida 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 no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no
âmbito das regiôes metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrieão no CPF ou no CNpJ da
Secretaria da Rêceita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'lnternet'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
08778755000'123
RUA GAMA ROSA, 58
FONE: (83) 33ô9-1037
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

No

c ERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

ooo123

Certificamos, a requerimênto da parte interessada, e de acordo com as informaÇóes prestadas
pelo setor tributário que,
f

nscriÉo Municipal: 354U2013

NOME:

EndeÍeço:

SERVIçO NOTARIAL E REGISTRAL WAGNER JOSÉ DOS SANTOS ALVES
Numero: 28
RUA CÂNDIDO PINHEIRO DE

ABREU

Complemento:

Bairro:
CENTRO
Cidade: ARARA
CPF/CNPJ:

UF: PB

0A.629.A0ZA001-77

está quites com os tributos municipais.
Finalidade:

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos
que venham a Ser posteriormente apurados. DO que constar, passamos a presente certidáo, para
fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ORGAOS.
ESTA cERTtDÃo REFERE-SE EXcLUSIVAMENTE A srTUAçÃo Do coNTRtBUtNTE No
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,

AMBlro DESTA

ARARA 26 de agosto de 2020

DRO CELESTINO
DIRÉTORA DO DEP

TRrBUÍos

E ARRECARDAÇÃo

Rayssa Pedro Celestino
aPF

-

t_

J

f4i.005.634-54
.l ,i.!t c,e Íributo-!

VÁLIDA PoR 90 (NOVENTA ) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.
Emttido por: rayssa

Página l. <ir:
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PODER JUDÍC]ARÍC
JUSTIÇA DO ÍRABAIHO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBAIHISTÀS
Nome: VÀGNER JOSE DOS SANTOS ALVES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08 .629.802/AA0L-11

certldão n":

2A792161 /2A2A

Validade : L9/02/2A21 - l8O (cento e oj-tenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-sequeVÀGNERJosEDossÀNTosÀLVES(MÀTRIZEEILIAIS),
inscrito (a) no cNPJ sob o no 08 .629.502/OOO1-7?, NÀo coNsTÀ do Banco
Nacional- de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 20LL' e
na ResoluÇão AdminÍstrativa n" 141 A/20LL do Tribunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos
TrÍbunais do Trabalho e estão atuaflzados até 2 (dois ) dias
anteriore s à data da sua expedição'
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos/ agências ou filiais'
A aceitaÇão desta certldáo condiclona-se à verificação de sua
autenli cidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
rnternet (http: / /www. tst. jus.br) .
CertÍdão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

DoBanCoNaCionafdeDevedoresTrabalhistaSCon§tamosdados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sêntença condenatória transitada em julgado ou em
inclus ive no concernente aos
acordos j udiciais trabalhistas,
a honorários, a custas ' a
r:ecof h j-men.tos previdenciáríos,
emoLumentos ou a recolhimentos deLerminados em fei; ou decorrentês
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia'
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