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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

i Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉSITOS RELATIVOS AOS TRIBUTos FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAo

Nome: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 05.629.741/0001-50

Ressalvacc o direito de a Fazenda Nacional :oorar e inscrever qua squer civ das de
responsabilidade do sujesto passivo acima identificado que werem a ser apuradas e cesificado que
não constam pendências em seu nome relat=vas a creoitos moutanos ad11inistradospela Secretana
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscações em Divida Attva da União IDAU) Junto à
Procurador a-Geral ca Fazenda Nacional (PGFN)

Esta cedidho e válida para o estabelecimento matoz e suas filats e. no caso de ente federativo para
todos os orgãos e fundos oubucos da adm rus:ração direta a ele vinculados Refere-se a s tuaçäo do
sujette passivo no ambito ca RFB e da PGFN e abrange inc ustve as contnbuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd do paragrafo uruco do art 11 da Lei n° 8 212 de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certicão esta condicionada a venticaÇáo de sua autenbcadade na Internet, nos
erdereços <http :Mb gav br> ou <http //www opfn gav br>

Cert dâo emitida gratuitamente corn base na Portana Conjunta RFB/PGFN n°
1 751. de 2/10/20 14

Eminca as 09 41 03 do cia 25/09:2018 <hora e data ce Brasila>
Vahda ate 24/03/2019
Codigo de contrale da certidão 8FC6.7143.0209.8926
Qualquer resura ou emenda irvahdara este documenta

O



> Receita Federal
CERTIDAO

Confirmação de Autenticidade das
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidäo

CNPJ : 05 629 741/0001-50
Data da Emissäo :

25:09:2018
Hora da Emissão : 09 41 03

Código de Controle da Certidäo : EFC6 163 02 9 8926

Tipo da Certidäo : Negalva

con dão Negativa emmda em 25/0900 cm validade ate 2CO 2019


































































































