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COMPROVANTE DE II,ISCRIÇÃO E DE SITUÂçÁO CÀDÀSTRAI

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

ConÍra os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provide

atualização cadastral.

A inÍormação sobre o porle que consta neste comprovanle é a declarada pelo contribuinte.

Aprovâdo pêla lnstruÉo Normetiva RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL OA PESSOA JURíDICA

FRÀNCISCO OAS CHÀGAS !1EIRA SERVICOS GRAFICOS

SIEARÍ GRAFICA E EDITORA

18.t13{,2 -lúpEssão d€ livros, rcvislas e ourá! poblicaçôê. p€nódicãs

18.'13{'99 -lmprcssão dê mtêri.l parà oulros usos
13.'13{{l -lhprcssão de mlênd párã uso publi.it ío

213-5 - Emprcsário (lndividuâl)

R AIMORES

54.215-333

SIÊRTGE.fl NANCEIRO@HOTMÀIL.COM (36)3323-4172
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MINISTERIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita FedeÍal do Brasil
Procuradoriã-Geral da Fazenda Nacional

CERÍDÃO NEGANVA DE DÉBITOS RELAI1VOS AOS TRIBUTOS FEOERAS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERVICOS GRAFICOS
CNPJ: 00.909.26210001 -73

Ressalvado o drÍeilo de a Fâzenda Nacional cobÍar e rnscrever quâisquer dívidas de
responsabildadê do sujeito passivo acima rdentíficado que vierem a set apuradas, é cêÍtificâdo que
náo conslam pendências em seu nome, relativas a crêditos tribulários âdmrnistrados pela Secretariê
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscÍiçóes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) iunto à
Procuradona-Geral da Fazênda Nâcional (PGFN).

Esta certidâo ê válidâ para o estabelêcimênlo matriz e suâs filiáis e, no cáso de ênte fedêrátivo, pára
todos os órgáos e fundos públicos da admrnistrâÉo direta a ele vinculados. ReÍere-se â situaÉo do
suieito pâssivo no âmbito da RFB ê dâ PGFN ê abrange-rnclusrve âs conlíibuições socrais p.evistâs
nas álineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art 11 deLern"8.212 de 24 de lulho dê 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endeÍeços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http:/^/vww. pgÍn. gov. bÊ.

Cêrtídão êmitida gratuitamente com base na Portariá Conlunla RFB/PGFN no 1.751, de 2í o/2014.

Emitida às 15:32:45 do dia 29/06/2020 <hora e dáta de Brasílie>.
Uálida alé 2611212020.
Código de controle da certidáo: Ê270.tXS4.3O42.87r4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulla Rêgulaidadê dó Empregador01talQ02a

084

CÂl'.4
Certiíicado dr Regularidade
do FGTS - (lRF

Ins€rição! 00.909,262100o1-73
Râ2ão SociãIfRANCISCo DAS CHAGAS VIÊIRA SERVICOS GRÂFICoS I,IE

Endereço! RUA aIMoREs 243 / PINDoRAMA / PÁRNAIBA / PI / 64215-370

A Caixâ Econômica Êederal, 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 identificãda encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Gârantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não seruirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes â contribuições e/ou encàrgos devidos,
decorientes das obrigações com o FGTS.

v alidadet2sl0612O2O a 24lO? /2O2O

CertiÍicação Número: 2020062502483289393308

Informação obtida em 07 /O7/2o20 20:16:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixai
www,caixa,gov.br

httss //consultâ-c.1.@i!a.gov brcúsunâ.ií&a0êM.npE66ao jsí



CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS ?RÀBÀI,HISTÀS

Nome: FRÀNCISCO DÀS CI{ÀGÀS

FILIÀIS )

CNPJ: 00.909.262/00A1-73
Certidão n". 1,5563sA7 / 2A2O

Expedição: a7 /a7 /2o2a, às
Validade: a2/ at/ 2027 - rga
de sua expedição.

VIEIRÀ SERVICOS GRÀFICOS (MÀTRIZ E

2A:t3:02
{cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que FRÀIrcrgco DÀs cEÀGÀs vrarRÀ sERvrcos cRÀFrcos 0íÀTRrz B

rrrJrÀrs), inscrito(a) no CNPJ sob o n" o o . 9 o 9 . 2 6 2 / o o o 1 - ? 3 . NÃo coxsTÀ
do Banco Nacional. de Devedores Trabalhistas.
ceÍtidão emitida com base no art. 642-A da consolidaÇão das Leis do
Trabalho. acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho dê 2011, e
na ResoluÇão Àdministrativa n" 14'70/2Oa1 do Tribunal Supêrior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal.ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pêssoa jurídica, a Certidão atesta a empresa êm rê14ção
a todos os seus estabelecimêntos, agências ou fj"1iais.
À âcêitaÇão desta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua
autenticidadê no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: //www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamentê.

rNFOR!íÀçÃO {PORTÀ.![IE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturaj-s e jurídicas
inadimplentes perante a ilusLiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença côndênatória tÍansitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os prevldenciários, a hoÊorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determlnados em 1ei; ou decorrentes
de execução dê acoÍdos frrmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou comissão de Conciliação Prévia.
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