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MINISTERIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERIDÁO NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS ÍFÚBUTOS FEDERAS E À OiVIDA
AnvÂ oa uNtÃo

Nomê: DIVULG GRÂFICA E ET BALAGENS LTDA
CNPJ: 10,635.666/000í-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrâr e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que viêrem € ser apuradas, é certiÍicádo quê
náo constam pendências em seu nomê, relativas a crédiios lributários adminiskados pelâ Secretaria
da Receita Federal do Brâsil (RFB) e a ihscriçôes em Divida Ativa da União (DAu) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacjonal (PGFN).

Esla c€rlidão é válidá pera o eslabelecimento mêtriz e suas filjais e, no câso de ente federativo, pêra
lodos os órgáos e fundos públicos da âdministíêçéo direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passrvo no âmbito dá RFB e da PGFN e abrange lnclusrve ês contributÉes soctais prevrstâs
nas alineás 'a' ê 'd' do parágrãfo úntc! do art. 1t da Ler no 8.212 de 24 de lulho de 1991.

A aceitação desta certidão eslá condicionada à verificaçáo de sua auienlicidáde na Intemêt, nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http:/ rww.pgÍn.gov.bÊ.

Ceíidão emitidê grâtuitamente com base na portâria Conjuntâ RFB/PGFN no 1.751 de 2hOnOÁ.
Emitidê às 1í:38:52 do dia 24lUt2D2O <ho,a e datá de Brasília>.
Válida até 21l1Ol2O2O.
Código de controle da certidâo: 29DA9EC7.C2CF.F29it
Qualquer rasuíê ou emenda invalidará esle documento.
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CAIXÀ
CAIXÂ Ei:ONÔMICÁ FEOERÂL

Certificado dc Regulatidade
do F(iTS - CRF

Inscrição: 10.635.666/0001-70
Razão SocialDIvuLc GRÁFrca E EMBALAGENS LTDÀ

Endeteço! RUA ITAUNA 861/ 5AO fRANCISCO / PÁRN^IBA / pI / 64215-115

A Caixa Êconômicô Federô|, no uso da atribuiçâo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data. a
empresa ãcima adentificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de GaÉntia do Têmpo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servírá de prova contra cobrônça de
quaisquer debitos referentes a contribuições e/ou encargos deíidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

V.lídade 122/ 06 / 2O2O a 21 / 07 / 2O2O

CeÉifacação Í{úmero! 2020062201260349681039

Informação obtida em O7/O7/2O20 tgi44t2!

A utilização deste Certificado para os fins prevjstos em Lei esta
condicionada a verificação dê autenticidade no sitê da Caixa:
www.caixã.gov.br

httss/cohsulta{ÍÍ.6aúa.Oov.bdconsutiáôí/pa ges,,imprêssao jsÍ
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLIIISTÀS

NOme: DIVI]LG GRÀFICÀ E EMBÀLÀGENS LTDÀ (MÀTR]Z E FILIÀIS)
CNP,f : 10. 635. 666 / AAAT --t o
Certidão n" | 15562966/2020
Expedição: o'7 / o'7 / 2a2a , às 19:45:01
valldade: 02/A1/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição,

CETIifiCA-SC qUE DIVT'ÍJG GRÀFICÀ E EUBÀI.ÀGENS ÍJTDÀ (UÀTRIZ B PItIÀIS),
inscrito(a) no CNpJ sob o n. 10 . 6 3 5 . 6 6 6 / O O O 1 - ? O . NÃo colrsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-Ã da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1-2_44A, de ? de julho de 2011. e
na ResoluÇão Àdministrativa n" a4.7O/201,L do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constàntes desta Certidão são de rêsponsabllidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçáo-
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona,se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trâbâlho na
Internet (http: /,/www. tst _ jus.br) .

Certidão emitida gratuitamênte.

flrFoRtrÀçÃo rl@oRTÀNrB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas conseam os dadosneceêsários à identificaÇão das pessoês naturais e jurÍdicas
inadimplenteÉ perante a ,fustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçóes
estabelecidas em sentença condenatória trânsltada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, iÔclusive no concernente aosrecolhimentos prevideneiários, a honorários, a custas. a
emolumentos ou a recolhimentos deCerminados en 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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