
MINISTÉRIO DA FÁENDA
§ecrekria da Receita Federa[ de Brasil
Proeuradoria€eral da Fazenda l'laeisnal

EERTIDÃ§ PS§ITIVA EOM EFEITO§ §E fiIÊGATIYA OE DÉBITO§ RELATIVO§ AO§ TRIBUTO§
FEDERAIS E A BiITIDA ATIVA DA UMÃO

Nome: tlSC COMEAflO E SEm/ffiOS INDUSTRI§§ LT§A
CHPJ: 2{.027.'17410§0{-i I

Ressal\ado s direi{s de a Fazenda l{aç*onal cokar e inserercr quaisquer dfuidas de responsabilidade da
sujeito passiro eeirna identifieada que üerem a ser apuradas, é eertifieade que:

1. *onetarn déhitçs adrninistrados peia Seeretaria da Reeerta Federal do Brasil {RFB} eom
cxigibilidade suspensâ nes termss do arl. 151 dâ [-ci n§ 5.172, de 25 de outubro de 19S§ -
Çodigo Tributáris Naelonal {.ÇTN), çu o§eto de decisâo judieiaN que deternína sua
deseansideração para fins de certificaçâo da regularidade fiscal, ou ainda não iencidos; e

?. eonstam *os sísternas da Proeuradoria-Geral da Fazende Sla*ional {PGfí!} débitos inscritoe em
Díiida Atirc da Uniáo {DA{J} corn exigibilidade suspÊnsa nÇs t$rnos do art. 151 do tTN, ou
garantidm mediante bens ou direitss, ou conn embargos da Fazenda Pública em proc*ssos de
exeeução fiscal, ou objeto de decisão judicial que detennina sua desconsideração para fins de
certifi eaçâo da regularidade *seal.

Conforme disposto nos a$s. 20§ e 2fi6 do CTill, eete doeurnenlo tern os rnesrnss cf*itos da çertidáo
nêgati\€.

f;sta cedidão ê télida para o estabeleeimento matriz Ê suas filiais e, no câss de enle Íederalirc, para
ttdos os óçãos e fundçs públieos da âdrninistraçãs direta a ele {nçuladçs. Refere-se â situaçâo do
sujeito passíw no âmbito dâ RFg e da FGFN e a-brange inelusiw as centribuiçÕee soeiaís previstas
nas âlíneas 'a'a 'dodo parágrafo *nico dn afi. Í1 da Lei no 8.2'!2, de 24 de julho de 1gg1.

À aceitação deeta cefiidâo está condieionada a rcrificaçãc de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços < http:llrfu . gnu bp ou <http:11»*nnu. pgúr. gou b».

f;ertidão emitida gratui{arnenie oryn base na Fodaria Çonjunia RF§IPGFN no 1.?§Í, de?.!1012014.
Ernitida às 07:35:39 do dia 271051Ê021 <h*ra e data de Brasília>.
Válida atê 2311112ç21.

Código de controle da eertidâo: 31D6.E1AB,C2SÀA7EE
Sualquer rasurâ ü{l ernenda inrelidará estê dsourner}to.
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