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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nome: P H DE MELO SAMPAIO – ME

DO MUNICIPIO BOM LUGAR/MA
Nome: CESANILTON M. SAMPAIO – EPP
CNPJ/ CPF: 05.068.072/0001-94

CNPJ/ CPF: 25.265.215/0001-65
Certificamos que, após a realização das consultas
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é

procedidas nesta Secretaria, não constam débitos inscritos
na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima
identificado.

certificado que não constam pendências em seu nome,
relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/05/2017.

de Finanças do Município de BOM LUGAR/MA e a
inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-

Nº Certidão: 02/17 Data da Certidão: 30/01/2017.

Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas
filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação

fundos públicos da administração direta a ele vinculados.

de

Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB

endereços <http://www.bomlugar.ma.gov.br/dom>.

sua

autenticidade

na

Internet,

nos

e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais
previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação

William Menezes Castro – Secretário de Finanças

de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.bomlugar.ma.gov.br/dom>.

Certidão emitida gratuitamente.
Emitida às 11:22:35 do dia 30/01/2017 <hora e data de
Brasília>.
Válida por 6 (seis) meses.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

William Menezes Castro – Secretário de Finanças

Para consulta a veracidade deste documento acesse www.bomlugar.ma.gov.br – acesse o link DOM
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS

TRIBUTOS DO MUNICIPIO BOM LUGAR/MA

TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome: CESANILTON M SAMPAIO – EPP
Nome: P H DE MELO SAMPAIO – ME

CNPJ/ CPF: 05.068.072/0001-94

CNPJ/ CPF: 25.265.215/0001-65
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e
Certificamos que, após a realização das consultas

inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

procedidas nesta Secretaria, não constam débitos inscritos

passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é

na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima

certificado que não constam pendências em seu nome,

identificado.

relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
de Finanças do Município de BOM LUGAR/MA e a

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/05/2017.

inscrições em Dívida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).

Nº Certidão: 03/17 Data da Certidão: 30/01/2017.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE

filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e
fundos públicos da administração direta a ele vinculados.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação

Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB

de sua autenticidade na Internet, nos

e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais

endereços <http://www.bomlugar.ma.gov.br/dom>.

previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação
de sua autenticidade na Internet, nos
William Menezes Castro – Secretário de Finanças

endereços <http://www.bomlugar.ma.gov.br/dom>.

Certidão emitida gratuitamente.
Emitida às 11:14:03 do dia 30/01/2017 <hora e data de
Brasília>.
Válida por 6 (seis) meses.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

William Menezes Castro – Secretário de Finanças
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