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ESTA-DO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

RUT

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A
cRÉDrros TRTBUTÁRros E NÃo TRTBUTÁRtos nsranuAls cERrDos pELA

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND N" 0027050768

Finatidade: CERTIDÃO C0NJUNTA DE prxnÊxcras rnrsurÁnlAs n xÃo rnrnurÁnus ruxro À
sEFAZ E À pce uo ESTADo DE MAT0 cRosso /\,
Data da emissào: 21^tllt20l9 Hora da emissão: 08:3ó:19 v

Nome/denominaçâo do sujeito passivo: EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 10.279.167/0001-97

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processâmento de dados da

CND, da Secretaria de Estâdo de Fazend4 e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de

dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo

I da Portaria Conjunta n" 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua

matÍiz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Malo Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou

integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELÀMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBIToS SUSPENSoS:
I3.360.954-5 . EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES EIRELI

OCORRÊNCIAS No ÂMBITO DA PROCURADoRIA.GERAL Do ESTADO

Não constatada ressâlva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser conÍirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: 20ltzD0l9.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária. mediante requerimento do
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interessado

Número de Autenticaçáo: 22MAL972KKUMT22L !
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

cERrrDÃo NEGATTVA DE DÉBrro - cND 25759 / 2079

RUI ffi

Íipo do Contribuinte
Contibuinte Geral - Pessoa Jurídica

lnsc.içào.282219

c. N.P.J./C.P. F.

r0279167000197Contribuinte
EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES EIRELI

Sit!ação Cadastrâl

LogÍadouro / Númêro / QuadÍa / Lole/ Unidado / CEP
RUA - CAi,48ARA, N": 184, Ouadra: , Lote:, CEP: 78.850-000

gAirÍO:CONDOMINIO RESIDENCIAL VITÔRA Cidado:PRIMAVERA DO LESTE

Validade
21t12t2019 lr

ProtocoloOata Expedição
21t11t2019

N." Oe Autenticidade: 34D.D75 A1C.30B

CertiÍicamos, com fundamento nas informações exaradas no processo Administrativo acima

indicado, nos termos da Lei Municipal no 699 de 20 de dezembro de 2.001, artigos 259,262 e 263 e

as constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e rêssalvado o direito de

a Fazenda Municipal de inscrsver e cobrar as dívidas quê venham a ser apuradas, com referência ao

presente instÍumênto, que em relação ao contíbuinte/imóvel acima identifcado inexiste débito

impeditivo a expedição desta certidão.

Certidão emitida as 09:53:35 do dia 21l11/2019

A autenticidade desla certidâo pode ser conÍirmada na pagina da Secíeiaria de fazenda ou ou na própria Secretaria

Obsêrvação :

lData Protocoto

lxmtzots

V.Íl0qué ttont mont a6 inlomaçô€. dêÊcrit.. nesiâ c.rtidão
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1611212019 Consulta Regularidade do Empregador r.M.s.A.L a.1
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Voltar

CA'XA
CAIx.A ECoNÔMtCA FEDERAL

Inscrição: 1o.279 .167 / OOO|-97

RAZãO SOCiAI:EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA CAMBARÁ 184 QD 4 Lr 19 / COND RES VITORIA / PRIMAVERA Do
LESTE/MT/78850-000

A Caixa Econômica Federal, 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 identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validadê:30/1 1 /2019 a 29/ 12/2019

Certifi cação Número: 20191 13003452044896836

Informação obtida em 16/L2/2OL9 18:36:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. bÍ

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacrf/pagês/consultaEmp.êgador.jsf
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CERTIDÁO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABAIJTIISTÀS

EIRELI
CN PJ: 10.2'79.t67 /0001-97

None: EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES
(MATRIZ E EILIAIS )

CerLidão n': 1"87948531/201.9 /
Expedição: 29/10/2019, às 16:04:36 /
va]idade: 25/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição. /

certifica-se gue ExclÍrLENcE sERvrcE E coNstRucoEs ErREr.r
(tÍÀTRIz E FIÍ.IÀIS) , inscrito (a ) no CNP,J sob o n"

tO.279.L67 /OOOI-97, ltÀo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 207I, e
na Resolução Administrativa no L47O/20tt do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Cêrtidão são de re spons abi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua exped j-ção.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta cêrtidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão enitida gratuitamente.

rNsoR!{AçÀo ruPoRrÀÀt'l[E
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constarn os dados
necessários à identificação das pessoas naturaj-s e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obri,gações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorári,os, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determj,nados em Ieii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbLico do
Trabalho ou Comissão de Concil-iação Prévia.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

cERTtDÃO No: 4802961

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que revendo os registros, EM
ANDAMENTO, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDtCtAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDTCIAL do 1o Grau de Jurisdição do
Estado de Mato Grosso, no período de 5 ANOS NÃO CONSTAM ações a MOVIDAS POR
EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES ElREL|, portador do CNPJ '10.279.16710001-97,
até a data de 2211112O'19.7

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante,
dêvendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e conÍirmada a
autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da
primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:
sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1o grau", informando o número da
certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expediçáo.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 1 0.279.í 67/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
Íesponsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierêm a ser apuradas, é cediÍicado que
não constam pendências em sêu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Fedêral do Brasil (RFB) e a inscriçôes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente federalivo, para
todos os órgãos ê fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-sê à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://íb.gov.bÊ ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com b?§b na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014
Emitida às 16:07:24 do dia 2911012019 <hoÍa e data de Brasília>.
Y álida até 2610412020 .
Código de controle da ce(\d-ao: 4C61.6909.C354.19C1
Qualquer rasura ou emenda invalidará estê documento.
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