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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPUBLTCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNScRrÇÃo
60.619.20210041 -35
FILIAL

GoMPROVANTE DE rNSCRçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/01 /1 984

NOME EMPRESARIAL

LINDE GASES LTDA

DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

DA ATIVIDAOE PRINCIPAL

20.14-2-00: de industriais

CEP

86.180-970

ATIVA

CÓDIGO E DESCRIçÃO DAS ATMIDADES ECONÔMICAS SECUNOÁRIAS

Não informada

E DA NATUREZA

206-2 - SOCI DE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ROO MELLO PEIXOTO KM 162

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM TAROBA
MUNICIPIO

CAMBE

NÚMERO

3880
COMPLEMENTO

BR 369

DATA DA SITUAÇÁO CADASTRAL

03/1 112005

UF

PR

MOTIVO DE SITUAÇÃO CÀDASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL OAÍA DA SITUAçÃO ESPECIAL

Emitido no dia 0210112014 às íí:50:29 (data e hora de Brasília).

Voltar
Página: í/í

H
KT

A RfB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualizc sua náuina

&

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .183, de 19 de agosto de 2O11.
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MIN§TÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

GERilDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LINDE GASES LTDA
CNPJ : 60.619.202t0001 48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer díyidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. ôonstam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei r* 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Codigo'Tributário Nacional (CTN); e

2. constam nos sistêmas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art.-151 do CTN, ou
garantidos por penhora em processos de execuçáo fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Ce na Portaria Conjunta PGFN/RFB rP a, Oe 0210512007
3111012013 <hora e data de Brasília>.3:

alé 291O412014.
Códi controle da âo: BSBT .247 E.27 F 5.2031

Certidão emitida gratu itamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SINTEGRA

Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná

TDENTTFTCAÇÃO

NPJ: 60.619.202t004'1-35

LINDE GASES LTDA

CadastÍo atualizado até
a data da consulta

lnscrição
Estadua!:

Data/Hora Host CELEPAR
OAlO1l2Ol4 - 17:34t21

61101911-44

*

ENDEREÇO

|uígr"dg,tr.L
tNúr"ro.

E=*

ROD MELLO PEIXOTO

3880 lComplemento:

laairro: JARDIM TAROBA

[úunicipio: CAMBE

F6 1r1410

PR

Itelefone: lt,43)3254-5049

NÃO CADASTRADO

INFORMAçOES COMPLEMENTARES

Principal: 2O142OO - FABRICACAO DE GASES INDUSTRIAIS

lnício das Atividades Irursao
Atual: lHABIL ITADO - DESDE 11/1986

Situação Cadastral: VO. DESDE 11/1986

SPED (EFD, NF-e, CT+):

OBSERVAÇÃOj Os dados acima sáo baseados em informações fomecidas pelo próprio contribuinte cadastrado.. Mo valem

como certidão de sua efeü\ra existência de Éto e de direito, náo são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade
tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Este CNPJ possui outra lnscrição Estadual.
Glique no botão ao lado para consultá-la. Outra lnscrição Estadual

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

M

t

r_
\§*

Maiofes informaçÕes clique aqui





Certidão Negativa de Débitos Tribuüírios e de Dívida Ativa Estadual Page l offleg

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 11235908-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 60.6í9.2021004í-35

Nome: LINDE GASES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os regist1os da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelàcimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias
acessórias.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.faze n d a. p r. g ov. b r

Esta Certidão tem validade Fornecimento Gratuito

&

03t04t2014

r§,
fss

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda.

Coordenação da Receita do Estado

CeÉidão No 11235908-76

Emitida Eletronicamente via lnternet
04112J20í3 -11:22:14

Dados hansmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser:&eCPF:&eCNPJ:60.6... 0411212013
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<» Preleilura Municipal de Camhé nag
SECRETARIA MUNIGIPAL DA FAZENDA

ceRrroÃo euANTo Ros oÉarros A FAZENDA MUNrcrpAL

cnRrI»Ão NEGATIvA DE DEBIToS N'/ANo: 4çt4t20t4

CONTRIBUINTE: 233889 - LINDE GASES'

ENDEREÇO: ROD MELLO PEIXOTO - BR 369

BLOCO:
BAIRRO: LOTE INDUSTRIAL 28-C

COMPLEMENTO: QUADRA 0 - LCITE 7-A KM 162

wtuNtcipto: cAMBE

FINALIDADE : DE APRE

Emitida em: 26/03/2014 Válida até:,

ESTA GERT]DÃO ABRANGE SO

CPF/CNPJ : 60.6 1 9.20210041 -35

No: 3880

CEP:86.'180-970UF

púeLrcos

ICADO E A NÃO EXSTÊNCIA DE

Codigo de Autenticidade: 4656e8ce40c8
Para verificar: http://sgm.cambe.pr.gov.br:8'18O/Autenticacao/certidaoAutenticado

RUA orro cAERTNER, os - cnlleÉ - pR, cEp: 86.18í-3oo
Fone: (43) 3174-2608 I e-mail: iss@cambe.pr.gov.br I site: http://www.cambe.pr.gov.

&

APTO/SALAILOJA:

Conforme disposto no Art. 194 do Código TrÍbutário Municipal - CTMr aprovado pela LeÍ no 454/83 de 2?11211983,
a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de
tributos Mobiliários, lmobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se
trata. Fica ressalvado o direito de o Municipio Ínscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em
levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rêver lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBrTos RELATrvos Às coNTRrBUrçôES pREV|DENCtÁRtAS E Às

DE TERCEIROS

No 011792014-88888202
Nome: LINDE GASES LTDA
CNPJ: 60.619.20210001 48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêvêr quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem
a ser apuradas, é certificedo que constem em seu nome, nesta data, débitos
com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de '1966 - Codigo Tributário Nacional (CTN).

-sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais,
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuiçÕes
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa de União
(DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Sêcrétaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoria-Gerel da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os
mesmos efeitos da certidâo negativa.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 20 de
Jeneiro de 2010.

Emitid 21t01 4
VáIi até 20107 1201 4

Cert gratuitamente

AtenÉo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

6
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Esta certidão é válida para es Íinalidades previstas no art. 47 da Lei no 8.212,
de 24 dê Julho de í 99í, exceto para:
- averbaçáo de obra de constru@o civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferêncie de controle de cotas de sociedade
limiteda, cisão total ou parcial, fusão, incorporaÉo, ou transformaÉo de
entidade ou de sociedade empresária ou simplesi
- baixa de firma individual ou de empresário, conÍorme deflnido pelo ert.931 da

âei lo. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de
..ntidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidâo está condicionada à Íinalidade para e qual foi
emitida e à veriÍicação de sua autenticidade na lntêmet, no endereço
<http:/ 

^rww.receita.fazenda. 
gov. br>
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 6061e2o2/oo4i-3s
Razão SociaI: LINDE GASES LTDA

Nome Fantasia:t-INDE GASES LTDA

Endereco; ROD MELO PEIXOTO-(BR 369) KM 162 38BO / JARDIM. 
TAROBA / CAMBE / PR / 86185.700

O presente Certificado não seryirá de prova- contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuiçÕes elou encargos
devidos, decorrentes das ÇÕes com o FGTS

validadei 10/03/2

Certificação Nú mero= 2O1 4 293523456367

A Caixa Econômica Federal, no llso da atribuiÇão que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 199O, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.

ri

I

lnformação obtida em 14/O3/2O14, às 11 :54:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está ,

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

4 a O8/O4/2O14

&
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PODER ..]UDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERT'IDÃO NEGATIVÀ DE PÉgTTOS TRÀBALHISTAS

Nome: LINDE GASES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60. 6:-9 .202/ O0O1-48
Certidão n" : 4L770L70/201,4

Certifica-se que LINDE GÀsEs LTDÀ (MÀTRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o no 60.6L9.202/0001-48, NÃo coNsTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Con§olidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.44O, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa no L470/2011 do Tribunal Superior do

;:"::t*""' i'"í'ri""""'u"JJ."; 
uã"r'.or'u'ro 

são de re sponsabi r idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizadôs até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente

rNFOR!ÍAçÃO TMPORTATITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhÍstas, inclusive no qoncernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Expediçã o;-16/ üflã"q, às L6 :2e z 02
Validade( f+/07/2OL4l- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expàdtçãs-. --l

Dúvidas e sugestõês: cndtzcst. jus.br
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