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L)ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

TERMO DE JUNTADÀ DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor pregoeiro de processo administrativo do pregão presencial
040/201S-SRP cujo objeto e a Aquisiçâo de equipamentos de eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, informática e moveis para escritórios para atender a demanda do
Fundo Municipal de Assistência Social de Itaituba, juntei nesta data. aos presentes

autos. à a Certidão Negativa de Natureza Tributária Estadual da empresa NOVO LAR
MOVEIS E ELETROS LTDA - ME, mencionado na ata de julgamento do relerido pregão

no dia 07105/2018.

E para constar. lavrei o presente terrno que subscrevo.

Itaituba-Pa 14 de maio de 2018.

Port. GAB/PMI n' 1333/2017

NISON AGUIAR HOLANDA
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DÉ NaruRrza rmnurala

Válida em todo território paraense

SERVIÇO GRATUITO

Nome: NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA

I nscrição Estadual: 15.482'973-0

CNPJz 22.244.205/0001-55 ,:. :-,^^ À

RessalvadoodireitodeaFazendaPúblicaEstadual.cobra;einscrever;uaisquer.jrvidasde
resoonsabilidade do sujeito p'Iti"" 

-"t*" 
identificado que vierer' a ser apurrdas' e

::'Jtiiffi:;"' rlíõ"'ôôx'siautr, até a presente .data' 
pendênc:as em s"u nome'

relarivamenre aos débitos "d-i"l;;"ã"r 
p;la Sàcretana Executiva de Es.ac,.: da F;zenda' de

"ít"..r, "iUrtltla, 
incritos ou não na Dívida Ativa'

A Dresente Certidão, emitida nos termos do Decreto n'o2473' de 29 de sete:nbro cc 2006 ' e

da hstrução Normativa rr'' oO iS", ã"J ;" Outubro de 2006' somente produzirá efcitos após a

confirmacão de sua autenticid;á;';L;t;;tt' no Ponal de Serviço da Secretaria Executtva

il'i.t"íJã" i-."a; .ndt"ço ittt'o'ico www'sefa'pa' gov'br'

Emitida às: 14:41:41 do dia 11/05/2018

Válida até: 0711112018

Número da Certidão: 702018080240469-6

Código de Controle de Autenticidade: 87D6F9AF 5ABDi250'7266EC89'6354D8FE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá' independente de notificação

prévia, ser cassada quando, dt*";;;ãã; ãe validade forem verificirdas as hipóteses

orevistas no art. 6. da Instruçã" ri"*ffi;;:0nió;à; 5 de ourubro de 2006. como rambérn

ã. i".on'cn.i" aa suspensão de medida Iiminar'

- A cassação da certidão será efetuada de oficio' devendo^ser dada a pubiicidade do fato por

meio de consulta pública no tnãtitço eletrônico www'sefa'pa'gov'br'
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httpsr/apP.sef a.pa.gov'bÍ/emissao-certidao/êmitiÍCertidao 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECúTARIA DE ESTADO DA FAZENDA

,.,,

CERTIDAONEG ,luva oo x.rrunnza x O TRIBUT,{RIA

Válida em todo terriório Paraense

SERVIÇO GRATUITO

Nome: NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA

InscriÇão Estadual: 15 '482'973'0
CNPJ;22.244.205/0001-55 .-..-- ^i. i.i.c dê

RessalvadoodireitodeaFazendaPúblicaEstadual-cobrareinscreverq:aisquertjivitiasde
resoonsabilidade do sujeito i'"ãf"" 

-tt''" 
identifrrcado. que vierem 'r ser apuradas' é

::.i#:iJ,;";;; Naõ-'cou'siÃü' até a. presente data' pendênc;-s "m 
seu 

',ome'

relativamente aos débitos ua,ni'l'i'ão' ptla Sácretaria Executiva de Es::dc da Fazenda' oe

,ãú.ru ta" oiUutaria, incritos na Dívida Ativa'

A Drssente Certidão, emitida nos termos do DecÍeto e: L473' de 29 de setembro dc 2006 ' e

da lnsmrção Normativa 
"'001;", 

;;';;t-óurub'o de 2006' somente pro-rzirá efeiios após a

confirmaÇão de sua autenttctotá;' ;tL lnternet' no no"rtat- 
!1.serv 

ie o da Secrctarta :\ecuirva

;:'ffi;ü;;;d, no endereço Lletrônico www'sefa pa gov br

Emitida às: 14:41141 do dia 11/05/2018

VáIida até: 0711112018

Número ila Certidão: 702018080240470-0

Código de Controte Oe eutenticiàade: A30213A 6'8412A'DE4'4DEBFi93'F6A363C7

:,t:?.ffiT" regislação pertinente a presente c'Tlg:: p.*::'.;:::fl:f::1':ffi::.'l:'i'n'"
orévia. ser cassada quando, d#il;!ã;il;ãt "tri{a9p';'n 

veriÍ-tca:as as hipóieses

nrevistas no art. 9o da Instruç;"üo-"á";i;;'' õors' at 5 de ourubro de 200ó' como também

ãããã*íer"i" aa suspensão de medida liminar'

- A cassação da certidão ssrá efetuada de oÍicio' devendo ser dada a pubiicidade do fato por

meio de consulta pública no t"ã;ttr eletrônico www'sefa'pa'gov'br'

https J/app.sefa.pã gov br/emissaocertidaoiemitiÍCetidao'action
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