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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO

TER]VIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor pregoeiro de processo administrativo do pregào presencial
041/2018-SRP cujo objeto é a Aquisição de equipamentos de eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, informática e moveis para escritórios para atender a demanda do
Fundo Municipal de Educação, juntei nesta data. aos presentes autos. a a Certidão
Negativa de Natureza Tributária Estadual da empresa NOVO LAR MOVEIS E ELETROS
LTDA - ME, mencionado na ata de julgamento do referido pregão no dia 09/05/2018.

E para constar. lavrei o presente termo que subscrevo.

Itaituha-Pa lzl de maio de 2018.

ANDA
Pregoeiro

Port. GAB/PMI n' 1 333/2017
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SERVIÇO GRAIUITO

*.6ri{f.

Nome: NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Inscrição Estadual: 1 5.482.973-0

CNP J : 22.244.205/000 l -55

RessalvadoodireitodeaFlzendaPúblicaEstaduaicobrareinscreverquaisquerdividasde
resoonsabilidade do sujeito p^ti'o ""it" identificado que vierem a ser apuradas' é

;;ffi..d; ;;; r,{Áó 
"cox'sraM, aré a presente data, nendências em seu nome,

relativamenteaosdébitosadministradospelaSecretariaExecutivadeEstadodaFazenda,de
natureza tributária, incritos ou não na Divida Ativa'

A presente Certidão, emitida nos termos do Decre to nj 2'473' de 29 de setembro de 2006 ' 
e

da Instrução Normativa n." ooü, ã" j a. outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a

;il;ã; de;a autenticid"áé, p"il i"t..".t, no portal de serviço da Secretaria Executiva

áá Éri"ã" à" r-enda no endereço eletrônico www'sefa'pa'gov br'

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Emitida às: 14:41:41 do dia I l/05/2018

Válida até: 0711112018

Número da Certidão: 702018080240469-6

Código de Controle de Autenticidade: 87D6F9AF 5ABD l25O '7266EC89 '6354D8FE

Válida em todo território paraense

SERV]ÇO GRATUITO

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão p^oderá' independentede notificação

priri., ,.. .ãúa"'quando, dentro do pàríodo de validad-e forem verificadas as hipóteses

nrevistas no art. 6o da lnstruçao NoÀ'ativa n." 001g, de 5 de outubro de 2006, como também

em decorrência da suspensâo de medida Iiminar'

- A cassação da certidão será efetuada de oÍicio, devendo ser dada a publicidade do fato por

..ià ã. .on.uttu pública no endereço eletrônico www'sefa'pa'gov'br'
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SERVIÇO GRATUITO
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECNETENN OE ESTADO DA FAZENDA

Nome: NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA

inscrição Estadual: 15 '482'973'0
cNPJ" 22.244.205/0001-55 .^- .rí.,iáa< .rê

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual 
-cobrar 

e inscrever quaisquer dívidas de

resnonsabilidade do sujeito í""f"" 
""ãt'" 

identifrcado. que vierem a ser apuradas' ê

::ifiiã.l;ã; 
-- --'ôonãTÃü ãié u p""nt' data' pendências em seu nome'

relativamente aos débitos "dnli"it;;;;"tlla 
Sác'etaria Executiva de Estado da Fazenda' de

".üt.r^ "a" 
oiUu,ária, incritos na Dívida Ativa'

A Dresente Certidão. emitida nos termos do Decreto n'"-2-473' de 29 de setembro de 2006 ' e

da Instruçào Normativa n o 00ü à;'ilõ*bro de 2006' somente produzirá eleitos apos a

"onfirmacào 
de sua autenticid;í' õil;í no Portal de Serviço da Secretaria Executrva

ilili;ffi; ã;J.a" * ána"tço eletrônico www'sefa'pa'gov'br'

Emitida às: l4:41:41 do dia 11/05/2018

Válida até: 0711112018

Número da Certidão: 7020 i 8080240470-0

Código de Controle de lutenticidaAe: A302l3A6 8412ADE4 4DEBF193 F6A363C7

0bservação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão podeú' independente de notificação

orévia, ser cassada quando,0t"tr"ãã pã'f"J" ie validade forem veriltcadas as hipóteses

orevisras no art. 9o ou rrrt rçaiiio]i,ã;i;;." ,iiôi. 5 de outubro de 2006' como também

ã"l Jã."t en.iu oa suspensão de medida liminar'

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

meio de consulta pública no enJereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo tenitório Paraense

SERVIÇO GRATUITO
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