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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor pregoeiro de processo administrativo do pregão presencial

048/2018-PP cujo objeto é a Aquisição de material hidraulico, eletrico e construção pârâ

atenrler a demanda do Fundo Municipal de Saude., juntei nesta data, aos presentes autos.

a Certidão Negativa de Debitos Relativos aos l'ributos Federais e a Divida Ativa da União' da

empresa L. GOMES DA SILVA COMERCIO - ME, mencionado na ata de julgamento do

referido pregão no dia22l05l20l8.

E para constar. lavrei o presente termo que subscrevo.

ltaituba-Pa. 30 de Maio de 201 8.

HOLA DA
Pregoeiro

Port. GAB/PMI n' 133312017



MINISTÉR:O DA FAZENDA
Sãcretaria da Receita Federal do B:asii
Érocuradoria-Geral da Fazenda Necionai

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS R,ELATIVOS AOS TRIBU;3S FE:EãÂIS E Â trlVIDA
A:IVA DÀ UNIÃC

Nome: L GOMES DA SILVA COMERCIO EIRELI
CNPJ: 07.987.901/0001 {8

Ressalvadc c d:reito ce â Faze:1da Naciocal cobrai e insc:eve';i'aisqiler- dívidas ce

responsabilioade do sujerto passivÓ acima identificadc que vieÍem a sei aD-radas é ceÍificadc que

náo constarn pêndências em seu nome, íeiativas a cÍéditos kibutários admr:isl.acios peia secrelaria

ãa Receita Federai cc Brasii (RFB) e ê inscriçóês em Dívida Ativa 3ã ;rláo (DÁ'J) junlc à

Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacionai (PGFN).

Esiacenidâoéválioaparaoestabelecimentomatrizesuasfiliaise.nccascaeentefeGerativo.§atâ
tociosos Orgaos e Íunàos públicos da âdministraçáo direta a ele vinsuladcs. 3eÍere-se à situaçác Cc

su;eito pass-ivo no âmb1c da RFB e da PGFN e ábrange^inclusive as contÍi5uiçóes sociais previsias

;;;;Í;; , a 'd' do parágÍaÍo único cic ari. 1i da:-ei no 8212 ce 24 ãê jL'r''c 
'e'1991'

AacêitaçãodestaceÍtidãoestácondicionadaàVerificaçáodesuaauie;r:3:oâoena,ntei.nel.ncs
êi-,dereços <httP:/ldb.gov.bP ou <http://www.pgÍn.gov bÊ

CeÍidão emitida Eratijitamente com base rla PcrtaÍia Conlunta RFB/PGFN

Ernitida às f i:04:55 do dia 30105/2018 <hora e data de Brasilia>'
n ,,.751 de 2!1.01?§1-4'l i"

valroa ale zot | | izv 1ó.

Código cie controle da certiciáo: 0F1F.99AD.ô9í4.4.441
Quaiquer rasura ou emenda invalidará êste documento
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