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https :〃servicos.re∞ita. fazenda. gowhr/servi cosfonかeva/Cnpj reva_...

REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASlし

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

COMPROVANTE DE INSCRICÅo E DE SITUACÅo

CA DASTRAL

C6DIG°EDESCR-CfoDASAIMDADES各CONowCASSECUNDAR唯 
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Ap「OVado pela Instru9§O Nomatjva RFB nO l.863. de 27 de dezembro de 2018.

Em舶O nO dja 23ro812021 as = :4o:19 (data e hora de Brasma).



Certjd如de Situa街o FiscaI nO OO1697O189

Iden鯛ca蟹odo徹uIa「dacemd釜o: 

Nome:　　　SEGINFORMA¶CALT0A 

Ende「e9O:　RUAT旧AD削TES,1:鳩0 

cENTRO,lTAQul.RS 

CNP」:　　14.279.98α0001_伯 

Certjficamos que. aos o8 dias do mes de JU」HO do ano de 2021’reVendo os bancos de dados da Secre-a「ia da Fazenda, O titula「

譲輔講guinte sltuapaO:

Des筒i鈎O dos Debitos/Pend台ncIaS:

Esta certid割o NÅo巨VA山DA para ∞mP「OVa「;

a) a quita9aO de t軸tos devidos mensalmente e declarados na Declara辞O Anual de SimpIes Nacional (DASN) e no

Programa Gerado「 do Documento de Arrecadacao do Simples Naciona一(PGDAS-D) pelos oont輔ntes optantes peio

Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e ext申yudicidI cle invent緬o・de arro'amento・ de separa9aO, de div6「cio e de dissolueao de

面約estavel, a qujta錠O de lTCD」faxa Judic輔a e汀B一・ naS hip6teses em que este imposto seja de competencia

estaduai (しei nO 7.608伯1).

No caso de doa亭さO・ a Ce嗣轡O de Qujta儲O doけCD deve acompanha「 a Ce間約de SjIua錠o Fjscal.

Esta ∞軸dao cons軸-Sさem meio de prova de existencia o…aO’em nOme do inte「essado, de debitos ou pendencias

「elacjonados na lnstru9aO Noma小偽n0 45/98, TituIo lV, Cap血lo V, 1.1.

A presente ∞rtidao nao eIide o d圃O de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Su- pro∞de「 a posteriores

Ve珊cae6es e vir a ∞brar, a qlIaIque「 tempo, C「6dito que seja assim apurado.

Esta certid各o 6 v訓da ate 8侶12O21 ,

Certidao expedida g「atuitamente e ∞m base na -N′DRP nO 45′98,Titu-o -V, CapltuIo V.

Au語間ca鋒0: 0026855388

A aut飢ticidade deste documento deve〇台ser co=fimada em IlttPS:〃www.sefaz.「s,goV.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
CGM: 74875 - Nome: SEG INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 14279980000118 RG: Insc. Est.:0670062740
Endereço:  , /
Bairro: 
Cidade: / CEP:

IDENTIFICAÇÃO DO ALVARÁ
Inscrição:340995
Razão Social:SEG INFORMATICA LTDA - ME
Endereço:TIRADENTES, R, 1380/ - BAIRRO CIDADE ALTA
Atividade:COM VAREJ ESPEC DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO

Certifico a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta
repartição, verifiquei que NÃO EXISTEM DÉBITOS MUNICIPAIS referentes a INSCRIÇÃO
acima identificada.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que
venham a ser apurados relativos ao Alvará objeto desta certidão.

Esta certidão tem VALIDADE de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.

Para constar, lavrei a presente certidão que vai assinada por mim e pelo Senhor Secretário da
Fazenda.****************************************************************************************************
*********************************************************************************************************

Observações :  

                                                                                                                

                                                                                             Itaqui,  08 de junho de 2021 

            _______________________________
Código de Autenticidade da Certidão

12530180601202641000266021889910100

Base: 

www.itaqui.rs.gov.br   cai2_emitecnd001.php   Emissor:    Exercício: 2021   Data: 08-06-2021 - 10:35:22 Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SEG INFORMATICA LTDA
CNPJ: 14.279.980/0001-18 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:54:40 do dia 11/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2021.
Código de controle da certidão: B2A9.CC58.3C5B.F865
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SEG INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.279.980/0001-18
Certidão nº: 25572443/2021
Expedição: 19/08/2021, às 11:46:23
Validade: 14/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que SEG INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 14.279.980/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão 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.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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 trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



匪霊園
Cer慣鯖cado de Regularidade

do FGTS - CRF

重nscricうoこ　14.279.980/0001-18

Raz舌o SocialSEG INFORMATICA 」TDA ME

Enderegoこ　RUATIRAD馴TES 1380 LOJA I CENTRO I ITAQUI / RS / 97650-000

A Caixa Econ6mica Federai, nO uSO da atribu廟0 que Ihe confere o Art.

7, daしei 8・036, de ll de maio de 1990, Ce巾fica que, neSta data, a

empresa acima identifjcada encontra-Se em Situasao regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Ce鵬ficado nao se「v高e de p「ova cont「a cob「anca de

quaisque「 debitos 「efe「entes a cont「ibuic6es e/Ou enCargOS devidos,

de⊂O「renteS das obrigas6es com o FGTS,

VaIidade:03/08I2021 a Ol/09/2021

Certi筒CaCao N心meroこ2021080301045478503938

Informac5o obtida em 19/08/2021 11:42:59

A u輔zacao deste Ce巾ficado para os fins previstos em 」ei esta

COndicionada a ver洞cacao de autenticidade no site da Caixa:

WWW.Caixa。gOV。br



ATESTADO DE CAPACIDADE T丘CNTCA

Atestamos, a Pedido da interessada e para fins de prova,

aptidfro de desempe血o e atestado de execu確O, que a emPreSa SEG

珊ORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO 14.279.980/0001-18,

estabelecida na Rua TIRADENTES, nOi380, bairro CENTRO, na Cidade de

ITAQ町RS, Presta servi9OS de TI, Hardware, VENDA DE COMPUTADORES,

IMPRESSORAS, MANU肥NCÅo DE EQUIPAMENTOS DE珊ORMÅTICA ,

CONFECCÅo DE REDE E OUTROS.

Registranos, ainda, que OS PrOdutos acima referidos s着o de

boa qualidade , OS Serv19OS PreStados atendem nossas necessidades,tendo a empresa

CunPrido fielmente com suas obriga96es’nada constando que a desabone tさcnica e

COmerCialmente, at6 a presente data.

Itaqui, em 23 de Agosto de 2021.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul  é  expedida a presente certidão por  não constar  distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

SEG INFORMATICA LTDA, CNPJ 14279980000118, Endereço - RUA TIRADENTES 1380.

19 de Agosto de 2021, às 11:30:20

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br,  menu  Serviços  >  Alvará  de  Folha  Corrida  /  Certidões  Judiciais,
informando o seguinte código de controle: 7bd97153700750e373b0bfc65facd639
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