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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOD11MITXDA 

•1 

ZAQUEU GOMES COSTA, brasileiro, paraense, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, tecnólogo, portador do RG n°1852050-PC/PA e CPF no 122.241.462-72," 
residente e domiciliado na Travessa Benjamin Consj;ant. j°  551, AP 904, bairro do 
Reduto, Belém-Pa, cep 66053-040 e ZELMA GOMES DA COSTA BENJO, brasileira, 
paraense, solteira, nascida a 14 de abril de l968. empresária, portadora do RO n° 
1705 l.54-2"via-SSP/PA e CPF n° 289705.70234' residente e domiciliada na Av. 
Bernardo Sayão, Passagem Joana D'arc n° 5, bairro da Condor, Belém-Pa, cep 66065-
350, constituem urna sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

ia — A sociedade girará sob o nome empresarial SISTECON-SERVIÇOS EM - 

• SISTEMAS ELÉTRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA e terá sede e 
Pt domicílio na Rua Aristides Lobo n°745, bairro da Campina, Belém-Pa, cep 66017-010. 

2" — A sociedade terá o nome de fantasia de "SISTECON". 

— O capital social será de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) divididos em 80.000 3 
(OITENTA MIL) quotas de valor nominal R$ 1,00 (uni real), integralizadas, neste ato 
em moeda corrente e legal do país pelos sócios: 

SÓCIOS 
ZAQUEU GOMES COSTA 

QT.COTAS 	TOTAL EM R$ PART.EM% 
76.000 	76.000,00 	95,00 15 

ZELMA GOMES DA COSTA BENJO 	4000 	4.000,00 	 5,00 

41  — O objetivo será serviços de construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétricaserviços de manutenção de redes de distribuição de energia elétrica' serviços de 
construção de estações e redes de telefonia e comunicação serviços de manutenção de 
estações e redes de telefonia e comunicação', serviços de consultoria em hardware 
comercio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática' e comércio 
varejista de materiais elétricos para construção( 

- A sociedade iniciará suas atividades a partir da data do registro deste instrumento na 
Junta Comercial do Estado do Pará e seu prazo de duração é indeterminado. 

— As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
CONTROLE: 2204450361606 CPF SOLICITANTE: 063.383.722-91 NIRE: 15200958472 EMITIDA: 13/08/2018 PROTOCOLO: 186349076 
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78 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vaMitfe a.qas4:odos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

A administração da sociedade caberá ao sócio ZAQUEU GOMES COSTA com os 
poderes e atribuições de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, 
judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

9' - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará )° 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

. 10' - Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

j P - Para exercer a responsabilidade técnica das atividades de prestação de serviços e 
tecnologia, a sociedade poderá contratar serviços de profissionais devidamente 
habilitados e registrados nos seus respectivos conselhos. 

128 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

131  - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro 
labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

148 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistmdo interesse 
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

158 - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 	V 

acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade. 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumer,tos/autentjcacaoaspx  
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i' CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/12/ 2006 
if 	SOB N: 15200958472 

Protocolo: 06/060170-1 

RITA DE CÁSSIA PINTO TEIXEIRA 
SECRETÁRIA GERAL 
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16 a - Fica eleito o foro de Belém-Pa, para o exercício t ciinprinetot 'di}e'dos e 
obrigação resultantes deste contrato. 

E por estarem justos e contratados assinam a presente alteração ,çm 3 (três) vias. 

KÓS MINDA>€  N n o, Gon eo o, 
ZELMA GOMES DA COSTA BENJO 

TESTEMUNHAS: 
,tA. 

( 	 is 	ótqc&ii 
Mvod• 

OA.PA. 4231 

óRAES PEREIRA 

/ 

1 
MARIA SOCO 
RGN°PA723 

 

-CRC 

OffiLÍ MNt  SILVA DA SILVA 
RG N° 1547 198-SSPIPA 
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I-  AL•TEjÇÇO . CONT1.AIUÃL DA 
SOCIEIYADE. IMrÃ1 	SISECON- 
SERVIÇOS :EM : sisrs EPFkIcos, 
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA". 

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, ZAQUEU GOMES 
COSTA, brasileiro, casado no regime parcial de comunhão de bens, tecnólogo, nascido em 
Porto de MózfPa no dia 27/03/1958, portador da Carteira de Identidade de n °1852050 
PC/PA e C P F de n 0  122.241462-72, residente e domiciliado na Trav Benjamin Constant 
n° 551, Apt° 904, bairro reduto, CEP 66 053-040, Belém, Estado Pará, e ZELMA GOMES 
DA COSTA BENJO, brasileira, solteira, empresária, paraense, nascida no dia 14/04/1968, 
portadora da Carteira de Identidade de n 0  1705154 2&  via SSPIPA e C P F de n° 
288.795.702-34, residente e domiciliada na Av. Bernardo Sayão, Passagem Joana D'arc n° 
5, bairro da Condor CEP 66 065-350, Belém, Estado do Pará, (Art 997, 1 CC/2002)-
Umcos sócios da sociedade limitada que gira nesta praça sob a denominação, SISTECON-
SERVIÇOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA 
LTDA, e nome de Fantasia SISTECON com sede Rua Aristides Lobo n° 745, bairro 
Campina, Belém/PÁ, CEP 66017-010, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 08 528 147/0001-
60, com seu ato constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do 
Estado do Pará sob o n° 15200958472 em 15/12/2006, resolvem em comum acordo fazer 
Alteração Contratual nos seguintes termos 

r: ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. 

O capital social totalmente integrahzado de R$ 80 000,00 (Oitenta Mil Reais), passa a ser 
de R$ 220 000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais), com o aumento i.ntegralizado neste ato em 
moeda corrente e legal do pais, dividido em 220 000 (Duzentas e Vinte mil) quotas, no 
valor unitário de R$ 1,00 (um Real) cada e distribuído da seguinte forma entre os sócios 
(Art 997, ifi. CC/2002) e (Art. 1055, CC/2002) 

Nome Quotas Valor 
Zaqueu Gomes Costa 209 000 R$ 209.000,00 
Zelma Gomes da Costa Benjó 11 000 R$ 11 000,00 
TOTAL 220.000 R$ 220.000,00 

PARÁGRAFO ÚNICO A sócia Zelma Comes da Costa Benjó acima qualificada cede e 
transfere por doação 4% de sua participação no capital social da firma no total de 8 800 
(Oito Mil e Oitocentas) cotas de R$ 1,00 cada num total de R$ 8 800,00 (Oito Mil e 
Oitocentos Reais) ao sócio Zaqueu Gomes Costa 

Nome Quotas Valor 
Zaqueu Gomes Costa 217 800 R$ 217 800,00 
Zelma Comes da Costa Benjó 2.200 R$ 2200,00 
TOTAL 220 000 R$ 220 000,00 

2a:  OBJETO SOCIAL: O Objeto da empresa passará a ser. 	
lt 

Serviços de construção de estações e redes de distribuição deyiergia elética4rviços 
de manutenção de redes de distribuição de energia elétr ,-erviços de cotrução de 
estações e redes de telefonia e comunicaø serviços de manutção de estações e redes de 
telefonia e cominicaão omércio varejista de máquin....equ1pamentos e materiais de 
mformátac,emérci varejista de materiais elétricos para construç,,' 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
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. 	• ' Alteração Contr 	
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atual da Firma SIstecon Serv Em Sisi Eletrico Tecpl Cospa Ltda 

3: ENDEREÇO: 
A Sociedade passará a ter sua sede localizada na Rua 

Barata n° 1173, composição das salas 102/104/106, bairro do Reduto, 66053-320 (Art 997, li, CC/2002) 
49: 

Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e Condições 
contrato social de Constituição não alterada pelo presente Instrumento 

E por assim estarem Justos e contratados assinam o presente instrumento de igual forma e teor. 

Belém, 25 de janeiro de 2013 

Senador Manoel 
Belém/PA, CEP 

estabelecidas no 

em 03 (três) vias 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa 
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es Cost 
41 462-72 

Zaq 
CPF 

97 

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ 

Requerimento de devolução de prazo 

Eu, ZAQUEU COMES COSTA, Sócio-administrador da sociedade 
Sistecon- Ser-viços em Sistemas Elétricos, Tecnologia e Consultoria Ltda, 
CNPJ MF n° 08 528 147/0001-60, Vem mui respeitosamente solicitar a 
devolução de prazo para que possam ser saneadas as exigências cabíveis 
para liberação do documento básico de entrada (DBE) requerido no dia 
20/02/2013 conforme o recibo de entrega do documento CNPJ e o 
acompanhamento da solicitação CNPJ via Internet, anexos 	 -, 

- 

A 	 3/3 

o 6  
/ 13 

' 

ç,  

Nestes Termos 

Pede Deferimento 

Belém, 04 de março de 2013 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM 

CONTROLE: 2204450361606 CPF SOLICITANTE: 063,383.722-91 NIRE 15200958472 EMITIDA: 13/08/2018 PROTOCOLO 186349076 





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

FI 

ZR 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

08.528.14710001-60 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1511212006 

NOME EMPRESARIAL 

SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SISTECON 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R SENADOR MANOEL BARATA 
NÚMERO 

1173 
COMPLEMENTO 

SALA 10211041106 

CEP 

66.053-320 
BAIRRO/DISTRITO 

REDUTO 
MUNICÍPIO 

BELEM 
UF 

PA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

zaqueu@sistecontecnologia.com  
TELEFONE 

(91) 8153-3644/(91) 9218-2371 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/12/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/06/2020 às 14:32:04 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	08.528.147/0001-60 
Razão S0ciahSISTECON SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS TEC E CONS LTD 
Endereço: 	R ARISTIDES LOBO 745 / CAMPINA / BELEM / PA / 66017-010 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Val idade: 04/03/2020 a 01/07/2020 

Certificação Número: 2020030402443414475404 

Informação obtida em 04/06/2020 14:28:25 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 111 



04/06/2020 	 PORTAL SEFA-PA 

OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato. 
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo. 

Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações  desnecessárias não saiam na impressão 

Imprimir 

 

Nova consulta 

  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC 

rl5 C 
SRIÇÃO ESTADUAL 

.258.354_8  

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 
08.528.147/0001-60 

I{NSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 

115200958472  

INOME EMPRESARIAL 
SISTECON SERV E SIST ELETRICOS TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO 
SISTECON 

SEDE 

ICERAT BELÉM 

ENDEREÇO 
RUA SENADOR MANOEL BARATA, 1173 REDUTO SALA 102/104/106 

REGIME DE PAGAMENTO 
Normal 

ATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 

105/02/2007 

IMUNICÍPIO 

IBELEM 

SITUAÇÂO CADASTRAL 

Vtjo  

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 
4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações 

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 
4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 
4742300 - Comércio varejista de material elétrico 

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

Aprovado pelo Decreto n° 4676 de 18 de Junho de 2001. 
Emitido no dia 04/06/2020 às 15:36:33 pelo Portal de Serviços da SEFA 

OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato. 
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo. 

Evite utilizar o comando imprimir do seu nave.ador caso .ueira que informações  desnecessárias não saiam na impressão 
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iiups:,iapp.seta.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action  

SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA 

Nome: SISTECON SERV E SIST ELETRICOS TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 
Inscrição Estadual: 15.258.354-8 
CNPJ: 08.528.147/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006, e 
da Instrução Normativa n.°  0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida às: 14:38:03 do dia 04/06/2020 

Válida até: 01/12/2020 

Número da Certidão: 702020080334924-7 

Código de Controle de Autenticidade: 48C4077C.25 8DA678.34BF20B 1 .C6B78664 

Observação: 

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 90  da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da 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 endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 

https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action 	 2/2 



04/06/2020 	 https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action  

SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 

Nome: SISTECON SERV E SIST ELETRICOS TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 
Inscrição Estadual: 15.258.354-8 
CNPJ: 08.528.147/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida às: 14:38:03 do dia 04/06/2020 

Válida até: 01/12/2020 

Número da Certidão: 702020080334923-9 

Código de Controle de Autenticidade: 03993207.04554E81.76DC42CB.7FC9CED9 

Observação: 
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 60  da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da 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 endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 

https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.acticn 	 112 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL 

DADOS DO SOLICITANTE 
Nome: FRANCISCO S BORGES 
CPF/CNPJ: 063.383.722-91 
Email: fsborqes562009hotmaiI.com  

DADOS DA EMPRESA 
Nome: SISTECON SERVIÇOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS TECNOLOGIA E 
CONSULTORIA LTDA 
NIRE: 15200958472 

ARQUIVAMENTO SOLICITADO 
Número Arquivamento Páqinas 

15200958472 3 
20000372663 3 
TOTAL DE PÁGINAS 6 

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO 
Códiqo de controle: 22.044.503.616.06 
Emissão: 13/08/2018 10:01:06 
Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 
autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA (www.jucepa.pa.gov.br) e dique em validar certidão. 
Código de Validação no rodapé do documento. 

BELÉM, Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018 

Marcelo A. P. Cebolão 
Secretário Geral 

Protocolo: 86349076 

11111111111111111111111 11111 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E 
CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.528.147/0001-60 
Certidão n°: 13068318/2020 
Expedição: 04/06/2020, às 15:39:54 
Validade: 30/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E 
CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
08.528.147/0001-60, 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 n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 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. 

rv:Ldas e.su ustõu 	 jus .I:;r 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA 
LTDA - ME 
CNPJ: 08.528.147/0001-60 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

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

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 n°  8.212, de 24 de julho de 1991, 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:18:51 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/09/2020. 
Código de controle da certidão: OEA8.8BA5.D287.F671 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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