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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

/

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°:125/2021,
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE Si FAZEM, DE UM: LADO,- COMO
"CONTRATANTE", O MUNICÍPIO DE,
IBOTIRAMA, ATRAVÉS • DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUAÇÃO-FME E DO
OUTRO LADO, COMO "CONTRATADAA
EMPRESA GGS INDúSTRIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDÃ ME, EM:CONFORM1DADË
COM AS CLÁUSULAS ABAIXO

-

-

-:

-

-

:
-

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado Ô MUNICIPIO DEIBOTIRAMA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FME, inscrita no CNPJ sob n°
30.095.438/0001-61, com sede na Rua Gal Teixeira Lott, n° 01, Centro Ibotirama/BA, neste
ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. EDcARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Idêntidade (RG) no 0852760140 SSP/BA e CPF/MF
n° 954.763.695-20, residente e domiciliado na Rua 11 Seabra, n°130, Centro, Ibotirama-BA,
devidamente autorizado pelo Decreto n° 101/2021 de 16-de abril de 2021, publicadono DOM
no 4091, e, pôr outro lado a empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, com
sede na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares
Centro' - Feira de Santana-Ba, inscrita no
CNPJ sob n° 03.230.915/0001-81 e Inscrição Estadual n° 051.230.351, neste ato
representada pela Senhora Ana Neuma Silva Bulos, portadora da cédula de identidade RG n° .
0205282725 SSP/BA e CPF n°. 337.325.665-87, residente e -domiciliada na Rua Itaueira, O
187, Parque Getúlio Vargas
Feira de Santana-Ba
CEP: 44.076-804, que em razão da
proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial n° 016/2021-PMI/BA, Processo no
048/2021, já homologado pelo senhor Prefeito Municipál, celebram entre si, o- presente
instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições:
-

-

.

-

-

-

-

-

CLÁUSULA 1 DO OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
-

1-DO OBJETO

1.1 É objeto da presente Licitação a Contratação de empresa especializada para aquisição de
iniforrnes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipaíde
-

Educação, deste município
1.2 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
-

1.21- O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega parcelada conformidade
com as especificações, quantidades e datas constantes na ordem de fornecimento que sera
entregue a Licitante Vencedora
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1.2.2 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o efetivo
recebimento da Ordem de Fornecimento
123-A entrega dos materiais devera ser efetuada de segunda a sexta-feira
1.24- As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega a critério
da Prefeitura, conforme necessidades detectadas, observadas as -normas lègalsvigentes.
12 5- Os materiais deverão estar acondicionados de forma ,compatíveis a sua conservação
1.26 - Ocorrendo queda na qualidade de qualquer produto durante o fornecimento, reserva-se..
ao Município o direito de rescindir o Contrato com o fornecedor
1.27 - A unidade administrativa competente da Secretaria Municipal de Educação
acompanhará a qualidade do produto entregue, que deverá estar em conformidade com õ
Edital e com os termos contratuais, ressalvando:
t2.71 - O recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a SME/PMI o direito de, no
prazo de ate 05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha no objeto entregue, preservando ainda,
o pra io de garantia. Somente após -este período serã considõrado definitivo o- recebimento.
-

12 7 2-O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto contratado
1.2.8 - A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais, que
apresentarem vícios de qualidadõ ou quantidade que os tôrnem irnprópriós e inadequados ao
fim a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aquelés décorrentes da
disparidade, com as condições constantes do recipiente da embalagem, - rotulagém ou
mensagem publicitária.
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129 - Os licitantes vençedores devem efetuar a troca do(s) produto(s) quenão atender(érn) as
éspecificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento
da solicitação.. - ........ .. ... ..
1.2.10-A contratada deverá responsabilizár-se pelo transporte eentregà dos mâteriais.
1.2.11 - A contratada deverá responsàbilizar-se por todos os ônus e encargos,. em virtude da
execução dei fornecimento
1.2.12 - A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e-tõdosos
tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos.- pagamentos na forma .e nos prazos
prévistos. em lei.

12 13 - Os produtos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as especificações
discriminadas no Termo de Referência e estar dentre- dos padrões. dé aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto, respondera a
-.
licitante vencedora pôr danos causados oriundos da utilização dos mesmos; - - -
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-

QUANT
IJNID
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR

VALOR:ryALOR
TOTAL
UNIT
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03

04

05
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ATIVIDADES
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UNIFORME

FÍSICAS

Camisa - Gola tipo careca, confeccionada
em malha pv, manga curta, na cor branca,
com gola e punhos em vies no mesmo tom
azul
de
utilizado
na
UEMC,
com
identificação do nome do aluno, tipo
sanguineo e fator RH, no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, bordado no lado
direito, altura do peito, Brasão da Escola
estampado no lado esquerdo, na altura do
peito, bandeira da Bahia estampado na
manga do lado direito e Brasão do
Município estampado no lado esquerdo A
letra correspondente ao fator RH devera
ser no mesmo tom de vermelho usado pela
UEMC, Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo)
CALÇÃO - Tecido TacTel, no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, 02 bolsos laterais,
02 bolsos atras, com cordão, uso
masculino,
Conforme
DE
MANUAL
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo)
SHORT EM MALHA HELANCA, mesmo tom
de azul utilizado na UEMC, com elástico no
coes, uso feminino Tam P M G GG EXG
Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo)
CALÇA EM TECIDO TACTEL no mesmo tom
de azul utilizado na UEMC, Poliester, com
faixas verticais de seis centímetros de
largura, vermelhas do mesmo tom utilizado
naUEMC nas laterais com 02 bolsos
laterais e 02 bolsos atras e passadores
para cinto Tam P M G GG EXG Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM
: (em anexo).
CAMISA TIPO GOLA V, confeccionada em
malha V, manga curta, na cor branca, com
gola e punhos no mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, com identificação do
nome de guerra, tipo sanguíneo e fator RH
bordado no lado direito, altura do peito,
logomarca da instituição estampada, no
lado esquerdo, ná altura do peito, e
bandeira da Bahia bordada na manga do
Iàdo direito e Brasão do Município

UN
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360

15,90

5 724,00

26,90

12 374,00

UN

460

UN

600

23,90

1&340,0O

Prefeitura MunicipaUdé -1botirpm
Praça Iv s de Oliveira n 0
(77).3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Página 4 d -

- Pregão Presencial n 2 016/2011-PMI/BA - Aquisição de Uniformes -

ANA N EU MA SILVA BU' 0S33
•
' 325

'

Assinado de forma digital por ANA NEUMA SILVA BULOS:3373256658
-Dados: 2021.12.03 14:37:06-0300

7

-

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 09:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 855402e1-cff2-4ecd-b072-3e8779295ed7

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 09:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 855402e1-cff2-4ecd-b072-3e8779295ed7

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 09:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 855402e1-cff2-4ecd-b072-3e8779295ed7

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 09:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 855402e1-cff2-4ecd-b072-3e8779295ed7

7101

3390300000

2085

0206001

FONTE

ELEMENTODEDESPESk

I. UNIDiAPEGWQRA, , ,I .PROJErO/ATIVIDADE- :

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

2.5.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustaveus durante a vigênct ccwtfto,
observadas as disposições em contrario,
2.5.2 Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65,.incisoll,
alínea, "d" da Lei N° 8.666 de 21/06/93, da mesma forma reajustamentos só: poderão ocorrer
de acordo com o artigo 2 0 e seus paragrafos e, especialmente com o artigo 3° e seus
paragrafos, ambos da Lei n° 10.192, de 14/02/2001, não sendo admitida qualquer outra
modalidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais mencionados neste
subitem

CLAUSULA-1111 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
.3 .1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Municipio de Ibotirama, pelo prazo estipulado no
item 2.3.1, conforme normas e condições estabelecidas no Pregão, na Lei N° 8,666 de
21/06/93 e Legislação Complementarem vigor
32 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a mesma fica
obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço seja superior, sem qualquer ônus
adicional para a Administração Publica, desde que aprovado pelo setor competente
3.3 - Efetiiar á forneciménto, conforme condições estabelecidas no item 1.2 deste contrato.
34- Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servidores do Municipio ou
a terceiros, decorrentes materiais impróprios para o uso
3.-5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios de seus
empregados, despesàs fiscais, tributárias, fretes e - iquaisquer outras qué não,-tenham sido
incluídasno preço proposto. -

a6- 2Respãnsabilizai-se por danos, extravios ou prejuízos causados - por seus. empregados em equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros
3 7 - Substituir os materiais, rejeitados, por não estar de acordo com o especificado e/ou
-: - impróprio pára o uso:
-3.8 . No momento dó desembarque dos niateríais, os responsáveis da Licitante Vencedora
deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do
sérvidordesignadó pela Administração-Pública. - - 3.9 - Fucaa Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Municipuo, o valor recebido, quando
constatada ,a ma qualidade dos materiais
3:10 - A Licitante Vencedora fica obrigada .á aceitar, nas mesmas condições contratuais,- os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, ate 25% (vinte e cinco por cento)
valor atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1 9, da Lei 8.666/93.

-

-
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Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade cor" obrig
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

3 12 - Assumir inteira responsabilidade quanto a garantia e qualidade dos produtos,
reservando aPrefeitura Municipal de Ibotirama o direito de recusa lo caso não satisfaça aos
padrões especificados

3 13 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem functonal, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessarias

3 14 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da
entrega do produto, seja por vicio de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados
Responder direta e exclusivamente pela execução do contratd de- fornecimento, não
podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a
terceiros, sem o expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Ibotirama

3 16 - Efetuar a troca do produto considerado improprio no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contado do recebimento
-

-

-

--

-

-

-

3 17 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios,
securitarios e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefeitura Municipal
de Ibotirama de quaisquer ônus e responsabilidade

4- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
41 - - Proporólonar todas as facilidádei para que a contratada póssa -:desempenhar o fornecimento do objeto dentro das normas do contrato

-

42 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermedio da Prefeitura Municipal
de Ibotirama, ou por servidor por ela determinado
43 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do
contrato.
--- -:
- -- - - - 4.4 -Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas- pela contratada, inclusive quanto a
continuidade do fornecimento, que ressalvados os casos de força-maior, justificados -e-aceitos -- - -- - - - - péla contratante, não deverão ser interrompidos.
---

--

1

4.5 -.Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham

- ,a ser

solicitados pela contratada
4.6 Verificar e fiscalizar as condiçõés técnicas da-CONTRATADA, visando estabelecer controle --de qualidade dos produtos a serem fornecidos.
---- - :
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47 - Designar um servidor, responsavel pela fiscalização do contrato devendoer lotado n.."
Prefeitura Municipal de Ibotirama
48 - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão designada
- pela-Autoridade Superior, o seu recebimento ; conferencia e átestação.
49 - Fiscalizar, gerenclar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a
serem executados pela CONTRATADA
Efetuar o pagamento a licitante vencedora por meio de credito em conta corrente
bancaria, mediante - a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente
discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega, por meio do fiscalizador.
designado

4.0 - Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de
-

conformidade com o parágrafo único do art..61 da Lei n° 8'.66f)/93..

-- - - -

-

4.12 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado
4.13 -,Comunicar à licitante vencedora qúalquer irregularidadé na entrega do produto e
- --•
- --interrõmpérimedÍatamente ofõrnecimento se foro caso.-

-

---

CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
: -

5.1 -Observado o-disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execução do :contrato
devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, pérmitida a - contrataçã6 de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição. - - - - - - - - - -- -52 - Compete a Prefeitura Municipal de lbotirama, o acompanhamento e fiscalização do
contrato, através de servidor designado para o cumprimento do contrato, anolando em rigistro
proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
criterio, exijam medidas corretwas, bem como as expedições das autorizações de fornecimento,
competindo-lhes, ainda, atestar as Notas Fiscais / Faturas para fins de paga m ento
5.3 . Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado ,e fiscalizado pela
servidora Sr8 Jaquellna MeIo Araujo Santana, designado pela Portaria n° 013/2021, conforme
art 67 da Lei Federal n° 8.666/Q3,;
54 - A ação de fiscalização da Prefeitura MunicIpal de Ibotirama não exonera a CONTRATADA
de suas responsabilidades contratuais,
5.5 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por, parté da
Prefeitura Municipal de IbIátirama, encarregado de acompanhar a entrega, prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entre
e anexar a Nota Fiscal, qual devera ser acompanhada por um encarregado da pasta

-

- 1-

J

- : -
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CLÁUSULA VI- DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÔES CONTRATUAIS
6 1- Qualquer modificação de forma ou quahtidade(ãcr.éstlmoá'áureduçQes) dõ,fdi.rrec4,merfto,
objeto da presente Licitação podera ser determinada pelo "CONTRATANTE" mediante
assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes

62-

O futuro contrato podera ser alterado na ocorrência de qualquer das hipoteses previstas
no art 65 da Lei 8 666/93, observando o limite estabelecido no paragrafo primeiro do referido
artigo, podendo ser determinado pelo CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo,
observadas as normaí legais vigentes

CLÁUSULA Vil - DA SUBCONTRATAÇÃO

-

7 ± - A Contratada e vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do
objeto adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal de
Ibotirama, pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitaçãoi.

CLÁUSULAVlIi - DÁS PENAL- IDADES
8.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados noart.
70
da Lei Federal n ° 10.520, de 17 de Julho de 2002, estarão sujeitos as penalidades nele
prevista,

-

8.2 - Pela inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento
correspondente, a Administração Poderá, garantida a previa defesa, aplicar à(s) proponente(s)
vencedora(s) as sanções de que tratam os Arts 86 a 88, da Lei n ° 8666/93, alem da multa de
o;5% (meio por cento) sobre o valor da fatura mensal, por dia em que, sem justa cauda, a
contratadà não cumprir as õbrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo como
estabelecido neste Pregão, ate o maximo de 10 (dez) dias, quando, então incidira em outras
cominações legais..
-

CLAUSULA IX - DAS SANÇÕES
• 9.1- Pelã :Íxecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE aplicará
garantida a prévia defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas nas Leis nos.
10520/02 e n° 8.666/93,.à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.- Advertência.
•
,•
: 2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto
perdurarem os motivos da punição, ou ate que seja promovida a reabilitação perante a
:
CONTRATANTE;
• 3 - - Multa moratória diária de 0,05 %(cinco centésimos por cento) calculada sobre ova!orztotal
não cumprida, sem prejuizo do disposto no item seguinte, bem como da aplicação das
dei
-não
demais penalidades previstas na Lei Federal n° 8 666/93, no caso de atraso injustificado
execução do fornecimento, se for o caso, cobrada judicialmente

•

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira., 0 78-Centro
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Extratos de Contratos

-

1:

-•

•

.6

MUNlCIPIODElBOTlRAtV1.LILtL,.
ESTADO DA BAHIA
SINATURA

-

EXTRATO DE CONTRATO

•

•

CONTRATO N2 122/2021 - -CONTRATANTE: Município de lbotirma através do
de Assistência Social •- CONTRATADA: .,Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJrn9:
07.230.563/0001-15; OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social deste
município; VALOR TOTAL: R$ 58.322,00 (cinquenta e oito mil é trezentos e vinte e dois 'reais);
REC. ORÇ.: 0209001/2072-2074-2075-2082/3390300000/0100-0129; DATA DE ASSINATURA:
26 de novembro de 2021 HERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS - Secretario Municipal de
Assistência Social
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N2 123/2021 - CONTRATANTE Município, de Ibotirama atraves do Fundo
Municipal de Educação - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJ n 9 : 07.230:563/0001' '15; "OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de- uniformes profissiónais,
escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educação, deste muniçípio;
VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento e onze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta
- centavos); REC. ORÇ.: 0206001/2085/3390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: '26'
novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ—Secretário Municipal de Educação..-

'

EXTRATO DE CONTRATO -

' '

- •.•--•- - - -'

- CONTRATO N2 124/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama - CONTRATADA: Cl ALVES - BARRETO - ME; CNPJ n 2 : 07.230.563/0001-15; OBJETO: Contratação de empresa especializada
- para aquisição de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias Municipais, deste município; VALOR TOTAL: R$ 70.984,00 (setenta' mil: 'e novecentos
:
e -'
oitenta
e
- quatro
- reais);
-' REC.
ORÇ.
•

•0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/O100/0206002-/2031/339030Õ 000/0100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021;
Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.
-'

-

'•

-

EXTRATO DE CONTRATO -

-

'

-

-,•

--

-' -

CONTRATO N 2 125/2021, - CONTRATANTE:.- Município de Ibotirama através do Fundo - - Municipal de Educação - CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME;
- CNPJ n: 0323091510001-81; OBJETO: Contratação deêmpresa especializada para aquisição -,de uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educação, --deste município; VALOR TOTAL: R$ 235.350,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e
cinquenta reais); REC. ORÇ.: 0206001/208513390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021 EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ - Secretario Municipal de Educação
--

-

EXTRATO DÊ CONTRATO-

---

--

-

CONTRATO N 2 126/2021 - CONTRATANTE:. Município de lbotirama - CONTRATADA:'GGS
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ n2: 03.230.915/0001-81; OBJETO: Contratação- de empresa especializada para aquisiçãp, -de--uniformes profissionais. e esportivõs,
personalizados, bem como peças diversas 'para as Secretarias Municipais, 'deste município;' VALORTOTAL: R$ 30.600,00 (trinta mil e - seiscentos reais); REC.
ORÇ. :0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/203 1/339
0300000/0100/0207000/2034/3390300000j0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de
2021; Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal. - -- - -

-

. --

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MIPJHJEH3LN8S2+4FDYIG -Esta edição encontra-se no site oficial deste ente

-

-:

-

Seção 3

N° 00

1677-7069

de anotações .e forrnaâo mínima com 40 horas, sob responsabilidade da Secretaria
Municipal de Educação do . Município de Filadélfia-Ba. Empresa -Vencedora: Aprender
Mais Distribuidora de Livros Ltda, com o valor global de R$ 223.S00,..Qa1or total
licitado do kit -foi de: R$ 223.500,00.

.

-- --

-

-

Filadélfia/BA, 3 de
LOURIVALDO PEREIRA M
Prefeito

-

NEYLON NICHEILE PEREIRA DE SÃ TELES

-

- - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMLJPE

-

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2312021. PE SRP

-

1\1 9 228, segunda-feira, 6 de dezembro de 2021

hospedagem,
taão eIoo de auditório para atendiento das .necessidades da
Prefeitura, Èun
Municipal de Assistência Social. Secretaria Municipal de Educuçêo.e Funda
Municipal de Stúde, deste município, realizada no dla02 dedeembro de 2021, às 09:00 h,
na saía de R,iêes anexa a Guarda Municipal, situada naPraça da Bêndelra, s/n, Centro,
oi.declarada DESERTA, e-quea copia da ata e lnformaçôes-du sessão poderão
s na sede da Prefeitura das 8:00 às -12:00 h, pàlo teléfone (77) 3698-1512.

ASSI

-

:
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-

-

- -

AVISO
DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N19/2021

-

-

-

-

-

Comunica o resultado PE SRP N' 02312021, tipo Menor Preço por Item, disputa
aberta - Aquisição de-ventiladorçs para atender as unidades escolares do ensino infantil e
fundamental - Secretaria - Municipal- de Educaç3o, municípl6 de. Filadélfia-Ba. Empresa
vencedora: UlAN RIBEIRO BINA PARANHOS, venceu- o tem, com o valor global de
29.220,00 (Vinte e nove- mil, duzentos e vinte reais). O valor total licitado foi de
29.220,00.
Filadélfia/BA, a de dezembro de 2021
JACIMEIRE DE SANTANA MIRANDA
Pregoeira
.
- -

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2412021- PE
-

-

-

-

-

-

-

-

Comunica o resultado PE N' 02412021, tipo Menor Preço por Item, disputa
aberta.- Contratuç3o. de pessoa (urldica, para aquislç3o de coleções de livros para didáticos
para o programa dé dçsenvoMmento de habilidades soclúemoclonais destinados aos
educadores da rede municipal de ensino, co(ri caderno de anotações de formação .mínima
com 40 horas, sob responsabilidade da Sêcretaria Municipal -de Educação do Município de
Filadélfia-Ba. Empresa vencedora: Aprender Mais Distribuidora de Livroê Ltda, com o valor
global dê R$ 223500,00. O valor total licitado do kit foi de: R$ 223.500,00.
-

- -

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

CONTRATO ND 12S/2õ21- CONTRATANTE: Município de lb'otirama - através do Fundo
Municipal de Edticação -. CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIOE SERVIÇOS LTDA ME;
CNPJ nO; 03.230.91510001-81; - OBJETO: Contratação de empresa especializada pana
aqulsiçãci de uniformes - profissionais, escolares, bem como peças diversas para as
Secretaria Municipal de Educação, deste município; VALOR TOTAL: 8$ 235.350,00 (duzentos
e trinta e cinco mil e trezentos e cinquenta reais); REC. REC. ORÇ.:
0206001120851339030000017101; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021.
Edcanlos Almeida de Queiroz - Secretário Municipal de Educação.

-

-

-

-

-

-- --:

-

AVISO DE LICITAÇÂ9
- -PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO -2412021.
-

--

-

-

--

-

-

-

-

-

O - Pregoeiro realizará licitação em 16/12/2021 - às 09h00m, Local
www.licitacoeé-e.com ,br. [No 911911]. Objeto: Aquisição futura e-eventual é Combustivel,
destinados à utilizaÉão nd- - frota de vefculos e- májuinas para o ano de 2022.
lnfdrmaçõhé:Tel. (73) 3548-2147. Diário Oficial - sité: *wwii'àji.sba.ba.gov.br.- -

-

-

--

-

AVISO DE UCITAÇÃO
:
- PREGÃO-ELETRÔNICO - SRPNê 5812021
-O Município de Itabuna comunica a abhrtura db:.Pregãó Eletrônico-SRP NO
0058-2021 ÁOSJIS
IÇA0 DE GÊNEROS AUMENTICIOS DESTINADOS Ao PREPARO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNlClA1 NO ANO LETIVO DE
RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS ATÉ 16112/2021 às 08:IOH - ABERTURA DAS
2022A. PROPOSTAS 16112/2021 às 08;45H. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA-DE PREÇOS 17/12/211.s
do
sito
átravés
ser - - adquiniclõ
poderá
edital 08:30H. - O
http://www.itabuna.ba.gov ,br/diariooficial.html ou www.licitacoes-e.com.br . Licitação GB
n° (908726]. informações através do e-mail: itabunalidita@grilali.com.
-

-

-

-

-

ltabuna, Bahia, 3 de dezembro de-2021.
CARLOS A. B: MARQUES
Pregoeiro
-

----------- --

-

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 44/2021,

-

-

- -

-

-

-

--

-

-

-

O municípib de itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico SRRP Nv

-

004412021 para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS
SECRETARIAS

DO

MUNICÍPIO

17/12/2021 às 08:30h

-

-

-

DE

-

-

-

-

das

Recebimento

ÍTAdUNABÃ

-

até

propostas

Abertura das propostas 17/12/2021 às 08:30h. Inicio da sessão
-

-

-

de disputa de preços 17112/2021 às là:OOh. O edital poderáser adquirido através do
-

site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficlal.htmL Ou www.bll.org.br . Informações no setor

de licitações ou através do e-ndail: itabunalicita@gmaiI.corn
-

-

O Pregoeiro dá Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados
que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nu 01812021-PMI/BA, o tipo menor
preço por: lote, pana cohf natação de empresa do ramo destinado à prestação dos serviços de
Este documento pede ter verificado no endereço eletrônico
hep;//ununu.tngou.br/autenticidodehtnl, pelo código 053n202112060026s

Ba, 3 de dezembro de 2021.
IÁRA NOVAIS SANTOS
Pregãeirã . -

-

-

lraJuba.BA, 6 de Dezembro - de 2021.
VINICIUS PIMENTEL DE PONTES

-

- - -

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

EXTRATOS DE CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRA.JUBA-

-

-

CONTRATO NO 12312021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Educação - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJ nt:
07.23056310001-15; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais; escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal
de Educação, deste município; VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento e onze mil
ORÇ.:
centavos); REC.
cinquenta
reais
e
onze
quatrocentós
e
0206001/208S/3390ã00000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021.
Edcanlos AlmeIda de Queiroz - Secretário Municipal de Educação.

PREGÃO PRESENCIAL N° 1812021-PMI/BA

-

-

-

-

--

-

PREFEITURA MUNICIPAL-- DE ]BOTIRAMA

-

--

-

-

-

-

-

- -

-

-- - -

-

lpupiara
-

-

Ibicarai 3 de Dezembro de 2021.
RENATA PRATES DOS SANTOS
Pregoeira -

--

-

-

O município de Ipupiara-Ba -publica a realização de Pregão- Presencial no
07PP/2021 a realizar-se no dia-16 de dezembro de2021, às09:OOh, OBJETO:-Contratação
de empreáa especializada nos serviços de locação de um tnioeléttlio, -com motorista, para
a comemoração das festividades da confraternização universal "REVELEION", no dia
31/12/2021 na- sede, do tipo menor preço global.
-

Cujo objeto é a PARA FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO
POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE- RSS DOS
GRUPOS 'A", "B" E-E' PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
edital pelo e-mail lbIcarai.licitacao2021cigmail.com ,Licitação Banco do Brasil: 912047, Inicio
de Acolhimento de Propostas;1011212021 as.08:00hs, Limite de Acolhimento de Propostas
16/12/2021 as 09:15,Abertura das propostas: 1611212021 as 09:15bs, Data e hora do
Certame 16112/2021, 09:30hs,
-

_--

-

ÃVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N° 7PP/2021:

-

PREGÃO ELETRÔNICO No 2912021

-

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA

-

-

-

-

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 2 6212021-SRP

-

- A Prefeitura Municipal de Ibicaral - Bahia, em acordo com o Decreto federal n'
10.024/2019, Lei Complementar n° 123106, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar 14712014 e subsidiariamente as normas contidas - nas Leis Federais nO
8.666193 e 10.520/02, torna público-que será realizada uma licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n° 2612021, cujo objeto é a PARA FUTURA E EVENTUAL - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IBICARAI-BA, edital pelo email ibicarai.licitaco2021@gmai1.com ,LicItação Banco do Brasil: 912040, Início de
Acolhimento de Propostas: 10/1212021 as 08:00hs, Limite de Acolhimento de Propostas
1611212021 as 08:15,Abertara das propostas: 16112/2021 as 08:lShs, Data e hora do
Certame 1611212021, 08:3Ohs, -

-

/-

-

-

lpiaúBA, 3 - de dezmbro de:2.021.
MARIA DAS GRAÇAS CÉSAR MENDONÇA
Prefeita - - - - -- - ----- -

AVISOS DE- LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 2812021

-

PREFEITURA MUN(CIPÀLDE1PIAÚ

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARA(

-

-

-

laçu-BA, 3 de dezembro de 2021.
LUCIANO KLEBER BRAGA
Pregoeiro.
-

-

-

--

O Pregoeiro - Oficial, torna público para coriheimento . dos interessados a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nn 05212021-SRP, (licitacoes-e:1 nn912212(, cujo
objeto é a contrataç0o de empresa para eventual -fornecimento, - mediante :registro - de.
preços,- de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal
de FRANGO CONGELADO, destinado a distribuição às famílias carentes, -através da
Secretaria Municipal de Ação Social e Desporto do Municípib de lpiaú/Bahia. Sessão de
abertura: 16/12/2021 às 10h15mim. O Edital poderá ser retirado -no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.cõm.br, bem - como, no -www.doemorg.br/ba -/ipiau e no Portal da
Transparência: www.ipiau.ba.gov.br . Maná das Graças César Mendonça - Prefeita. lan
Gonçalves Moniz Ferreira - Pregoeiro Oflciãl, Decrêto no 6.107/2021.

-

-

-

-

- O Município de laçu (BA), torna publico que realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico PE002-2021, objéto: Contratação--de empreda para prestação de serviços
de transporte escolar destinados aos acadêmicos e alunos da rede pública de ensino
municipal e estadual, no dia 1711212021, as 10:00 hs. Edital e Anexos disponíveis no site
www.licitacoes-e.com .br- -Prefeitura de -laço, situada na Av. -Manuel Justinlano de Moura
Medrado, s/n, centro, 46.860-000, laça-BA. INFORMAÇOES - Fone (75) 3325-2175, no
horário de expediente das -8:00 as 12:00hs. Este certame ocorrera através do sito
www.licitacoes-e.com.br, código BB 905656.
- -

Inhambupe, :3 de dezembro de 2021
_E0 CLAUpIO BATISTA-DÉ souz
Pregpçiro.
--

-

-

-

-

-

-

---

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' PEOO2/2021

-

-

Filadélfia/BA, 3 dê dezembro de 2021
JACIMEIRE DE SANTANA MIRANDA
Pregoeira

:PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇU

-

-

-

-

LICITAÇÃO BElo. N2 911695.
OBJETO:- Registro de Preços para a aquisição de Eqüipamentos e Mobiliários
para estruturaçOodo Hospitàl Múnicipal Or.António -CarlosMagalh3es no Muriicípiode
Inhambupe, conforme Portada 3767/2019 - Proposta - do Ministério da Saúde N
12092015000119002 e Poetaria 1340/2020 - Proposta do- Ministério da - Saúde No
1209201500011200-01, (Saídos Remanescentes das respectivas portarias); para faturas
contrataçees, de acordo com a conveniência e necessidades da Secretaria Municipal de
SaCtde, Recebimento das Propostas: A partir das 08:00 horas do - dia 0611212021. Abertura
das Propostas: às 08:00 horas do dia 17112/2021. Sessão. -- Pública: 10:00 horas do dia
1711212021 através do sito www.licltacoes.e.com.br ; Licitação- BB ID.: N': 911696. O edital
estará a dispôsiçSo no sitO: htps://doem.org.br/bd/inhambupe'/editàls, www.licltacoese.com.br .
Maiores
informações
polo
telefone
3431-2470
(75)
ou
e-mail:
licitacao@Enhambupe.b
a
.gov.br- .

-

-

-

263

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

EVELIN S. DE CASTRO..

-

-

--

-

ltabüna, Bahia, 3 de dezembro de 2021.

-

-

-

--

-

-

-

--

: Pregoulra

-

-

-

-

Documento assinado digitalmente ,ont000e MP n22200-2 de 2410812001,
que Institui einlcoeete,tuco ,le Chaves Públicos gretilelre - ICP-Oe,ll.

-

LCP

-

imprimir

NODO

ssi

CAIXA

CAIXA ECONÓPMCAFEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

03.230.915/0001-81
GGS IND COM E SERVICOS LTDA
R VEREADOR DEMOCRITO DE LIMA SOARES 76 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA/
BA/44002-740

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 no servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2021 a 13/12/2021
Certificação Número: 2021111400264761076480

Informação obtida em 16/11/2021 14:46:26

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

FEIRA DE SANTANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n° 003 de 22 de
Dezembro 2000 - Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO:N120211175421
CONTRIBUINTE:

GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

ENDEREÇO:

RUA DEMOCRITO DE L SOARES, 76- TANQUE DA NACAO

CNPJ/CPF:

03.230.91510001-81

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

35.736-7

INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:

171 .776-6

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

14.12-6-01
as confeccionadas sob medida

DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:

0911112021

DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:

10810112022

do vestuário, exceto roupas íntimas e
-

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.
A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista
nos Incisos de la IX, do Artigo 149, da Lei Federaln°. 5.172, de 2511011966 - Código Tributário Nacional.
Conforme o Art. 215, § 3° 1 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezembro 2000, as
certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.
A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: http:llwww.se faz. feiradesantana.ba.gov . br/certidao.
-

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) insárição(ões) supracitada(s). do contribuinte e
refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.

Código de verificação de autenticidade:

-

Lofcd 8a3ca 3db81 eb738 c8b7 bae904c
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/?pg °servicosonhine&Certidao-de-debitoSl#
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SECRETARIA DA FAZENDA
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Certidão Especial de Déb itos Tr ibutários
(Positiva com efeito de Negativa)

° 'RocES$o

L.

4?i,.,j

rtJfiA

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código\
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20214516344
RAZÃO SOCIAL

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

051.230.351

03.230.91510001-81

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à
presente certidão Positiva o efeito de Negativa:
Sipro 09958212120-2
Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS
207095.0004119-9 - 2a Inst/DISTRIBUICAO

207095.0009/19-0 - la Inst/DILIGENCIA

850000.9149/20-7 - InicialfREVEL - INADIMP
Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.
Emitida em 0311112021, conforme Portaria n° 918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.230.91510001-81
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado quê 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 não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
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 <http://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n o 1.751, de 211012014.
Emitida às 08:09:10 do dia 1110812021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0710212022.
Código de controle da certidão: B66C.8B4D.AF47.74BD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS
Nome: GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FItIAIS)
CNPJ: 03.230.915/0001-81
Certidão n ° : 47884709/2021
Expedição: 03/11/2021, às 08:56:42
Validade: 01/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA- (MATRIZ E
FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n ° 03.230.915/0001-81, 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tstjus.br
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