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CONTRATO N° 13/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, O
MUNICl’PIO DE IBICARAf- BAHIA, E DE
OUTRO, A EMPRESA VG CcWrCIO
DE COMBUSTIVEIS EIRELI
CES"r;5%tUEmJaaddo0 daBahJ

^ FaZ6nda "

-de na RUa Tlradentes, no

Gonsalves Tavares, denominado simplesmente CONTRATANTE aet0drePreStenta|dH P6la Senh°ra Prefeita Sr-a Monalisa
COMBUSTIVEIS EIRELI, inscrita no CNPrsob^no.^c^g
r
outr° (ado a empresa VG COMERCIO DE
Centro Ibicarai-BA, CEP 45.745-000 neste ato renre<;pntaHr,
1 c ' 0m Sede ^ Aver)lda Professor 0tavi° M°nteiro, N° 01,
Nacional de Habilitagao n° 010.154.844-33 DETRAN -BA e CPF^oo i86USl:aVO A
^ S'IVa Teixeira' Portad°r da Carteira
Dinah Borges, Eunapolis-Ba, CEP 45.830-044, resolvem celebrar 0 presente^CONTRATC^Dcf F^RNECIMENTOarr'adr'dH ^ 234'
Processo de Licitagao na modalidade Pregao Eletronico SRP 16/2023 hup «
° ?E PORNEC,MENTO- de acordo com 0
mediante as clausulas e condigoes a seguir ajustadas.
7
96ra P6 85
Federais 10-52°/°2 e 8.666/93,
I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a
empresa AQUISigAO FUTURA E EVENTuTl^FORN^cS
DEMNADA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICiPIO
.
,
DE IBICARAI -BA,
em tconformidade
, com a proposta de pregos apresentada na sessao da licitagao da qual decorre este termo
contratual e adjudrcado conforme parecer devidamente homologado e ppbllcado no Diario Oflcial do Munidpio
dos bens obS^Xte^SiVdfaTi 'ZZ™
a Lei Federal n° 8.666/93.

'

^ TT' aCr'SCim°S “SUPreSS6eS ™
mC° P°r cent0^ do valor lni(:ial atualizado do contrato, conforme

II - CLAUSULA SEGUNDA - DOTA^AO OR^AMENTARIA
As despesas para 0 pagamento deste contrato correrao por conta dos
recursos da Dotagao Orgamentaria a seguir
especificada:
03.10.00 - SECRETARIA DE SAClDE
2.040-SAUDE DA FAMILIA
2.042 VIGILANCIA EM SAUDE
2.043 VIGILANCIA SANITARIA
2.044 - PISO DA ATEN^AO BASICA FIXO
2.045 - GESTAO DOS SERVigOS DE SAUDE
2.050 CENTRO DE ATENgAO PSICOSSOCIAL DE SAODE
2.054 - MELHORIA DO ACESSO E QUALID. ATENgAO BASICA - PMAQ

3.3X0^“^“ 1PULA?^ PARA PROCE“M“TO EM MEDIA E ALTA COMPLEX,

DADE

Fontes: 102 Recurso Proprio - 214 Recurso Vinculado
III - CLAUSULA TERCEIRA - PREgO E CONDigOES DE PAGAMENTO

SECRETARIA DE SAUDE
Item

Especificacao
GASOLINA COMUM
DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

3

OLEO DIESELS-10

Und

Qtd

V. Unit.

V. Total

LITRO

50.000

6,82

LITRO

25.000

5,32

133.000,00

35-000

5,49

192.150,00

LITRO

341.000,00

5 i° - O Valor Global do presente contrato e de R$ 666.150
00 (seiscentos e sessenta e seis mil cento e cinquenta reais). Tal
valor pactuado e fixo e irreajustavel.
S 20 - Nos pregos ofertados na
transportes, seguros, impostos taxa^ de^ualoup^nafTADA ^ eStS° inclusos todos 05 custos e despesas decorrentes de
venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumenta3 6 °Utr0S qUa'SqUer que' dlreta ou indlretamente, impliquem ou
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S 3° - ° pagamento sera efetuado atraves de Ordem Bancaria nominal ao contratado ou credito em conta corrente
contratad^ente ^ 3 apreSentagS° da N°ta Fisca|/Fatura/Eletr6nica e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto

5 ^° - Quand0 houver erro de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o documento sera imediatamente
devolvido para substitute e/ou emissao de Nota de Corregao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao sera
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualizagao do valor contratual.
CONTRATOULA QUARTA " 00 PRAZO E DAS CONDKJOES PARA A ENTREGA DO PRODUTO, VIGENCIA E FISCAL DO
a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato sera parcelado em ate i5(quinze) dias corridos, apos solicitagao
da secretaria e a vigencia do contrato sera da data de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2022 ou com a entrega
definitiva do produto.
b) Afiscalizagao do contrato ficara a cargo do servidordesignado pela Secretaria de Administragao.
c) O fornecimento, sera feito mediante solicitagao atraves do setor responsavel.
d) A entrega devera ser efetuada com data programada e confirmagao antecipada

no local indicado pelo munici'pio,

ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
e) Correrao por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.
f)

O item nao deve ser substituido. Neste caso, a unidade contratada assumira todo 0 onus.

4.1 OBRIGA^OES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, alem das determinagoes contidas no instrumento convocatorio, que aqui se consideram literalmente
transentas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga- se a:
a) A atender o(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorizagao de fornecimento;
b) Entregaro produto com a marca com que concorreu no processo licitatorio;
C) A fornecer produtos de qualidade;
d) 0 produto entregue devera estar rigorosamente de acordo com 0 que foi especificado na Proposta, bem
que foi solicitado no presente Edital;

como com 0

e) Em caso de devolugao do Produto, por estar em desacordo com as especificagoes, todas as despesas serao atribuidas ao
fornecedor;
f)

A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informagoes, com as caracterfsticas apresentadas pelo

produto, estara sujeita as sangoes previstas na legislagao vigente e a nao substituigao pelo produto adequado sera
considerado como recusa da entrega.
g) A manter urn preposto, aceito pela contratante, para representa-lo durante a execugao do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar a contratante ou a terceiros durante vigencia do Contrato;
i)

A cumprir fielmente todas as condigoes estabelecidas no contrato e no edital;

j)

A manter durante a vigencia do contrato, todas as condigoes de habilitagao;

4.3- - OBRIGAgOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, alem das obrigagoes consideradas contidas no instrumento convocatorio por determinagao legal,
obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato dentro de
no maximo, 10 (dez) dias
da assinatura;
'
b) Realizar 0 pagamento pela execugao do contrato;
C) Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos

na imprensa oficial no prazo legal.

V -CLAUSULA QUINTA-DAS PENALIDADES

a) Advertencia;
S
? ld° ,neidade para ParticiPar de Hcitagao e impedimento de contratar com a Uniao, com orgaos e entidades
do Estado da Bahia e dos demais estados da federagao, com o Distrito Federal e Municipios por prazo de ate o5(cinco) anos;
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c) Multa de 0,30/0 (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso sobre
o valor da parte do objeto nao
entregue;
frlge^rlo. ^ °'7 % ^ d'Cim°S P°r

^ ° Val0r da Part6 d° °bjet0 n§0 entre9ue Por «da dia subsequente ao

s 1° - O valor das multas sera, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros
creditos, relative ao mesmo Contrato, eventualmente existente

° - «■»»*>

««*« •

Pen<l8ndaS ds “N^ATAOA, jumo a CONTRATANTE.
Sangoes previstas na Lei Federal n° 10.520/02, art. 70:
doUceumeCn0tnar5nafl=entr0Hd0 Pra2° ^ Validade d3 SUa Pr°P0Sta' nS° Celebrar ° C0ntrat0' deixar de entre9^ °u apresentar
falhrouK
ex,g,da.Pa^a 0 certame- enseJ'ar 0 retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta,
2ar P rn T t
? T^0' comPortar-se de modo inid6neo
‘ometer fraude fiscal, ficara impedido de
hcitare contratarcom a Umao, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado
no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fomecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, sem
prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais.
VI - CLAUSULA SEXTA-DA RESCISAO
A inexecugao total ou partial do Contrato enseja a sua rescisao com as consequencias contratuais
8.666/93.
1 e as previstas na Lei n°
§ i°. A Contratante podera rescindir administrativamente
0 respective Contrato, nas hipoteses previstas nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 20. Nas hipoteses de rescisao com base nos incisos II
a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nao cabe a
CONTRATADA direito a qualquer indenizagao.
VII - CLAUSULA SFTIMA - COBRAN^A JUDICIAL
As importancias devidas pela Contratada serao cobradas atraves de processo de execucao
constituindo este Contrato,
titulo executive extrajudicial, ressalvada a cobranga direta, mediante retencao
ou compensagao de creditos, sempre que
possivel.
VIII - CLAUSULA OITAVA- DAS DISPOSI^OES GERAIS
§ i°. A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda
que vinculados a execugao do presente Contrato.
§ 20. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagoes
ora assumidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no Edital

de Direito Publico, aphear-se-a, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos
e as disposigoes do Direito
Pnvado.
S 5°. A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagoes na execugao dos services
for^d^ScJo5 ° ? 0C°rr
^ CaSC\f0rtuit0 0U forga maior' sem gue
culpa da CONTRATADO, apurados na

* C°NTRATANTE

*«■ - ocorrEnci,.

LTseluttes'aTtema'S dia ^ atraS° ^ fomeciment0 do obJeto ‘ontratado, a CONTRATANTE, podera optar por

uma

3) Promover a rescisao contratual, independentemente de interpelagao judicial, respondendo
a CONTRATADA pelas
perdas e danos decorrentes da rescisao;
b) Exigir a execugao do Contrato, sem
prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo total de atraso,
respeitado 0 disposto na legislagao em vigor.
§ 70. A CONTRATANTE providenciara a publicagao resumida do CONTRATO
e seus ADITAMENTOS, no Diario Oficial do
Municipio, conforme Lei Federal 8.666/93.
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VIII - CLAUSULA NONA - DA LEGISLA^AO APLICAVEL A EXECU^AO DA CONTRATACAO E OS CASOS OMISSOS
(art. 55, inciso XII).
A legislate aplicavel a execugao deste contrato e os casos omissos serao resolvidos com base nas disposi?6es constantes
das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislagao posteriores, nos prinefpios de direito publico e, subsidiariamente, com
base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.
IX - CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZA^AO DO CONTRATO
Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua desiqnacao
adequada, a diretoria solicitante .
51° O Gestor de contrato devera:
a)
b)
c)
d)

Solicitar ao Departamento de Licitagoes e Compras a copia do referido contrato;
Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito a sua solicitagao;
Dar baixa em sua via de contrato a cada requisigao emitida ao setor Administrative,
mantendo o saldo atualizado.
Observer se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

X- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA VINCULA^AO
O presente contrato e vinculado ao termo pregao eletronico constante no processo administrative e a ficha de proqramacao
orgamentaria da contratada.
*
XI -CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Ibicarai, Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seia
para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim justos e contratados, firmam 0 presente
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenga das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas
conforme.
Ibicarai-Bahia, 03 de Janeiro de 2022. f

Monalisa Gonsalves Tavares
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

VG Comercio
CNPJ N°

bustiveis-Eireli.
f®i/oooi-g8
■ADA

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME.:/afar

rrT)

^_______

ctp:

-i

da

CPF:

^60. <?s<T

S.

PREFEITURA MUNICIPAL DEISICARA!
SETOR DE uamgAo

EXTRATO DO CONTRATO N° 13/2022 VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N° 16/2021 - SRP

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI - CONTRA!ADA VG COMERCIO
DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME CNPJ: 35.238.491/0001-98 — OBJETO:. AQUISICAO FUTURA
E EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AFIM DE ATENDER A DEMNADA DA
FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBICARAI
-BA, para as Empresas: VG COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME CNPJ: 35.238.491/000198, no lote 01 totalizando um valor de R$ 666.150,00 (seiscentos e sessenta e seis mil cento e cinquenta
reais). Data do Contrato 03/01/2022; Prazo: 31/12/2022; Certifico para fins de prova, a quern de direito,
conforme determinaqao legal foi devidamente divulgado com publicaqao no mural da Prefeitura por 5
(cinco) dias uteis. Ibicarai- Ba, 03 de Janeiro de 2022.1
f

Monalisa' Gonqalves Tavares
Prefeita Municipal.
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EXTRATO DO CONTRATO N° 13/2022 VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N° 16/2021 - SRP
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI - CONTRATADA VG COMERCIO
DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME CNPJ: 35.238.491/0001-98 — OBJETO:. AQUISigAO FUTURA
E EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AFIM DE ATENDER A DEMNADA DA
FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBICARAI
-BA, para as Empresas: VG COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME CNPJ: 35.238.491/0001 98, no lote 01 totalizando um valor de R$ 666.150,00 (seiscentos e sessenta e seis mil cento e cinquenta
reals). Data do Contrato 03/01/2022; Prazo: 31/12/2022; Certifico para fins de prova, a quem de direito,
conforme determinapao legal foi devidamente divulgado/com publicapao no mural da Prefeitura por 5
(cinco) dias uteis. Ibicarai- Ba, 03 de Janeiro de 2022.
/

Monalisa Gdncalves Tavares
Prefeita'Muliicipal.
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CERTIFICAgAO DIGITAL: QIEBOMGWBPVRJQYM18XVZG
Esta edigao encontra-se no site oflcial deste ente.
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CAIXA ECONOMIC A FEDERAL

Certificado de
Regularidade do FGTS CRF
Inscripao:
Razao Social:
Enderego:

35.238.491/0001-98
VG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
AV PROF OTAVIO MONTEIRO 01 / CENTRO / IBICARAI / BA / 45745-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos
referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes
com o FGTS.
Validade:24/12/2021 a 22/01 /2022
Certificagao Numero: 2021122402241756711306
Informagao obtida em 29/12/2021 08:45:36
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

;5,* ^3, i Ci0VER^0 DO ESTADO DA BAHIA

.*

Emissao: 14/12/2021 09:18

rfi

'*rSECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981
Tributario do Estado da Bahia)

- Codigo

Certidao N0: 20215171606
RAZAo social

VG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ETRELI
INSCRigAo ESTADUAL

CNPJ

162.449.007

Fica certificado que nao

35.238.491/0001-98

C°“ 3 PT!en‘e data' Pend®ncias de responsabilidade da pessoa ffsica ou jurfdica acima
identificada, relativas aos tributes administrados poresta Secretaria.

Emitida em 14/12/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de
sua
emissao.

A AU™aADE DESTE D0CUMENTO P0de SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou

no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Minlsterio da Fazenda.

P4gina 1 de 1

RelCeftidaoNegativa.rpi

J
r4V'-

minist^rio da fazenda

Usd, ssssaa^'aasftssL
CERTIDAO positiva com efeitos de negativa de dEbitos relativos AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

ssf&SmSess combustiveis e'reli
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser*apuradas',?citificado que:6
1'FederardSoaBrasil(RFBfeS re'atiVaS

d6bitOS administrados

Secretaria da Receita

2. constam nos
em

L'oudSoro?co™ tVbZs^ °U 9aran“dI,S “
em processes de execugao fiscal, ou
objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de certificagao da
regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern
os mesmos efeitos da certidao
negativa.
tEnSHnCCneidS06
^ara o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administrate direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas almeas a a d do paragrafo dnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991
A aceitagao desta certidao estd condicionada a verificagao de
sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
S?0Ae^Sl|rf^lta,mente COm base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ds 05:27:56 do dia 14/08/2021 <hora e data de Brasflia>
Valida ate 10/02/2022.
Cddigo de controle da certidao: 7F5A.958E.3B72.FC56
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Prefeltura Municipal de Ibicarai
\
I
■

SECRETARIA DE ADMINISTRAgAO E FINANQAS
RUATIRADENTES, 23
CENTRO-IBICARAf-BA
CNPJ: 14.147.896/0001-40

CEP: 45745-000
i

!

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
Numero: 000376/2021 .E

Nome/Razao Social: VG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
Nome Fantasia:

POSTO 2 DE JULHO

Inscrigao Municipal:

213702

Endere9o:

AV PROF OTAVIO MONTEIRO, 01

CPF/CNPJ: 35.238.491/0001-98

CENTRO IBICARAf - BA

CEP: 45745-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COB.RAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE. ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTEACIMACITADO PARA COM EStE MUNICfPIO.

Observagao:
********* «**********************1*****iJrtHHt*lttwtl[4WHWtJ[4tJH[t

****************************************,„„,

**1rtHHHHk-A**** ******

***.*******«*******«*.*****l****,,,ww****M*)W„)HHlMWMMHrtMMtWM(HMHtiiM4jHHiMjiM
*******.************************************M„i„„^iM„„tiw^Mi^ttMM^iMiiM44MM^^^MMiM^^^^M

***************-******‘'******i.*****»<.**»**t**»**t,MtMMt,M***»»t,tMri,*****t„,tt***l,****ti,tM

Esta certidao foi emitida em

23/11/2021

com base no Codigo Tributario Municipal.

Certidao valida ate: 22/01/2022
Esta certidao abrange somente a Inscrigao Municipal acima identificada.
C6digo de controle desta certidao: 7600006466440000021444060000376202111232

Certidao emitida eletronicamente via internet. A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de
sua
autenticidade na Internet, no enderego eletrdnico:
https://ibicarai.saatri.com.br, Economico - Certidao Negativa - Verificar Autenticidade
Atengao: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Impresso em 23/11/2021 as 14:15:51
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PODER JUDICIARIO
sJUSTICA DO TRABALKO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: VG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.238.491/0001-98
Certidao n°: 28146123/2021
Expedigao: 13/09/2021, as 14:06:52
Validade: 11/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que VG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.238.491/0001-98, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao s:ao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamehte.
INFORMA£AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga co'ndenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios. a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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