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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: GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA
CNPJ: 32.446.351/0001-17

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 15:40:37 do dia 30/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2022.
Código de controle da certidão: DB7F.914B.A800.213C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Arroio do Meio

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Ano/Número: 2021/716

                 Certifico, para os devidos e legais efeitos que o imóvel descrito nesta certidão nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com
os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços  e atividades, até a presente data.

                   Esta certidão não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados
(Parágrafo único do artigo 199, da Lei 18/1980 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 6 meses a partir da
data de expedição (§1 do artigo 197, da lei 18/1980 - Código Tributário Municipal). A certidão negativa de tributos municipais fixos terá
validade até o dia 31 de janeiro do exercício subsequente ao ato de expedição  (§2 do artigo 197, da lei 18/1980 - Código Tributário
Municipal)

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em www.arroiodomeio.rs.gov.br, ou diretamente na Secretaria Municipal  da
Fazenda.

Dados do Contribuinte

 32.446.351/0001-17

Bairro: SAO CAETANO
LOT COXILHA VERMELHA

GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES LTDA-ME

Cidade:
RS

CNPJ/CPF:

Complemento:

ARROIO DO MEIO

Endereço:

Estado:

Proprietário:

RUA EMPREENDEDOR, 810

CEP:

Número Cadastro:

Bairro:
RUA EMPREENDEDOR,810/L COX VERMELHAEndereço:

Dados do Cadastro

SAO CAETANO

95940-000

107100
Nº Registro Imóveis: 18411

Zona: Zona Fiscal 4
Quadra:
Lote:
Sub-lote:

4
10

Certidão emitida em: Data impressão:23/07/2021 02/08/2021 - 11:4519/01/2022Com validade até:

Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 - CEP: 95940-000 - CENTRO - Arroio do Meio - RS
Fone/Fax: (51)37161166

http://portal.arroiodomeiors.com.br:8080/sistemas/portal/

Dígito Verificador: 5913

http://www.arroiodomeio.rs.gov.br


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

CNPJ: 32.446.351/0001-17
Certidão nº: 17172096/2021
Expedição: 31/05/2021, às 16:27:03
Validade: 26/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 32.446.351/0001-17, 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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 32.446.351/0001-17
Razão Social:GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA
Endereço: RUA EMPREENDEDOR 810 LOT COXILHA V / SAO CAETANO / ARROIO DO

MEIO / RS / 95940-000

 
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.

Validade:07/09/2021 a 06/10/2021 
 
Certificação Número: 2021090702551965169276

Informação obtida em 14/09/2021 18:00:28

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

Voltar Imprimir



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ:  32.446.351/0001-17

 GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA

 RUA EMPREENDEDOR, 810, LOTEAMENTO COXI
 SAO CAETANO, ARROIO DO MEIO - RS

0017640936

Certificamos que, aos 14 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 12/11/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

0027560167
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
32.446.351/0001-17
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
15/01/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GBP 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
90.01-9-02 - Produção musical 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R EMPREENDEDOR 

NÚMERO 
810 

COMPLEMENTO 
LOTEAMENTO COXILHA V 

 
CEP 
95.940-000 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO CAETANO 

MUNICÍPIO 
ARROIO DO MEIO 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DINAMICACONTAB@BEWNET.COM.BR 

TELEFONE 
(51) 9655-5393 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/01/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/09/2021 às 08:28:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória nº
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.



                      

  

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



                GBP              

GBP Serviços de Pinturas e Sinalizações Ltda. 
Rua Empreendedor Nº 810 Lot Coxilha Vermelha CEP: 95940-000 Bairro São Caetano Arroio do Meio-

RS. Fone: (051) 996555393. CNPJ: 32.446.351/0001-17 Insc. Estadual: 005/0037650. Insc. Municipal: 
84530 E-mail: gbpsinalizacao@gmail.com    Site: www.gbpsinalizacoes.com.br  

 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

Referente ao Edital Pregão Eletrônico n°: 035/2021 
 

A empresa GBP Serviços de Pinturas e Sinalizações Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 324463510001-17, 
com sede na Rua Empreendedor Loteamento Coxilha Vermelha Nº 810 Bairro São Caetano CEP: 95940-
000 por intermédio de seu Sócio Diretor, o(a) Sr(a) Hélio Nascimento de Andrade, CI nº 6313597-6 
SSP/PR, CPF nº 960682649-04 residente e domiciliado na RS 130Km 86,3 Palmas Baixa na Cidade de 
Arroio do Meio - RS, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis que:  
I - Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do VI, 
do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, bem como que será comunicado qualquer fato 
superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à 
capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico financeira;  
II - Que não está impedida de contratar com a administração pública direta e indireta;  
III - Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
IV – Que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos; Não Emprega menor de dezesseis 
na condição de aprendiz;  
V - Que não foi apenada com rescisão de contrato, seja por deficiência dos serviços prestados, quer seja 
por outro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos;  
VI - Que possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, 
quantidades e prazos;  
VII - Que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico 
(inclusive internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em 
todos os documentos originais ou cópias, correspondem à autêntica rubrica dos signatários.  
VIII - Que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, etc, não cabendo desconto de nenhuma 
espécie;  
IX - Que para os devidos fins, a empresa concorda com os todos os termos descritos no edital e seus 
anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame;  
X - Que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;  
XI - Que não possui direta ou indiretamente, em seu quadro societário servidor público da ativa, 
empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.  
 
 

Arroio do Meio – RS 23 de Setembro de 2021 
 
 
 

 
Helio Nascimento de Andrade (Sócio Gerente) 

 

mailto:gbpsinalizacao@gmail.com
http://www.gbpsinalizacoes.com.br/

