
3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI 

 
“GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI” 

 
 
Pelo presente Instrumento particular de alteração do ato constitutivo da Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada, o Sr. JOSÉ RIBAMAR AZEVEDO FERREIRA, natural de 
Itapecuru Mirim/MA, empresário, inscrito no cadastro de pessoa física de nº 608.046.133-11, 
RG de nº 042078852011-6, expedida pela SSP/MA em 12/05/2011, residente e domiciliado 
no Conjunto Turmalina, Casa 25, Quadra 02, Bairro Aurora, CEP: 65.060-280 em São Luís-
MA. Resolve alterar e consolidar a empresa individual de responsabilidade limitada GS 
TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI com sede na rua dos 
Azulões, nº 01, Sala nº 925, Coluna 25, Edifício Office Tower, Bairro Jardim Renascença, 
CEP: 65.075-060, São Luís /MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.045.441/0001-05, mediante as 
condições e cláusulas seguintes: 
 
 
PRIMEIRA – O objetivo social Empresa passa a ser a partir desse ato o seguinte: 
 
7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e maquinas-ferramentas).  
3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos. 
4691-5/00 – Comércio atacante de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios. 
4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. 
4929-9/01 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime e fretamento, 
municipal. 
4929-9/02 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento 
intermunicipal, interestadual e internacional. 
4930-2/01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipais.  
4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional. 
5211-7/01 – Armazéns gerais – emissão de warrant. 
5229-0/01 – Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada. 
5250-8/05 – Operador de transportes multimodal – OTM. 
7020-4/00 – Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
especifica. 
7711-0/00 – Locação de automóvel sem condutor. 
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes. 
8011-1/01 – Atividades de vigilância e segurança privada. 
8111-7/00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 
8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios. 
8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificado anteriormente ( as atividades de limpeza 
especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de 
ventilação e de refrigeração de ar). 
8130-3/00 – Atividades paisagísticas. 
8020-0/01 – Atividades de monitoramento de sistema de segurança eletrônico. 
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6436-1/00 – Sociedades de crédito, financiamento e investimento – financeiras. 
6612-6/01 – Corretoras de títulos e valores mobiliários. 
6619-3/02 – Correspondentes de instituições financeiras. 
 
 
A vista da modificação ora ajustadas consolida-se este Ato mediante as seguintes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Empresa gira sob o nome empresarial “GS TRANSPORTES 
LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI” com sede na Rua dos Azulões, nº 01, Sala nº 
925, Coluna 25, Edifício Office Tower, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65.075-060, São 
Luís-MA. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
totalmente integralizado em moedas corrente do País. 
 
Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é: 
 
7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e maquinas-ferramentas).  
3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos. 
4691-5/00 – Comércio atacante de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios. 
4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. 
4929-9/01 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime e fretamento, 
municipal. 
4929-9/02 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento 
intermunicipal, interestadual e internacional. 
4930-2/01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipais.  
4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional. 
5211-7/01 – Armazéns gerais – emissão de warrant. 
5229-0/01 – Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada. 
5250-8/05 – Operador de transportes multimodal – OTM. 
7020-4/00 – Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
especifica. 
7711-0/00 – Locação de automóvel sem condutor. 
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes. 
8011-1/01 – Atividades de vigilância e segurança privada. 
8111-7/00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 
8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios. 
8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificado anteriormente ( as atividades de limpeza 
especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de 
ventilação e de refrigeração de ar). 
8130-3/00 – Atividades paisagísticas. 
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8020-0/01 – Atividades de monitoramento de sistema de segurança eletrônico. 
6436-1/00 – Sociedades de crédito, financiamento e investimento – financeiras. 
6612-6/01 – Corretoras de títulos e valores mobiliários. 
6619-3/02 – Correspondentes de instituições financeiras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – A administração da EIRELI é exercida por JOSE RIBAMAR 
AZEVEDO FERREIRA, com poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no 
entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou 
assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da empresa EIRELI. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de 
Dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado 
econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa pelo título 
modalidade registrada. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da 
empresa. 
 
 
CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedindo de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou por virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o 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. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro de São Luís, Estado do Maranhão, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estar 
justo e contratado, assina o presente instrumento, lavrado em 01(uma) via de igual teor, 
processando-se em seguida os devidos registros. 
 

São Luís, MA 24 de Março de 2021. 
 
 

JOSÉ RIBAMAR AZEVEDO FERREIRA 
CPF: 608.046.133-11 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

60804613311
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.



 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E 
INVESTIMENTOS EIRELI  

CNPJ Nº 23.045.441/0001-05 
_________________________________________________________________ 
 

 

Pelo Presente Instrumento Particular de Alteração do Ato Constitutivo da Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada, a Sra. REGIANE VIEIRA CORREA, 
inscrita no cadastro de pessoa física de nº 002.613.963-40, RG de nº 
017844502001-8, expedida pela SSP/MA em 20/09/2010, residente e domiciliada 
na Rua São José, nº 20, Bairro Aurora CEP: 65.060-580 em São Luis/MA. Neste 
ato representada por sua Procuradora a Sra. Gislei Carvalho de Miranda, 
Contadora, CPF de nº 018.063.61388, RG nº 23453322002-5 SSP/MA emitida em 
05/09/2020, residente e domiciliada na Av Tiradentes, nº 03, Vila Brasil, CEP: 
65.056-57, São Luís/MA. Resolve Alterar e Consolidar a Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS 
EIRELI com sede na Rua dos Azulões, nº 01, Sala nº 925 Coluna 25, Edifício Office 
Tower Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65075-060 São Luís/MA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 23.045.441/0001-05, mediante as condições e cláusulas seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – Retira-se da Sociedade a Sra. REGIANE VIEIRA 
CORREA, que sede e transfere a titularidade da Eireli, bem como o seu capital no 
valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), para o Sr. JOSE RIBAMAR 
AZEVEDO FERREIRA, natural de Itapecuru Mirim/MA, Empresário, inscrito no 
cadastro de pessoa física de nº 608.046.133-11, RG de nº 042078852011-6, 
expedida pela SSP/MA em 12/05/2011, residente e domiciliado no Conjunto 
Turmalina, Casa 25, Quadra 02, Bairro Aurora, CEP: 65.060-280 em São Luis/MA. 
 

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Empresa gira sob o nome empresarial GS 
TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI com sede na Rua dos 
Azulões, nº 01, Sala nº 925 Coluna 25, Edifício Office Tower Bairro: Jardim 
Renascença, CEP: 65075-060 São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.045.441/0001-05. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital é de R$: 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), 
totalmente integralizado em moeda corrente do País. 
 
Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O Objeto social é:  
 
 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 
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4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista. 
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, municipal. 
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 
5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de 
chamada. 
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica específica. 
8020-0/01 – Atividades de monitoramento de sistema de segurança eletrônico. 
6436-1/00 - Sociedades de crédito, financiamento e investimento – financeiras. 
6612-6/01 - Corretoras de títulos e valores mobiliários. 
6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – A EIRELI iniciou suas atividades em 12/08/2015 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – A administração da EIRELI é exercida por JOSE 
RIBAMAR AZEVEDO FERREIRA, com poderes e atribuições de administrar os 
negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas 
ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa EIRELI. 
 
CLÁUSULA SEXTA – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 
de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço 
de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa 
modalidade registrada. 
 
CLÁUSULA OITAVA – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada 
pelo titular da empresa. 
 
CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou por 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o 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. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro de São Luís, Estado do Maranhão, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
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E, por estar justo e contratado, assina o presente instrumento, lavrado em 01 (uma) 
via de igual teor, processando-se em seguida os devidos registros. 
 
 

 
São Luís/MA, 19 de Novembro de 2020. 

 
 

 
___________________________________________ 

REGIANE VIEIRA CORREA 
 
 

__________________________________________ 
JOSE RIBAMAR AZEVEDO FERREIRA 

Titular 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

01806361388

60804613311
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.



 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E 
INVESTIMENTOS EIRELI  

CNPJ Nº 23.045.441/0001-05 
_________________________________________________________________ 
 

 

Pelo Presente Instrumento Particular de Alteração do Ato Constitutivo da Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada, o Sr. JOSE RIBAMAR AZEVEDO 
FERREIRA, natural de Itapecuru Mirim/MA, Empresário, inscrito no cadastro de 
pessoa física de nº 608.046.133-11, RG de nº 042078852011-6, expedida pela 
SSP/MA em 12/05/2011, residente e domiciliado no Conjunto Turmalina, Casa 25, 
Quadra 02, Bairro Aurora, CEP: 65.060-280 em São Luis/MA. Resolve Alterar e 
Consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada GS 
TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI com sede na Rua dos 
Azulões, nº 01, Sala nº 925 Coluna 25, Edifício Office Tower Bairro: Jardim 
Renascença, CEP: 65075-060 São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.045.441/0001-05, mediante as condições e cláusulas seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – FICA ALTERADO O OBJETO SOCIAL PARA: 
 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista. 
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, municipal. 
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 
5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de 
chamada. 
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica específica. 
8020-0/01 – Atividades de monitoramento de sistema de segurança eletrônico. 
6436-1/00 - Sociedades de crédito, financiamento e investimento – financeiras. 
6612-6/01 - Corretoras de títulos e valores mobiliários. 
6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras. 
5250-8/05 - Operador de transporte multimodal – otm. 
5211-7/01 - Armazéns gerais - emissão de warrant. 
4230-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, municipal. 
7739-2/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem operador (o aluguel e leasing operacional, 
de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos 
ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, 
geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e 
industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para 
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rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, 
contêineres). 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS:  
Continuam em vigor as demais clausulas e condições que regem o ato constitutivo, 
salvo aquelas que pelo presente instrumento foram alteradas para que juntas 
produzem um só efeito de direito legal 
 

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a 
seguinte redação: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Empresa gira sob o nome empresarial GS 
TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI com sede na Rua dos 
Azulões, nº 01, Sala nº 925 Coluna 25, Edifício Office Tower Bairro: Jardim 
Renascença, CEP: 65075-060 São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.045.441/0001-05. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital é de R$: 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), 
totalmente integralizado em moeda corrente do País. 
 
Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O Objeto social é:  
 
 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista. 
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, municipal. 
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 
5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de 
chamada. 
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica específica. 
8020-0/01 – Atividades de monitoramento de sistema de segurança eletrônico. 
6436-1/00 - Sociedades de crédito, financiamento e investimento – financeiras. 
6612-6/01 - Corretoras de títulos e valores mobiliários. 
6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras. 
5250-8/05 - Operador de transporte multimodal – otm. 
5211-7/01 - Armazéns gerais - emissão de warrant. 

Página 2 de 5



 
 

4230-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, municipal. 
7739-2/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem operador (o aluguel e leasing operacional, 
de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos 
ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, 
geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e 
industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para 
rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, 
contêineres). 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – A EIRELI iniciou suas atividades em 12/08/2015 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – A administração da EIRELI é exercida por JOSE 
RIBAMAR AZEVEDO FERREIRA, com poderes e atribuições de administrar os 
negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas 
ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa EIRELI. 
 
CLÁUSULA SEXTA – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 
de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço 
de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa 
modalidade registrada. 
 
CLÁUSULA OITAVA – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada 
pelo titular da empresa. 
 
CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou por 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o 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. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro de São Luís, Estado do Maranhão, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 
E, por estar justo e contratado, assina o presente instrumento, lavrado em 01 (uma) 
via de igual teor, processando-se em seguida os devidos registros. 
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São Luís/MA, 18 de janeiro 2021. 
 
 

 
__________________________________________ 

JOSE RIBAMAR AZEVEDO FERREIRA 
Titular 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

60804613311

Página 5 de 5

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.



 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

2021 
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 
 
 

 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

98273419 

RAZÃO SOCIAL 

CPF/CNPJ 

23.045.441/0001-05 

NÚMERO DE CONTROLE 

92121201863746 

GS TRANSPORTES LOCAÃ‡Ã•ES INVESTIMENTOS E SERVIÃ‡OS LTDA 
 

NOME FANTASIA 

GRUPO DRIVER 98 TRANSPORTES 

LOCALIZAÇÃO 

RUA DOS AZULÕES, 01, EDIF. OFFICE TOWER 
SL 925 – JARDIM RENASCENÇA, CEP 65075-
060  - SAO LUIS-MA 

 
 

 
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 

 
 

CNAE Principal e Secundários 

492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 

492990100 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 

661930200 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS 

702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 

469150000 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

 
 
 
 

RESTRIÇÕES 

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as 
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das 
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades 
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos 
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação 
vigente. 

 
 

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO. 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 

VALIDADE: 31/12/2021 24743846B46560FAE2AB437A580ED9EE 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GISLEI CARVALHO DE MIRANDA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 13644, inscrito no CPF n° 

01806361388, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que 

este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

01806361388 13644

Página 5 de 5

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.045.441/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/08/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GRUPO DRIVER 98 TRANSPORTES 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant 
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 
64.36-1-00 - Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 
66.12-6-01 - Corretoras de títulos e valores mobiliários 
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R AZULOES 

NÚMERO 
01 

COMPLEMENTO 
EDIF OFFICE TOWER SALA 925 COLUNA
25 

 
CEP 
65.075-060 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM RENASCENCA 

MUNICÍPIO 
SAO LUIS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADMINISTRATIVO@DRIVER98.COM.BR 

TELEFONE 
(98) 3301-6665/ (98) 9237-7612 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/08/2015 

 
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 01/05/2021 às 12:49:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.045.441/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/08/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R AZULOES 

NÚMERO 
01 

COMPLEMENTO 
EDIF OFFICE TOWER SALA 925 COLUNA
25 

 
CEP 
65.075-060 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM RENASCENCA 

MUNICÍPIO 
SAO LUIS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADMINISTRATIVO@DRIVER98.COM.BR 

TELEFONE 
(98) 3301-6665/ (98) 9237-7612 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/08/2015 

 
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 01/05/2021 às 12:49:19 (data e hora de Brasília). Página: 2/2



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS 

EIRELI inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edificio Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, Maranhão 

CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 

DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que em nossos preços estão 

incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução os serviços, inclusive 

das despesas com materiais e ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, 

seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdência, da 

Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros 

ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, 

estaduais e federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa 

dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes do Edital, 

sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura 

Municipal de Sucupira do Riachão/MA. 

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem 

necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a 

substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim 

o exija a EPL para o cumprimento das obrigações assumidas. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021., 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data Descrição

002 20210060026 29/01/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

002 20201113198 26/11/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

307 20200678485 13/10/2020 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

002 21600164851 13/10/2020 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002 21600164851 13/10/2020 TRANSFORMACAO
315 MX00174835 27/01/2020 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
350 M1621029648 12/08/2015 DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080 21800869874 12/08/2015 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080 21800869874 12/08/2015 INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

NIRE 21600164851
CNPJ 23.045.441/0001-05

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Endereço Completo AZULOES, Nº 01, EDIF OFFICE TOWER SALA 925 COLUNA 25, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-060

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2021, às 16:41:01 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código IHCINA1D.

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretário(a) Geral

MAC2101093430

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101093430

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/05/2021 às 17:34) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 23.045.441/0001-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60A6.C7BF.3B1F.B847 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 20/05/2021 as 17:34:07 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=60A6.C7BF.3B1F.B847&cpfCnpj=23045441000105
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Relatório de Débito

Mensagem

O CPNJ informado não foi encontrado na base de dados da CAEMA.

"Para maiores informações ligue no nosso call center 0800 7010 195 ou no telefone 3219-5062."



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 23.045.441/0001-05

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:36:07 do dia 20/05/2021 , com validade até o dia 19/06/2021.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: XJJHUIp0p4OQ4pl8Gs0N

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de veri�cação: 2.403.709.574

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certi�ca-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data NÃO CONSTAM ações
trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em
face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identi�cada pelos dados fornecidos pelo
solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 23.045.441

Certi�ca-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi
emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas NEGATIVA,
identi�cada pelo nº 16533253/2021 e pelo CNPJ 23.045.441/0001-05, cuja a íntegra está disponível
em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados de�nitivamente, nem processos de
classes que não estejam discriminadas a seguir.

2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará
judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível
(ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd),
ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão
(BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível
(RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag),
contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv),
embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução �scal (EIfEFis), embargos à adjudicação
(EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção
de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ),
execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução
de título extrajudicial (ExTiEx), execução �scal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS),
exibição (Exibic), habeas data (HD), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da
causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito
proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justi�cação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol),
mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), noti�cação (Notif), oposição (Oposic), petição cível
(PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes),
reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela
antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará
judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível
(ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd),
ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão
(BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível
(RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag),
contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv),
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embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução �scal (EIfEFis), embargos à adjudicação
(EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção
de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ),
execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução
de título extrajudicial (ExTiEx), execução �scal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS),
exibição (Exibic), habeas data (HD), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da
causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito
proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justi�cação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol),
mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), noti�cação (Notif), oposição (Oposic), petição cível
(PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes),
reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em
agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo
regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar
inominada (CauInom), con�ito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve
(DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc),
exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa
cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível
(PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT),
remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab),
suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela
cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º  grau: agravo de instrumento em
agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo
regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar
inominada (CauInom), con�ito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve
(DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc),
exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa
cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível
(PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT),
remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab),
suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)

6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para veri�car a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 25/05/2021 às 15:08





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

EMPREGADOR: GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI
(GRUPO DRIVER 98 TRANSPORTES)

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/05/2021, às 18h07

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

4 .  A  a u t e n t i c i d a d e  d e s t a  c e r t i d ã o  p o d e r á  s e r  c o n f i r m a d a  n o  e n d e r e ç o
h t t p : / / w w w . m t e . g o v . b r / c e r t i d a o / i n f r a c o e s / d e b i t o s  u t i l i z a n d o  o  c ó d i g o  4 6 L A E d l .

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

CNPJ: 23.045.441/0001-05

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que,
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.
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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: GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI
CNPJ: 23.045.441/0001-05 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 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

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

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 no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:22:24 do dia 01/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2021.
Código de controle da certidão: A96D.0568.E27D.1080
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 23.045.441/0001-05
Certidão nº: 16202784/2021
Expedição: 20/05/2021, às 17:53:37
Validade: 15/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.045.441/0001-05, NÃO
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 23.045.441/0001-05
Razão Social: GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS
Endereço: RUA DOS AZULOES N 01 SALA 925 ED OFFICE TOWER / JARDIM

RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-060

 
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:23/04/2021 a 20/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042303535741649903

Informação obtida em 20/05/2021 18:11:36

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



 
 

PREFEITURA DE SAO LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Número da Certidão: 00005772542021 

Validade: 09/09/2021 
 
 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 

JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 

POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 

28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 

 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

CNPJ: 23.045.441/0001-05 Inscrição Municipal: 98273419 

Razão Social: GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

771100000 – LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO 

Logradouro: RUA AZULOES 

Número: 01 Complemento: EDIF OFFICE TOWER SALA 925 COLUNA 25 

Bairro: JARDIM RENASCENCA 

Município: SAO LUIS – MA CEP: 65075060 

 
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 

tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 09 de maio de 2021 ?s 14:13, sob o código de 

autenticidade nº 07171418C06761DF9CF77DF5D1A3ADF4. 

 
 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em 

https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao. 

 

 

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 

http://www.saoluis.ma.gov.br/SEMFAZ/
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.045.441/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/08/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GRUPO DRIVER 98 TRANSPORTES 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant 
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 
64.36-1-00 - Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 
66.12-6-01 - Corretoras de títulos e valores mobiliários 
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R AZULOES 

NÚMERO 
01 

COMPLEMENTO 
EDIF OFFICE TOWER SALA 925 COLUNA
25 

 
CEP 
65.075-060 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM RENASCENCA 

MUNICÍPIO 
SAO LUIS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADMINISTRATIVO@DRIVER98.COM.BR 

TELEFONE 
(98) 3301-6665/ (98) 9237-7612 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/08/2015 

 
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 01/04/2021 às 08:17:16 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.045.441/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/08/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R AZULOES 

NÚMERO 
01 

COMPLEMENTO 
EDIF OFFICE TOWER SALA 925 COLUNA
25 

 
CEP 
65.075-060 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM RENASCENCA 

MUNICÍPIO 
SAO LUIS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADMINISTRATIVO@DRIVER98.COM.BR 

TELEFONE 
(98) 3301-6665/ (98) 9237-7612 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/08/2015 

 
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 01/04/2021 às 08:17:16 (data e hora de Brasília). Página: 2/2





GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E
INVESTIMENTOS
AV CEL COLARES MOREIRA, 00001 / S/N QD 2 SALA 925

JD RENASCENCA

65075-441   SAO LUIS  MA

Código

096/001776654
Vencimento

20/03/2021
Valor

290,01
CPF/CNPJ

23.045.441/0001-05
Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

001/004

       Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse

claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período

de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa

contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

NETFONE EMP PME 1L

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição total

NET VIRTUA + 259,99

NET Fone 24,98

Itens Eventuais 5,04

Valor total

290,01

NET VIRTUA +
Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/21 A 28/02/21  OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID  + APLICATIVOS 135,00

01/02/21 A 28/02/21  OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240M COM FONE FIDELIDADE  + APLICATIVOS 124,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 259,99

Total NET VIRTUA + 259,99

NET Fone
SERVIÇO DURAÇÃO

 ASSINATURA 24,98

Total NET Fone 24,98

Itens Eventuais
Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,52

MULTA 4,52

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,04

Total Itens Eventuais 5,04

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da
loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o
pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao
Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É
preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com
dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para
surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
096213856373216,
096213856372614,
096213835549332,
096213807052992,
096213807021393

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL
S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE,
BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente

GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS
Identificação para Débito

NET SERVICOS 0960017766541
Mês Referência

Fevereiro/2021
Vencimento

20/03/2021
Valor

290,01

84660000002-6   90010296202-5   10320096000-5   00208206950-7


Pague

com

Pix
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 752.573.273-68 

Nome: GEOVANA MOUZINHO CARVALHO 

Data de Nascimento: 29/11/1974 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 04/08/1995 

Digito Verificador: 00

 

Comprovante emitido às: 18:37:46 do dia 20/05/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: CE08.324A.37B2.0091 

Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13/02/2015.)

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp


03/05/2021

1/1

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 608.046.133-11 

Nome: JOSE RIBAMAR AZEVEDO FERREIRA 

Data de Nascimento: 31/07/1991 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 12/05/2011 

Digito Verificador: 00
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DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE A DEFICIENTES FÍSICOS 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edificio Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que o imóvel 

onde está localizada a empresa é provido de condições de acesso a deficientes 

físicos, em conformidade com o previsto no art. 244 da Constituição da República 

de 1988, bem como no art. 11 do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que 

regulamenta a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edificio Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA, a realizar investigações 

complementares, caso achar necessário.  

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 
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____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE CUMPRIMENTO DAS 
NORMAS AMBIENTAIS 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edificio Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que está de acordo e se compromete 

obedecer todas as normas e condições ambientais previstas na legislação 

vigente. 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 
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____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE CONDUTA ÉTICA E ANTICORRUPÇÃO 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edificio Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, para os devidos fins que como licitante observará e, 

eventualmente contratada observará e fará observar pelos fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de 

ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual. 

 

Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 

processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 

órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não 

competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção. 

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
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Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 

sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos 

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento 

da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 

execução um contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de 

o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e 

registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 
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Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, cumprir plenamente os requisitos de 

habilitação para participação do Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura 

Municipal de Sucupira do Riachão/MA, previsto em seu Edital. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preço n° 001/2021 foi 

elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preço 

n° 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de 

Preço n° 001/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Tomada de Preço n° 001/2021, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preço n° 

001/2021 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preço 

n° 001/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 

Preço n° 001/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preço 

n° 001/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 
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DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que é Empresa 

de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que entregará 

os produtos no ato da solicitação de fornecimento emitida pela Prefeitura 

Municipal de Sucupira do Riachão/MA, nos horários e dias descritos no termo de 

referência deste certame. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 
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DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, em atendimento 

ao Edital do presente certame, que prestará quaisquer informações adicionais 

solicitadas pelo (a) pregoeiro (a) ou pela Prefeitura Municipal de Sucupira do 

Riachão/MA, tais como: laudos técnicos de análises do produto e outras, a 

qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida 

e instruir as decisões relativas ao julgamento. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que prestará garantia total a partir da 

data da entrega definitiva dos produtos e serviços, contra qualquer defeito de 

fabricação bem como serviços prestados. 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE INEAUTORIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA, a realizar investigações 

complementares, caso achar necessário. 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que até a 

presente data inexiste (m) fato (s) impeditivo (s) para a sua habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE GRAU DE PARENTESCO 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do Pregão Eletrônico SRP 

n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA, a inexistência no 

quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam 

cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de 

Sucupira do Riachão/MA, nos cargos de direção e chefia ou exercestes de 

função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE, VEDAÇÃO AO NEPOTISMO E AO 

TRABALHO DE MENORES, PREVENÇÃO À FRAUDE, LAVAGEM DE 

DINHEIRO E ATOS DE CORRUPÇÃO 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que:  

a) cumprirá o disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que 

contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal. 

b) não se enquadra nas vedações previstas no art. 19, §1º do Regulamento de 

Licitações e Contratos do BRB e que não possui em seu quadro de pessoal 

administrador, proprietário ou sócio com poder de direção com vínculo familiar - 

cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau - com funcionário com cargo 

em comissão ou função de confiança no Banco de Brasília S.A. 

c) não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 

como para qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

d) que conhece e tem plena ciência das normas de prevenção à fraude, 

corrupção e lavagem de dinheiro, previstas na legislação brasileira, dentre elas, 

e não se restringindo, às Leis nº 9.613/98, 12.683/12 e 12.846/13 e seus 

regulamentos e se compromete a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, 

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento por 

terceiros contratados. 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

e) não está envolvida ou irá se envolver, direta ou indiretamente, por meio de 

seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou 

acionistas, assessores, consultores, partes relacionadas, durante o cumprimento 

das obrigações previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que 

constitua uma infração aos termos das leis anticorrupção. 

f) não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento, direta ou 

indiretamente, de comissões em dinheiro; deu ou concordou em dar presentes 

ou qualquer objeto de valor; e, durante a vigência do Contrato, não irá ofertar, 

prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar 

presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, com o 

objetivo de beneficiar ilicitamente, ou em desacordo com as condições 

contratuais, o BRB ou qualquer de seus representantes legais, dirigentes, 

controladores, colaboradores, seus familiares ou amigos próximos, ou qualquer 

pessoa que haja ilegitimamente em nome da BRB. 

g) não se encontra, assim como seus representantes, administradores, diretores, 

conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou 

indiretamente, sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou 

corrupção; no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada 

ou indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno; suspeita de práticas de 

terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade governamental. 

h) se compromete a notificar prontamente, por escrito, ao BRB a 

respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e 

ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção. 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU 

DEGRADANTE 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não 

possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRE PLENAMENTE O INCISO XXXIII, DO ARTIGO 

7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA FORMA DO ART. 27, INCISO V DA LEI 

8.666/93 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edificio Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, que, encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 1988, ou seja, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (catorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO DECORRER DO 
CONTRATO  

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que não consta no Cadastro Nacional 

de Empresas Idôneas (CEIS) e/ou no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

(CNEP) e compromete-se a prestar informações imediatamente à contratante 

sobre qualquer registro nestes cadastros durante a vigência do contrato 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 

8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que atende à 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDORES PÚBLICOS EM SEU 
QUADRO 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro 

pessoal, servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais e de 

gerencia. 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que substituirá os objetos fornecidos, 

sem ônus para o Estado, caso não estejam de acordo com as especificações e 

padrões de qualidade exigidos. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 – Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penalidades legais, que atende aos critérios de 

qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas 

de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa de 

nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG). 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADES 

DOS DOCUMENTOSAPRESENTADOS 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 – Prefeitura Municipal de Sucupira do 

Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI inscrita no 

CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, Edifício Office 

Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, Maranhão CEP nº 65.075-

060, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins 

de direito, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações e 

os documentos apresentados para credenciamento junto à Prefeitura Municipal de 

Sucupira do Riachão/MA verdadeiros e autênticos. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E 

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOSAPRESENTADOS 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 – Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, para fins de direito, sob as penas do art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que as informações e os documentos apresentados para 

credenciamento junto à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA 

verdadeiros e autênticos. 

 

São Luís/MA, 20 de maio de 2021. 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 

 



 
GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS – EIRELI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Rua dos Azulões Nº 01, Edif. Office Tower Sala 925 

Jardim Renascença • CEP 65075-060 
Fone: (98) 3042-2377 • São Luís/MA 

E-mail: driver98@driver98.com.br 

 

DECLARAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS NA PROPOSTA 

 

Ref: Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 – Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão/MA. 

 

A empresa GS TRANSPORTES LOCACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 

inscrita no CNPJ nº 23.045.441/0001-05, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, 

Edifício Office Tower, sala 925, coluna 25, Jardim Renascença, São Luís, 

Maranhão CEP nº 65.075-060, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito, que os preços 

ofertados na proposta são fixos e irreajustáveis. 

 

São Luís/MA, 30 de maio de 2021. 

 

 

 

Geovana Mouzinho Carvalho 

Representante Legal 

CPF: 752.573.273-68 
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Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.045.441/0001-05 Inscrição Estadual: 12.472571-6

Razão Social: GS TRANSPORTES LOCAA‡A•ES E INVESTIMENTOS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA AZULOES

Número: 1 Complemento: EDIF OFFICE TOWER SALA 925 COLUNA 25

Bairro: JARDIM RENASCENCA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65075060 DDD: Telefone: 88137592

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE
Principal:

7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

5250805 OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM

6436100 SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FINANCEIRAS

6612601 CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

6619302 CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA
TÉCNICA ESPECÍFICA

7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES

8011101 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

8020001 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS

8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4691500 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM
MOTORISTA

4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
MUNICIPAL

4929902 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

4930201 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,
MUNICIPAL

4930202 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

5211701 ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT

5229001 SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TÁXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/11/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500), 01/12/2010 - (5211701-5229001),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),
 
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
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direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/05/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012
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