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GPA CONSTRUçõES E SERV,çOS LÍDA-EPP

cNPt 27.068.259/0@1-20 t.E 72s758912
Estruda do Roposo, ns 23, LoJd 07,
Boirro Verde Mar, Rdposd-MA

g P d con st ru coe s @ hot m o I l. co m
098 32/t8-7428

D I retor Ad min istratlvo
o98 98702-4445 / 098 98285-9176

PROCESSO c C c
MODALIDADE

vt$c

pECLARAçÃO EXPRESSA pE TOTAL CONCORpÂNCIA COM OS TERMOS pESTE

EDITAL

A Empresa GPA Construções e Serviços Ltda-EPP, CNPJ No: 27.068.25gt0001-20, com sede
na Estrada da Raposa no 23, loja 01 Bairro Verde Mar, Raposa-Ma, signatária, por seu
representante legal o Sro Glabson de Jesus Pereira, poftador da carteira de identidade No:
000043854395-5 , e CPF No: 951.742.813-87, infra-assinado, em cumprimento ao disposto
no artigo 4o da Lei Federal no L0.52012002, DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da TOMADA DE PREçOS de
No 010/2019, de interesse da Prefeitura Municipal de São Bernardo -MA, em
especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas
de preços e que temos pleno e total conhecimento deste do ceftame, não possuindo ainda,
quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

RAPOSA-MA, 031t012019

G,!d,,nfily; 
çl+o,rl,tr+l Cr.^*

NPJi 27.068.259/OOOl-20
I la.b s o n de J! s u s PeÍeira

CPF:951.742 813-87
cócio -Administrador

+oPM .FOLHANO 16PÉ

TOMADA DE PREçOS No 010/2019 - CPL/PMSB
DATA DA LICITAçAO zo4lt0l20t9
HORARIO: llhoomin
OBIETO: Seruiços de implantação de Serviços de Tratamento Superficial Simples
TSS em vias das localidades Bicuíbas e Pedrinhas do Município de São Bernardo -
tílA.

DECI-ARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar no L23106, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".
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GPA CONSTRUçõES E SERVI,çOS LTDA.EPP

GNPJ 27.068.259/0001-20'.E 125158972
Estrado do Roposo, ne 23, Lola 07,
Boifto vede Mor, Roposo-MA

g p d co nstr u coe s @ hotm o i l. c o m
098 3248-7428

Diretot Adminlstrativo
098 98702-4445 / O98 98285-9776
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OBJETO: Seruiços de implantação de Seruiços de Tratamento Superficial Simples
TSS em vias das localidades Bicuíbas e Pedrinhas do Município de São Bernardo -
MA.

DE LARA E EMPRE
LI

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar no 723106, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penals e das sanções
administrativas previstas na Lei 8,666/93 e alterações posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-MA, 031t012019

TOMADA DE PREçOS No 010/2019 - CPr/PMSB
DATA DA LICITAçAO tO4ltOl2OL9
HORARIO: llhoomin
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P J: 27 .O6B.2ísio)o 1_20

I a,D soÍt de J u s Lr s pere ira
CP F: 951 .742. S r 3 -87
Sócio -AdminrstÍadoÍ
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A Empresa GPA Construções e Seruiços Ltda-EPP, CNPI No: 27.068.25910001-20, com sede
na Estrada da Raposa no 23, loja 01 Bairro Verde Mar, Raposa-Ma, signatária, por seu
representante legal o Sr0 Glabson de Jesus Pereira, portador da carteira de identidade No:
000043854395-5 , e CPF No: 951.742.813-87, Declara sob as penas da lei, em observância a

vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei no L2.4651 2011, que o (s) empresário,
sócios(s)/dirigente(s) / responsável (éis) técnico(s) não é (são)servidor(es) público(s) do da
administração pública Municipal de São Bernardo -Ma, não estando, poftanto
enquadrados no art. 90, inciso III, da Lei no 8.666/93, não havendo também, qualquer outro
impeditivo para pafticipar de licitações e firmar contrato com a administração pública.
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GPA CONSIRUçõES E SERVIçOS LÍDA-EPP

cNPt 27.068.259/0001-20 t.E 725 758972
Esttddo do Roposo, ne 23, Lolo 07,
Bolrrc Verde MaÍ, Rdposa-MA

g p o co n st ru coe s @ hot m d I l. co m
098 324&7428

Dhetor Administrotivo
098 98702-4445 / 098 9828s-9776
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PROCESSO C c

TOMADA DE PREçOS No 010/2019-CPL/PMSB
DATA DA LICITAçAO .O4lLOlzOtg
HORÂRIO: l1h0omin
OBIETO: Serviços de implantação de Seruiços de Tratamento Superficial Simples
TSS em vias das localidades Bicuíbas e Pedrinhas do Município de São Bernardo -
MA.

pEcrÁRAÇÃo DE rpoNErpApE

A Empresa GPA Construções e Serviços Ltda-EPP, CNPJ No: 27,068.25910001-20, com sede

na Estrada da Raposa no 23, loja no 01 Bairro Verde Mar, Raposa-Ma, signatária, por seu

representante legal o senhor Glabson de Jesus Pereira, portador da carteira de identidade

No: 000043854395-5 , e CPF No: 951.742.813-87, Declara sob as penas da lei, que inexiste

qualquer fato, seja suspensão ou idoneidade, que impeça de participar de licitações e/ou ser

contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas ( Federal, Estaduais ou

Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer

fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e / ou de ser

contratada por administração pública.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar no L23106, caracterizará o crime de que trata o Art, 299 do
Código Penal, sem p§uízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei 8,666/93 e alterações posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-MA, 03110120t9

M0oALIDAoE_
VISIO:

s e çhto,il[,".#*, &'*,*-
CNPJ: 27.068.2591OO01 -2O

Glabsoo dê J es u s Pe rsiÍs
dPF:9st.zqz.gr g-Bz
Sócio . Ad min istradoÍ
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6PA CONSÍRUçõES E SERV'çOS LTDA-EPP

cupt 27.068.259/0007-20 t.E 7257s8972
Esttodo do Roposo, ne 23, LoJd 07,
Balrro Verde MdL Rdposa-MA

g p a co n str u coe s @ h ot m d i l. co m
o98 3248-7428

Diretor Administrdtivo
098 98702-4445 / 098 98285-9776
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TOMADA DE PREçOS No 010/2019-CPL/PMSB
DATA DA LICITAçAO tO4lLOl2Otg

lr§10

HORÀRIO: 11h00min
OBJETO: Serviços de implantação de Serviços de Tratamento Superficial Simples
TSS em vias das localidades Bicuíbas e Pedrinhas do Município de São Bernardo -
MA.

Eu, Glabson de Jesus Pereira, portador da Carteira de Idçntidade n.o 000043854395-5 e do

CPF n.o 95L.742.8L3-87, Residente na Rua Bahia casa'no 18 Bairro Vera Cruz- Cidade: São

Luís-MA, Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa GPA Construções e Serviços

Ltda-EPP, inscrita no CNPJ n,o 27.068.25910001-20,.Estrada da Raposa No 23, Loja 01,

Loteamento Verde Mar, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo,

sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em

anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empres dispõe de escritório

dotado de instalações, e mobiliários pertinentes as suas atividades. DECI-ARO ainda ter

ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei

Complementar no 123106, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal,

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas

previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à

espécie".

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Estrada da Raposa, no 23, Loja 01, Bairro Verde Mar
CIDADE/ESTADO: Raposa - MA
CEP: 65138-000
TELEFONE: (98) 3248-7428 (98) 98702aa1s 19828s9,,76

N

PONTOS DE REFERÊNCIA
DA DIREITA: DEPóSITO BARROS
DA ESQUERDA: GALETO MACIEL
FRENTE: LOJA ALUMINIO E VIDRO Gl+^kr-1,t,4*iltltsd,?,f&,u'*
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GPA CONSÍRUçõES E SERV'çOS LTDA-EPP

cNPt 27.068,259/0001-20',8 72s7s8972
Estradd do Raposo, ne 23, Lolo 07,
Baifto vetde Mor, Roposd-MA

g po construcoes @ hotmoil.co m
o98 3248-7428

Dhetor Admlnlstrdtlvo
098 98702-tU45 / O98 98285-9776

I PM .Fou.lAtf

PROCESSO

MODALiOADE

VISTO:

TOMADA DE PREçOS No 010/2019 - CPL/PMSB
DAT4 DA LICITAçAO .o4lt0lzotg
HORARIO: l1hoomin
OBJETO: Seruiços de implantação de Sen iços de Tratamento Superficial Simples
TSS em vias das localidades Bicuíbas e Pedrinhas do Município de São Bernardo'
MA.

DECLARAçÃO DE ELABORACÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A Empresa GPA Construções e Serviços Ltda-EPP, CNPJ No: 27.068,259/0001-20,

com sede na Estrada da Raposa no 23, loja 01 Bairro Verde Mar, Raposa-Ma, signatária, por

seu representante legal o Sro Glabson de Jesus Pereira, portador da cafteira de identidade
No:000043854395-5, e CPF No: 951.742,813-87,Declara sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a elaboragão independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela GPA Construções e
Serviços Ltda-EPP, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREçOS No010/2019, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em pa direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro pafticipante ou de

.)

fato da TOMADA DE PREçOS No010/2019, antes da adjudioção do
licitação;

d rida

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, di ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do orgão
licitante, antes da abertura oficial das propostas;

fl Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

RAPOSA-MA,O3|LO|àOI9 W - :]
G ffitt'*p,',t *,,[kflr,t,ú u i ^".,^CNPJ:27.068.253/O!}O1.-2O ,,

Gla bson d e J e s u s F- e re iÍa
Cpr:gs't.z+a ar l-az
Sócio -Ad m inislrador

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE
PREçOS Noo10/2019, 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 PREçOS
N0010/2019, quanto a participar ou não da referida licitação;
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GPA CONSTRUçõES E SERVTçOS LTDÀ-Epp
oNPJ 27.068.259/0001-20 t. E 125158912
Estrodo dd Roposo, ne 23, Lola 07,
Bairro Verde MaL Ropoto-MA

g P o c o nst ru c oe s @ hotm o i l. co m
o98 32t 8-7428

Diretor Admlnisttdtivo
098 987O2-444s / O98 98285-9776

Pfí. . |OLHA NO

PROCESSC L
MODAUDAIÉ-

VIST0:-
TOMADA DE PREçOS No 010/2019 - CPL/PMSB
DATA DA LICITAçAO zOallol20l9
HORARIO: 11h00min
OBJETO: Seruigos de implantação de Seruiços de Tratamento Superficial Simples
TSS em vias das localidades Bicuíbas e Pedrinhas do Município de São Bernardo -
MA.

pECLARAçÃO FORMAL pE DrPONIBrrrpApF pE rr{STAráÇõES. APARELHAMENTO E

PESSOAL TECNICO.

A empresa GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ no

27.068.25910001-20 com sede, na Estrada da Raposa, no23, loja 01, Verde Mar, Raposa -

MA, signatária, por seu representante legal o senhor Glabson de Jesus Pereira, portador da

carteira de Identidade n0 000043854395-5 ssP/MA e do cPF no 951.742.813-87, declara

para os devidos fins disponibilidade, de equipamentos e ferramentas que serão

apresentados em condições de produção plena, declara também para os devidos fins que o

nossos Responsáveis Técnicos para acompanhar a execução da obra será; Reginaldo

Nunes Saraiva, Engenheiro Civil, inscrito no CREA No: 110754414-9 é o nosso

profissional Técnico essencial e capacitados para o cumprimento do objefo da

Iicitação.

C

/\ I
DECI-ARO ainda ter ciência que "A Íalsidade de declaração prestada objetivando os

benefícios da Lei Complementar no L23106, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do

Código Penal, sem prejuÍzo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções

administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais

normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-MA, 031L012019
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