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GPA CONSTRUÇõES E SERVIÇOS LTDA.ÉPP

cNPJ 27. 068.2 59/000 1. 20 t. E 12 5 1 589 12
Esttodo do Roposo, ne 23, Lojo 01,
Eoirro Ve.de Mor, Roposo-MA

9 Po cO n Süu c oe t @ h ot m o t l. t o,..
098 3248.7428

Diretot Administrotivo
098 98702-4445 / 098 98285.9176
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TOMADA DE PREçOS No 001/2020 - CpL/PMSB
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 202OO1OO4
DATA DA LTCTTAçÃO ,:àA1OL12O2O

HORARIO: 09h00min
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os serviços de Pavimentação de vias
Urbanas no Município de São Bernardo -MA

DOCUM E NTOS DE CRE DENEIA!! E]{IO

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREçOS
apresentamos os documentos da empresa abaixo identificada:

EMPRESA: GPA CONSTRUÇÕTS T STNVIçOS LTDA.EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20

No 001/2020,

CONTRATO SOCIAL

DOCUMENTAçÃO DOS SOCTOS

DECLARAçÕES

E OUTROS
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2. PÂULO HENRIQUE ALIúEIDA PINHEIRO, bresibiÍo, soltelro, natural de São Luis -
MA, data dê nâsclmento 2U1U199O, EmpresáÍio, poíador de Carbirâ de ldentidade no.
028,ê52'82003§ SSPrtlA, CPF: 053.055.903{12, residente e domlciliado na Rua da
Bahia, no 28, Baino Vera Cruz, na cidede de Sâo Luis, Estado do Maranhão, CEP
65.047-710.

Cláuaula Prlmelra - A socÍedade giraÉ sob nome empresâÍial GPA CONSTRUçÔES E
SERV|ÇOS LTDA.

Cláusula§qunda - A sociedade teÍá sedê e domicillo na EstÍad8 da Rapo§a, no 23,
Loja 01, Bairro Verde Mar, na cidade da Raposa, Estado do Maranháo, CEP 65.í3&0@.

Cláusula Tercelra - A sociedade terá como objêto s@ial:

iji
!."

IilSTRUMENTO PARTICULÂR DE CONTRATO SOCIAL - SOCIEDADE LMTÍADA
GPA CONSTRUçÔES E SERVIçOS LTDA.

1. GLABSON DE JESUS PEREIRA, brasileiro, cesado sob regime de comunhão pardal
de bens, naturel de Sâo Luis - lülA, data de nâscimênto 13/10/'1982, Empreeáfio, portaOor
da Carteira Nacional de HaUlita$o no. 05ilÍí685{EG IrEÍRAlüfrA, CPF:95í.7423t}
87, residênê ê domici[ado na Rua da Bahia, no 18, Baino Ven Cruz, na cldade de São
Luis, Estedo do Maranháo, CEP ô5.047-710.

s
41.2C4l00 Construgâo de ediflcioe;
38.1 l -,+/00 Coleta de resíduos nâo pêÍigos6;
42.11-1101 ConstruÉo de rodoüae e fenovlae;
42.13-UOo Obras de Urbanlzaçáo - ruae, praças e calçadae;
42,21-glt2 ConstÍuÉo d€ €3taçôes e redes de dbtÍibuiçáo dc oncrgia elétrica;
12,21-9103 ManrÍençáo de redes de distribuiçâo de energia e!Éüioa;

42.22-7101 Construçáo de redes de abastscimeoto de água, coleta de €89€Êo e
consfugôe6 conelalas, exceto obras de inigâÉo;
42.99-5/01 Construção de lnstrlaçüeE $poÍtivas e recreativas;
43.12€100 Perfuraç0es e sondagens;
43.1341co Obras de Tênapl€nagem;
4:,.19-U00 Serviços de preparação do teneno náo esp
(terraplenagern);

ecifi cados antêrioÍm€nte

ctRar'Frco o n€6I31aO Ela ggt}Zlzll.l lO:51 loa t'' 212009596'8'
ã,#iã;ã. ii;õ;i;-n * óá?õàtzo>t cdDZ@ D' \'@tzr': ç'o'
11700523186. EInE: 21200t5564t-
GDÀ COraÍRoçõEs I slRqlÇoa !!DÀ

JUCEI,IA Lt I!âh fh....r Rô&iEúú ra.ôar,ênç.
sectú!ÉriÀ-gnrr,

sÀo r,sÍs, ot/021201?
ú-.rP!!6rÍaêil.at.íoq.b!

À e.li.t .t d.3t, dÕ@tá, .. uPt.go. tIs 'Újtlcê t.'q'7.i?? 'r' '€ to!&tl'lrL"
rúótÀia' sêus ;"P'ctrvot código! d! vt!1!lcrç'ô
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43.22-3102lnstalaçáo ê manutenÉo de sistemâs centrais de ar condidonado, de
ventilaçáo e reftigeraçáo;
4.3 29-1lO! Montagem ê instaleÉo de sistêmas e equlpamentoe de iluminaÉo e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportoo;
43.304/02 lnstalação de portas, janelas, ietos, divbódas e armárioo embutido8 de
qualquer materlal;
€.9$1/05 Perfuração e corclruçáo dê poços de água;
'til' 99-1/99 serviçc especlalizados para construçâo não especificados antêrioÍmênte
(comercial, industrial e residencial);
47.44-0199 Comércio varejista de material de construÉo em gêral;
47.57-1100 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
gletlge]9lrôlicÀs pare uso doméstico, exceto infoÍmática e comunicação;
49.234102 Serviço8 dê transporte de passageiros - locaçáo de automóveis com
motorista;
49.2+8100 TÍansporte escolan
7 1.1 1 -1 l0O Serviços de arquitetura;
71 .124100 Serviços de engenharia;
71 .19-7l0'l Serviços de cartografla, topografia s geodésia;
71 .1$7/02 Atividade de estudos geológicos;
77.11-0100 Looação de aulomóveis sem condutor;
77.32-U0l Aluguel de máquinas e equipamentos para construçáo sem op€Íador, êxcsto
andaimes;
95.21-5100 Reparaçáo e manutênçáo de equipamentos eletsoelehônicos de ueo peoeoal
e doméstico.

Cláusula Quarü - O capital social será de R$ 50.000,00 (cinquontra mll Éais) dhridldos
em 50,000 (cinquenta mil) quotas indivisívels de R$ í,00 (um real) cada uma,
integralizadas, neste ato em moeda coÍrente e legal do País, pelos sócios.

Cláusula Quinta - O Capital Social Íica distribuído entre os Bóclos na seguintê
prop0rção

Cláusula Sexta - A sociedade iniciará suas atividad* na data do arquiramento deste
contrato na Junta Comerclel do Estado do Meranhão B seu prezo seÉ lndôtêÍmlnado.

G

SÔCIOS QUOTAS VALORES o/.

GLABSON DE JESUS PEREIRA 25.000 Rs 25.000,00 50
PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO 25.000 R$ 25.000,00 50

TOTAL 50.000 R$ 50.000,00 í00

/

§

\t
\

3SIã:ái3,1+ã3ãi§3? H 32i31i23!4',2à1":T""i,""1ffii3I
1tr00523186. rrBt: 212009555a4. Iãir êonlmoçoes E ErRv!ços ltu ,F 
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cláugula sétlma: As quohs sáo indivisírrcis e não pdêrâo ser cedHas ou tansÊrldar a
terceiros sem o conaentimonto do oúro sócio, a quem Íica ass€guÍado, €m lgueldad€ (te
condiçÕes e preço direito de preferência parâ e sua aquiskpo sc posAs à renda,
brmalizando, se realizada a cessão delas, e altêrâÉo conEíua.i perünentê.

Cláusula Oltava: A responsabilidade de cada sôdo é restrlta ao ralor dê suas quotâs,
me3 todos r$pondem solidariamente pela integralizaçâo do capital eocial.

Cláusula Nona: A administeÉo da sociedade cabeÉ ao 6ócio, GLABSON DE JESUS
PEREIRÂ, aüva e passiva, judicial e extra judidalmente, com os poderee o atÍibuiçôes de
administraÉo, €strando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no enúanto, em
atlvidades estranhas ao interesse social ou assumir obÍigaÉ€§ seja em Íavor de
qualquer dos quoüstas ou de têrceiros, b€m como onêrar ou alienar bens imóvelg da
sociedade, sêÍn autorlzaÉo do outro sôcio.

Gláusula Déclma: Ao término de cada ex€rclcio sodal, em 3í de dezembro, o
administrador, OLABSON DE JESUS PEREIRÂ, prestara contas justlffcadas de sua
administração, procedendo à elaboÍaçáo do inventário, do balenço peúlmonlel e do
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporÉo de Bues quoEs, os
lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Déclmâ Primêlra: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício soclal,
os sócios deliberarâo sobre ag contas e designaráo admlnlstrador quando for o caso.

Cláusula Déclma Seounda: A sociedade podeÉ a qualquer tempo, abriÍ ou fechar flllal
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo Único: A socigdade poderá a qualquêr tômpo participar como sócia quotista
de outras sociedades.

Cláusula Décima Terceira: Os sócios poderão de comum acordo, fixar urna retirada
mensal, a título de 'pro labore', observadas as dispoeiçôo8 regulamentares pertlnenEs.

Cláusula Déclma QuaÉa: Falecendo ou interditado qualquer aódo, a §ociedade
conünuará suas atividadeg @m os herdeiros, $rcesaores e o lncapaz. Nâo sendo
possível ou inexlsündo interêsse destes ou dos sôcios Íemanes@nba, o valor de sêus
haveres será apurado e liquidado com base na sltuaçáo patrimoniel da sochdade, à deE
de rêsoluçáo, veriÍica<la em balanço €spechlmentê levantado.

Parágrafo únlco: O mesmo procedimento 3eÉ adotado em oukos caso§ em que e
sociedade se resolva êm relaÉo a seu sódo.

JUCEI.tA

cÊRaÍÉtco o RECI3IEO itl 09/02/20L1 LO:Sl EoE r" 21200959619
ffi;;;,-r;;ãi;í oi óà7óltzot'r ' cóD:co Dt vrrrtr"çro'
11?005231a6. lllBl: 21200155644.
cPÀ coNsÍRuÇóEg B SER'ItÇOS llor

Liliú th.É... Ldliqnr.. X.a'Iodçâ
sECrttiatÀ-@aàI,

§Ào Lul8, 09./021201?
ír,..ry'.r.trêil 4. qov b!
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Cláusula Décima Qulnta: O administrador, GLAB§iON DE JEST S PEREIRA, dedara
sob as penas de l€i, de que não esta impsdido dê exercer a adminiaEaçâo da Bociodadê,
por lei especial, ou em virtude de condena$o criminal, ou por Eê enconfar sob os
eÍeitos dela, a pena que vede, ainda que tgmporaÍlamente, o acesao a caÍpc públicos;
ou por crime Íalimentar, de pÍêveÍlceção, pelta ou subomo, @ncu8Eáo, peculato, ou
@ntra a economia popular, contra o sisteÍna ffnancêiÍo necionel, contra normas de
defesa da conconência, contra as relações de consumo, fá públlce ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro de São Luis - MA, para o exercldo e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes d6ste contÍato.

E por estarem asslm justos e contratados assinam o presentê contrato em 01 (uma) üa.

), 06 de Fevereirc de 2017,

GLA DE JESUS PEREIRA
G?F:961.742.81387
Sóclo admlnlstrador

PAUL HENRIQU DA PINHEIRO
CPF: 053.055.903-,02

Sóclo

JUCE}IA

À wrlid.d. dêsr. doê,e.ato, ". ?"iliii;.,j,i"1"1::§":.ff:::*:i f ili'iiIl!1"'-- ""
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ffià:li:,.,fe!!!fr .fr-i3is:i;3ll'Hi"r8,""i1?93üii'G'iriooszlrge. NIRE: 212009556" '
crÀ ce.gtruçóEs a !tBvr@! ú'tlr Nf

Lili§ Ib.!... eêd'ieu" Í'!'rohçr X\ ,/sEcEl?ÀR:lÀ_G3!'l I rll,z
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r ALTERá,çÃO CONTRAIUAL DA S@TEDADE

§P*, E LTDà

GtAlSOl{ DE JESUS PEIEIRA, brosilebo, cosodo sob o regime de comunhõo
porcbl de bens, rplurol de Sõo Luis-MA, dolo de noscimênto l3tt,tlggz
emprsón'o, portodor do Corteiro Nocronol de Hobitrloçõo no. 05327ó9549é
DEIRAN-MA, CPF no. 951.742f,13{,7. resiCente ê dornki[odo no Ruo do
Bohio, no. 18, Boho Vero Cnz, no cidode de Sôo Luis, Estodo do moronhõo,
cEP 6fia7-710;

PAULO HENIIQUE AtliEtDA PII{HHiO, bro§leio, solte[!'o, nqturol de sõo Luis-
MA, doto de noscimento 20/12/1990, êmpresóÍíô, porlodd do Corteho de
identidode n".02&452432N99 SSP/MA, CPF no. 0S3.0559c, ü2, resilente e
domicilkldo no Ruo do Bohio, no. 28, Boíno Vero Crr.lz, no cldode de Sõo
Luis, Estodo do moronhÕo, CÉ? 6fi47-710. Únicos sócbs componenles do
sociedode êmpr€sárb por quotos de Responsobilldode Llmltodo sob o
firmo GPA COilSnUçÔE§ Ê SEIUçOS LIDÀ, conr sede no Estrqdo do
Roposo, no.23, Lolo 01, Boino VeÍde Mor, no cidodê de Roposo, Estodo do
Moronhôo, CEP. ó5.13&000. RegBÍrodo no Junto ComercJol do Moronhõo,
sob o NIRE 21?f0955ó§ por despocho de @/92/n17, lnscrllo no CNPJ no.

27 .Oé8.259lC[0l -20. resohrem, ossim, oftêror o conkoto soclol:

CúUSUIÂ PililEltA - O copilol sociol quô é de R$ 50.O0O.OO (cinquenlo
rêoisl. sêró elevodô poro R$ 250.000,00 {duzenlos e cinquenlo mil reois}
quolos com volor nominol de R$ l,00 (um reol) codo, cujo ournento de
200.000.m (duzenlos rnil reois) integrolizodos neste oÍo, êm lrpedo conenlê
pelos su b§crltores.

CúUSULA SEGUNDA- Após o ounrento de copitol o distÍibuçôo entre os sócbs
frcou do seguintê formo:{

cERrrFIco o EEGIstEo 8ü 3l/01/2or7 17:45 6oE n' 201703251
pÊoÍocor,o: 1?0315164 DE 1A/ú/2A11. CóDréO EE \IEÀIFrCÀçíO
tt70727oa67. ttÍlE: 212 0O95g6aa.
cpÀ co!íarRgçôus ! sEBvrços LÍDÀ _ laE

Lí1i.n tL.re3À loalJiguê. lí6doEç.
sEcrErÍrrÀ-GaErt,

Bío í.§ía, 1-r'/ 01 /2017
E {. @Pr.ràlacl1.i:. gov. b!

JUCEI{A

PEIC QIDE COIA§ RS§óclo
r25.000,m50,00 %GLABSON DE JE§US PEREIRA

125.m,00fipffiPAUTO HENNIQUE AU,TEIDA PINHEIRO

2s0.000 250.0ur,00t@%rOTAL

Àwaliilâal.d..t€dôé@eto,3etlPt.sro,Eic.sulelrôàêeProv!çãode6uaaü!êü!icÍd'd'lot
:Efêrà!it. r.ur "'P'cti-" é6êi9ot at v'riÍi"çiÉ
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CúüSUIÀ IEfCHIA - As quolos sôo indlvbfueis e nõo podorüo ser cêdidos ou
tronsfeddos o lercehoc serr o consenlfnento do or.rtro só<jo, o guem nco
ossegurodo, em §uoldode de condições e prêço d&rêito de prefeÉrrcb poro o
suo oqubiçôo se postos ô vendo, fonnolhondo, se rêolAodo o cêssôo delos, o
olteíoçôo conÍrofu ol pertlnenle.

CIAÚSULA OUAIIA - A responsobllldode de codo sócio é restrlto oo volq dê
suos quotos, mos todos respondem solldorlomenÍe peío íntegroíizoçôo do
copilol sociol.

CúUSUIA OUlilIA - Perrnonecerôo em vQc todos os demob clóu*.rlcs do
conlroto de conslltuÇõo e derrctb oltero@es. desde que com cs do píesente
nõo colÍdirem.

Sôo Lui.s-Mo, 24 de morço de 2017. .)

!

JUCEMA

CEÍtÍ'rFrêo o Eaolstro BL 1L,/o1/20:.1 17!4E aoE N' 201?03?!16{
;;ã;;;;;;, rióizsrsr or 3o/03t2o:.1. cótr6o D! vEBtttcÀçÍo:
tl?0r23c86?. NrRÉ: 21,r009556a8.
cpt coNSTt!ç6Es I ÉanvrçoE !.ml _ rE

LÍI1e ftGr... n.ihigu.. I.a.l6ç.
srctEÍÁi u - o!nÀ!

9Áo Lsl6, !r/orl2o17
vw. @P r... !.c 11 . !.. gd. b!

Àva11dâ.1.d.5!.docle.Àto,..!EPrê..o,f1c.'ul'lEo'c@P!ov!§5od"u"Ü!ür!1c!
Itloa.ldo e.u" i"re"ttrvoe c6iligot Ac wetifié'ç'o

E por estorem ossim ,uslos e conlrotodos osslnom o p'esenle olteroçôo em 0l
vio.
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GIÁ8SON DE JEiU§ ?ElElRA. brosileíro, Çosodo sob o reglme de comunhôo
porclol ds bêr§, nofurol de SÕo Luís-MÂ, dolo de nosciÍnenlo l3ll}ll9Ez,
empÍesório, portodor do Corteiro Nocionol de HobillloÇôo no.05927ó9548ó
DEIRAN-MA, CPF no. 951.742.81987, residenle e domldüodo no Ruo do
Bohb, no. 18, Boino Vero Crr"ra no ciCode de São LuÍs, Btodo do mororúôo,
cEP ó5017-710;

PAUTO HEI{i|QUE AlfllElDA PNHARO, brosilêiro, sofefo, nolurol de Sõo Lub-.
MA, doto de noscimento NllU199O, empresório, portodor do Csteiro de
identiclode nc,026152432003.9 SSP/MA, CPF n". 053.055.9@02, re§dente e
domiclllodo no Ruo do Bohio, no. 28. Boino Vero Cnra no cidodê dê Sôo
Luis, Esloclo do moronhôo. CEP 65f,17-710. Únicos sócios componenles do
sociedode êmptesóÍio por quolos de Responsob$dode Limitodq sob o
firmo G?A coN$nuçÕEs E slnvço§ IIDÀ íuE, com sedê no Btrodo do
Roposo, n'. 23, Lcrjo 01, Boíno Verde MqÍ, nq cido& de Roposo, Blodo do
Moronhôo, CEP. ó5.13&000. Regblrodo no Junlo Comercld do MoronhÕo,
sob o NIRE 212@955ó48 poÍ despocho de @lO2l2Ol7, ínscrilo no CNPJ no.

27.0&.25?lúOl-20. rerolvem, ossim, olleíor o conlrolo socicd:

ctÁusuLA PRh,lElRA - O cqpitol sociol cnre é de R$ 2§0.000.00 (
cinquenlo mil reois), seró elevodo poro R$ó00.000,00 (set'scentos

d composto por ó00.000 mil quolos com volo,r nominol de R$ 1,00 (um reol)
cujo oumenlo de copilol de R$ 350.0@,00 (kezenlos e cinquento mil reois), é
inlegrotizodo neste oto, em moedo conente pelos subscÍitoíes.

cúusulA SEGUHDA - Após o oumenlo de copitol o distrlbuiçÕo enlre os sócios
ficou do seguinle formo:

JUCEI.IA

e
),

sócro PERC QIDE COTAS R§

GTABSON DE JESUS PEREIRA s0,00 % 300.000 300.000,00

PAUTO HENRIQUE AIÀiEIDA PINHEIRO 50,00% 300.000 300.om,m
TOTAL r00,00 % &0.000 600,000,00

À v:1iGI..Iê dêstÊ êocú.Bto, .. istrs...o, aic. áujcit. I €oPlowàçto dc tu 'utétiIàfôrr..ilo ,êu! ;.,P.ét1vo' é6diíot d' w'rific'çio
. r..pâciivo. po.:.1.

\

\\
\\

15,!5 60! Í'2Ol?0351725. N,
eRoToco!.o, I?035t?26 Dt 2a/O1l2o!7. cóDI6o Dl vlttFlcàçÀot ( , \ I
117o1laa?54. NIEI:2120095S6{8. t \ /
cDr coNsÍloçôEa B silvrços LÍDÀ - taB t \1 ,/

"'.'* r*ã;;íl;filg!a !..8dôôç. 
*M À/s^o Ln16, 25,/ol,/2011
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CtAÚsutA oUAnÍA - A responsobitidode de cqdo sócio é resldlo oo volor de
suos quolos, mos todos respondem sdidoÍiomenle pelo ínlegnolEoçôo do
copitol soc'ol.

CúUSUIA Oult{TA - PeÍmonecerôo em vigor lodos os &mob ch&,nulos do
controlo dê consfituiçôo e demois otl€ÍoçÕes, dêsde guê co'n os do pÍesênle
nôo cofidkem.

E por estorem ossim justos e controtodos osinom o píêsêntê oltoroçÕo êm 0l
vio.

Sõo Luis-lvto, I 7 dê obríl de 201 7.

JUCEMA

CEDIIFICo o tBOIErno Ba 26/Oalaor7 15rrS BoB tr' 2017035:7'6'
;ã;ãã;;;, riõriizzs oe 23/or/loi.?. cóDrco DE vmrtrcrÉo:
1r.?O1tat76i. ítÀE! 21U 00r556t1.
6pÀ coNallgçõEg E garvrço8 LÍnÀ " raE

LÍI1u rh.rr.. Rôdrisu.. uoiio!ç.
sEcratÁt!r- 6iElI.

ÉÍo Í.its, 25/oa/2o\7
ü- 4ptct.!..i1.ó.. g6w-b! $

À v.llal.d. alE.!. áo.E@to, .. i4rr...o, li...ül!i!o à êd9rêvtçió d' túr tuttttti 'I!ÚoÉrndó s.u. ;.dP.c!ivo! códigot d' w"t!lc'98o
r..D.êtlvo. lcrE i.

CúUSUIÂ ItnCBnÂ - As quotos sõo irÉlvisíveis e nÕo pod€rõo ser cedHos ou
lronsfeddos o leÍcêiros sem o consentlmEnto do oulro sóclo, o quem frco
osegurodo. em iguoldode do condçôes c preço cfireilo de preferândo poro o
suo oquisbôo se postos à vends, foÍmolkondo, se rcolizodo o cessôo debs, o
olleroçõo conlroluol perthente.
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TENCEIRÂ ALTERAçÃO OO COIITRATO sO(IAL DA

"GPA CON5TruçõES E SERyIços LTDA'

Pelo presente instílJmento partÍculâr de AlteraÇão Contratual, GLÂ8S(»I DE IESUS
PEREIRA, bnasileirc, câsedo sob reglme de conunhão parcial de bens, e presário,
nôtu!'al de 5ãa LuÍs - |'!A, naScido no día L}/LO/1982, portôdon cja c§it ns
o5r276951a6 - DETRAüIUI expedida !61Í112075 e CPF ne 9r1.742,Ar3-87,
residente e doniciliado na Rua dá Bahia nr 18, V€ra Cruz, São LuÍs - tlA CEP
650É7-719, e PÀt L0 HEI{iIQUE AL}iEIDA PIIIHEIRO, bpasilêiro, solteiro, erpresári.o,
natunal de São LuÍs - itiA, nascldo no día ZglL|lLggO, pontâdor da Cartêira dê
Idêntidâde ne 026É.524326O3 - 9 - SSP/!,IA, expedlda $ 28/0712016 e CPF ns
o53.Os5.*r-O2, residênte ê dofliclLiado na nua Bahlâ nc 28, vêpâ cr^uz, CEP

65,U7 -7L0 São LuÍs - ttl. Únicos sócios da Sociededê Li itâda, que gi,.a sob o
none eüpresarÍal "GPA Co STRUçôES E SERyÍC(}s LIDÂ" e Ci,tpl ns 27.68.299/â@r-2A,
inscrita na lUCEilA sob o NIRE 272eÉÉ55ÍAt ei O9.02,2OL7, sediada na Estrada da
Raposa ne 23, LoJa 01, Verde llar, Raposa - l.lA, CEp 65.138-9@, resolver de conum
acordo alterar e consolidar seu contrato social Eedlante cláusulas e condições
seguintes:

Cláusula Pri-úeine - O capltal sociâl que era RS 54O.060, oo (seiscêntos oil reais)
divido en 604.@0 (seiscentãs iil) quotas de capital, no vôlor unitá.io de RÍ 1,e0 (un
.eã1), cadà, fica nêstê ato, alterado para RS 1.066.0A,6A (w oLLhão de .eais),
divididc en L.Wg.goO (un cilhão) de quotes dc cepital, no valor unitánio de RÍ 1,ê€ (uír
real) cada, integrsliz8do neste âto en rceda corrênte naclonal.

C1áusula Segunda - Afús alteraÇão do Capital Social, fica dlstribuÍdo êntre os
sócios, da segui,ntÊ forEa:

NotrE DOs tftros x!coras TO?ÂL
GLÂ8SOiI DE ]ESUS PEREIIÂ 5@,Osg *o.oos,oo

s6e.WO,@500.aoo
!.o&.o00

PAULO E ALITEIDÂ PIÍÚIEIRO
TOTÀL 1.@O.@ oo

C]áusula Terceira - Nos tep6os do art. 1.052
ls,406/2@2), ã responsabilldade de cada sóclo é
quotas, ras todos respondêí solldaniaÉênte pela
social,

do Código Civil ( Lei
restrlta eo vaior dê
integnalização do

Cláusula Quartô - 0s casos oolssos neste contrâto social serão nesol
obsecváncia dos pneceltos do Códito civil (tel n.e tO,466/2002) e
dj.spositivos legais aplicáveis,

n.9
SUaS
ital

c

cmrMco o tlgI&tao Ela lTloAlTOLA 10t20 6oi8 !r 20tg
ploaocolo: 1r063159a Dt 

'.6lOa/2O1.A- 
CóDICO Dl lrttt t

11§0139?a22. ÍIf,8. Z12009Sg6la.
otÀ coxaÍr6çEBs B tBxvrçoi LaDÀ

Lí11.! lb.t... rc+laÍu.. I.!ÍroÀçà
s EcrÊahtr- 6irÀ!

EIô r.trí^. r'7 /í. /!ô1c

JUCEr.rÂ
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C1ádsüia Qur.nta
fundadâ neste contrâto, cd exclusão êxpressa de qualquer outro, por

Frca eleito o forc de São LuÍs itA, pana qualquer açfu,. -naí§;'.i.
privilêgiâdo qüe seje. n

E pc|" êstanen assiÉ Justos e contratados, Iavras este instpuaênto uGa vLa
iguâl forma e teor.

Rapose - tlA, 10 de agosto ú,ê 2018.

OE ]ESUS PEREIRÂ

{üiüii[[lÍ;Í: 
^

'fi[,]'i,. r".. .,,y:,, it!(.ii§,.-
'r{(. .

cPF ns 951.742.813-E7

§9
ÂL}IEIDA PIII{

cPF ns o53.955,903-02

clElt:!Íco o M!6?Eo rt ú/oa/20\3 ].orZO 5o! ü' 20130':11594'
piot.ocolo, rao6r159a D! L6loo/2oLa. c6Dt6o D! YBlrFtcÀÇÍo!
11CO!!tzaA:. ltRE: 2llt095S64t.
sDÀ c@asÍrgç6!5 E glwlços úlDÀ

ttUe tt.!.!r nodtiEu.. r6dôDç.
,rcr!t&rÀ-6!rrl,

aro tsla, a7 loa,/zots
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Secretaria oa Micro e pequena Empresã
§êcretana de Racionalização e simpiificaÉo
Deparlamênlo de Regisfo EmpÍEsaÍial e lntêgraÇão
Junta Comercial óo Estado do Mâranháo - ..IUCEMA

DECr-ARAÇÃO DE REENQUAoRATTENTO AÉ MrcRO/Úp
EMPRESA DE PEQUENO PORÍÜ

FAULO E
Sóci!)

'§!i. ríi---,.,rr j'i. ré.ãirn .n o:..t €rY,.!a Êà.,'

PI,íSB. FOLHÂ IW
.nffi

px0c, r
[i0DÁU
Cca1,,F^-

O DE MICROEMPRESA COMO

DEJ
SóciolÁdminrsÍaóor

A

RESA COF,IO

ilmo. Sr. Presidente da Junta Cornercial do Estado do lvlaranhão - JUCEMA

Código do ato: 307
Descrição do Ato: R
EMPRESA DE PEO

EENQUAD
UENO PORTE

sa - Ài14, t2019

ro

rEt 
'T§ 

E Tffi E'à

DÉlt* É lÉ -J€i1-E

iEtãJ{S_J IE Frr_0 r€,ô§t€ tj€Ii

0 {

00 0 c 31ÊÍ49

crÀrrErco o nEcr6tto ux 2ol05/2olg 11'23 SOB !l' 20190369299'
iiü;õ;ã, -,i;;;;, àô ii iiiostzol-i. cóDr6o Dr vatrrcrçtro:

JUCE}IA
,.19022a278â. lf:ltl t 2f2009556{3 '
c? colrgtNrÇõBs B slivrÇos LrDÀ

. a::,i.n th.rr..r r6.E1$r.a ,a.tdôâçr
sÉcÂtaÁtrÀ -dall!

a^o Lsls, 2g/os/20l9
t rY. É!Pr...!..i1 .!.. go?.bt

lt
*I
;
ã

ga

rw.11.Ld.it..t.dlocEeto...1,D!..'o,ttê"ujê!!oàcq'rov'ç'ode!u"ut'n!ltiiã"iia' erus irrpcctrvor ê6d1st 
'l' 

w'rlÍlcaçro

.õ

A Sociecade GPA CONSTRUÇÔES E SERVIçOS LTDA, com ato
constitutivo registfttdo na Junta Comerclal em 0910U2017, NIRE:
21 2009556,+8, CNPJI 27.068.259/0001 -20, estabelecido(a) na ESTRADA DA
RAPOSA. 23 LOJA01, VERDE MAR, Raposa - MA. CEP; 65138-000, Íequer a
Vossa Senhoria o êÍquivâmento do presente instrumento e declâra, sob as
penas da Lei, que se reenquadra da condiçào de MICROEMPRESA PARA
EMPRESA DE PEOUENO PORTE, nos teÍrnos da Lei Complementar no 123, de
1ât12i2006.
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do cPF: gs't.742.81i-az

Nome: GLABSON DE JESUS PEREIRA

Data de Nascimento: 13/'10/1 982

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 281'1112000

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 14:54:1O do dia 0210112020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: í 6E4.F338.0FE8.355D

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscriç .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, dê '13/02/2015.)
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CAHIETI-lA UE rDtN rll-ADt

EMTOOOO TTBFI

PÀULO HENRIOUE ALMEIDÀ PINHEIRO

PEDRO .'ORGE PINHEIRO E MARIÀ TZABEL
ÀLMEIDA PINHEIRO

20L

zo / L2 /1990

69

053 055903 -02
P-200 vlA-02

FÍ,S.190V ETV

J**

2645243200 -9

SÀO LUIS . MA

NASC. N.41433
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 053.055.903-02

Nome: PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO

Data de Nascimento: 20/'12l1 990

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: í 3/04/2009

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 14:53:'l'l do dia 0210112020 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: 2B94.F54E.45F0.9F95

I

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscri .

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

R u
§

V
&

.«\k-2^-
,/



Fiil$8. FCTHA lto4Í

Improbidade Admtntstrativa e Inelegl

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02t01t2020 às 14:38) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 27.068.25910001-20.

A condenâção por âtos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http. //d ivu lqacandcontas.tse. iu s. bÍ/

§ M
GeÍado em 0210112020 as 14:38:03 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIçA Página th

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

5E0E.2A78. EDgC.1683 no seguinte endereço: httpsri/www.cnj.jus.br/improbidade adm/autênticaÍ certidao.pho

(õ,

h
N
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Improbtdade Admtnistrattva e Inê"legibtti

Certidão Negativa

Certifico que nesta dala (0210112020 às 14:40) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF n" 951.742.813-87.

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

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em h IV nd ntas LI

Esta certidão é expedida gratuatamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número dq e

5E0E.2AF6.4CE7.1806 no seguinte endereço: hltos://www.cnj.jus. br/imorobidade adm/autenticar certidao.php

\

)

$,
Página t hGerado em: 02/01/2020 as 14:40i06 CONSELHO NACIONAL OE JUSTIÇA
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Improbidade Admtnistrattva e Inel

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (0210112020 às 14:42) NAO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 053.055.903-02.

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

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto://divuloacandcontas.tse. ius.br/

Esta certidáo é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de ntrole

5E0E.286D.8080.2925 no seguinte endereço ht r/im ml certid

n

h

N
V^;

Ge?do em. 0210112020 as 14:42:05 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA r Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERU»ÁO NEGATIVA

DE

LICITANTES IXTOÔNTOS

Nome completo: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ : 27.068.259/0001-20

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8,443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relagão consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem conro aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:41:19 do dia 0210112020. com validade de trinta dias a contar da
cl'll I ssao.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser conÍirmadas no sítio
https ://contas.tcu.eov.br/ords/ÍJp=lN I DONEO :VERIFICA

Pfici. 1ilf

Código de controle da certidão: 1H32020120144119

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÂO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: GLABSON DE JESUS PEREIRA

CPF/CNPJ : 951.7 42.813-87

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÁO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:42:04 do dia 0210112020, com validade de trinta dias a contar da

emissão.

5
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\YA veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu. gov.br/ords/Í?p:lNI DON EO :VERI FICA

Código de controle da certidão: 6924020120144204

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÁO

CERTIDÀO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO

CPF/CNPJ: 053.055.903-02

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às l4:42:50 do dia 0210112020, com validade de trinta dias a contar da

emlssao

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.g ov.br/ords/f?o:lN IDONEO :VERIFICA

Código de controle da certidão: 5LK2020120144250

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tcm por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade clo resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
infbrmação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, rnantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta rcalizada em: 2010112020 09:40: l8

I n It-rrma õcs da Pessoa Jurídica:

llcsultados da Consulta Eletrônica:

Razão Social: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.068.259/0001-20

Orgão Gestor: 'I'CU

adastro: I-icitantcs lnidôneos
l{csultado da consulta: r-ada Consta

Pala acessar a ce(idão ori inal no ortal do ór estor, cli ue AOUIo

Olgão Ccstor: C.\J
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Âdministrativa e Inclcgibilidade
I(csultado tit consulta: l'lrro

rtal do ó o gestor, ctique AOUIara accssal' a certidão ori inal no

rgão (iestor: l'ortal da I'ransparência
aclastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

csultado da consulta: Nada Consta

UI.Para acessar a ccrtidão original no ortal do ór ão gestor, cli ueA

rgão Gcstor': Porlal dâ 'l'ransparência

rLdastro: CNI'll'- Cadastro Nacional de Enrpresas Punidas

[)ara accssar a ccrtidão original no ortal do ór o estor, cli ue AOUI

I{csultado da consulta: Nada Consta

obs: A consulta cor.rsolidada dc pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

I
U

Sr

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ,..' . -...:

V
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racionalizaçào dc serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n'l2.965,de23deaFR --
de 2014, Lei n" I3.460. de 26 dejunho de2017,Leín'13.726, de 8 de'butubro.de20l8, IDecrelo no 8.63t1 cle 15, de janeiro de 2016. '2
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ÍELEFONE
(98) 8702-5sils

ENÍE FEOERATIVO RÊSPON VEL (EFR)

09t02t2017
OÁTA DA SIÍ

MOT VO OE S

OAÍA OA SI

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
t:l

CADASTRO NACIO L DA PESSOA JURiDICA

NOME EMPRESARIAL

GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

oDo ELECIMENTO {NOME OE FANÍASIÀ)

EPP

cÔorGo E DE§cRrÇÁo DA aIVtoaDE ECONÔMrCA pRtNCtpAL

4í.20.4-00 . Construçáo dê 6diííclos

cÔDrGo E DESCRTçÃO DAS AT VTDAOES ECONÔMtCAS SECUNDÁRtAS

38.11.4.00 - Colota do resíduos não-pgrlgosos
42,1'l-1-01 . Construção de rodovias o ferovlas
42.13-8-00 - Obras dq uÍbanlzaçáo - ruas, pÍaças e calçadas
42.21.9.02. Con3tiuçáo do o3taçôês ê Í6dês de dlstÍlbulção do energla olótrlca
42.21.9.03. Manutonção d6 Íêdês do dlstrlbulção do 6norgla elótrlca
42.22.7.0í . Constaução do rêdes do abastêclmonlo dê água, coleta do osgolo o construçôgs corrolata3, oxceto obias d9
i.rlgação
42,99.5.01 . Const.ução do lnstalaçôês espoÍlvas â rccrêatlvas
43,1 2.6.00 - Poíurações 6 sondag6ns
43.134-00 - Obras do torraplonaggm
43,19-3.00. Sorvlços dg paeparaçáo do têrÍeno não especlÍicados antorlormgnte
43.22-3-02 - lnstalação o manutonçào de slstomas cenlrals do ar condlclonado, de vontilação s rsírigeração
43,29.1.04. MontagEm I lnstalação ds sistemas E equlpamentos dg llumlnação e sinalizaçáo 6m vias públicas, poÉos o
aoÍoportos
43.30.4-02 - lnstalação de portas, Janelas, tetos, divisóÍias e armárlos gmbutldos de qualquêr matêrial
43.99.í.05 . Poíuração o construção ds poços de água
43.99.1-99 - Sorvlços êspecializados para construção não ospsclflcados antêrlormente
47.44-0-99 - Comórclo varo.ilsta dê matêrlals de construção om goral
47.57-1-00. Comórclo varoJlsta espoclallzado d6 poças o acêssóÍlos para aparôlhos olêtÍoêlêtrônicos para uso
domóstlco, excôto lntormátlca ê comunlcação
49.23.0.02 . Sêívlço dê transporto dê pâssagoiros .locaçáo do automóvels com motorlsta
49.24-8-00 . ÍÍansponê oscolaÍ
7í.11-l-00 - Sêrvlços dê arqultêtuÍâ

cóotco E oEscRlÇÀo oA NAÍUREZA JURíDICA

206.2. Soclsdade EmprgsâÍla Llmltada

LOGRADOURO

ÊST DA RÂPOSA
NUME

23
COMPLEMENTO

LOJA 01

CEP

65-í38-000
BAIRRO/DISTRITO

VERDE i,tAR RÂPOSA

ENOERÉÇO ELETRÔNICO

GLABSON2@ItOTUAtL.COM

NUMERO DE TNSCRTÇÀO

27.06E.259/000í-20
MATRIZ

NTEóE I

/"o
NScRrÇÃo E oE srruAçÃoCOMPROVA
DASTRAL

DATA DEABERÍURA
09t02t2017

MA

Pág ina 112

Aprovâdo pela lnstrução Normativa nfe n" r .aos, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia O2lO 1l2O2O às ',4t24:f2 @ata e hora de Brasllia).

,s r
\S

u

#



ü

REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL i,:...

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO OE TNSCRtÇÀO

27.068.259/000í.20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OAÍA DE ABERÍURA

09t02J2017

NOME

GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTOA

GO E OESCRI DAS AÍIVIOAOES SECUN
7'1.1 2.0-00. Serviços do êng6nharia
71.19.7-Oí - Serviços do canogÍaÍia, topograíla e gêodósla
71.19-7-02 - Ativldades d. ostudos geológlcos
77.1'1.0-00. Locaçáo do automóvêis sêm condutor
77.32.2-0'l - Aluguêl dê máqulnas O Oquipamontos para construção som opsrador, oxcsto andalmgs
95.21-5-00 . Rgparação o manutênção de oqulpamêntos slotroolêtrônlcos do uso pêssoal o doméstico

CÓOIGO E OESCRIÇÃO DA NAÍUREZA JL]R|DICA

206.2 . Soclodadg Empro3árla Limitada

LOGRAOOURO

EST OA RAPOSA
NUMERO COMPLEMENÍO

LOJA Oí

CEP

65.í38-000 VEROE MAR
MUNICIPIO

RÁPOSA

ENOEREÇO ÉLETRÔN CO

GLABSON2@HOTt AtL.COM
ÍELEFONE
(98) 8702-5545

ENÍE FEOÉRAIIVO RES VEL (EFR)

stÍuAÇÁo caoasÍRAL
ATIVA

DAÍA DA SIÍUAÇÃO CAOASTRAL

09t0212017

MOÍtVO OE SrÍ

ESPECIAL oATA oÂ SIÍUAÇÁO ESPECIAL

MA

ii0 r's-

Página:212

F0tii.A

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 201 8

Emitido no dia 0210112020 às 14i24i32 (data e hora de Brasília).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANçAS

Plií;i8. F(lt HÁ,tJD

t"o q!

CARTÃO DE NSCRrÇÀO MUNTCTPÀL
N" de Inscrição

210945;r:10682590

Nome Empresarial (Razão SociaL )

rjPA ..rr. f i:jTRUçÕàs E sERVlÇOU LTDÀ - 5pp

Tltulo do EstabeliciÍnento (Nome trantasi.a)

GPA CoI,isTRUÇÕEs E SERVIÇoS LTDÀ - EPP

Código e DescriÇão da Àtividade Econômica Principal
/,lllrt-' - C.r.s:r.-rcà. ie .,,:i:aicics

lco.Ligtl"; e Descríção das At.ividades Econôrnj.cas Secundários
fgo

7112C00

fódigo e Descrição da Natureza Jurídica
I -- - i.'\tILDArl ;l:pF.Lsl-:,.IA LIM:T-;tA

Loqrêdouro

iTA 1S'IlTÀDÀ DA F.ÀPOSA

Bai r ro

).138'(.r00

Substit-uto TribuLário

Descrição
Serviços de engenhar ia

CompLeÍnento

LOJA 01

Número

23

UE

tíÀ

Município

Rapose

Regime de Tributação

1- NCRl"lÀL

optaôte dg Simples Nêcional

roffit *" - 

ij,$i,rjt',;lf*il "'1],:it|'if ,,iIâ"I;;'n";;'.-''""'''o''"n'

THAL REIRA C
EscÍeve-lte Arlor za.io

Em Íesl _da

PodêÍ Jliriciârio - f,MA Sêlo AU-ENT031c13SFJ5tE-t.3x\pM05.
Dâlâ/Flolâ 2710',2020 11:'1905. Ato: r318 Íotâl: R$ 4.5C Emolunêntos:
R$ a.l[o, FERC: RS 0 10. Ccnsulrê â validad6 dêstê s6lo 6m

Data da Emissão

A3/A1/2A20 11:48:01

htlps /'sêlo tjma jus br

*díÊÍ6r.Í!9ff'ç-itt"utn*'*'

EúilEIffi

ã

CNP.'

21 . A68 .259 / 0001-2A
t

I

I

I

'\J
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ljErrÂr\',/i,
5[.( Rr.. Í.\Rt^ l)Â F^z].\t).\

Pti,i§8, FoUíÁ Íw
4-tl.F
' tlçGOVERiIO DO ESÍADO DO T'ARÁNHÃO

SECREÍÂRIA O€ ESTAOO OA FAZEXDA DO IARANHÀO
CADASÍRO DE CONTRIBUI}IIES DO ICTIS

FICHA CAOASTR AL

08rc1/2020

1B].2:11

1NF PáO

42'7 95656

NúÍnoÍo lnecrlção: i"2. t'!i. ts9'- - 2
Agénci. Rôgional: ÀcÊt.ilI; :a _:.1.t :.Jt j
UFRE: 9--i Si : : -:

Situãção Csdrsüal: _à!I',ra
Oatâ Sit Cadast ât ---ai),.-/2)-. -::l:::t
Regimo Espscialr t]ÃLr goneflcio:

Íipo do Rêgim€:

Regirnê de Pag.: SiytrLES :...!.,j j:rl:;:
Obrigatori.dadss: EFO. pertir de:

CTE e pâ.tir de:
NFCa a partir do:

EndeÍoço: ET? DA RÂ.ECSÀ

Núm€ro: 2 _.. Complemênto :a.lÀ ar i
Bairroi vEF:tE i,tÀp

Teleíone: 9B-ili2ar,l_i F.r:
CEP / Cx. Post l: r 51jc-. t ,

CNÂE Subclasse:

.CPFTCNPJ: 21 .068 .259 / oo0!-20
I|RE: 21200955 64I

ÍlpodeP6so.: JURÍDICÀ
Stü,[çlo Fbcal: REGUIÀR

Últim ltrrlizrçlo: 20/05/ 2019

Vrlidado:Db. lnlclo:

NFo r partir dô: 25 / 01 / 2Al9
ilotivo NFa: iDêvidc enj.ssão voluot.á:ià)

DENOI,IINAçAO DO ESTABELECIIEIÍTO

Razão/Nome: GtA :ai.i§tRÍ,rCCES i Silr.iICCS LTDÀ

Thulo do Eltaboloclmênto: GpÀ CCNSTRUCOES E SERVICCS LTDA

Tipo d€ Sociêd.ds: SCCI:tàDF sl,F:FSlpÍÀ L;MT-i;.lA

C.t do E!tab.: t{ÀTp.r: arJ rJl,lICo C.pit l Soci.l 1. C00.000, 00

&t ór CoÉtlüriçáoi

lnlclo Aúy.:

09/02/ 2071

09/02/20L'7

Refuóncia: PRoxIMo Ào RESTÀURÀNTE Do BERNÀRDo

Munlclplo: RÀpoSA U.F.: I.4A

E.Ií.II: GIÂBsoN2 Gi{oTMÀI L. :cM
Ârra t tlli.ada (m2):

oJArrFrcaÇÁo Do cor{TRrBUrr{JE. -:. {§-
1::IiCÍ. CONSTRUÇ1C JE EDIEÍC]ÚS

Alividlde! Slcundá.ia!:

J:],];:: - CtsiâS :E TERTÀPLENÀGEM

43]YJ|]I . SERV]ÇOS DE PREPÀFÀÇÀO DC TERRENO NÀO ESPECIEICÀDOS ÀII?ERIORHENTE

432230' - INSTÀI,ÀÇÀC E MÀNUTE}TÇÀO 
'E 

SISTEMÀS CENÍRÀIS DE ÀR CONDICIONÀDO, DE VEAIIÀçÂO
r oEFDr.FoÀ^À^

4329I!4 - I'IONTÀGEI'I E iNSTÀ.!ÀÇÀO DE SISTEUÀS E EOUIPÀI,,ENTOS DE II,UUINÀÇÃO E SINÀI.IZÀÇÀO E!{

LOCALTZAÇAO DO ESTABELECTtlET{ÍO

CILETÀ DE RSS1DUOS NÀO-PERIGOSOS

:R}TSPORTE iSCOIÀR

SERVIÇOS DE ÀRCIiÍIEIURÀ

SERVIçOS DE EIIGEIIHÀRIÀ

SERVIÇÔS DE CÀRTOGRÀFIÀ, TOPOGRÀFIÀ E GEODêSIÀ

ÀIIVTDÀDES :E iSTUDOS GEO]-óGÍCOS

rCCÀCÁO 3E ÀUTOMÔYEIS.SEM CONDUIOR

ÀL'JG''IEL )E Y-ÀQI.;INÀS E EOUIPÀMENTOS PÀRÀ CONSTRU

VIÀS PÚB!,ICÀS, PiFTCS . ÀIROPORTOS

4330402 - lNSlâLÀCÀ' TE PORTÀS, JÀNELÀS, TETÔS, DI\ISÓRIÀS Ê À$'IÁRÍOS
CUÀLCUER MÀTERiÀ:

4399rC: - PER|JF.:.çÀO r aSlt§rRuÇÀo DE pôÇCS DE ÁC0À

439iI;9 . SER.,I]ÇOS ÊSPE'IÀI1ZÀDOS PÀF} CCNSÍR'JÇÂÔ NÁO ESPECIPICÀ3OS ÀNT

;r"; -: - r-l'la!J,- i;t!': -; ;: :.l;.ili:;ii :: ',iNSTR:,,ÇÁJ EM GEF.À:

{?571úo - coMÉRcIo vÀFEJis:À ESpECTÀLrzÀDo DE pEÇàs s ÀcEssóRros rÀRÀ ÀpÀRELHos
EtEÍRcELETFôrircos pÀrri Lrs: Dor'ÍÉsrrco, ExcE:c ÍNFoRüÁtrcÀ E co!{t NrcàçÁo

492.toit - Sf:lVrçO !E Tpàr.lSpORTE DE pÀSSÀGErpCS - IOCÀÇÀO DE ÀUTOHÓVEIS Col' l{OlOB:SrÀ

38114ó.j -
19:r 8C0 -
? 1 11100 -
7112000 -
7119 701 -
71197C: -
7? 11000 -
?? 3:201 -
ÀNDÀII'lES

c

§

gqo sE],l

95:1r:rir - Fa?.L',\;Lr a r{tuiurE ÇÂo cE EorrlpÀl4E}lros EitTRoELETRôNrccs DE uso PEssoÀr E

DoI{EST ICO

42111r'rl - CoNSTF.ijCÂô lE RODOVIÀS E FERRCVIÀS

4:Ilsoo - OBRiS rE ijRBÀNrZÀÇAO - RUÀS, PRÀçÀS E CàIÇÀDÀS

DE

\

(



Fi;iü3. F0LHA N' ) Q r
Pfi0c. Ári$

À,iCOA tiDÁ DE

s!Rv,00R

THALYNE FERREIRA CALOAS
Escíêvente Á.rtorzâdo

&lih*ffit-'"'i"l.i,k'$Jxiií"ínit?;*i,'1,",r';:'tir:!21:a'5/32133r'5

P1':í J,d râ,,5 - tJlúÁ Selo AU LNI )llllJNMH|Vl3hOEllNÍ 568 EItE
Ri',;;r i"';."tr'','10* âli,"i"''. "l"l ;:"' T"ll'["*':; I&ftu
ltlps'sdo.tjmâ Ls.b, Effiü

.halyne Éeneira Ca6as
Escrevente Autorizada

\ yalt\
Em Te3t. - 

v câ verdgáe



PffSts.FOLHAm 

'Ef"
GOVER'IO OO ESTAOO DO T'ÂRÁTHÃO
SECREÍARIA DE ÉsÍADO OA TAZETIDA OO iIARÂI{H
caDAsÍRo oE cot{TRtBUtr{ÍEs oo lcms ^9Roc,llu

0u01t2020
16.22:41

2I§rctrrer,H »r FAZENDA

Nli!|Ilo ln crlçlo: 12.515.891-2
AeancL R{úoí.|: AGÊNCrÀ DE sAo LUIS
UFNE: UERE/SÁO LUÍ S

Slür.Co C.dl.tÍd: ÀTIVO
Íhtr Sil Ced.rtÍ.| 08/ú/2AtB 15:11:5?
RoglÍrr E pachl NÂO Ecn f,cio:
Ílpo d. R.glír:
R.glrrl dr àg.r S]MPLES NÀCIONAL

Obrlg.toÍhd.ú.: EFD r príir d.:
CTE ! paíir dê:

NFCo a paÍtir de:

NOME

Dt .lniçio:

NFo . p.ítir d.: 25 / A .1 / 2Cl9
llotivo NFg: (Devido er,issáo volurltáriai

FtcHA CADASTSÂüil'ÂDE

CPF/CNPJ; 21 .AtE.2a-a/ )a)',--.
IRE: 212a\a9c,a.,;,

Tipo de Po.ao.: --r.i..Ít] t:.
Síuâçto Fiacal; .-,.EGULAi

Ültim. Aürallz.çào: 2-D / 15 / 2l'!'1
N-Ào

- 
., DEIIOSXAçÀO DO ESTABELECI ENTO

R.zãorNomê: GPÀ CONSTRUCOES Ê SERV:CIIS l,?DÀ.

TIUrb do Etàà.Ioc[Il.Íto: GPÀ coNsTRUcoES E SERV]C]S LTDA

Íipo&Socl.d.de: SoCIEDADE EMPRESÁRIA LiMITADA

ltdoE tab.: MATRIZ OU UNICO Crpit l Social:

locâtuÀçÂo Do ESÍABELEGTmENTo

EttÔ[ço: ETR DÀ RÀPOSÀ

NúrIlD: 23 Compbrrrnto LOJÀ 01 RríorancL: PF.CxIl4o Ao RESTÀLrR-A§:E DO BERNA.RDa

f.iÍro: VERDE MÂR i[Inlclplo: RÀposA u.F.: tlA

Tthfonr: 98-87025545 F.r: E .i!: CLABSCN2oHOTMÀI L. COM

CEPrCx. Po.E[ 65138-00C ÁÉ, Utilbda (m2]:

422I9C2 - CONSTRSÇÀO DE ESTÀÇÔSS Ê RE!gS ]Ê !1STPI3UÍÇÀ' DE st]:P]:: ::É:::::
. 4221903 - t/ÂNúTENÇÁo DE FEoEs DE DtsrErBUIÇÀc Dr ENERGTÀ E!ÉTRÍCÀ

4222101 - CONSTRUçÃO DE REDES DE ABÀSTECIHETiTO rE í{GUÀ, COLETÀ DE ESGOTC E CoXSTP.UÇÔES
CORRELÀTÀS, EXCETO OBRÀS D! II,RÍGÀÇÀO

4299507 - CONSTRUÇÁO DE ÍNSTÀLÀÇOES ESPORT:'./ÀS E RECF.EÀTIVÀS

4312600. PERFIRÀCÕES E SCNLÀGENS

oAms oo(s) REPRESEITANTE(S]

rPo oE REL çÀO

validade:

1.000.000,00

Dat da Constituição:

lnício Ativ.:

a9/02/2Ctt
09/02/2Ar'7

SÓCIO

_ CoNTADOR

SÓcIo GERENTÊ

PAULO HENRIOUE ALI\4EIDA P]NHÉiRO

MAURICIO BASTOS DE CASTRO

GLABSON DÉ JESUS PEREIRA

4mü.." - 

:::ffi '$;,**i{i'1i:""}::Ê{i;1iffi.{"i',";;'"*''n" "o''""'

Err _esl-==_-í.a 
vera€(,

81 175387

95174281387

STHALYNE FERREIRA CALDA
Escrêvênte Áulorzsdo

PôdsÍ Judiciário - -Jl!,tA Sêlô AUTENT0:

i,íj",,ff_,:^# !1 l;,1i:: "ir{lüi 
.ii:i:".i},r 

ffi m
IlcYÍÉ FeíÍeÚa CeÍEs

FJi€.,||l{' Àft.irade
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