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TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPr
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO t 2OlO3t2O2O
HoúRIo: oghoomin
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os seruiços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo ,no Município de São Bernardo -MA.

CREDENCIAMENTO

098

MODÀLIDADE

PROCESSO

PM .FOLHAN'

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

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

EMPRESA: GPA CONSr-RUÇÕES r SERVrÇOS LTDA-EPP

CNPJ : 27 .068.259 10001-20

No 003/2020,

DOCUMENTOS

a

a

a

a

CONTRATO SOCIAL

DOCUMENTAçÃO DOS SóCrOS

DECLARAçõrS

E OUTROS
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PROCE,S§O

MODALI§ÀDÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPII 06,125.38910001-88

CERTTFICATIO DE REGISTRO CADASTRAL - (CRC-CF,M 1)

NúMrno oo nrcrsrno N" oo+rozoig

CERTIFICO que a empresa, cPA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LIDA: CNPJ N' 27.068.25910001-20, com sede Est da Raposa no 23,1oja 01
Bairro: Verde mar Raposa - MA, encontra-se registrada no CADASTRO DE
FORNECEDORES MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma,
sob o número de registro n'004102019, na forma dos regulamentos, ki Municipais e da Lei
8.666193. CERTIFICO que foi constatado a regularidade no CRC-CFM, estando em pleno
vigor e que a empresa está cadastrada como prestadora de serviços no setor de:

38.11-4-00 - coleta de resíduo não-perigosos
42.11-l-Al- construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - construções de estações e redes de distribuição de energia elétricas
42.21-9-ü3 - manutençÍio de redes de distribuição de energia elétricas
42.22-7-01 - construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgotos e

construções correlatas, exceto obras de irrigação.
42.99-5-01- construção de instalações esportivas e recreativas
43.12-6-00 - perfuração e sondagens
43.13-4-00 - obras de terraplenagers
43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno nÍio especificados anteriormente
43.-22-3-02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilaçiio e refrigeraçÍio
43,29-l-04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias publicas, portos e aeroportos
43.30-4-AZ - insúalação de portas, janelas tetos, divisórias e armário embutidos de

qualquer material
43.99-1-05 - perfuração e construção de poços de águas
43.99-l-99 - serviços especializados para construçÍlo nÍio especiÍicados anteriormente
47.44-0-99 - comercio varejista de materiais de construção em geral
47.57-1.00 - comercio varejista especializados de peças e acessório para a

eletrônicos para uso domésticos, excetos informática e comunicação
49.23-0-A2- serviços de transporte de passageiro - locação de automóveis com
49.24-8-00 - transporte escolar
71.11-1-00 - arquitetura.

A qualquer
registro e CELADO o

' LEI N" s.oool93 ( Lei das Licitações ).
Art.32 - Os documentos necessririos à habilitação poderão ser
cartório competente ou por servidor da administração ou

§ 3s - A documentação referida neste artigo poderá ser

suspenso ou cancelado o
Cadastral de quem NÃO

por qualquer processo de cópia
oficial.

Íegistro cadastral emitido por órgão ou entidade
nesta Lei

em

previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao

Art.34 - Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem freqüentemente licitações
cadastrais pan efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. (Regulamento).
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iflODALIDADE

PROCESSO
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PROCE,SSO

MODALIDÀDÉ

VISTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/000f -88
satisfazer os requisitos para habilitação (habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-
frnanceira, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXII do art. 7" da

Constituição Federal. (Incluído pela I-ei leee).

Ptú

§

Os
comprovação das condições de

contratadas serão efetuados após
55, }(III2 da ki n" 8.666193.do art.

Bernardo- Ma, 04 de outubro de2019.

Araújo Lima

Rua
Fonc: 3243-E3tr5

MANOEI. Í

4,40, FERC: RS 0,10, Conaulrc a validadc dcstc cclo cmhttps;/lBêlo. tl me.jus. br

'Art. 55 - São cláusulas necessárias em todo cotrtrato as que estabeleçam:

XIII - a obrigação do contmtado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele

todas as condições de habilitação e çalificação eúgidas na licitação.
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PROCE§SO

MODALIDÂâE

VISTO:

IN§TRUiIENTO PARTICUI.AR DE CONTRATO SOCIAL - SOCIEDADE Ui'rrADA
GPÂ COMITRUçÕES E SEmrço§ LTDÂ.

í. Gi.ÂB,§tON DE JE§UB PEREIRÀ brasileiro, casado sob reginre de cornunháo parcial
de bgns, natural de Sâo Luis - MA, data de nasciÍÍEnto 13/10/í-gAA, Emprmário, poft;;;
da C:arteira Nacional de Habilitação no. 053ã760õ{36 DETFTAN/HA, Cirf: gSt.itZ.Ata
87, residente e domiciliado na Rua da Bahia, no 18, Baino Vera Cruz, na cidade de Sáo
Luis, Eetedo do Marantrão, CEF 65.042-210.

2. P{ULO HENRISUE ALilEIDA PlNl'lElRO, braslleiro, soltelro, natural de Sâo Luis -
MA, data de nascirnento 2OfiA1990, Empresádo, portador da Carteira de ldentktade no.
AzBrr$?4jfiA03€ SSPrtlA, CPF: 05ir,05§.903-02, residente e donrk;iliado na Rua da
Bahia, no 28, Baino Vera Crua na cidade de Sâo Luis, Esüado do Maranhão, CEP
65.047-710.

CHusula Prlmplra - A sociêdade girará eob nome empreearial GPA CON§TRUÇÕES e
gERVIçOS LTDA"

9tígs$la§#glrde - A socledacle Erá sede e domicilio na Estrade da Raposa, ne 23,
Loja 01, Bairro Verde Mar, na cidadê da Rapou, Estado do Maranhâo, CEP 65.13&000.

JUCEI,IA

sCláusula Tercelra - A socidade brá oomo ohieto swial:

41 .234100 Construção de ediÍicioo;
38.1 14/00 Gobta de r*fduos não perigosos;
42.i1-1lffi Construção de rodoüas e fenovias;
42.13€/00 Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-glW Construgâo de eataçôas e redea de dlstifuiçáo de encrgia clétrica;
42.21-gng Manutenção de rcdes de distribuiÉo de energia eléhica;
42.22-7fi1Construção de redee de abastecirnento de água, coletr de €sgc[o e
constnr@s conelatas, exceto obras de inigação;
42.9'3-5/0í Construção de instalações esportivas e reseativas;
43.12€100 Ferfuraçôee a sondagens;
43.13-4/00 Obras de Tenaplenagem;
43.19-3/CI0 Serviçoe de preparaçâo do teneno nâo especificados anbrionnente
(terraplenagem);

cEKIIrrco o REexarRo W OglOzlzOL7 10;51 §OB I" 21200953618
Éoroeo' l7oo6353a W OA7à27àOL7. cbD,.6rc DE vtl,t!Ícrçlo:
117o0g:1r185. rII!: 212001556{r -

cPr crlÍ8ÍisÇôE§ I §IBÍãÇOA l,t.DA

LiLis flhêE§ Rodrigu.8 l .ad§ç3
ggerEránre-cmrL

sto :,uts, o9lo2l2at1
ffi . aqrr€sôfacil .Ea. Eov'br

À €lr.drd. d.rt doclDEtÊ. * ffi;ff;j.*#"i:E;.ffffi: ã ã:'l;iããeldrdr 
!8 r"P'cci?" r'oat't''
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PROCESSO

MOOÀLIDADE

c,

VISTO:

49.22'a02lnstalação e manutenção de sistemae oenbais de ar cordicionado, de
ventilação e refriçraçâo;
4?.2P-110! Montagem.e.instala$o de sistemas e equipamentos de iluminação e
srlqlização em vhs publica§, portoo e aeroportoe;
43.30'4/02 lnatalação de portas, janelas, letos, divMrias e armáfim embutidoe de
qualquer material;

19.9t1{g5 Peúrração e construção de poços de água;
«!.99-1/gg Serviçoe eapecializados para ónstruçâó não especificade anteriormente
{comercial, industrlal e resirJancial);
47.4É,-a199 conÉrcio varefista de materialde conetnrção em geral;
47.57-1100 Comércio varejista especializado de peçaó e aceesórios para aparelhos
gletroeletrônicos para ueo doméstico, exceto informâüca E comunicaHo;
49.234102 Serviçoe de transporte de passageirm - locação de autoriúveis @rn
motorista;
49.24{/AA Transporte escolal;
71.11-1fi0 Servlpe de arquÍtetura;
71.12-0lW Servíços de engenharia;
71.19-7101 Serviços de cartognaÍia, topografia e geodésia;
71.19-7rc2 Atlúdade de estudos geológicos;
77.11-UA0 Locaçâo de automóveis ssm condubr;
77.32'2rc1Auguel de máquinas e equipamentos para construçâo senr operador, exeto
andaimes:
95.21-5100 Reparação e manutençâo de equipamentos eleboeleffinicos de ueo peseoal
e doméstico.

Cláusula Quarta - O capitrl eocialserá ds RS 50.000,00 (cinquanta mil reais) divkJirJos
oÍn 50.000 (cinquenta mil) guotas indívisÍwig de R$ í,00 (urn reaÍ) cada rüna,
integrallzadas, neste ato em moeda conente e legaldo Pais, pelos sócios.

Cláusula Qulnta - O Capital Social fica distríbuído entre os eóclos na seguinte
proporção

G

Clágsula §exb - A sociedade iniciará euae atividades na data do arquirramento ffie
contrato na Junta Comercialdo Estado do Maranhão e seu prazo seÉ in&terminado.

PR0flrfCoIô: 1?006353{ Di OA lOZl2OLl
11700523186, lÍfFE: 212OO9§56t(8.
@À corísrnlrçôÊs I slErzlÇô§ l.lDA

JUCEI.IA Lil].raÍr Thâ8at. _Bodlign .E UêBdonÇà
S'EICREfàRIf,.GERLL

sÀo I,IIÍs, oslazl2orl
rrr. qrr.aef,acil .tâ. gov,br

socros OUOTAS VALORES §li

GLAB§iON DE JE§US PEREIRA 25.000 R$ 25.000,00 50
PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO 25.000 R$ 25.m0,00 50

TOTAL s0.000 R$ 50.000,00 100

À ralidadr dcatc doqlcato, s. i.qrnroo, fice aujoito à cqr!oe.çãê de alrâ rutaltlcidada aar rcqrcctiíÕs ttottais.
taáo*saa oe rc;rcàiro cá4igor ác erí.fLceçlo

\



MODALIDADE

VISTO

Gláueula Sétlma: As quohs eâo indivisíveis e não poderão ser cedklas ou bansbridas a
terceiros sem o conssntimento do outro sócio, a quem fica assegurado, anr §ualdde de
condiçoes e prêço direito de preftrência para a sua aquisiso se poshs à rênda,
formallando, se realizada a oessâo deleg, a alteração conhatual pertinente.

GÉusula Oltava: A responsabilidade de cada sódo é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos rcspondem solidariamente pela integralização do capitaleocial.

Cláusula Nona: A adminisbaçáo da sociedade caberá ao sócio, GLABSON DE JE§US
PEREIRA, aüva E passiva, judicial e extra judicialnente, cotTr os poderes e atribuiçÕes de
administração, estando autorizado o rJso do nome empresaÍial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao lntereese social ou assuÍnir obrigaçõe seJa em favor de
qualquer dos quoüstae ou de terceiroe, bem como onerer ou albnar hns imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sôcio.

Cláusula Déclma: Ao têrmino de cada exercÍcio social, em 31 de dezembro, o
administrador, GLABSON DE JE§U§ PEREIRA, prestrara contas justificadae de sua
administração, procedendo á elaboraçâo rlo inventário, do bahne paülrnonhl e do
balanço de resultado econômico, cabendo aoa sócio§, na proporçâo de suas quotas, os
lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima PrimEira: Nos quafo meses seguintes ao término do exercÍcio sociaÍ,
os sócios deliberaÉo sobrc as contae e designarão dminlstador quando for o caso.

Cláusula Déclma Seounda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fl[al+
ou outra dependência, mediante alteração contatual assinada por tdos os sócios. v

PaÉgrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo participar cuno socia quotista
de outras sociedades.

Cláusula Décima Terceira: Os sócios poderão de comurn ecordo, fixar urna retirada
mensal, a título de "pro labore', observadas as disposiçõês regulanentaree pertinentes.

Cláusula Déclma Quarta: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atiúdades mm os herdeirm, sucessories e o incapaz. Nâo serdo
possível ou inexistindo interesse destes ou de sócios remanescentes, o valor de seus
haveres seÉ aprrado e liquidado com base na sltuação patrimonialda eocleclade, à data
da resoluSo, verificada Em balanço espechlmente levantado.

PaÉgrafo únlco: O mesmo procedimênto
sociedade se resolva em rclação a seu sócio.

PM .FOTNANO

A ).crcr )ôô ç

será adotado em outros casos em que a

CERIIE.ICO o REôrArno ü ogJ02/2o11
gRc'locorc : 1?o06353. úE ocli2l2or1
11700523186. NrRE
cPÀ cor.sÍRuçÕEs I

212009556{8
sEnÍ'IÇog LIDÀ

JUCEHT Li!.i,ân Tb.ar.rl iodtlEus xaddo!ça
sscnmínre-emar,

6á0 r,ut§, o9lo2l2a]-1
rrr. crqrrrsaf reíl'la - gov' br

r valid.dc dê5râ do".D'rto. * ffijtã:":-*o-.t5'f.o"::: f #i;l*** 
aor rcopactivos
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PRocES$0 Is) (\

VISTO

Cláusula Déclpa Qullta: O administrador, GLAB§OÍ,| DE JESUS PERBRA, dedara
sob as penas da hi, de que nâo esta irnpedido de exercer a administração da sociedade,
por lei especial, ou em úrtudê de conden$o oirninal, ou por se encontar sob e
efeitos dela, a pena quê veds, ainda que temponariamente, o acesso a caÍgm públicoe;
ou por crirne fialimentar, de pranaricação, pelta ou subomo, contr$são, peculalo, ou
contra a Bcondnia popuhr, contra o siEHna finarrceiro nsdonal, conüa normas de
defesa da concomência, contra as relaçõee de onsumo, fá pública ou a propriedade.

Cláusula Déclma Sexta: Fica deito o bro dE São Luis - MA, para o exerc[cio e o
cumprirnento dos direitos e obrlgaçÕe resultantes deste contrato.

E por estarem assim iustos e conFatados assinam o presente contrato ern 01 (uma) via.

06 de Fevereiro de2O17,

DE JESUS
GPF: 96í.742.8í3§7
Sócio admlnbtrador

CPF: 053.055.903{l
Sóclo

,raB.

\t'D§- q
\

ct§rrt"Jco o nrcl§rno ü oelazlzl:-? r9:!1^99-§" 212o0e5!6{8"
!E trÉor§: 1?0063s3. D; oí'úá'liôíi'-coorco DE \T atltcÀçlo:
iiióóiãrrae, rrRE: 212ooe556la'
ãir-éorilxoçoee r sexrçoa úliDr

JUCEIdA Lr]'r.Íl tharaa. . Rodrig\r's lLldotrÇ'
sEc§Etinxà€§rl.'

sio r,sis, a9/o2/2or7
rrr. cqrrcaaÍaêlt.Da ' gc?'b!

I qlidada deetc doc§caro. 3. 1$:§;":tã:"i::s"t.ffffi# fr #.iiH*ci'drdr 
nar roepcctivos lr6ltrlr
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PROCESSO

MODALISADE.

r ALTERá,ÇÃo CoNTRATUAL
VISTO:

§Pà E LII)à
GIABSOI{ DE Jesus ?EtElRÀ brosilefo, cosodo sob o reg'rne de cornunhôo
porciol de bens, noturol de §ôo Luis-MA, doto de noscimento l3/l}llggã,
empresôdo, portcdor do Cortelu Nocionol de Hobilitoçôo no. 05327ó9548ô
DEIRAI+MA, cPF nó. 951 .71281387, residente e domicifiodo no Ruo do
BohÍo, no. 18, Boko Vero cruz, no clJode de sôo Luís. Esfodo do moronhõo,
cEP á5047-710

PAUto HEilrlQuE AlflElDA HllfiHno, broslteko, solteko, notr,rol de sõo Lub-
MA, dolo de noscimento 20/l 2fiWA, anrpresórÍo, portods do Corteho de
kjenfidode no. a2&452fim0s9 §sPlMA, CPF n1 053.0ss.909{2, residente e
domicilbdo no Ruo do Bohio, no. 28. Boho Vero Cna no cidode de sôo
Luis, ffiodo do moronhÕo, cEP 6il47-7rc. Ún'cos sócbs conponentes do
socie&de empreári: por quotos & Resporsobilircode Llmltodc sob o
firmo GPA COllSrrüçÔEs E §Eruço§ LTDÀ, com sede no Estrodo do
Roposo, no.23. Lcdo 01, Boino Ver&Mctr, no cidode de Ropso, Estodo do
lúoronhôo, CEP. 65.138{00. RegBtrodo no Junto Cornerdol do Morunhõo,
sob o NIRE 212m955ó48 por despocho de úÍU21fr17, inscrils no CNPJ no.

27 .Og 259/000 I -20, resolvem, osim, ofleror o controto sociol :

CLÁUSUIA pnmgm - O capitol soclol que é de R$ 50.000,00 (cinquenlo mit
reoís|, sero elevodo poro R$ 250.m0,00 {duzenlos e cínqr.ento mil reob) de
quotos com volor nonrinol de R$ 1,00 (um reol) codo, cujo ourrento de
200.000,00 {duzentos rrúl reois} inlegrolizodos neste oto, ern rnoedo
pelos subscrltores.

C.ti{t§UU SegUnOl - Após o oumento de copÍtol o dhtrÍbu(põo entre os úcbs
flcou do seguinte formo:

PEO?OCOI,O
L17012:! 0I

ô EEclsTro d 31/03,/2017 1?:{5 sOB No 201?03251-6
: 1?o32516,1 DE !0,/03/201?. côDrêo DB vEârBrc çÍo:
67. rÍrlEr 21ZgO95g6aA.

JUCEI{A
cpÀ co!Í6Ítgçõac I servrço8 ÍrrDÀ - G

LÍliru Tbcrcga ioê:igua xsdolç.
sgclsrÍ§.rr-6EnÂr.

sío r,uis, 3llo7/2oL1
vrw, cuqlrccaÍEe 11 .Da ' gw. br

{

k
§óclo PENC QIDE COIA§ R§

GLABSON DE JE§US PENHTA 50,00 % 'r25.000 r25.000.00

PAULO HE]{TIQUE ATHIIDA ?INHHNO 50,00% 125.000 125.000,00

IOIAT tú% 250.m 250.000,00

À valiêrô. deers docr.ra.., .. t::::1.Ji::.:"1*j:":rff:*i::: 3: :::r?::::ticrdadc 
!oú r.sr,cdtlvos
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PROCESSO 4 slo oeS
MODÂLIüAUE

VISTO:

CúUSttt"l' IGfCgnÀ - As quotos sõo indtubtueb e nüo po&rõo s cedidos otr
konsferid<rs o tercehos sem o consenltmento do oulro sócio, o quem fico
osmgurado, eín igttolclcde de corrd@s ê preço díeito de preferêncin pcÍo o
suo oqubçÕo se pcÍos à vendo, fornpHordo, se reolhodo o cessôo delos, o
ol teroçôo con trofu ol pertinen te.

SLAÚ§UIA êUâXIâ - A responssbilidode de codo sócio é restrÍto oo volor &
suos quofos, rnc,s todos respondem solidglomente pelo integnolÍzoçôo do
co§?olsociol.

CúUSUI l OUnm - Psnronecsôo em v§o todos os demqb cl6usuks do
controto de constitukpÊo e dernob olteroçÕes, desde cSJe com os do p,resente
nÕo colidirern.

E por estorern ossim jutos e controtodc ossinom o presente olteroçôo em 0l
vio.

Sôo Luis.Mo,24 de morço de 2017.

cEÊalprco o nEêr§TRô §l 31lo3r/201?
a?032516{ DA 30/03/201?
- lÍI&E:21200955549.

1?r45 §oB §! 201?
P§.OTOCOT,O r , cóorco us
t1?§r23 { 857

't-.f

CPÀ c0rE"cÊÇõ86 § 6EnYlço§ t?DÀ - rG

Í.iu^aa Írcraaa f,odr,.guê. lled§:rçr
sÊctE"Á&rÀ-e:ilr,

sÂo r,§Ís, 31/o!/2o1?
rw, oqrrcsafac{1,tla. gov.br

JUCE}TÂ

À valid,aêÊ êastê aloérü.üto, êG lqrresr§ô, flea ÀuJcli,o à crqrrovação óe Éus aut€àEicidad'Ê E§ó
:ifoanado ccue iespcctivor- céàiáoe dc wcificação

Í\
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PM 'F0LHÍi No

PROCES§O

2I ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ÊPr E LTDâ..

GLABlioll Dt JE§u§ PEnEnA, broc.ileíro, cossdo sob o regime de comunhÕo
porclol de bens, rpturol de Süo LuírMÂ, dolo de noscimenlo l3/10/lgg2.
empresór'o, portodor do Corteiro Nocionot de Hdlitoçõo no. 05327695486
DEIRAhI-MÂ, cPF no. 951 .71L81fi7, rcsidente e domicillodo no Ruo do
Bolrio, no. 18, Boino Vero Crura no cktode de Sôo Luís, Blodo do mororúôo,
cEP ó5047-710;

PAUTO HEil8lQUE AlfilEDÂ PINHEIRO, brosileiro, sdteko, notrxol de SÕo Luis-
MA, dob de noscimenta Nll2tl990, empresôrio, portodor do csteíro de
idenlidocb no. o26d52$na}l9 ssP/MÂ, cpF no. 053.0ss.9@o2. resdente e
domicllldo no Ruo do Bohio, no. 28, Boino vero cÍrtz, no cidode de Sso
Lub, Estodo do moronhÕo. cEP 6fi17-7rc. únicos sócios componenles do
sociedode emprêsótio por quotos de ResponsoblEdode Limitodo sob o
firms GPA CON.$IüçÕE§ E SÊÍLÇO§ LTDÀ ftlÊ, com sede no Btrodo do
Roposo, no.23. Lojo 01, Boho Verde MoÍ, no cidode de Roposo, Rlodo do
Moronhôo, CEP. ó5.13&0m. Reglstrodo no Junlo Cornercld do Msonfiêo.
sob o NIRE 21200955ó48 por despoctTo do wrc21n17, inscrilo no CNPJ no.
27 .A§.?59/m0l-20. resotuerl, ossim, olteror o controlo sociol:

CrÁU§Ul.â3$tçnA - O copitol socicí qt e é de Rg 250.0m,00 (duzentos e
cinquenlo mil reok!, seró elerrodo poro R$600.m0,00 {sdscenlos mil reob},
composto por ó00.ffi mil quotos com volor nominol de R$ 1,00 fum reol] codo,d ,acuio oumento de copilol de R$ 350.0m,m (lrezenlos e cinquento míl
inlegroÊzodo neste oto, em moedo conente pelos zubscdiores.

Cúu§uH STCUXOI - Apos o oumenlo de copilol o dhtribu§ôo enlre os
ficou do seguinle formo:

""4 BÊcrst'o ü 26/
PBoAoCoIro. L'1O357726 Ds 25l
1170154{76,r. tÍIiE: 21300955
cPÀ cossrnrrçtlaB B 3Evrços

01/20!1
01/2sL7 -
6ls.
LÍDÀ . E

201? 03

JUCEI.IA LÍliB Thersa nodlj'guêa ltcÀdoEça
EEclBt:fnrÀ-caaÀL

sIo r.sÍs, 26Jo1/2or7
w. oFrcarÍrci1.u. gov. br

sócro PEEC SIDE COTA§ R§

GLABSON DE JESU§ PERTIRA 50,00 % 3m.0m s0.000,00
PAULO HEilNlGlUE AIITEIDA PII{HENO 50,00% 3m.000 300.000,m

IOTAL 100,m % ó00.firo 600.000.m

À vel j,dadc ê$te docBÊDLo, aG iry!.aaô, ficr Bujcito à ecoproveção êe aB .ut€ãtsiêiô.dÉ aoa rÊ6l,eétivo8 Portai§
Iufo;arnâo aêuÉ !.rDactivoe c6dÍgol âc veríficeção

k



PM . F0LrtA No

PROCE§SCI

VISTO

cúusuLl IEncHnA - As quolos sõo indivisÍveis e nÕo poderÕo ser cedido ou
tronsfeddos o terceiros sem o consenfrnento do outro sócio, o quem fico
ossegurodo, eÍn iguoldode de condiçôes e preço direilo de preferêncio poro o
suo oqubÇôo se postos à vendo, formolkondo, sê reolizodo o cessÕo delos, o
olteroçõo conlrotuol pêrtinêntê.

qLâÚ§UtA OUARÍA - A responsobitdode de cqdo sócio é restdto oo volor de
suos quoÍos. mos toôs respondern solidoríomente pelo inlegrcÍizçôo do
copitolsockrl.

CúUSUH Ou$na - Permonecerôo em vigror todos os demoh clóusulos do
controto & consfituÇôo e demois otteroçôes, desde cSJê cotl1 os do presente
rÉo co§dkem.

E por eslorem orsírn iustos e contrstodos osinom o presente olteroçôo em 0l
vio.

Sõo Lurts-lvto,17 de obdl de 2017.

í" 
':-.

cEnÍIFIeO O nBêISrRÔ W 26/§4/20L? 15:35 60B §o 201
PtorocoLo: ]-10)51726 DA 2r/O1/2Ar?. coDleo DE v!BI!
11?015{{?61. !rli!; 2120qr556{E'
sPà cox6tsgçõEs E saRvrço8 L?DÀ - XE

LÍIlu thcrcgq RôdriEuc. Lâalo!ç8
sEcratáRrÀ-@Elr.

6Ã0 r,úÍÉ, 26/01/?017
w- aprcralacii -E- goe.br

703

JUCE}IA

n vrridaêc à4rc docEEta. rG irr,?d.*Jt:â;"[]i3"tri]rãI::Í: 3: :::rii:s;:'iáráe 
aor rc'D'€tivê' Portri'

{
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PM 'F0rt{f', NO

PROCES$O â ril

TERCEIRÂ ELTSRAçÃO DO COilTNATO 5OIIAI
*6pA cot{irnuÇôes E SERr{rços LToA"

pelo presente instílrnento particular. de Alteração Contratual, GLABSOI{ DE JESJS
pfREfRÂ, bnasileiFo, casado sob reglne de conunhâo parcial. de bens, enpresáric,
natura] de 5ãa LtlÍs - flq, na:çido no dra §/L0lL982r Portadon rja Çt'lil 4§

o5r276s54&6 - DETRAT/IrA expedida ell t6lll/n!5 e cPF 6e 951.742,813-87,
residente e dqiciliado na Rua da Bahia ns 18, Vêra Cruz, São LuÍs - frA (EF

654,47-71:9, e PAIILO HEIIRIQUÊ ALTTEIDA PIilHEIRO, braSileirO, solteiro, erpresário,
natural de São LuÍs - !lA, nascldo no dia 2O/LZ/L98O, portador da Carteira de
Identldade pe o26452432063-9 - SSP/üA, expedida en Ze/A1ll0t6 e CPF I"ta

O5!.O55.S3-O2, residente e doaiciliado na nuâ Bahla 10 28, Vêna Cruz, fEP
65.W?-7LO 5ão Luís - lS. Únicos sócios da Sociedade Liüitâda, que gira sob o
nome eüpresarlal "6pA CoftsTru.E0Es E 5ER1Í[COS LTOAD e CNPI nc 27.O68.259í€ppd-2e,
inscnita na IUCEI{Â sob o NIRE a1200!l556aE eJ W.O2,2O17, sediada na Estrada da
Raposa ne 23, LoJa 01, Verde ttar, Raposâ -l{4, CEp 65.L18-600, resolvem de comum

acordo alterar e consolidar seu contrato social rcdiante cláusulas e condições
seguíntes:

Cláusula Pri.reira - 0 capital social que era RS 600.Ê66,94 (seiscêírtos üi1 reais)
divido en 6a0.0ga (seiscertas ri1) quotas de capitõl, no val.or unitánio de R$ 1,00 (um
neal), cada, fica neste ato, al.terado para R$ a.AflÀ.W,QA (uo ní1hão de r.eais),
divididc en L-ããô.UO (ur ailhão) de quotas de capital, no valor unitário de R$ r,0a (ur*
real) cada, integrallzado nestê ato etr ooeda corrente nacional.

Cláusula Segunda - Âpós alteração do Capital Social, fica distnibuído entre os
sócios, da seguintÊ foÍ!a:

Cláusula Tercelra - Nos terüos do ârt.1,052 do Códieo Civil (Lei n.s
t9,486Í2@2), a responsabtlidade de cada sócio ê restnita ao vaior de suas
quotas, nas todos responderr solidariapente pela integralização do capital
social.

Cláusula quarta - 0s casos omlssos neste contpâto social serão resolvidos con
observância dos pneceitos tlo Código CÍviI (Lei p.e ú.4A612W2\ e de outros
dispositivos legais aplicáveis.

c§Etlrlco o REOIflAO EC 17/0t./20r8 10:2C SoB rÍr 20L8063159{
inõiócóm. rl0§3l5er os $'/oeizoú' côDrco DE vEsrPrcÀçr'o'
11803392,122 - §lf,A: 212009556{8.
@r coüs:nrrçõEÉ r srnvtçoa Lmà

Lí 1iu lbê!6r. _xodllgaü lâAtÊ4a
EBCISIEITII.(:ÍIÀI,

nÍn r.rÍr. 1', ,d0 la^19

C,

MlrE Dos §óclos [ec0TAs ÍOTÀL
GLÂBSOil DE ]ESU9 PEREIRA 5W,OW sag.gw,aCI

ULO il$nIQUE ALI,IEXDA HIIüiÊIRO s6g.wo 5W-fio,m
TOTÀL l.M.fiA L.&O.W,W

JUCEMÂ

V{

{



Cldrjsuia Quin'ta Frca eleito o forc de São LuÍs ilÀ, pana
fundada neste contrato, cffi exclusâo exprêssa de qualquer Pmor.r&#Á tuoprivilegiado que seja.

PROCE§SO
E por estànern assln ju§tos e csntratdos, Lavrar este in§tpu0ênto
igual for'CIa ê têor.

Raposa - llÂ, 19 de agosto d€ 2018.

ilmffiÊÀfr
VISTO:

{iüWÍifi,,;* 
-^

f{:i{iiti!:Ít 
t:,

DE ]ESUs PEREIRÂ
CPF ne 951.742.813-87

ATHEIDA
CPF nc O53.955.9e3-â2

ctil,rtltco o ll6l§llo il 17108/2018 10r20 soa x' 20L80631594
DtcÍttlcotor 1t0631594 D3 r,6/0g1201S. C{DrS DB rÍEiiBICÀç.ÃO!
1180!39?a22. IÍIRE: 21a00955618.
orr eoemuçüEú ! sarcrços r,ÍDà

q
JUCEMÂ LÍliG Ahrr.aa _Eodziguca xedo!ç.

rrcartrÁttr-slnr.
cls Í,ulg, rllotlzota

E- 
-F'-.-L*i1-t.. 

éa.k
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Secrelaria oa Mícro e Pequena Empresa
§ecretarra da Racionalização e Simpiificaçáo
Depariamenio de RegísBo Empmarial e lnlegÍação
Jlnta Coínereial do EstaOodo Maranháo - JUCEMA

Pl/i . FOLHÁ. N*

PROCES$O §
MODALIDÂTE

VISTO:

DECLÂRÂçÃO DE REENQUADRÂÍ*ENTO DÉ trfiCROEÍrtpRESÂ COMO
EI,IPRE§A DE PEQU€HO PORTE

iima. Sr. Presidente da Junta Coitercialdo Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade GPA CON§TRUçÔE§ E §ERVIçOS LTDA, com ato
constitutivo registfiado na Junta Comercial em 0910212017, NIRÉ:
21200955648, CHPJ: 27.0ô8.259/0001-20, estiabelecido(a) Íla ESTRADA DA
RÊ.PQSA, 23 LOJA 01, VERDE MAR, Raposa ' MA, CEP: 65138-000, requer a
Vossa Senhoria o arquivamento do presente Ínstrumento e declara, sob as
penas da Lei, que se rêenquadra da mndição de MTCROEMPRESA PARA
EMPRESA DE PEOUENO PORTE, nos termos da Lei Complernentar no 123, de
11!12i24A6.

úa
uL

ad

7c Codigo do ato: 307
Descrição do Ato: REENQU DE MICROEMPRESA COMO

19

§ócioi Âdmin!s:Íadoí

2t

Eh,!PRESA DE PEOUENO PORTE

PAULO
Sócis

'Esiii .:6c.f;,â*,J $; Ilado nú p-ldái gsÉ'd§.i ÉÉLli

-MA

g:à Êrrl*r .._1 . &.i4 Ê?é;
_Nlq lhrs Ot'

r§ffi Fls
*E *F.E

',n -U\ ?i::$ .,^;:t Ali:
sô@s4'

ffr S&F

ts l ' 1..1|i,

m rrç-a iÊffflÉ t.lffi

q
cESIIFIco o Ra€Ismo w 2ol05/.2oL9 11:?l-:oP tÍ' 2019035939
DEoirocoúo: 1e036e2ee fr' 1ô?si'tioíi' c6rco pr vEnrrrceçÃo:
L]-gà22127ee - tÍEArr 212OO955618'
(Pà $i§grruÇôrs t smvrçog L'mÀ

JUCE}IA . :l1irh'ftt4r.sá RodÍigu.r x.ld6üça
srcartÍn:r-mrl.

sÂo r,ufs, laloâlzorg
rrr. elPrclríaci1 .lr - Ecrr - br

po 4ê orlclo
d {OrÀt S 6tÀl

t
*'
L

:

*
?.

É
d

r vrlldedc êorrr dlocuaero. ác *i3il3"r::":"i:*:.;rtr:§ls: i: *3r?i:$Elcrdrdê 
lror tG'Dcctlvo' Dortrrs'
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PRCICES§O

MO

VISTO:

iY"

5

ffiffi Ruâ
nl:

n
MANOEL

htlps:/le6l o. tl ma.l us.

':,r;-

a_

1E1031202C í4:38:43, Ato: I
. TJMA. SeIo:

18, Totâl: R$ 4.50, Emolurnêntos:
HV2C78,

a validadc dcrtc sclo

"À*. \

cn !;ie r fi A Í'taut irÍ{lí
fif

,lAttIIIIA{:À{l
t, f pl1 tl I & nfl f ,,J I o



Plli -Folilli No

PR0CESSO â-ttrt§of ôqS
MODALIOÀDI

VISTO:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasi!

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do cPF: 951 .742.813-97

Nome: GLABSON DE JESUS PEREIRA

Data de Nascimento: 131101'1982

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2811112000

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: í3:36:16 do dia 1710312020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 06E7.8í79.5905.575E

Este documento não substitui o "Comprovante Oe tnscrl .

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.)
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PR0CES,§CI l oJ ôei lnô 5
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PM . FOLiiA. NO

PR00ESS0

VISTO:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 0s3.0s5.903-02

Nome: PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO

Data de Nascimento: 2011211990

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 13/04/2009

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: í3:33:22 do dia 17103/,2020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 8535.C7A3.21FC.8546

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscrl .

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13102120'15.)
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PM - F0LHil l{"

PR0CES§o 3 0x gOff)e)<
MODALIUADE

VISTO

TRTBUNAL DE coNTAs DA uxrÃo

crnrruÃo NEcATTvA

DE

LrcrrANTrs rxruôNpos

Nome completo: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ : 27 .068.259/000 1 -20

0 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 licitaçiio na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do aú.46 da Lei no 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 razáo
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

pÁ

N
emitida às l7:53:rl ao ai\o lo3l2o20,Certidão

emissão.
com validade de trinta dias a contar da

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https ://pontas.tcu. gov.br/ords/flp:INIDONEO :VERIFICA

Código de controle da certidão: QEXVI60320175313

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento k
{



P[{ .FOLI{A NU

PROC ES$O

MOOALIDAüE

VISTO:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITAI\TES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: GLABSON DE JESUS PEREIRA

C PF/CNPJ : 9 51.7 42.813 -87

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identiÍicado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitaçÉio na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art.46 da Lei no 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 emrazáo
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às l7:54:14 do dia I
emissão.

com validade de trinta dias a contar da

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser conftrmadas no sítio
https ://contas.tcu. gov.brlords/Í?p=INIDONEO :VERIF ICA

Código de controle da certidão: JLF,2160320175414

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

V
{



PM .FOLilANU

PROCESSO

MODAI.IÜAÊE

VISTO:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITAI\TES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO

CPF/CNPJ: 053.055.903-02

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identiÍicado(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 no 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 emrazáo
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às l7:55:07 do dia 1610312020, com validade de trinta dias a contar da

emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https ://contas.tcu. gov.br/ords/f?p:INIDONEO :VERIFICA

Código de controle da certidão: WBJI160320175507

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

\

(
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PM . FOLHA NO

Improbtdade Admtnistrattva e

Gertidão Negativa

Certifico que nesta data (1610312020 às 18:05) ttÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Gíveis 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 condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portaldo TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.brl

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

5E0F.E402.C147.A706 no seguinte endereÇo: https:/Áruww.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar certidao.php

Gerado eÍÍtl 1ô0312020
as 18:05:0ô

CONSÉLHO NACIONAT DE JUSTIÇA
Página 111

"\



Pil, .FOI"HÀ NO

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (1610312020 às í 8:06) NÃO GONSTA 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 GPF no 951 .742.813-87.

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

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portaldo TSE em http://divulgacandcontas.tse.ius.br/

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

5E0F.E440.0801 .F768 no sequinte endereÇo: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 1610312020 as 18:06:08 ooNSELHO NACTONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

I

I

Improbidade Admtnistrattva e

\



.FOLHA N'PM

Improbidade Admintstrativa e true

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16lO3t2O2O às í8:07) ttÃO 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 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.brl

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

5E6F.EAA1.98D1.D865 no sequinte endereÇo: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 1610312020 as 18:07:45 coNSELHO NACTONAL DE JUSTIÇA Página 1/'l
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PM .IOLHÂN'

PROCES$O
5

MODALIDADE.

TRIBUNAL DE CONTAS DA

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: l6103/2020 l8:18:35

da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

fr

e

Social: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
' J : 27 .068.259/000 1-20

acessar a certidão no do cl

Gestor: TCU
: Licitantes Inidôneos

da consulta: Nada Consta

: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

acessar a certidão do clno

Gestor: CNJ

inistrativa e Inelegibilidade
da consulta: Nada Consta

: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

acessar a certidão no do

Gestor: Portal da Transparência

da consulta: Nada Consta

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
da consulta: Nada Consta

acessar a certidão do cl ueno

Gestor: Portal da Transparência

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios
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VISTCI:

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei no 13.460, de 26 de junho de2017, Lei no 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n" 8.638 de 15, de janeiro de2016.
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GPA CONSTRUçõES E SERV/,çOS L

cNPt 27, 068. 2s9/0001-20 t.E

Estrodo do Raposa, ne 23, Lojo 07,
Boirro Verde Mor, Raposa-MA

com
7428

/ 098 9828s-9776

6PFI

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO : 2OtO3l2O2O
HOúRIO: 09h00min
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os serviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo ,no Município de São Bernardo -MA.

CARTA CREDENCIAL

A Empresa GPA Construções e Serviços Ltda-EPP, inscrita no CNPJ N.o
27.068.259/0001-20, Estrada da Raposa N'23, Loja 0í, Loteamento Verde Mar, por
intermédio de seu representante legal Sócio-Adiminstrador Sr0 Glabson de Jesus Pereira,
portador da Carteira de ldentidade N.o 000043854395-5 e do CPF N.o 951 .742.813-87, e o
Sr. Paulo Henrique Almeida Pinheiro , portador da Carteira de ldentidade no 026452432003-
9 e CPF no 053.055.903-02, Declara para fins de direito, que o Sr. Salomão Henrique
Ribeiro de Sousa da Cafteira de Identidade No: 0000772965978, e CPF No: 821.427.003-
06 , residente e domiciliado à Rua sete, casa n006, quadra 36- Bairro Cohapam C.E.P:
65.055-323, na Cidade de São Luís-MA, é constituído nosso representante legal para
participação na licitação na modalidade TOMADA DE PREçOS N0 003/2020, do tipo
menor preço, sob regime de empreitada por preço global, regida pela Lei No 8.666, de
21.06.93 e alterações posteriores, Lei Complementar no 12312006, tendo por objeto:
construção de duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no
povoado São Raimundo ,no Município de São Bernardo -MA. , observadas as
demais condições estabelecidas no Projeto Básico, e seus Anexo deste Edital, para o qual
outorgamos poderes necessários e suficientes para atuar em todas as fases do processo
licitatorio e com poderes expressos de interpor recursos, desistir, de recursos,
assinar/emitir/receber quaisquer documentos em nome desta empresa, bem como tudo que
fizer necessário para o fiel cumprimento deste mandato.

RAPOSA - MA, 10 de março de 2020

Lt

'eu

.FOLHAN'

PROCESSO

IilODALIDADE

b!Àb&,^ d{ Joru» ?'»rt w
GPA.Construç0el e Servigos Ltda.Epp

cl.f.p:lr ZZ .OAA.ZSgi000 i -ZO
Gla,bson de Jesus pereirã

CPF:951 .142.813-A7
Sócio -Administrador
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PM .FOLHA hic

PROCESSO

MODALIDAÜE

wffi Rua

Reconheço a

'14:37:28. Ato: 'l

PEREIRA, Rcc Firma. §crnChança,
d,40, FERC: R$ 0,10, Consultê a

br

3243.14051

*%

r

Poder

RS 4,50, Emolumcntos
GLABSON DE

dcstc sêlo cm

VISTO:



GPA CONSTRUçõES E rqffmAN,
cNPt 27.068.259/0007-20
Estrodo do Roposo, ne 23,

casa n006, quadra 36- Bairro Cohapam C.E.P: 65.055-

MA.

propostas, formular ofeltas, lances de preço e

renunciar, assinar contratos e ordens de seruiços, e

necessários ao cumprimento do presente mandato.

CNPJ : 27 .068.259 t000 1 -20
Glalson de Jesus Persira

CPF: 951 .7 42.813-87
Sócio -Administrador

com

/ 098 9828s-9176

EpÊ Bairro Verde Mar, DADÉ

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO : 2OlO3l2O2O
HoúRro: oghoomin
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os serviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo rno Município de São Bernardo -MA.

INSTRU M ENTO PARTICULAR DE PROCURAçÃO

OUTORGANTE: A Empresa GPA Construções e Seruiços 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 C.P.F No: 951.742.8L3-87, residente e domiciliado na

Rua Bahia, casa No 18, C.E.P: 65047-7L0 - Bairro Vera Cruz, São Luís - MA

e Sr. Paulo Henrique Almeida Pinheiro , portador da Carteira de Identidade
no 026452432003-9 e CPF no 053.055.903-02.

OUTORGADO: Sr. Salomão Henrique Ribeiro de Sousa da Carteira de Identidade No:

0000772965978, e CPF No: 821.427.003-06, residente liado à Rua sete,

098 3248-7428
Diretor Administrotivo

ade de São Luís-

recorrer ,

PODERES: Por este instrumento pafticular e na melhor forma de dile a outorgante
nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim
especial de promover a participação da outorgante em licitações públicas

junto a Prefeitura Municipal de São Bernardo -Mâ, concordar com

todos os seus termos, formular propostas, negociar preço, interpor

recursos e desistir de sua interposição, assistir a abertura de pro

fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer

{u üHüU ljt f.l0TAS{ 
RAposA - MA, 10 de março de 2020.F 

oMrenp,o*,*,*fiúâ k*,
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todos os atos

I

I



N0
Ptú IOLHÀ

PROCES§O

MODALIDAI}E

VISTO:
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Reconheço a

'14:37:29, Ato:
pEREIRA, Rcc Firma: SêrÍ'iâlhanÇa, Tctsl:

R$ '15,50, FERC: R$ 0,50, Consdto a validadc dcetc
htlps://scl o. tima.-us. br

á0í 3243-E3ô5

GLABSON
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Governo do Estado do Maranháo
Secretaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PlÍ, 't0L/'f' I'l'

P

MODALIDÀOE

VISTO:

ttliFi r covERNoooF-
FACIL uanrxxloE

Protocolo: MAC2000503240

Situação
ATIVA
Status

SEI\,,I STATUS

Descrição

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
BALANCO
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EI/PRESA /
EMPRESARIO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANCO
BALANCO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANCO
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
CONTRATO

:32:34 (horário de Brasília).
sPUHNZLI.

Li

iiiêiiltrJ"TXsi3E

223
310

002

002

20190020245
20 1 80779893

20180631594

201 80044354
2017 1125380
20170351726

2017032s164

20170229211
20 1 70063526
21 200955648

CERflDÃO ESPECíFIC

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informaçÕes abaixo constam dos documentos arquivados
nêsta Junta

Endereço Completo DA RAPOSA, No 23, LOJA 0í, VERDE MAR - Raposa/MA - CEP 65138-000

Arquivamentos Posteriores

Alo Número

201 90369299

Oata

307 20t05t2019

223
315
090

223
223
002

2910112019
29t11t2018

17 t08t2018

30/01/2018
09108t2017
26t0412017

31t03t2017

22t02t2017
09t02t2017
09t02t2017

A aceitação desta certidão está condicionada à Esta foi êmitida automaticamente em 31/01/2020, às 16
Se impressa, veriÍicar sua autenticidade no https://www.empresaÍacil.ma,gov.br, com o código

l lilfiil Iril lll] ilil lllil flililil t]ilIlil tililIililflil iltfl llil lll
M4C2000503240

Lilian Theresa Rodriguês Mendonça
Secretário(a) Geral

Certificamos que GPA CONSTRUÇÕES E SERVTÇOS LTDA
encontra.se registrada nesta Junta Gomercial, como segue:

NIRE 2120095s648

cNPJ 27.068.259/000í-20

íde1

\ \,
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MODALIDASE

VISTO:}!1FlJA]ffiRÚME
FACILIx^u|HÀo-

Dados do Sócio
Nome
GLABSON DE JESUS
PEREIRA
Nome
PAULO HENRIOUE
ALMEIDA PINHEIRO

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

-.. 
JMilÃt"\ GOVERNOOO l-
FÁCIL MARANHÃo 

-

Administrador Término do mandato

Administrador Término do mandato

cERT|DÃO StrVrpt-t

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

CertiÍicamos constam dos documentos arquivados
nesta na data da sua

PÍotocolo: l\,44C2000503200

lnício de Atividade
06t02t2017

Endereço Completo
Estrada DA RAPOSA, No 23, LOJA 01, VERDE MAR - Raposa/MA - CEP 65138-000

Objeto Social
41.204.00 CONSTRUCAO DE EOIFICIOS 42.1'I-'I-01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.21-9-02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E
REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.99.5.
O1 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-OO OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99.1-05 PERFURACAO E
CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99.í-99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
(coMERClAL, INDUSTRIAL, RESIDENCTAL) 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 CONSTRUCAO DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 43.,Í2-6-00
PERFURACOES E SONDAGENS 43.,I9-3-OO SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICAOOS ANTERIORMENTE
(TERRAPLENAGEM) 43.30-4-02 INSTALACAO OE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL 47.44-0.99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 71.11-1-OO SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12.0-
OO SERVICOS DE ENGENHARIA 7í.19-7-01 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA71.19-7-02 ATIVIDADES DE ESTUDOS
GEOLOGICOS 77,32.2-01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-OO
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0.02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM
MOTORISTA 77.11-O-OO LOCACAO OE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 49.24-8.00 TRANSPORTE ESCOLAR 43.29-1-04 MONTAGEM E

INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.22-3-02
INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 95.21.5.00
REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 47.57-1.00 COMERCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO
INFORMATICA E COMUNICACAO

Prazo de Duração
lndeterminado

CPF/CNPJ
951.742.813-87

CPF/CNPJ
053.0s5.903-02

PaÉicipação no caplta!
R$ 500.000,00

Participação no capital
R$ 500.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Espécie de sócio
Sócio

S

N

Esta certidáo foi emitida automaticamenle em 3110112020, às í 6:31:16 (horário de Brasília).
Se impressa, veriÍicar sua autenticidade no https://www.empresaÍacil.ma.gov.br, com o código

l ltiltil llil flil illllltil flil flil ilil ilIil ilfl flilt flil ilil ltil lll
MAC2000503200

Nome Empresariâl: cPA CONSTRUÇÔES E SERVTÇOS LTDA

Naturêza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)
2't200955648

CNPJ
27.068.259t000',t-20

Data dê Ato Constltutlvo
09t02t2017

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Capital Social
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)
Capital lntegralizado
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)

Dados do Admlnistrador
Nome
GLABSON DE JESUS PEREIRA

Término do mandato
951.742.813-87
CPF

SEM

Ato/eventos
307 I 307 - REENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Úttimo Arqulvamento
Data
20t0512019

Número
201 90369299

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

QJAHIFVI
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PM .FOLI{A

PR0cÉ,ss0

MODÀLIEADE

VISTO:

iLtlrt:a covÉRNo Do E
FÁCILlx^RNHÀo-

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

aUl'É[(/ GovERNoDoE-
FÁCILIMARANHÀo-

ContinuaçãoCERTIDÃO SIMPLI

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos constam dos documentos arquivados
nesta na data da sua

Nomê EmpÍesarial: GPA CONSTRUçÓES E SERVTçOS LTDA

Naturêza Jurídica: S$iedade Empresária Limitâda

Protocolo: l\,'14C2000503200

2de2

V
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MODALTDACE

VISTÜ

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíI

NUMERO DE tNSCRtÇÃO

27.068.259/000í-20
MATRIZ

coMpRovANTE DE INSCR|çÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

091o2t2017

GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

DO PORTE

EPP

PRINCIPAL

41.204-00. Construção de ediÍicios

E

38.í1-{-00 - Coleta de residuos nâo-perigosos
42.1'l-1-01 - Construção de rodovlas e ferrovias
42,1 3-8-00 - Obras de urbanlzação - Íuâsr praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estaçõês e redes de distribuição de energia elótrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribulção de energla elétrlca
42.22-7-01 - ConstÍução de redes de abasteclmento dê água, coleta de osgoto e construções
irrlgação
42.99-5-0í - Construção de lnstalaçõês osportivas e rocroatlvas
43.12-6.00 - Perfurações e sondagens
43.13-[-00 - Obras de terraplenagem
43.í9-3-00 - SeÍvlços de preparação do terreno náo êspeclficados anterlormente
43,22-3-02 - lnstalação e manutençâo de slstemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrlgeração
43,29-t-04 . Montagem e lnstalação dê slstemas e equipamentos de lluminação e slnallzaçâo em vias públicas, portos e
aoroportos
43.304-02 - lnstalação de portas, lanelas, tetos, dlvlsórias e armáÍlos êmbutidos de qualquer material
43.99.í-05 - Perfuração e constÍução de poços de água
43.99.í-99 - SeÍvlços especlallzados para construção não especlficados anterioÍmentê
47,'í4-0-99 - Comórclo vaÍejlste de materlals dê construção em geral
47,57-1-A0 - Comórcio vareJlsta especializado de peças e ecessórlos para aparelhos eletroeletrônlcos para uso
doméstlco, exceto lnformátlca e comunicação
49.23-0-02 - Serviço de transpoÍte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporto escolar
7í.11-1-00 - Serviços de arquitetura

de

cÔotGo Ê DEscRlÇÃo DA NATUREZA JURíOtCA

206.2 - Socledade EmpresáÍia Limltada

LOGRADOURO

EST DA RAPOSA
NUMERO

23
COI\4PLEiilENTO

LOJA 01

UF

MA
cÉP

65.í 38-000
BAIRRO/DISTRITO

VERDE MAR
r\4uNrcíPto

RAPOSA

ENDEREÇo ELETRÔNIco

GLABSON2@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(98) 8702-5545

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATlVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09t02t2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

l\

Emitido no dia 2610212020 às 1O:02l.17 (data e hora

I
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w
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASI ROCESSO

MODALIDADT

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíD Í0:

NOME EMPRESARIAL

GPA CONSTRUCOES E SERV]COS LTDA

DAS ATIVIDADES

71.12-0-00 ' SêÍviços de engenherla
71.19-7-01 - Serviços de cartogrefla, topogÍaÍia e geodésia
71.19-7-02 - Ativldades de estudos geológlcos
77.íí-0-00 - Locação de automóvels sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máqulnas e oqulpamontos para construçáo sem opeÍadorr oxcêto andalmes
95.2í-5-00 - Reparação e manutenção de equlpamentos eletÍoeletrônlcos de uso pessoal e doméstlco

E

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA

206-2 - Socledade Empresárla Llmltada

LOGRADOURO

EST DA RAPOSA
NUMERO

23
COMPLÉMENTO

LOJA 01

CEP

65.1 38-000
BAIRRO/DISTRITO

VERDE MAR
lilUNlClPlO
RAPOSA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GLABSON2@HOTMAtL.COM

SITUAÇÁO CADASTRAL

ATIVA

SITUAÇÃo ESPEcIAL DATA OA SITUAÇAO ESPECIAL

NUMERO OE TNSCRIÇÃO

27.068.259r0001 -20
MATRIZ

GoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAIA DE ABERTURA

09t02t2017

UF

MA

(s8) 8702-5545
TELEFONE

09t02t2017

Ç
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GPA CONSTRUçÕES E SERV//çOS L PM 'F0Liilt NN

cN pt 27.N8.259/0@7-20'. E n 5 758972
Estrado da Raposo, ns 23, bia 07,
Boirro Verde Mor, Raposa-MÂ

P 9828s-9776

como demais normas

iliODALIDADE

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA rrCrTAçÃO | 2OlO3l2O2O
HoúRIo: oghoomin
OBJETO: Proposta mais vantajos:r para executar os seryiços de construção de
duas quadras escolanes, uma no povqrdo Currais e outra no povoado São
Raimundo rno Município de São Bernardo -MA.

DECI.ARACÃO DE CUMPRIMENTO DOS REOUISITOS DE HABILITACÃO

A Empresa GPA Construções e Seruiços Ltda-EPP, CNPJ 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 C.P.F No: 951.742.8L3-87, residente e domiciliado na Rua Bahía, casa No 18,
C.E.P: 65047-710 - BairroVera Cruz, São Luís- MA,D E C LA RAn sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da
TOMADA DE PREçOS No 003/2020 em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de São
Bernardo - MA , DECIÁRO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando
os benefícios da Lei Complementar no 123l}6, 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,
pertinentes à espécie".

Raposa , 10 de marÇo de 2020

@,'#*ffi*,tr^"ôia-olãn 
à e J e s u s P e I e i ra

-'dPÊ:e51'742'813'87
-SÓcio -Administrador
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GPA CONSTRUçáES E SERV/içOS L

cNPt 27.$8.2s9/0007-20 t.E

Estrado da Raposa, ne 23, laia 07,
Bairro Verde Mor, Rdposa-MA

.FOLHA NO 3248-7428
Administrativo

/ 0989828s-9776

bem como demais

PROCESSO

6PÊI

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA rrCrTAçÃO : zOlAil2OzO
HoúRIo: oghoomin
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os serviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo rno Município de São Bernardo -MA.

DECLARAçÃO pE ENqUADRAMENTO pE MICRO EMPRESA (ME) OU EMPRESA pE
PEQUENO PORTE (EPP\

A Empresa GPA Construções e Serviços Ltda-EPP, inscrita no CNPJ n.o 27.068.259/0001-20,
Estrada da Raposa No 23, Loja 01, Loteamento Verde Mar, por intermédio de seu
representante legal Sócio-Adiminstrador Sr0 Glabson de lesus Pereira, portador da Carteira
de Identidade n.o 000043854395-5 e do CPF n.o 951.742.813-87, Declara sob as penas da
Lei, nos termos do aft. 3.o da lei complementar n" 123/06 e alterações posteriores, que se
enquadra na situação abaixo (assinalada com "X'), ê que não se enquadra em qualquer das
hipóteses de exclusão relacionadas no art,. 3.o da referida lei.

( ) Microempresa.
( X ) Empresa de Pequeno Pofte- EPP

DECIÁRO ainda ter ciência que oA falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar no 123106, caracterizará o crime que trata o Aft. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras is e das sanções
administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-M A, fi10312020

G,0^l,*n & Ú)JY, Wr!r,r*
-cPÂ.Construç0et e §erulços Ltda-EPP

CNPJ : 27 .068.259 10001 -20
Glabson de Jesus Pereira

Cpr:gst .742.813-87
Sócio -Administrador
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GPA CONSTRU çÕES E SERV//çOS LTDA-EPP com

cNPt 27.ffi8.259/N07-2A LE NO
098 3248-7428

Estrada da Roposo, ne 23,
Administrativo

/ 09898285-9776

6pÊl Bairro Verde Mor,
MOOALIDÀDE

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 -
VI§TO

L
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO : ZOIO3I2O2O
HoRÁRro: oghoomin
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os serviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo ,no Município de São Bernardo -MA.

DECI.ARACÃO DE EIÁBORACÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A Empresa GPA Construções e Seruiços 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 Sr0 Glabson de Jesus Pereira, portador da carteira de identidade
No: 000043854395-5 , e CPF No: 951.742.8L3-87, Declara sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela GPA Construções e
Seruiços Ltda-EPP, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em pafte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
pafticipante potencial ou de fato da TOMADA DE PREçOS No003/2020, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro pafticipante potencial ou de fato da TOMADA DE
PREçOS N0003/2020, 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
No003/2O2O, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro pafticipante
fato da TOMADA DE PREçOS No003/2020, antes da adjudicação do objeto
licitação;

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

direta ou
deou

0 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declara$o e que detém
para firmá{a.

RAPOSA-MA,, 10/O3|2O2O
k

oHffiHp,
À

:NPJ:27.068.259 /0001-20
Glabson de Jesus Pereira

Cpr:sst.242.813-87
Sôcio -AdministÍadoÍ

plenos e informações
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0NPJ 27.68.259/@07-2A
Estrada da Raposo, ne 23,

Bairro Verde Mar,

GPA CONSTRUçÕES E SERV//çOS LTDA-Eq| g paca n str u coe s @ hot m a il,co m
498 3248-7428

Administrativo
/ 0989828s-9776

299 do
e

t.E

.FOLHA NO

6pÊt

VISTO:

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMIilISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO : 20/03 t2O2O
HORÁRIO: 09h00min
OBJETO: Proposta mais vantaiosa para executar os seruiços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo rno Município de São Bernardo -MA.

DECL.ARAçÃO DE IDON EIDADE

A Empresa GPA Construções e Serviços Ltda-EPP, CNPJ No: 27.068.259/000L-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 cafteira 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.

DECI-ARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração os
benefrcios da Lei Complementar no L23lA6, caracterizará o crime de
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
administrativas previstas na Lei 8.666193 e alterações posteriores, bem
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-M A, LAIü31202A

oo*,*,?offi,YY*c§.p{, zz .oça.zssioo01 -20
Glqbson dê Jesus pereirã-

CPF:951 .142.513-Bl
Sócio -Administrador
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GPA CONSTRUçÕES E SERVIÇOS LTDA-Eq|
cNPt 27.068.2s9/0A07-20 t.E
Estrada da Raposa, ns 23, Loja
Bairro Verde Mor, Raposo-MA

g pd co nstr u co e s @ hot m a í l.co m
3248-7428
Administrativo

/ 0989828s-9176
.FOLHA NU

6pFl
VISTO:

TOMADA DE PREçOS ilo 00312020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÂO , 2AlO3l2O2O
HORÁRIO: oghoomin
OBJETO: Proposta mais vantajo$ para executar os serviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo rno Íuíunicípio de São Bernardo -MA,

A Empresa GPA Construções e Seryiços Ltda-EPP, CNPI No: 27.068.259/000I-ZA, com sede
na Estrada da Raposa no 23, loja 01 Bairro Verde Mar, Raposa-Ma, signatária, por seu
representante legal o Sro Glabson de lesus Pereira, portador da carteira de identidade No:
000043854395-5 , e CPF No: 951.742.8L3-87, Declara sob as penas da lei, em observância a
vedação prevista no aft. 20, inciso XII, da Lei no LZ.465l àALL, que o (s) empresário,
sócios(s)/dirigente(s) / responsável (éis) técnico(s) não é (são)seruidor(es) público(s) do da
administração pública Municipal de São Bernardo -Mâ, não estando, portanto
enquadrados no art. 90, inciso III, da Lei n" 8.666/93, não havendo também, qualquer outro
impeditivo para participar de licitações e finnar contrato com a 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 prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei 8.666193 e alterações posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-M A, fil13la0a0

6hofnnm*&*.fu rW
CNPJ : 27 .068.259 1000 1'20

Glabson de JBsu$ PÊÍeira
Cpp: gst .142.813-87

Sócio -Administrador

\

V



GPACONSTRUçÕES ESER'

cN Pt 27.M8.2s9/000 7-20
Estrado da Roposa, ne 23,

@8 3248-7428
Diretor Administrativo

9e702-4445 I 098 9A85-9 776

6pFt Boirro Verde Mar,

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CpL
PROCESSO ADMIilISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA rrCrTAçÃO | 2AlO3l2O2O
HoRÁRIo: 09h00min
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os serviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo rno Município de São Bernardo -MA.

DECLARAÇÃO EXPRESSA pE TOTAL CONCORDÂNCrA COM OS TERMOS DESTE
EDITAL

A Empresa GPA Construções e Seruiços Ltda-EPP, CNPI No: 27.068.259/000L-20, com sede
na Estrada da Raposa no 23, loja 01 Bairro Verde Mar, Rapos-Ma, signatária, por seu
representante legal o Sro Glabson de lesus Pereira, poÍtador da caÍteira de identidade No:

000043854395-5 , e CPF No: 951.742.813-87, infra-assinado, em cumprimento ao disposto
no aftigo 4o da Lei Federal no 10.52012002, DECI-ARA sob as penalidades da Lei que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da TOMADA DE PREçOS de
No 003/2020, de interesse da Prefeitura Municipal de São Bernardo -MA, em
especial aos critérios de oedenciamento, 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.

DECLARO ainda ter ciência que *A falsidade de declaração prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar no t23106, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem p§uízo do enquadramento em outras figuras penais e das sançôes
administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais
normas peftinentes à espécie".

RAPOSA-M A, 1010312020

\lt§

A

CNPJ:2 068.2 0001 -20
n de Jesu s PereiraGlabso

Cpr: 951.7 42 8 1 3-87

MOCIALiCAâE

Nlc

Sócio -Administ rador
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GPA CONSTRUçÕES E SERV//çOS LTDA-EPP

cNPt 27.M8.259/N07-20 t.E
Estrado do Roposo, ne 23,

Boirro Verde Mar, PROCESSO

VISTO:

g p o c o n st r uco e s @ hot m a i l. co m
@8 3248-7428

Administrotivo
/ 09e9828s-9776

Nü

6pÊt

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO : 20/03 t2O2O
HoRÁRro: oghoomin
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os serviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo,no Município de São Bernardo -MA.

DECLARAçÃO EM CUMPRTMENTO pO DTSEOSTO NO TNCTSO nfrrrr pO ART. 70
DA CONSTITUICAO FEDERAL

A Empresa GPA Construções e SeÍviços Ltda-EPP, inscrita no CNPJ n.o 27.068.259/0001-20,

Estrada da Raposa Na 23, Loja 01, Loteamento Verde Mar, por intermédio de seu

representante legal Sócio-Adiminstrador Sr0 Glabson de Jesus Pereira, poftador da Cafteira

de Identidade n.o 000043854395-5 e do CPF n.o 95L.742.8L3-87, DECI-ARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, que não

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

emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz ( ).

DECLÂRO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefrcios da Lei Complementar no L23106, caracterizará o crime de que trata o Aft. 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-M A, L010312020

ôHófi$üu**,,tHfp.3W
CNPJ: 27 .068.?59tO0O1 -20

Glabson de Jesus Pereira
Cpr:sst .142.913-87

Sócio -Administrador
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GPA CONSTRUçÕES E SERV/IçOS LTDA-Eq|
cNPt 27.068.2s9100Ú.7-20 t.E

g po ca n str u coe s @ hatm a i l. co m
324&7428
AdmÍnistrotiw

/ 0989828s-9776Estrdda da Roposa, ne 23, bja
Boirro Verde Mor, Raposa-MA

PM .FOLHA NO

PROCESSO6pÊt

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINI§TRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA rrCrrAçÃO : ZOIO?IaO2A
HORÁRIO: Oghoomin
OBIETO: Proposta mais vantajosa para executar os sen iços de consrução de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo rno Município de São Bernardo -MA.

DECLARAÇÃO pE rÍ{EXTSTÊNCrA pE FATO
SUPERVEilIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A EMPRESA GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPI sob o

No: 27.068.259/0001-?0, sediada na Estrada da Raposa, no 23, Loja 01, Bairro Verde Mar,

Raposa-Ma/ representada pelo Sr0 Glabson de Jesus Pereira, R.G. No: 000043854395-5, CPF

No: 951.742.8L3-87, Declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2o do aft. 32 da

Lei n.o 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a

participar da TOMADA DE PREçOS No 003/2020 , garantindo-se pela autenticidade

dos documentos apresentados.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefrcios 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-M A, LAfi3l202A

GÍúoun ,fi b4u),?rut*
GPA-Conslruçôei e Serviços Ltda.EPP

CNPJ: 27"068.259/0001 -20
Gla,bson de Jesus Pereira

CPF:951 .742.813-87
Sócio -Administrador
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GPA CONSTRUçÕES E SERVTçOS LTDA-Eq| gpd co nstru coe s @ hotm a i l.co m
cN Pt 27.068.2 59/N0 7-20 t. E N"

098 3248-7428

ktradd da Raposa, ne 23,
Administrativo

/ 0989828s-9176

6PÊI Boirro Verde Mar,

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO , 2OtO3t2O2O
noúnro: oghoomin
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executâr os serviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo,no Município de São Bernardo -MA.

DECLARAçÃO pE LOCALTZAçÃO E FUNCIONAMENTO íCOM FOTOS)

Eu, Glabson de Jesus Pereira, poftador da Cafteira de Identidade n.o 000043854395-5 e do

CPF n.o 95L.742.8L3-87, Residente na Rua Bahia casa n0 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.A68.259/000L-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 empresa dispõe de escritório

dotado de instalaçôes, e mobiliários pertinentes as suas atividades. DECIÁRO 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".

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:

ENDEREçO: Estrada da Raposa, no 23, Loja 01, Bairro Verde Mar
CIDADE/ESTADO: Raposa - MA
CEP: 65138-000
TELEFONET (98) 3248-7428 (98) 98702al,45 19828s9t,76

PONTOS DE REFERÊTUCTN
DA DIREITA: DEPóSITO BARROS
DA ESQUERDA: GALETO MACIEL
FRENTE: LOJA AtUMIilIO E VIDRO

RAPOSA-MA^ :

.,ço*
CNPJ:27.068.

t010312020

25 00 1 -20
son de Jesus Pereira
F: 95 1 .742.8 1 3-87

Glab
Cp
Sócio .Ad min istrador

N { V
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