
P|í .FOLHA N'

irRnit§§C t §
SECRETARIA DE DI fPrd'uiiú

IooJo o5
REPUBLICA

FEDERATIVA
DO BRASÍL .luotctÁnto DE RA

tLHA DE sAo i uís
lic, M À ,tA rJ i",lA Õ

U§IÁ
CAPITAL DO ESTA Dü

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a

requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos

REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS, ;, , -i:,i, j':' ';ii, ', ::,. '

1-:rl i,i, :, ;-.;1 , ,1 ,,. ,' ..:..i .,;; ,., ';, t: ir.-ir ',;':.: até O dia 31 : : ..: dO anO

corrente, constatei NÃo ExlSTtR distribuição de FALÊNCtA oU CoNCORDATA:

contra G P A CONSTRUÇÔES E SERVTÇOS LTDA -EPP, CNPJ No

27.068.259/0001-20, com endereço na Estrada da Raposa, no 23, Loja 01, Raposa-MA, CEP

65.138-000 CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única

existente no f*r»l't.juciici*r;"*,;r-li:'i ;'r i ;"r.-)' ;r 1,..r ,- t' ", : ., r ',r.i'. lj''. O

referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão Íta '':,'i '.i: 
:

Lt,,,'r',1,i tii.ti,; â meg Cafg6, nO , , 1,, ..,, , rit-: "r,):.-,.,,.1/MA. EU, LUiS FgfnandO

Rodrigues de Araújo, Auxiliar Judiciário, mat. 160945, consultei e digitei. E eu

Nathália Rebeca Costa Mendes, Secretária Judicial Substituta subscrevo e

assino. it;"ri;.;-',illMA, 31 de janeiro 2020.

Nathália

Secretária Judicial Substituta

1\4A 3243-1405t

Fórum Desembargador lves Miguel Azar
Avenida Cãíeteira, s/nr, Vila 8om Viver - Rapo5a/MA - CEP: 65138-000, Íone: (98) 3229-1180
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CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
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Poder Judiclárlo da União

TRTBUNAL DE JUSTTÇA DO D|STR|TO FEDERAL E DOS

cERnDÃo NEGATIVA DE DtsrRtBurçÃo (AçÕES DE FALÊNchs E REcupERAçÕES JUDtctArs)
1a e 2a lnstâncias

CERTIFIGAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 16tO3t2O2O, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

27 .068.2s9/0001-20

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a títularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatárío.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121ICNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidõeg Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdftjus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Gonsta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

---,Emitida gratuitamente pela internet em: 16l03l2A20
Selo d i gital de segurança: 2020.CTD.ECX9.CSHB.JW9O.BY3Z.FO8l
** VÁLIDA PoR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

TJDFT

16/03/202018:03:40

NUCER - Núcleo de Emlesão de Certldões do TJDFT
Fórum de Brarílla - Milton Sebastlão Barbosa, Praça Munlclpal - Lote 1, Bloco À Ala B - Térreo.

BracÍla - DF
Horárlo de Atendlmento:7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto ferlados.
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CERTIDÃO NEcATtvA DE DtsrRrBurçÃo (AçÕES DE FALÊNchs E REcupERAçÕEs JUDtcrAts)
1a e2a lnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 16t0312020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

GLABSON DE JESUS PEREIRA
951.742.813-87

-oBSERVAÇoes:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informaçôes inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A cefiidão será negativa quando não for possÍvel a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121ICNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuçôes fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperaçôes
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdiçôes, tutelas e curatelas. A certidão crimínal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8.66611993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

x

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tidftjus.br), no menu Serviços,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 16103/2020

=.ielo di gital de segurança: 2020.CTD.C85O.ZQM8.K06l.KQSP.UE69
** VÁLIDA POR 30 (TR!NTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Gertidões,
segurança

161031202018'.07:.12

NUCER - Núcleo de Emlseão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasflla - Mllton Sebaetlão Barbosa, Praça Àlunicipal ' Lotê 1, Bloco À Ala B ' Téneo.

HoÉrio de Atendlmento:7h às 19h, de segunda a sexta-felra, exceto feriados.
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Seruiços, Certidões,
digital de segurança

Poder Judiciário da Unlão

TRIBUNAL DE JUSTTçA DO D|STRITO FEDERAL E DOS

VISIO:

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdftJus.br), no menu
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo
impresso.

CERTIDÃO NEGATIvA DE DtsrRtBurçÃo (AçÕES DE FALÊNcns E REcupERAçÕEs JUDtctAts)
1a e2a lnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/03/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO
053.055.903-02

cr6sERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121ICNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8,666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

nitida gratuitamente pela internet em: 16/03/2020
Yeto di g ita! de seg u rança: 2020.CTD.KCK7.QDJ!.49NR.L8V4.CEJ8
ffi vÁLtDA POR 30 (TR|NTA) D|AS *
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NUCER - Núcleo de Emlssão de Certidões do TJDFT
Fórum de BrasÍlla - Mllton Sebastião Baóosa, Praça Municipal - Lote Í, Bloco À Ala B - Térreo.

Brasílla - DF
Horárlo de Atendlmento:7h às 19h, de segunda a sexta'felra, erceto ferlados.
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VISTO:

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: 1610312020 l 8: 1 8:35

da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

acessar a certidão no do stor,

Gestor: TCU
: Licitantes Inidôneos

da consulta: Nada Consta

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

acessar a certidão no do stor

Gestor: CNJ

da consulta: Nada Consta
e Inelegibilidade

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da consulta: Nada Consta

acessar a certidão no do cl

Gestor: Portal da Transparência

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

acessar a certidão cno do

Gestor: Portal da Transparência

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

M
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no

de2014, Leino 13.460, de 26 de junho de 2017,Leino 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Simples Nacional - Gonsulta O

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SlilEl

I Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacionalem Períodos Anteriores: Não Existem

OpçÕes pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

{B Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

E Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

ÜEventos Futuros (SlMEt)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Exlstem

frtê§'
VI§TO:

Il\"18

Data da consulta: 1610312020

t ldentificação do Contribuinte - CNpJ Matriz

CNPJ : 27.068.259/000í -20
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : GPA CONSTRUCOES E SERV|COS LTDA

§ Situação Atuat

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 09t02t2017



GPA CONSTRUçÕES E SERWçAS
FOLHA NO 324&7428

Administrativo
cNP' 27.M8.2s9/0007-20 t.E
Estrada do Roposa, ne 23, Loio
Bairro Verde Mar, Roposo-MA

L \i, q-

/ 09898285-9776
M0DAr-iDÀlrr

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPt
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA rrCrTAçÃO : 20/03 l2O2O
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 ,no Município de São Bernardo -MA.

DECI-ARAçÃO DE ENOUApRAMENTO DE MrCRO EMPRESA CME) OU EMPRESA pE
PEOUENO PORTE (EPP)

A Empresa GPA Construções e Seruiços Ltda-EPP, inscrita no CNPJ n.o 27.068.2591000L-2A,
Estrada da Raposa No 23, Loja 01, Loteamento Verde Mar, por intermédio de seu
representante legal Sócio-Adiminstrador Sr0 Glabson de Jesus Pereira, poftador da Carteira
de Identidade n.o 000043854395-5 e do CPF n.o 951.742.8L3-87, Declara sob as penas da
Lei, nos termos do art. 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 aft.. 3.o da referida lei.

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

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar no L23106, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem p§uízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-M A, 101ú12420

EPFI

%mffir, -,4', -,T,ffi í?,, ^lWCN PJ : 27 .068.25910001 -2O
Glabson de Jesus Pereira

Cpr:gst .142.813-87
Sócio -Administrador
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GPA CONSTRUçÕES E

cN Pt 27.068.2s9/W7-20 t. E

Estrada da Raposa, ns 23, Lojo
Bairro Verde Mor, Rdpasa-MA

@8 i248-7428
Administrdtíw

/ 0989828s-9176

demais

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO : 2OlA3l2A2O
HOúRrO: 09h00min
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.

DECLARACÃO DE IDONEIDADE

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, poftador 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.

DECTARO 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 prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-M A, t010312020

C N PJ: 27 .068.2 oo1-20
Glabr

Cp
son de Jesus Pereira
F: 951 .742.81 3-87

Sócio -Administrador
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GPA CONSTRUçÕES E

cN PJ 27.068. 2 s9/000 7-20 t. E

Estrada da Raposa, ns 23, t-oja
Boirro Verde Mar, Raposa-MA

@8 3248-7428
Administrotivo

/ 09898285-9776

6pFl

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - cPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÂO r 2OlO3t2O2O
HORÁRrO: 09h00min
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os senviços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo rno Município de São Bernardo -MA.

A Empresa GPA Construções e Seruiços Ltda-EPP, CNPJ No: 27.068.259/000L-20, com sede
na Estrada da Raposa no 23, Ioja 01 Bairro Verde Mar, Raposa-Ma, signatária, por seu
representante legal o Sf Glabson de Jesus Pereira, portador da cafteira de identidade No:
000043854395-5 , e CPF No: 951.742.8t3-87, Declara sob as penas da lei, em observância a
vedação prevista no aft. 20, inciso XII, da Lei no L2.4651 20LL, 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 aft. 9o, inciso III, da Lei no 8.666193, não havendo também, qualquer outro
impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar no 123106, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem prejuÍzo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-M A, L010312020

o#mnod,{*I,,f,fita,&w
Ç N PJ : 27 .068.259 t00Oi -2O

Glqbson de Jesus pereira
CPF:951 .742.813-gt
Sócio -Administrador
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GPACONSTRUçÕES E

cN Pt 27.068.259/000 1-20
Estrodo da Raposa, ne 23,

098 324&7428
Administrotivo

Boirro Verde Mor,
/ 0989828s-9776

6PFI

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO : ZOIO3I2O2O
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 ,no Município de São Bernardo -MA.

pECLARAçÃO EXPRESSA pE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE
EDITAL

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, infra-assinado, em cumprimento ao disposto
no aftigo 4o da Lei Federal no 10.520120A2, DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da TOMADA DE PREçOS de
No 003/2O2A, de interesse da Prefeitura Municipal de São Bernardo -MA, em
especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas
de preços e que temos pleno e total conhecimento deste do ceftame, não possuindo ainda,
quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

DECIÁRO ainda ter ciência que *A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar no 123106, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais
normas pertinentes à espécie".

RAPOSA-M A, LA10312020

e
C N PJ: 27 .068.2S 001 -20

Glab
Cp

son de Jesus pereira
F:951.742.813-87

,TEQ!-N

N0

ünili;al:t.

Sócio -Administrador



GPACONSTRUçÕES E ll,rDÃ-FPIHA N

cN Pt 27.N8.2s9/0007-20//.8
Estrado do Raposo, ne 23,

098 3248-7428
Administrativo

/ 09898285-9176trl-iüÂilE 
"-. *6 Pq Bairro Verde Mar,

VI§IÜ

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO ;2OlO3t2O2O
HORÁRIO: 09h00min
OBJETO: Proposta mais vantajosa para executar os sen iços de construção de
duas quadras escolares, uma no povoado Currais e outra no povoado São
Raimundo ,no Município de São Bernardo -MA.

DECLARACÃO DE ElÁBORACÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A Empresa GPA Construções e Serviços Ltda-EPP, CNPJ No: 27.068.259/000L-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 carteira de identidade
No: 000043854395-5 , e CPF No: 951.742.813-87, Declara sob as penas da lei, em especial
o aft. 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
Serviços 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 No003/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro pafticipante potencial ou de fato da TOMADA DE PREçOS
NoO03/2020, quanto a pafticipar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em pafte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da TOMADA DE PREçOS No003/2A2O, antes da adjudicação do objeto da referida
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;

0 Que está do teor e da extensão desta
firmá-la.

RAPOSA-MA,, 10/03 I 2O2O
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Glabson de Jesus Pereira
Cpr': gst .142.813-87

Sócio -Administrador
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6PFI Bairro Verde Mar, DALIf)ÀSÊ *,

TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA LTCTTAçÃO : 2AlO3l2O2O
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,no Município de São Bernardo -MA.

DECTARAçÃO pE CUMPRIMENTO pOS REOUTSTTOS pE HABTLTTACÃO

A Empresa GPA Construções e Serviços Ltda-EPP, CNPJ No: 27.068.259/0001-
20, com sede na Estrada da Raposa no 23, loja 01 Bairro Verde Mar, Raposa-Ma, signatária, por seu
representante legal o Sr0 Glabson de Jesus Pereira, portador da carteira de identidade No:

000043854395-5, e C.P.F No: 951.742.813-87, residente e domiciliado na Rua Bahia, casa No 18,

C.E.P: 65047-7L0 - BairroVera Cruz, São Luís-MA,D E C LA RA, sob as penasda Lei, que cumpre
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da
TOMADA DE PREçOS No 003/2O2O em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de São
Bernardo - MA , DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando
os benefícios da Lei Complementar no 123/06, caracterizará o crime de que trata o Aft. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na Lei 8.666i93 e alterações posteriores, bem como demais normas
pertinentes à espécie".

Raposa , 10 de março de 2020

q
-ôirLson úe Jesus Pereira- 

CPr:951'742'813-87
SÓcio 'Admin istrador
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TOMADA DE PREçOS No 003/2020 - cPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO2OO5
DATA DA rrCrTAçÃO : 2OlO3l2O2O
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 ,no Município de São Bernardo -MA.

pEcrÁRAçÃo pE LocALrzAçÃo E FUNCTONAMENT9 (COM FOTOS)

Eu, Glabson de Jesus Pereira, poftador da Carteira 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 Seruiços

Ltda-EPP, inscrita no CNPJ n.o 27.068.259/0001-20, 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 instalações, e mobiliários peftinentes as suas atividades. 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 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas peftinentes à

espécie".

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:

ENDEREçO: Estrada da Raposa, no 23, Loja 01, Bairro Verde Mar
CIDADEIESTADO: Raposa - MA

CEP: 65138-000
TELEFOI{E: (98) 3248-7428 (98) 987024445 /982859176

PONTOS DE REFERÊTTCTA
DA DIREITA: DEPÓSITO BARROS
DA ESQUERDA: GALETO MACIEL
FRENTE: LOJA ALUMINIO E VIDRO

RAPOSA-M A, LUAA2020

qffi*,s,kffi,F"^
-Oía-Oson de Jesus PeíeiÍa- 

CPr:951.742.813-87
SÓcio -Administrador
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