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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33
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NProcesso Administrativo n° 0501003/2021

Modalidade: Pregão Presenciai SRP n° 07/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto; Registro de Preços para a aquisição de enxovais para recém-nascidos da
Secretaria Municipal Assistência Social do Município de São João dos Patos-MA,
para o exercício de 2021.
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Credenciamento da Empresa:

GAMA COMERCIO SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E

INFOTMÁTICA LIDA-ME
15.088.408/0001-34

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. GetúlioVargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



AMA
GAMA COMÉROO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS EINFORMÁTICA LTDA
FONE: (86)3213-3550 / 8825-1977 - Emaíl: gamathe@hotmaíl.com
cnpj: 15.088>K}8/0001-34 - Insc Ést 19.496.646-1
Rua Sergipe, 1147 - Pirajé - CEP: 64.003-720

FOLHA n

PROCURAÇÃO

A GAMA Comercio Serviços Equipamentos e Informática Uda. - Me, CNPJ Nb 15.088.408/0001-34, com

sede à Rua: Sergipe, 1147 Pirajá, Teresina - Píauf, neste ato representado pela Sra. Hélcla MendesTeixeira, RG Nb

2.240.637 SSP-PI, CPF Ns 002.181.913-08, brasileira, casada, empresária. Residente na Quadra: D Casa; 01 Novo

Míl^iO; Teresina - PI, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu procurador o Sr. Eiívaldo
da Silva, RG: 2.339.116SSP-PI, CPF: 005.334.563-04, brasileiro, casado, representante comercial, resideifte

na Quadrar B Casa: 29 Novo Milênio, Teresina - PI, a quem confere amplos poderes para praticar os atos

necessários para representar a outorgante em licitações, usando dos recursos legais e acompanhando-os,

conferindo-lhes, ainda, poderesespeciais paradesistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar

preços e demais condições, confessar, transigir, desistir,firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,

podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom

firme e valioso.

Validade de 01(um) ano

R&COH

RBLLr DExI-AnSO
Bmel:4.16 TJ
PtlOCURAÇAO

P'L'i«mifíí Municipal de S»o Joao dos Patos MA
Cofpissao Permanente de Liolaçao

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA , 02 , 2,0

Rubrica

Cordialmente,

Teresina (PI), 01 de Fevereiro de 2021.

GAMAcom. Equip. e Informática Ltda.
Hálcia Mendes Teixeira

Sócio - Administrativo

RG: 2.240.637 SSP-PI

CPF: 002.181.913-08

tBBBSINA GABTÓBIO 8* OFÍCIOSE^AS

flWjWpÇjujWi.Cijiliifa

SBHELHaSCA . X 'AS8XBATVRA DB HBLCXA HEBDES
ASSXBA PBtA^ SHPRBOi^QAUA COMBRCXO SEAVIÇOS

xBEoa»Txc*:.:.^tpiv em
ff^ .it»^Í'Íoii-pí ,9V7b'2/«Q21.
:r;ara
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equipamentos e informática ltda -

ADITIVO rONTRATDAf. N ° ftd
fOLHA u

Os abaixo assinados, Hélcia Mendes Teixeira, brasileira, natural de Picos -Tiauí casada em
regime de comunhão parcial de bens, empresária, RG n.® 2.240.637 SSP-PI eCPF n°002 181 913-08 data

os bantos. Quadra H, Casa 08, bairro São Sebastião, CEP.; 64085-300 e Jose Taden da Silva Bento

oSôóSe^fnFTR AN w'"® Carteira Nacional de Habilitaçâo-CNH n.°06506680625 DETRAN-PI e CPF n.° 005.062.018-56, data de nascimento: 05/07/1959, residente e
Sph^liís PFD^nl^ Novo Milênio, Quadra D, Casa 01, bairro Sãosenastiao, CEP.. MOM-580; os únicos sócios componentes da Sociedade Empiesaria Limitada sob a
denominação social de GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA

^n^-níí^' ""i estabelecida na Rua Sergipe, n.° 1147, baiiro Pirajá, CEP.:
''T 1? '•®S'strado na Junta Comercial do Estado do Piaui, sob o n.°22200359060, por despacho de 03/02/2012 eaditivos posteriores, resolvem de comum acordo ajustar a

presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:
O objeto social da sociedade é:

• Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado
anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal,
madeira, vime, bambu e outros similares, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas
domesticas, escovas, vaMoüras. cabidas, etc., artigos de cutelaria, toldos esimilares, papei de
parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou
manutenção) = 4759>8/99
Comercio varejista de materiais de construção em geral =4744-0/99
Comercio varejista deartigos depapelaria = 4761-0/03
Comercio varejista especializado de equipamentos esuprimentos de informática =4751-2/OJ
Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos, e
de culto, artigos eróticos artigos funerários artigos para festas, plantas, flores e frutos
artificiais para ornamentação, perucas, artigos para bebê, rede de dormir, carvão e lenha,
extintores exceto para veículos cartões telefônicos, molduras equadros, cargas epreparados
para incêndio, quinquilharias para uso agrícola) == 4789-0/99
Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos
alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos comidas
congeladas mel, etc., café moído, sorvetes embalados, em potes e similares, comercio de
produtos variados ~ 4729-6/99
Confecção, Sob Medida deRoupas Profissionais = 1413-4/02
Comercio varejista deequipamentos para escritório =4789-0/07
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança eproteção == 1414-2^
Facção de peças do vestuário (exceto roupas intima) =1412-6/03
Comercio varejista desuvenires, bijuterias e artesanatos =4789-0/01
Comercio varejista de tecidos == 4755-5/01
Comercio varejista deartigos decama, mesa e banho = 4755-5/03

JUCEPIp>
CBRT17IC0 O BBGISTRO BK 03/08/2017 08:4£ SOB K' 20170297810.
PROTOCOtOi 170297810 DB 24/07/2017. c6DI00 DB VSRlFlCAçXot
11702981S80. NIRB: 22200359060.
OAHA COHBRCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS B INFORMÁTICA LTDA - MB

RAIMUNDO NONATO DB ODIVBXRA KDNTBIRO JÕNIOR
SECRBTikRXO-aBRAL

TSRB81NA, 03/08/2017
www.plaulãlgltal.pi.gov.br

A validade deste docusanto, se Is^resso/ £iaa sujeito â ecatprovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos câdigos de varificacSo



* Sõ""" eíefrodom&licos eequipamentos de áudio evídeo =4753-
• ScopL= """«''anitorios=4789-0/05
. Aluguel de maquinas eequipamentos para escritórios =7733.J/00

ercio varejista de artigos de armarinhos =4755-5/02
omercio varejista de artigos do vestuário eacessórios =4781-4/00

Comercio varejista de artigos esportivos =4763-6/02
* Comercio varejista de moveis =4754-7/01
• Provedores de acesso as redes de comunicações =6190-6/01
I Comercio varejista especializado de instrumentos musicais eacessórios =4756-3/00
' Comeício equipamentos de telefonia ecomunicação =4752-1/00Comerc oavarejo de peças eacessórios novos para veículos automotorr= 4^0^03

Comerem varejista de brinquedos eartigos recreativos =4763-6^
Comercio varejista de artigos médicos eortopédicos =4773-3/00
Comercio varejista de ferragens eferramentas =4744.0/01
Comercio varejista de calçados =4782-2/01

Sm-oS ""^sos ealimentos para animais de estimação =
Medição de consumo de energia elétrica, gás eágua =8299-7/01

anSmenSSTnrerríll'''''''''^''''' «""""«"-««vo não especincados

de transcrição de document^^^^^^^^ ®
roupas de proteção esegurança eresistente afogo =3292-2/01

^pressão de material para uso publicitário =1813-0/01
9sTS'' equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal edoméstico =

de feiras, congressos, exposições efestas =8230-0/01
Produção epromoção de eventos esportivos =9319-1/01
Comercio varejista delivros =4761-0/01

Serviços de pintura de edifícios em geral =4330-4/04
Comercio varejista de material elétrico =4742-3/00
Aplicação de revestimentos ede resinas em interiores eexteriores =4330-4/05

ISm •""'l" ""taM» .
Instatação de maquinas eequipamentos industriais =3321-0/00

P JUCEPI
MiftCCwHOíl

CBRTIFICO O RBOISTRO EK 03/08/2017 08:46 SOB K* 20170297610,
FROTOCOLOi 170297810 DB 24/07/2017. CÓDIGO DB VBRIPICACAO:
11702981580. KIRB: 22200359060,
GAMA COMBRCIO 88RVIÇ0S BQtJIPAMBNTOS E IKPORMATICA LTDA - MB

RAIKDHDO KOKATO DB OLIVEIRA KOKTBIRO JÚNIOR
SBCRBT&RIO-GBRAL

TBRB91KA, 03/08/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

Av.lld,d. ae=t, docu.,nto. a. «"J.ito i co.pr.,va,ao d, aua .«.ntloldad. noa r.ap,ctlvoa port.la
Infonaando «eus respectivo» códigos de varlflcaçfio porcais.



GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS EINFORMATICAATOA ^ME"

Instalaçãoe manutençãoelétrica= 4321-5/00
Reparação emanutenção de equipamentos de comunicação =9512-6/00

FOLHA n". Í3fL

Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria ede higiene pessoal =4772-5/00

CLAtSULA SEGllNOA:
Inclui-se no objeto social a seguinte atividade econômica:

• Comercio Varejista de madeira e artefatos = 4744-0/02

CLAÜSÜLA TERCEIRA:
Asociedade passa ater por objetivo social as seguintes atividades:

• Comercio varejiste de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado
anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal,
madeira, vime, bambu e outros similares, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas
dom^ticas, escovas, vassouras, cabides, etc., artigos de cutelaria, toldos esimilares, papel de
parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou
manutenção) = 4759-8/99
Comercio varejista de materiais de construção em geral =4744-0/99
Comercio varejista deartigos de papelaria =4761-0/03
Comercio varejista especializado de equipamentos esuprimentos de informática =4751-2/01
Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos, e
de culto, artigos eróticos, artigos funerários, artigos para festas, plantas, flores e frutos
artificiais para ornamentação, perucas, artigos para bebê, rede de dormir, carvão e lenha,
extintores exceto para veículos, cartões telefônicos, molduras equadros, cargas é preparados
para incêndio, quinquilharias para uso agrícola) =4789-0/99
Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado cm produtos
alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas
congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, comercio de
produtos variados = 4729-6/99
Confecção, Sob Medida deRoupas Profissionais = 1413-4/02
Comercio varejista deequipamentos paraescritório =4789-0/07
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para s^urança eproteção =1414-2/00
Facção de peças do vestuário (exceto roupas intima) =1412-6/03
Comercio varejista desuvenires, bijuterias eartesanatos = 4789-0/01
Comercio varejista de tecidos = 4755-5/01
Comercio varejista deartigos decama, mesa e banho = 4755-5/03

especializado deeletrodomésticos e equipamentos deáudio e vídeo = 4753-

Comercio varejista deprodutos saneantes domissanitaríos = 4789-0/05
Fotocopias = 8219-9/01
Aluguel demaquinas e equipamentos para escritórios = 7733-1/00
Comercio varejistade artigosde armarinhos= 4755-5/02
Comercio varejista deartigos dovestuário e acessórios = 4781-4/00

P

C8RT1FIC0 O REGISTRO EM 03/08/2017 08:46 SOB N* 20170297810.
PROTOCOLO: 170297810 DB 24/07/2017. CÕDZGO DB VBRIFICAÇXO:
11702981580. NZRBt 22200359060.

IJUCEPI GAMR COMERCIO SBRVIÇOS BQITIPAMBMTOS B IMFORMRTICR LTCX - MB
RAIKDMDO HOKATO DB OLIVBIRA tffiMTBIRO JÚNIOR

SBCRBT&R10<GBRAL
TBRBSZKA, 03/00/2017

«vw.plauidlgltaI.pl.gov.br

A validade daata docuzoento, se li^rasso/ fica sujeito d ccs^revaçSo de sxia autantlaldade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cddlgos de verlfleaçBo



• ,.Çp™ercio Varejista deartigos esportivos =4763-6/02
• Comercio varejista de moveis =4754-7/01
• Provedores de acesso as redes de comunicações =6190-6/01

I rnmpr"° Varejista especializado de instrumentos musicais eacessórios =4756-3/00
. «"P^ial^ado de equipamentos de telefonia ecomunicação =4752-1/00
. Sm!rcín v ®"cessórios novos para veículos automotores =4530-7/03Comercio varejista de bnnquedos eartigos recreativos =4763-6/01
• Comercio varejista de artigos médicos eortopédicos =4773-3/00
• Comercio varejista de ferragens eferramentas =4744-0/01
• Comercio varejista de calçados =4782-2/01

4789^4 «««e "«igos calimentos para animais de estimação =
Medição de consumo de energia elétrica, gás eágua =8299-7/01
Preparação de documentos eserviços especializados de apoio administrativo não esuecificad^
antenormente (seiriço de preparo de documentos, serviço de

moTrifliT" colocação de selos edespacho de correspondência, inclusive de
d. -d""-»""!..
Fabnca^o de roupas de proteção esegurança eresistente afogo =3292-2/01
impressão dematerial parauso publicitário =1813-0/01

9S2l!sm ^ equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal edoméstico =
^rviços de organização de feiras, congressos, exposições efestas =8230-0/01
rroduçãoe promoção deeventos esportivos = 9319-1/01
Comercio varejista delivros = 4761-0/01

?! wnstraçao não especificados anteriormente (comerciovarejista especializado em material de construção geral) =4744-0/05
Serviços de pintura de edifícios em geral =4330-4/04
Comercio varejista de material elétrico =4742-3/00
Aplicação de revestimentos ede resinas em interiores eexteriores =4330-4/05

"8® especificadas anteriormente (instalação dWsistemas de hmpeza por vácuo, revestimento de tubulações) =4329-1/99

®armários embutidos de qualquer material =
Instalação de maquinas eequipamentos industriais =3321-0/00
Instalação e manutenção elétrica = 4321-5/00
^para^o emanutenção de equipamentos de comunicação =9512-6/00
Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria ede higiene pessoal =4772-5/00
Comercio Varejista de madeira e artefatos = 4744-0/02

CBRTIPICO O REGISTRO BK 03/08/3017 08t4S SOB M* 30170297810.
PROTOCOLOS 170397810 DB 24/07/2017. CÓDIGO DB VBRlFICAçXOs
11703981580. RZRBt 23300359060.

JiJCEPI COMSRCIO SERVIÇOS SQÜIPAMBNTOS B IMFORKRTICR LTDA - HB
RAIMDKDO KONRTO DB OLIVEIRA MOKTEIRO JÓMIOR

sbcrbtArio-gbral
TBRB8XKA, 03/08/2017

vnm.plauldlgttal.pl.gov.br

Avalidade deata docuBônto, se l^resso, fica sujeito AcanprovaçBo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Infomando seus raspeotivos cfidlgos de verlflcaçSo



f

GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMATI Anrims

FOLHA iV'

CLAUSIILA QUARTA:
Continua em pleno vigor as demais cláusulas e dispositivos do Contrato Social e Aditivos

posteriores em tudo o que não foi especificamente alterado ou modificado pelo presente Aditivo n.® 04
(Quatro).

E» por assim estarem de comum acordo, mandaram imprimir o presente instrumento aditivo em 01
(uma) via, a qual os sócios assinam e encaminham a Junta Comercial do Estado do Piauí.

p JUCEPi

Teresina(PI)., 17 de Julho de 2017.

CajC

vJRélcilélcia Mendes Teixeira

Jose Tadeu daoílva Bento

CERTIFICO O RSaZSTRO BK 03/08/2017 0et46 SOB K* 20170297810.
PROTOCOZA: 170297810 SB 24/07/2017. CÓDIGO DB VBRIFZCRÇSO:
11702981580. RIRB: 22200359060.
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS B INFORMÁTICA LTDA - MB

RAIMUNDO NONATO DB O&IVBIRA M0NT8ZR0 JÓMIOR
sbcrbt&rzo-gbral

TBRB9INA, 03/08/2017
wHW.plButdlgltal.pl.gov.br

A validada deste doounento, ae ispreaso. flea sujeito ã cooproveção do sua autenticidade aos respectivos portais.
Znfoixaando sous respectivos cddlgos de verificação



GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTPA - ME

FOLHA n" jeo

ADITIVO CONTRATUAL N." 03

RlllHiCd

Os abaixo assinados, Hãcia Mendes Teixeira, brasileira, natural de Picos - Piauí, casada em regime
de comunhão parcial de bens, empresária, RG n.° 2.240.637 SSP-PI e CPF n.® 002.181.913-08, data de
nascimento 27/04/1983, residente e domiciliado nesta capital do estado do Piauí, no Residencial Todos os
Santos, Quadra H, Casa 08, bairro São Sebastião, CEP.: 64085-300 e Daiilyana Mendes Teixeira, brasileira,
natural de Picos - Piauí, solteira, empresária, RG n." 2,209.794 SSP-PI e CPF n.° 946.534.373-00, data de
nascimento 05/05/1984, residente e domiciliado nesta capital do estado do Piauí, no Residencial Novo
Milênio, Quadra B, Casa 38, bairro São Sebastião, CEP.: 64084-580; os únicos sócios componentes da
Sociedade Empresaria Limitada, sob a denominação social de GAMA COMERCIO SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ n.® 15.088.408/0001-34, estabelecidana Rua
Sergipe, n.® 1147, bairro Pirajá, CEP.: 64003-720, nesta capital do Estado do Piauí, registrado na Junta
Comercial do Estado do Piauí, sob o n.® 22200359060, por despacho de 03/02/2012 e aditivos posteriores,
resolvem de comum acordo ajustar a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas
oláusulâs seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

É admitido na sociedade, como sócio Jose Tadeu da Silva Bento, brasileiro, natural de Teresina -
Piauí, solteiro, empresário. Carteira Nacional de Habilitação-CNH n.° 06506680625 DETRAN-PI e CPF n.®
005.062.018-56, data de nascimento: 05/07/1959, residente e domiciliada nesta capital do estado do Piauí, no

idencial Novo Milênio, Quadra D, Casa 01, bairro São Sebastião, CEP.; 64084-580^

CLAUSULA SEGUNDA:

Retira-se da sociedade, a sócia, DarUyana Mendes Teixeira, possuidorade R$ 98.000,00(Noventae
Oito Mil Reais), ou seja 49 % (Quarenta e Nove por cento) do capital total da sociedade, a qual, transfere
neste ato e na melhor forma de direito por doação gratuita, ao sócio Jose Tadeu da SilvaBento,passando-o
desde logo, a ter o direito de posse, domínio, ação, vantagem, evicçãOj recpnvenção e exceções, relativas ao
capital doado.

CLAUSULA TERCEIRA:

O Capital Socialfica assim distribuído entre os Sócios:
• Hélcia Mendes Teixeira

51 % S/Capital Social de R$ 200.000,00
Totalizando R$ 102.000,00

• Jose Tadeu da Silva Bento

49 % S/Capital Socialde R$ 200.000,00
Totalizando RS^STOOOJIO

Pi

JTnrrA COMBItCXAL DO BSTADO DO PIAÜÍ

CERTIFICO O RSOZSTRO BK 11/08/2016 lli38 SOB N* 20160141621.
PROTOCOI.O1 160141621 DB 09/08/2016. CÓDIGO DB VBRIFICAÇXOt

I ilirnSI 11601467581. NIRBi 22200359060.
OAKA COKBRCIO SBRVIÇOS BQUIPAHSNTOS B IDFORMATICA IiTDA - KB

u »nti« »úfi

GOHZAGA ROSADO PILHO

PROCURADOR

TBRBSIHA, 11/08/2016
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CLAUSULAOU^TA:
Continuam em pleno vigor as demais cláusulas e dispositivos do Contrato Social e Aditivos posteriores

em tudo o que não foi especificamentealterado ou modificado pelo presente Aditivo n.° 03 (Três).

E, por assim estarem de comum acordo, mandaram imprimir o presente instrumento aditivo em 01 (uma)
via, a qual os sócios assinam e encaminham a Junta Comercial do Estado do Piauí.

TeresÍDa(Pl)., 03 de Agosto de 2016.

(^Icia Mendes Teixeira

Darllyana Mendes Teixeira

JUCEPI
*9 «IMM «9 •(*9l

Jose Tadéu da/^ilva Bento
'Jt'
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LUIZ GONZAGA ROSADO FILEO
PROCURADOR

TBRESIRA, 11/08/2016
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A validade deste doeusento/ se ingresso, fica sujeito ã ccoBpruvaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Inforaando seus respectivos cddigos de verlTlcaçSo



CAMA COMERCIO CSiVlÇOS ROUiPAMEiltOS E INFORMÁTICA LFPA»ME

ADITIVO CONTRATUAL 02

CLAUSULA TERCEIRA:

Inclitem-se no (^jeto social as seguintesatividadeseconômicas:
• Comercio Varejbta de animab vivos e de artigose alimentos para animab de estimação « 4769-0/04

FLOl

• • • o

AO NOVO

folha n-

Os abaixo assinados, Hélcià Mendes TeUeíra, brasileira, naniral de Picos -r.Piaui, casada on regime de comunhão
parciaT de bens, empresária, RG n.® 2^240.637 SSP-PI, CPF n.® 002.181.913-08, de nascimento 27/04/1983, residente e
domiciliado nesta capital (to estado doPiau^ nóResidencial Novo Milênio, Quadra D,Casa 01, bairro SSo Sebastião, CEP.: 64084-
580 e Darllyana Mendes Teixeira, brasileira, natural de Picos - Piauí, solteira, empresária, RG n.® 2.209.794 SSP-PI, CPF o.®
946.534J73-00, data de naschnento 05/05/1984, residente e dmnicüiado nesta cq)ital do estado do Pmuí, nó Residracial Novo
Milênio, Quadra B, Çasa 38, bairro São Sebastião, CEP.: 64084-580; os únicos sócios comprmentes da Sociedade Empresai
Limitada, sob a(fenominação social de GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS EINFORMÁTICA LTDA - MÉ,
CNPJ n.® 15.088.408/0001-34, estabelecida na Rua Sergipe, n.® 1147, bairro Pirajá, CEP.: 64003-720, nesta capitàl do Estado do
Piauí, registrado naJunta Comercial doEstado doHauí, soó o n.® 22200359060, por despacho de03/02/2012, resolvem decomum
acordo ajustar a presente alteração contratual, nostermos daLei n.® 10.406/2002, mediante ascondições estabelecidas nascláusulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:
A sede dasociedade oraconstituída que é naAvenida dos Ip^ n.® 1261/B, bmiro São Joãò, CEP.: 64045-575, Teresina -

Fiauí;muda-separa Rua Sergipe, n.® 1147,bairroPlrajú, CEP.: 64003-720,Teresina - PlauL

CLAUSULA SEGUNDA:
\ O objeto social da sociedade é:

» Comercio varejista de outros artl^ de uso pessoal e doméstico não especificado antertoraiente (artigos para
habitação devidro, cristal, ppicetana, borracha, plástico, metal, madeira, vlme, bambu e outros similares, panelas,
louças, garraEas. térmicas, escadas dome^icas, escovas, vassouras, cabides, etc., artigos de.cutelarla, toldos-ê
similares, papel de parede e slmllarès, sistema de segurança rcsld«clalnflo associado a instalação ou manutenção)
••4759-8W .

« - Comercio varejbta de materiais de construção era geral» 4744-0/99
• Comercio varejbta de artigos de papelaria » 4761-0/03
• Çómerciò varejista especializado deéquipaineatos e suprimentos deinformática « 4751-2/01
• Comercio vanjiste de outros produtos nflo epecificados nutertormente (artígos religiosos, e de culto, artigos

eróticos, artigos- fboeiúrtos, artigos para festas,, ptantas, flctres e frutos artificiais para oniamentaçSo, perucas,
artigos para bebê, r^e de dormir, carvão e lenba, extintores exceto para vcfcnios, cartões telefOnicois, molduras e
quadrosj cargas epreparadosjmra incêndio,quinquilharias para uso aj;ricola)» 478M/99 <

• Comercio varejista de produtos allmentieios em geral ou especializado cm produtos alimentícios nflo especificados
anteriormente O^rtMlutos naturais e dietétiços, comidas congeladas,:,mel,etc., café oofdo;,sorvetes, embalados,em
potes e siraUarcs, comercio de pròdntos variados « 4729-6/99
Confecção, Sob Medida dé Roupas Profissíonab ídlSrAUZ
Comercio varejista de equipamentos para escritório » 4789^1/07
Fabricação de acessórios do vestuário^ exceto para segurança e proteção»1414-2/00
Facção de peças do vestuário (exceto roupas intima) -1412-6/03
Comerdo varejbta de suvcnlres, bijuterias e artesanatos • 4789-0/01
Comercio varejista de tecidos » 4755-5/01
Comerdo varejbta de artigos de cama, mesa ebanbo=4755-5/03
Comerciovarejbta especializado de eletrodomésticc» e equipamentos de áudio e vídeo» 47:
Comercio varejista de produtos saneantes dombsanitaríos » 4789^1/05
Fotocopias =8219-1^/01
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios "> 7733-1/00
Comercio varejbta de artigos de armarinhos=4755-5/02
Comerdo varejbta de artigos do vcstnóiió eacessórios =4781-4/DO /
Comerdo varejista de artigos esportivos = 4763-6/02
Comercio varejbta de movcb=4754i>7/01
Provedora de acesso as redes de comunicaçOes = 6190-6/01
Comercio varejbta especializado de Instrumentos musicab e acessórios=4756-3/00
Comercio varejbta especializadode equipamentos de telefoniae comunicação=4752^1/00
Comercio a varejo de peças e acessóriosnovos para veiculoís automotores - 4538-7/03.
Comercio varejbta de brinquedos e artigos recreativos=4763<4/01
Comercio varejbta de artIgM médicos e ortcrpédlcos• 4773-3/QO
Comerdo varejbta de ferragens e feiramentas=4744-0/01
Comerdo varejbta dé calçados = 4782-2/01



çaõaecÕDsumõaeênergia elétii^ gáseágua° 8299-7/01
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
(serviço de preparo de documentos, serviço de digitação de textos, serviço^ i^e 4)re^nchlmento de formulários,
colocação de selos e despacho de correspondência, inclnsive de material ÇerpQbQcida^ '̂ ^fviçôs de apoio a
secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de dócumentos ¥ - -
Fabricaçãode roupas de proteção e segnrança.e resistente a fogo - 3292-2/0! "
Impressão de material para uso puiblicitário »1813-0/01
Reparação e manntenção de equipamentos eletroeletrônicós de uso pessoal e doméstico = 9521-5/00
Serviços de organização de feiras, congressos, exposlçOes è festas = 823Ó-0/01
Produção.e.promoção dé eventos esportivos <=> 9319-1/01
Comercio,varejista de livros = 4761-0/01
Gòmercio varejista de materiais dé constru^^p não especificados anteriormente (comercio varejista especializado
em material de consthição geral) 4744-0/05
Serviços de pintura de edlficios em geral» 4330-4/04
Comercio varejista de material elétrico = 4742^3/00
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/05
Outras obras de instalaçOes em construções não especificadas anteriormente(Instalação de sistemas de limpeza por
vácuo, revestimento de tubulações) = 4329-1/99
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material = 4330-4/02
Instalação de maquinas e equipamentos industriais » 3321-0/00
Instalação e manutenção elétrica = 4321-5/(H)
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação « 9512-6/00
Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal «4772-5/00

CLAUSULA QUARTA:
A sociedade passa a ter por objetivosocial as seguintes atividades:

• Comercio varejista de outros artigos de iiso pessoa! e doméstico não especificado anteriormente (art^os para
habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambn e outros similares, panelas,
lonças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides, etc^ artigos de cutelaría, toldos e
similares, papel de parede e similares, sistema de segorança residencial não associado a instalação ou manutenção)
= 4759-8/99

• Comercio varejista de materiais de construção em geral=4744-0/99
• Comercio varejista de art^os de papelaria = 4761-0/03
• Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática = 4751-2/01
• Comercio varejista de outrc» produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos, e de culto, artigos

eróticos, artigos funerários, artigos para festas, plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação, perucas,
artigos para bebê, rede de dormir, carvão e lenha, extintòres exceto para veicule», cartões telefônicos, molduras e
quadros, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola) = 478SM1/99

• Comercio varejista de produtos alimentícios cm geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados
anteriormente (produtos naturais e dietéticos^ comidas congeladas, mel, etc., café moídó, sorvetes, embalados, em
potes e similares, comercio de produtos variados = 4729-6/99
Confecção, Sob Medida de Roupas Profissionais = 1413-4/02
Comercio varejista de equipamentos para escritório = 4789-0/07
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto paro s^orançá e proteção = 1414-2/00
Facção de peças do vestuário (exceto roupas Intima) = 1412-6/03
Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos = 4789-0/01
Comercio varejista de tccidòs = 475S-5/01
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banbo = 4755-5/03
Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo = 4753-9/00
Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarlos = 4789-0/05
Fütocopias = 8219-9/01
Aluguei de maquinas e equipamentos para escritórios = 7733-1/00
Comercio varejista de artigos dc armarinhos = 4755-5/02
Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios = 4781-4/00
Comercio varejista de artigos ^portiyos = 4763-6/02
Comercio varejista de moveis = 4754-7/01
Provedores de acesso as redes de comunicações = 6190-6/01
Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios = 4756^/00
Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação = 4752-1/00
Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores = 4530-7/03
Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos = 4763-6/01
Comercio v^jista deartigos médicos eoitopédicos =4775-3^)0
Comercio v^ejis^deferragens eferramentas =4744-0/01
Comercio vamistaderalados=4782-2/01
Comerci^VarQista de andais vivos edé artigos ealimentos para animais de estimação =4789-0/04 /

¥l.OÍ



Medição deconsumo deenergia elétrica, gáse água•= 8299*7/0]
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo nfio especificados anteriormente
(serviço de preparo de documentos, serviço de digitação de textos, serviços de oreenchimento de formulários,
colocado de selos e despacho de correspondência, inclusive ,de material €e;pQbUcidadê,''se^içòs de apoio a
secretaria, redação decartase resumos, serviço de transcrição dèdocumentos 9 ^—-
Fabricação de roupas de proteção es^urança eresistente a fogo - 3292*2/01^ >
Impressão de material para uso publicitário 1813-0/01 /
Reparação emanutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal edoméstico =9S21-5/
Serviços deorganizado de feiras, congressos, exposições e festas « 8230-0/01
Produção e promoçãode eventos esportivos« 9319-1/01
Comercio varejista de livros « 4761-0/01
Comercio varejista de materíats de construção não especificados anteriormente (comercio varejista especializado
em material de constmção geral) « 4744-0/05
Serviços de pintura de edifícios em geral« 4330-4/04
Comercio varejista de material elétrico « 4742-3/00
Aplicação de revestimentos e de resinas em Interior^ e exteriores « 433(M/05
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (instalação de sistemas de limpeza por
vácuo, revestimento de tubulações)« 4329-1/99
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias earmários embutidos de qualquer material» 4330-4/02
Instalação de maquinas e equipamentos industriais « 3321-0/00
Instalação e manutenção elétrica « 4321-5/00
Reparaçãoe manutenção de equipamentos decomunicação = 9512-6/00
Comercio varejista decosméticos, produtos de perfumaria edé higiene pessoal« 4772-5/00

a ÜLA QUINTA:
Capital Social que éde R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), éneste elevado para RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) cujo

aumento de R$ 140.000,00 (Cento eQuarenta Mil Reais) éintegralizado em moeda corrente do País no ato da assinatura do presente
aditivo, proyeni^te de recurso próprio dos sócios, ficando distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

• Hélçia Mendes Teixeira
5t % S/Capital Social de RS 200.000,00
Totalizando R$ 102.000,00

• DarÜyána Mendes Teixeira
49 % S/Capital Socialde R$ 200.000,00
Totalizando r$ 98.000,00

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n". 10.406/2002. mediante as condições e
cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:
Asociedade gira sob a denominação social de GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS £ INFORMÁTICA

LTDA-ME.

CLAUSULA SEGUNDA:
Asociedade tem sede naRuaSergipe, n.'* 1147, Pirajá,CEP.: 64003-720, Tçresina, Estado doPiauL

Cl ^LA TERCEIRA:
A sociedade tempor objetivo as seguintes atividades:

• Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (artigos para
habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares, panelas,
louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides, etc., artigos de cutelaria, toldos e
similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial nãoassociado a Instalação ou manutenção)
= 4759-8/99

• Comercio varejista de materiais de construção em geral=4744-0/99
• Comercio varejista de artigos de papelaria « 4761-0/03
• Comerciovarejista especializado de equipamentos e suprimentosde informática= 4751-2/01
• Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos, e de culto, artigos

eróticos, artigos funerários, artigos para festas, plantas, flores e frutos ártificiaís para ornamentação, perucas,
artigos para bebê^ redede dormir, carvão e lenha, extintores exceto para veícnios, cartões telefÕni^tsHQQlduras e
quadros,cargase preparados para incêndio, quinquilharias para usoagrícola)=4789-0/^

• Comerdo varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentfcio&não especificados
anteriormente (produtos naturais edietétkos^ comidas congeladas, mel, etc., café mOído, sorvet^ embalauos, em
potes e similares, comercio de produtos variados » 4729-6/99

• Confecção, Sob Medida de Roupas Profissionais «1413-4/02
• Comercio varejista de equipamentos para escritório « 4789-0/07
• Fabricação de acessórios do vestuário,exceto para segurançae proteção«1414-2/00
• Facçãode peças do vestuário (exceto roupas Intima) = 1412-6/03

HJBI \ "-yj



• Comercio varejista de tecidos»4755-5/01
• Comercio varejista de artigos de cama, mesa ebanho =4755-5/03
. Comercio varejista especializado de eietrodomésticos eeqoipamentos de áudio i sídío-

Comercio varejBto de prodatossáneaníes domlssanitariós» 4789-0/05 . ^ - i í• Fotocópias»82l9-p/01| - 't** '

• f ®*l"*P^®enlos paraescritórios » 7733-l/QO^ 'Cómerçiò vãrejtstó deartigos de armarinhos » 47S5t5/0^

Sócio

Hélcla Mendes Teixeira
Darllvana Mendes Teixeira

Total

d- av : 47S5r5/02Comercio varejista de artigos do vestuário eacessórios »4781-4/00
• d® artigtw esportivos=4763-6/02

Cdmériçi;d;viirejistademoveis»47S4-7/0]
• Provedorics dè acesso as redes de comonlcaçOes =6190-6/01
• Comercio varejista especializado de instrumentos musicais eacessórios =4755-3/00

Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia ecomunicação =475M/00
Comercio avarejo de peças eacessórios novos para veículos automotores »4530-7/03

• Comercio varejista de brinquedos eartigos recreativos =4763-6/01
• Comercio varejista de artigos médicos eortopédicos =4773-3/00
• Comercio varejista de ferragens e ferramentas =4744-0/01
• Comercio varejistade calçados = 4782-2/01

' ® " alimentos para animais de estimação =478Ü.0/O4Medição de consumo de energia elétrica, gás eágua =8299-7/01

colocação de selos e despacho de corresDondênclT íi^Iii^íJa^ seryi^ de preenchimento de formulários.

Fabricação de roupas de proteção esegurança eresistente afogo=3292-2/01
• Impressão de material para uso publicitário = 1813-Ó/01
• ReparaçSo emanutenção de equipamentos eietrbêietrôaicos de usa pessoal edoméstico =9521-5/00
. fmços de organizaçso de feiras, congressos, eiposiçaese festas =tó0.0/01
• FroduçSo e promoção deeventos esportivos =9319-1/01
• Comercio varejistade livros=4761-0/01

• e™l7d"tl™-nteriarmente (comercio varejista especializado
• Serviços de pintura de edifícios em geral =4330-4/04
• Comercio varejista dematerial elétrico =4742-3/0Ò
• Aplicação de revestimentos ede resinas em interiores eexteriores =4330-4/05

• Instalação e manutençãoelétrica = 4321-5/00
• Reparação emanutenção de equipamentos de comunicação =9512-6/00
• Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria ede higiene pessoal - 4772-5/00

CLAUSDLAQUARTA:
Asociedade iniciou suas atividades em 03 de Fevereiro de 2012 eseu prazo de duração éindeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

N& de Quotas

102.000

98.000

200.000

%

51

49

100

=47^9/^',
f

Valor - R$

102.000.00
98.000.00

200.000.00

CLAUSULA SEXTA:

CLAÜfiÜÍXs^IMA:

do ^ respondem solidariamente pela integralização
£LB

•ú^
ly
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;áÜLAOn'AVA:
Aadministraçto da sociedade cabe a sócia Hélcia Mendes Teiieira^ aqual, no uso de süa fonçao poderá assinar todòs os

documentos da firma, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente,
podendo praticar todos os atos conipreendidps no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o, uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, fezê-Io em atividades estranhas ao mtcrçsse social ou^^iiÇo!>rigaçOdS^§ejS em fevor de
qualquer dos sócios ou de terceiros, biem como onerar óu alienar bení imóveis da sociedade^ íem auton2a^oilü!.t/UiKri;óóió.- • '
Parágrafo ánico. No exercício da administração, oadministrador teiá direito auma retirada men^ lo^de pro iabareí^ox^
valorserádefinido dé comum acordo entreos sócios. T FOLHA 9x7^

CLAUSULANONA:
Ao termino de <rada exèrcfciò social, em 31 de De;ffin]brp, o administrador prestará contas justificadas ut luiibui

procedendo à elaboração do inventario, do Balanço patrimonial e do balanço de resultado ecónÔmicoTJíenSoLaoi
proporçãode suas quotas, os lucros oü perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA:
Nos quatros meses seguintes ao termino do exercicio social^ os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador

quando íbr o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA;
Asociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por

todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas as disposições

regulamentares pertinentes.

Cl ULA DÉCIMA TERCEIRA:

Falecendo óu interditado qual^er sócio, asociedade continuará suas atividades cora os herdeiros, sucessores eosincapazes.
Não sendo possivel ouínexístíndo interesse deste ou do outro sócio remane^ente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base nasituado patrimonial dasociedade, à data daresolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único—O mesmo pròcedimento será adotado em outros casos em que a sociedade seresolva emrelação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:
A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida deexercer a administração da sociedade, por lei

e^KcIal, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporari^ente, o acesso a cargos públicos; ouporcrime felimentar, deprevaricação, peita ousuborno, concussão, peculato; ou
contra a economia .popular, ccmtra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fépública ou á propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:
A sócia administradora Hélcia Mendes Teixeira, já qualificada poderá constituir procurador através de instrumento publico

ou particular para terceiros, para que a sociedade possa serrepresentada junto a órgãos públicos ou privados podendo a mesmo,
substabelecer terceiros com poderesespecifícos para a praticado ato.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:
Para eventual propositura de qualqueração ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua

ex I, administração ouneste instrumento, fica eleito o foro da cidade deTeresina, Piauí, com renuncia expressa dequalquer
ouuu, purmais especial ouprivilegiado queseja, ainda quevenha ocorrer mudanças dedomicilio dequalquer dosquotistas.

E, porassim estarem de comum acordo, mandaram imprimir o presente ínstnunento aditivo em 03 (três) vias de igual teore
fonna e data, as quais assinam e encaminham a Junta Comercial doEstado doPiauí, para arquivamento da primeira via, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

TerNiaa(PI)., 01 de Março de 2016.

Uícic
Hé|c^Mendes Teixeira

D&rllyana Mendes Teixeira

Ft.OS
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filtó^AMA
SBSef distribuidora

GAMA COMÉRQO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS EINFORMÁTICA LTDA.
FONE: (86)3213r3550/ 8825-1977 - Email: gamathe@hotmall.com
cnpj: 15.088.408/0001-34 - Insc Est 19.496.646-1
Rua Sergipe. 1147 - Pirajá - CEP: 64.003-720

.Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São João dos Patos
Pregão Presenciai SRP N& 07/2021
Processo m 0501003/2021
Data/Hora Abertura: 12 de Fevereiro de 2021 às OShOOmin

rOLHA ^8^

Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Aempresa GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS EINFORMÁTICA LTDA signatária, inscrita

no CNPJ sob o ns 15.088.408/0001-34, sediada na Rua: Sergipe 1147, Pirajá, Teresina - Piauí, por intermédio de

1 ' epresentante legal, a sr^ Hélda Mendes Teixeira, portadora da Carteira de Identidade ns 2.240.637 SSP-PI

e do CPF ns 002.181.913-08, DECLARA, para fms do disposto no subitem 4.4.1 do edital, do Pregão Presencial n®

07/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é

considerada:

{X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3^ da Lei Complementar nS 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PECÍUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3S da Lei Complementar n^ 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 49 do art. 39 da Lei Complementar n9

123, de 14 de Dezembro de 2006.

São João dos Patos (MA), 12 de Fevereiro de 2021.

Hélcia Mendes Teixeira
Sócio - Administrativo

RG: 2.240.637 SSP-PI

CPF: 002.181.913-08

.Eqiip.6lM[lcaL(d£

06 ToUcgirc

i5•088.408/0001-34I
Insç,- Est.; 19.496.646-1

.j, .TeSa-PI _J
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Governo do Estado do Piauf
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certilicamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

FOLHA n"

Nome Empcesaiiai: GAMACOMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS B INFORMÁTICALTOA- ME

Naturua Juiítiica: Sodedade Empresdria Limitada

Protocolo: PIC21011oeiOO

NIRE (Sede)
22200359060

CNPJ
15.068.408/0001-34

Data de Ato Constitutivo
03/02/2012

Início de Atividade
03/02/2012

Endereço Completo
Rua SERGIPE, N» 1147, PIRAJA - Teresína/PI - CEP 64003-720

bleto Social
- Comerdo varejista de outros artigos de uso pessoa] e dwnéstico nSo espetíficado anteriormente - artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana,
borracha, [irfástíco, met^, madeira, vlme, bambu e outros similares, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras,
cabides, etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel da parede e similares, sistema de segurartça residencial não associado a Instalação ou
manutenção - Comercio varejista de materiais de construção em geral - Comercio varejista de artigos de papelaria - Comerdo varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática - Comerdo varejista de outros produtos não especificados anteriormente -artigos religiosos, e de culto,
artigos eróticos, artigos funerários, artigos para festas, fdantas, flores e frutos artifidais para ornamentação, perucas, artigos para bebê, rede de dormir,
carvão e lenha, extintores exceto para veículos, cartões telefônicos, moiduras e quadros, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso
agrfcda Comerdo varejista de produtos alimentídos em geral ou espedalízado em produtos alímentídos não espedticados anteriormente - produtos
naturais a díetéticos, comidas congeladas, me], etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, comerdo de produtos variados -
Confecção, Sob Medida de Roupas Profissionais - Comerdo varejista de equipamentos para escritório - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto
para segurança e proteção - Facção de peças do vestuário - exceto roupas intima- Comercio varejista de suvenlies, bljuterias e artesanatos - Comerdo
varejista de teddos • Comerdo var^ista de artigos de cama, mesa e banho - Comerdo varejista espedalízado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo • Comerdo varejista de produtos saneantes domissanltaríos - Fotocopias - Aluguelde maquinas e equipamentos para escritórios -
Comerdo varejista deartigos dearmarinhos - Comercio varejista deartigos dÔ.vestu^o e acessórios - Comerdo varejista deartigos esportivos -
Comerdo varejista demoveis • Provedores deacesso as redes decbrnúhicações - Corh.erçio varejista espedalizado deInstrumentos musicais e
acessórios - Comerdo varejista espedaTzado de equipamentos detelefonia e comunicaçãb - Comerdo a varejo de peçase acessórios novos para
veículos automotores - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos - Comerdo varejista de artigos módicos e ortopédicos • Comerdo
varejista deferragens e ferramerrtas- Comerdo varejista decalçados - Ccxnerdo Varejista deeirimals vivos e deartigos e alimentos para animais de
estimação - Medição deconsumo deenergia elétrica, gáse água.r Preparado dedoçumantos^é^ervlçoâ espedalizados deapoio administrativo não
espedfícados anteriormente - serviço de preparo de dòcmnentos,'.serviço de digjtàçãò^de textdsj '̂̂ rviços de preenchimento de formulários, colocação
de selose despacho de correspondènda, indusíve de materi^ de publicidade, servl^;de apoioá'secretaria, redação de cartas e resumos, serriço de
transcrição de documentos - Fabricação de roupasde proteção e segurançae residentea fogo"^, jrnpressão de material para uso publicitário -
Reparação e manutenção de equipamentos eletroelétrônicps desuso pessoal.e dome^co VSeryi^ de organização de feiras, congressos, exposições

-fi festas - Produção e promoção de eventos e3portivòs| p^erclo.várejlsta de livrosj^ÇomerdóWrejísta de materiais de construção não espedfícados
teriormente - comerdo varejista espeds&^do em'máterial^dejcor»truçâo géraj •Servi^ depintura deedifrdos em geral - Comerdo var^ísta de
iterial elétrico • Aplicação de revestimentos e de.r^rias.ení (nt^oreVejuderiõres^lIOúti^ obras dè instalações em consuuções não espedficadas

anteriormente -instalação de sistemas de limpeza pôr yãr^g^ireyestimento da tubulares -Instalação de portas, Janelas, tetos, divisórias earmários
embutidos de qualquer material - Instalação de maquinas! e.!equi]F^mentos índus^ais/^i^lnstalação e manutenção elétrica - Reparação e manutenção de
equipamentos decomunicação - Comerdo varejista deciràrnéticõsi^pfodi^ edehigiène pessoal - Comerdo Varejista demadeira e
artefatos

Capital Social
RS 200.000,00 (duzentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 200.000,00 (duzentos milreais)

Dados do Sócio
Nome CPF/CNPJ
HELCIA MENDES TEIXEIRA 002.181.913-08
Nome CPF/CNPJ
JOSE TADEU DA SILVA 005.062.018-56
BENTO

Dados do Administrador
Nome

HELCIA MENDES TEIXEIRA

Último Arquhramento
Data

05/05/2020
Número
20200176587

Participação no capital
RS 102.000,00
Participação no capital
R$ 98.000,00

Espécie de sócio
Sódo
Espécie de sódo
Sódo

Porte

ME(Micfoempresa)

Administrador

S

Administrador
N

CPF
002.181.913-08

Término do mandato

Ato/eventos
223/223-BALANÇO

Prazo de Duração
Indeterminado

Término do mandato

Término do mandato

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS
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Governo do Estado do Píauí
Secretaria Especial da Micro e PequenaEmpresa - SEMPE
Junta Comerdal do Estado do Píauf

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registrode Empresas Mercantis • sTnrÉM

Certificamos que as Infwmações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta CcmercÍBl e são vigentes r\a data da sua expedição.

Nomo Empresarial: GAMA COMKíCtO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS EINFORMÁTICA LTOA -ME

NsturezaJurídica: Sodedade Empresária Limitada

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2021. ás08:34:46 (horário de Brasflia)
Se impressa, venficar sua autenticidade no https://www.piauldIgltaI.pl.gov.br. com ocódigo OHUKOGAS.

PIC2101108100

LUIZGONZAGA ROSADO RLHO
Secretário Gera!

PiAUf

Continuação

Protocolo: RC2101106100

2 do 2



QI^AMA•5®^ DISTRIBUICX)RA
GAMA COMÉRQO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS EINFORMÁTICA LIDA.
FONE: (86)3213-3550 / 8825-1977 - Email: gamathe@hotmaiI.com
cnpj: 15.088.408/0001-34 - Insc. Est 19.496.646-1
RuaSergipe, 1147 - Pírajá - CEP: 64,003-720

.Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São João dos Patos
Pregão Presencial SRP N» 07/2021
Processo NB 0501003/2021
Data/Hora Abertura: 12 de Fevereiro de 2021 às OShOOmin

folha n"

"Lrtjfic.i

Declaração de Cumprimento dos Requisitos de habilitação

Aempresa Gama Comercio Serviços Equipamentos e Informática Ltda - Me, signatária, inscrita no

on® 15.088.408/0001-34, sediada na Rua: Sergipe 1147 Pirajá, Teresina - Piauí, por seu representante
legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4^, inciso VII, da Lei Federal nQ 10.520/02, possuir todos
os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do Pregão Presencial n® 07/2021.

São João dos Patos (MA), 12 de Fevereiro de 2021.

;çrv.Eqiiip.6l[iW[i(;aLld<

Sócio - Administrativo

RG: 2,240.637 SSP-PI

CPF: 002.181.913-08 •75.088.408/0001-
Insc. Est.: 19.496.646-1

Rua Sergipe, Í147• Piaraiá
L CEP:,64003-720 - Teresina-PI



12/0^/2021 >t Piauí Digital

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

• PROTOCOLO: 160141621

. DATA DO PROTOCOLO: 09/08/2016

• NÚMERO DE REGISTRO: 22200359060
. ARQUIVAMENTO: 20160141621

• EMPRESA: GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA-- ME

P-.-

^ Contrato (httpsV/www.piauidigital.pl.gov.br/sIgfacii/contrato-social/download-contralo-
eletronlco/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ3MDc3M2YxNI8xNjAxNDE2MjEucGRm/downíoad/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1600227984)

I Atendimento virtual

www.piauidigital.pÍ.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=PIP1600227984 1/'



12/0)2/2021 S Piauí Digital

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 170297810

DATA DO PROTOCOLO: 02/08/2017

NÚMERO DE REGISTRO: 22200359060
ARQUIVAMENTO: 20170297810

EMPRESA: GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA• ME

•..HA m

RlibíiC.*

^Contrato (httpsy/www.plauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-soclal/download-contrato-
] eletronico/arqulvo/Q29udHJhdG9fMTUwMTY4MTAwNF8xNzAyOTc4MTAucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1700684340)

IA-tõndimcnío virtual

www.plauldIgltal.pl.gov.br/Iista-de-documentos/?protocolo=PIP1700884340 1/


