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GAMA

Caminhões

Ônibus

SUBSTABELECIMENTO

Por este instrumento particular de substabelecimento

de procuração, eu, Dayse Conegundes

da Silva, Brasileiro, Casada, Gerente, RG: 2592427 SSP/PB, CPF: 010.114.664-73,

residente

na Rua Professora Maria do Carmo, 460, Bairro Jardim Aeroporto, Bayeux - PB, e Conforme
procuração recebida da Gama Diesel LTDA, CNPJ: 04.866.656/0001-42

(Matrix) e CNPJ:

04.866.656/0002-23 (Filial) no dia 09 de Julho de 2018 (em anexo), substabeleço o funcionário
'\}aldo

Carlos

250.693.814-15,

Navarro,

Brasileiro,

Casado,

Vendedor,

440592

SSP/PB,

CPF:

residente na Av. Natal, 320, Valentina, João Pessoa - PB, conferindo-lhe

poderes para representar a empresa junto a PREFEITURA
FOGO -

RG:

PB, PREGÃO

PRESENCIAL

MUNICIPAL

N° 015/2018 - PROCESSO

DE PEDRAS DE

ADMINISTRATIVO

N'

035/2018, em conformidade com a LEI n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, podendo para tanto
assinar,

transigir,

recorrer,

desistir,

fazer

acordo,

oferecer

lances,

assinar

contrato

de

fornecimento de produtos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento dessa
procuração.
Validade: 14 de Julho de 2018

João Pessoa - PB, 13 de Julho de 2018
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Ônibus

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:
GAMA DIESEL LTOA, pessoa jurídica de direto privado, matriz sob CNPJ 04.866.656/0001-42

sediada

na AV. Assis Chateaubriand, 1971 no Distrito Industrial de Campina Grande/PB e filial CNPJ
04.869.656/0002-23, 'sediada na Rua Projetada, 555 -Bairro dos Novais - João Pe'ssoa - PB. Neste
ato repres'entado pelo seu sôcio administrador André Gama
Silva, CPF: 888.369.675-15 residente
na AV Sapé n'737. BL A Apto 2702 Ed. Alfredo Fernandes CEP:58038~38i, Manaira, João Pessoa,
Estado Paraíba.
.
.

da

.'

O' JTORGADO:

Ms.
Conegundes da Silva. casada, portadora do CPF 010.114.664-73, RG: 2592427
SSP/PB,
Rua
.
.
Professora Maria do Carmo: nO 460 - Bairro Jardim Aeroporto- Bayeux -P,S.
PODERES:
Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante nomeia o outorgado acima,
conferindo-lhe poderes para substabelecer e representar a empres,a em todas a s Licitações, em
conformidade com a Lei N° 8.,666, de ~1 d~ Junho de .1~93,podendo para tanto assinar, transigir,
recorrer, desistir, fazer acordo, oferecer lances, assinar contrato de fornecimento de produto, enfim,
praticar todos;os atos nece!?sáriosao fiel cumprimento dessa procuração.

Validade 31.07.2018.

MATRIZ

Av. Assis Chateauhrinnd,
1971-Dist.lndustrial
Campina Grande.
PB CEP 58.411-460
Fone (83) 3315.4500
F:lx (83) 3315.4520
\/cndas@gamacaminhoes.com.br
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
DENOMINADA _ GAMA DIESEL LTDA - CNPJ N° 04.866.656/00

SÉRGIO GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracajú - SE, data de nascime
24/04/19
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF n° 610.149.66
5, Cédula de
Identidade nO 872.036 SSP-SE, residente e domiciliado na Av. Beira Mar nO .' 52 AptO 1203 Bairro 13 de

Julho, CEP 49020-010, em Aracaju-SE;
2 _ EDUARDO GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju -SE, dala de nascimento 27/0111972,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nO 556.264.915-20, Cédula de
Identidade

nO

915.694.1-SE,

residente

e domiciliado

na Av. Deputado

Silvio Teixeira

nO

990, Wembley

Park, AptO 1201, Bairro Jardim, CEP 49025-040 na cidade de Aracajú-SE;
3 _ ANDRÉ GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju-SE, dala de nascimento 21/05/1977,
casado sob o regime de separação total de bens, advogado, empresário, inscrito na OAB-SP, sob nO
198.925, CPF nO888.369,675-15, Cédula de Identidade nO 1.139.108 SSP-SE, residente e domiciliado
na Rua Josemar Rodrigues de Carvalho nO 371 AptO 1102, Bairro Jardim Oceania, na cidade de João
Pessoa-PB.

L

4 _ MARIA APARECIDA
SANTOS GAMA -DA SilVA,
brasileira, natural de Aracaju-SE, separada
judicialmente, desembargadora
de direito, empresária, nascida em 01105/1945,
portadora da C.I nO
112.681 SSPfSE e CPF nO 038.681.335-34, residente e domiciliada na Av. Beira Mar na 1334, Apta
1101, Edifício Maison Saint Moritz, Praia 13 de Julho, CEP: 49010-020, na cidade de Aracaju-Sergipe
Únicos sócios da sociedade empresária
limitada denominada
GAMA DIESEL L TOA, CNPJ na
04,866.656/0001-42,
com sede da matriz na Av. Assis Chateaubriand n" 1971, Distrito Industrial, na
cidade de Campina Grande-PB, CEP 58411-450, registrada na Junta Comercial do Estado de Paraiba Delegacia Regional de Campina Grande-PB sob n" 25200383192, por despacho de 25101/2002 e sua
Filial sediada na Rua Projetada BR 101 Km 01 na 555, Bairro dos Novais, João Pessoa-PB, CEP 58088200, regi.strada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob na 25600107113 por despacho de
11/11/2005, resolvem em comum acordo, alterar e consolidar o Contrato Social, conforme cláusulas
seguintes:

L

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que tem por objeto social o comercio atacadista de caminhões
novos e usados, peças, acessórios, lubrificantes, pneus, implementos agricolas, aparelhos mecânicos,
elétricos, eletrônicos e de som, prestação de serviços mecânicos, de pintura, de lavagem e lubrificação,
passa a parti desta data passa a ter o seguinte objeto social: O comercio atacadista de caminhões,
ônibus, microônibus novos e usados, peças, acessórios, lubrificantes, r 'eumáticos,
câmaras-de-ar,
implementas agrícolas, aparelhos mecãnicos, elétricos, eletrônicos e de som e prestação de servIços de
reparação
e manutenção
mecânica,
elétrica, funilaria e pintura, alinhamento,
balanceamento,
borracharia, instalação e manutenção de acessórios, lavagem e lubrificação, datilografia, digitação.
estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, apoio e infra-estrutura administrativa e
congêneres, intermediação e agenciamento de serviços e negôcios em geral, representação em geral,
inclusive comercial.
CLÁUSULA SEGUNDA: Neste ato, o sócio Sergio Gama da Silva, atualiza o seu ende
para a Rua Antonio Fontes Pitanga nO155, casa na 83, Cond. Park Ville, Farolàndia, CEP
cidade de Aracaju - SE
CLÁUSULA TERCEIRA:

Neste ato, o sócio Eduardo Gama da Silva, atualiza o se
passa para a Rua Francisco Rabelo leite Neto n" 940 Apta 302, Atalaia, CEP 49037-24
Aracajú-SE e também atualiza o seu estado civil que passa a ser divorciado;
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A, Neste ato. o s6do André Gama da Silva. atua;"a o seu endereço
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N' 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UMI
DENOMINADA - GAMA DIESEL LTOA - CNPJ N' 04.866.656/0001-

CLÁUSULA QUINTA: Neste ato, os sócios resolvem allerar a Cláusula Oitava, incluindo parágrafo
primeiro com a seguinte redação: Parágrafo Primeiro - Fica facultado aos ó<Jminislrador ,atuando
sempre em conjunto e ou isoladamente, nomear procuradores para periodos determinados, {levendo o
instrumento de procuração especificar os alas a serem praticados pelos procuradores, bem como suas
limitações;
CLÁUSULA SEXTA: Neste alo, os sócios resolvem alterar a Cláusula Nona. incluindo o parágrafo
primeiro com a seguinte redação: Parágrafo Primeiro - Os lucros serão distribuídos aos sócios
proporcionalmente a sua participação no Capital Social, ou poderão ser distribuídos aos sócios de'forma
descasada a proporcionalidade do capital social, sendo que essa distribuição deverá ser deliberada em
ata de reunião dos sócios, com a aprovação da totalidade do capital social da sociedade.

L

CLÁUSULA SETlMA: Neste ato, os sócios resolvem alterar a Cláusula Décima Terceira, alterando o
parágrafo unico que passa a ser parágrafo primeiro com a mesma redação, resolvem também incluir o
parágrafo segundo com a seguinte redação: Parágrafo Segundo - Ocorrendo separação judicial ou
divórcio de sócios, os herdeiros do cônjuge de sócio e ou cônjuge do que se separou judicialmente, não
poderão fazer parte da sociedade e não poderão exigir desde logo a parte que lhes couber na quota
social. Os haveres dos herdeiros do cõnjuge de sócio ou cõnjuge que se separou Judicialmente ou se
divorciou serão apurados na forma do artigo 1.031 e pagos em 60 (sessenta) prestações mensais e
sucessivas, corrigidas monetariamente pelo INPC, ou outro indice que o venha substituir, vencendo-se a
primeira parcela após 90 (noventa) dias da data do balanço especial;
.

Em decorrência das alteraçôes acima, os sócios resolvem, também de comum acordo, consolidar o
Contrato Social da Sociedade Empresaria Gama Diesel lida, mediante as condições e cláusulas
seguintes:
CONSOLIDAÇÃO

DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÂRIA
"GAMA DIESEL LTOA"
CNPJ: 04.866.656/0001-42

1 - SÉRGIO GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju - SE, data de nascimento 24/04/1974,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nl>61: 149.665-15, Cédula de
Identidade nl>872.036 SSP-SE, residente e domiciliado na Rua Antonio Fontes Pitanga nl>155, casa nl>
83, Cond. Park Ville, Farolândia, CEP 49032-360, na cidade de Aracaju - SE.
2 - EDUARDO GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju-SE, data de nascimento 27/01/1972,
divorciado, empresário, CPF nl> 556.264.915-20, Cédula de Identidade nl> 915.694.1-SE, residente e
domiciliado na Rua Francisco Rabelo Leite Neto nl>940 Aptl> 302, Atalaia, CEP 49037.240, na cidade
de Aracajú-SE;
3 - ANDRÉ GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju-SE, data de nascimento 21/05/1977,
casado sob o regime de separação total de bens, advogado, empresário, inscrito na OAB-SP, sob nl>
198.925, CPF nl>888.369.675-15, Cédula de Identidade nO 1.139.108 SSP-SE, residente e domiciliado
na Av. Sapé nl>1393, AptO 902 Edf. Valle Nevada, Manaira, CEP 58038-382, na cidade de João PessoaPS;
4 - MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA, brasileira, natural de Ara aju-SE, separada
judicialmente, desembargadora de direito, empresária, nascida em 01/05/1945, p rtadora da C.I nl>
112.681 SSP/SE e CPF nl> 038.681 335-34, residente, e domiciliada na Av, Beir Mar nO 1334, AptO
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 DA SOCIEDADE EMPRESÃRIA LIMITA
DENOMINADA - GAMA DIESEL LTOA - CNPJ N° 04.866.656/0001-42

j ,

Únicos so.c,osda soc18dade empres• na IImlt ada denommada GAMA DIESEL LTOA co
de da
matriz na Av.-AssIs Chateaubnand nO 1971. Dlstnto Industrial, na cidade de Campina árand
B. CEP
58411-450, Inscnta no CNPJ nO 04.866.656/0001-42, registrada na Junta Comercial do E lado de
Paraíba - Delegaci.~ Regi?nal de Campina Grande-PB sob n° 25200383192, por despacho de
25/01/2002 e sua FIliai sediada na Rua Projetada BR 101 Km 01 nO 555, Bairro dos Novais, João
Pessoa-PB, CEP 5808.8-200, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraiba sob Nire
25600107113 por despacho de 11/11/2005, resolvem entre si, de comum acordo, constituir uma
SOCIEDADE EMPRESAR1A LIMITADA, regulada pelas cláusulas e condições abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de GAMA DIESEL LTOA
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Assis Chateaubriand nO 1971, Distrito
Industrial, na cidade de Campina Grande-PB. CEP 58411-450, com filial/ocalizada na Rua Projetada nO
555, BR 101, Km 01, Bairro dos Novais, CEP 58088-200 na cidade de João Pessoa - PB Inscrita no
CNPJ nO 04.866.656/0002-23;
,

'""

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade é o comércio atacadista de caminhões, ônibus,
microônibus novos e usados, peças, acessórios,
lubrificantes,
pneumáticos,
ci3maras-de-ar,
implementos agricolas, aparelhos meci3nicos, elétricos, eletrônicos e de som e prestação de serviços de
reparação e manutenção mecânica, elétrica, funilaria e pintura, alinhamento, balanceamento,
borracharia, instalação e manutenção de acessórios, lavagem e lubrificação, datilografia, digitação,
estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, apoio e infra-estrutura adr;ninistrativa e
congêneres, intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, representação em geral,
inclusive comercial.
CLAUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais ), dividido em
720 (setecentos e vinte) quotas no valor nominal de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, já totalmente
integralizado: cuja composição é a seguinte:
N2.de Quotas
~_~__
'Sóciõ
216
~ffiLo.Gama d~ Silva ____
- .---216--.
Eduardo Gama da Silva
144
André Gama da Silva
144
Maria Aoarecida Santos Gama da Silva
720
Total

--

-

%

-".o

Valor R$

_"-2J6.000,00 _.

30
20
20
100

216.000,00
144.000,00
144.00~,~
720.000,00

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 25 de janeiro de 2002 e seu prazo de
duração é indeterminado.
i
'-'

CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas .ou transferidas a t~r:eiros
sem o consentimento dos outros sócios, a quem ficam assegurados, em Igualdade de condlçoes e
preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas ã venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quota , mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá aos sócios SERGIO GAM DA SILVA,
EDUARDO GAMA DA SILVA e ANDRE GAMA DA SILVA, isoladamente ou em co~. nto, com os
poderes e atribuições de sôcios administradores,. autorizado ~ uso do ~omeempresar
t, veda~o, no
entanto., em atividades estranhas ao interesse social ~u asso mlr ?bnga9oes seJ~ em fav r de qua.\squ_er
dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou ai in (. ens ImóveIS da socIedade em a~~orlzaçao
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITA
DENOMINADA _ GAMA DIESEL LTOA - CNPJ N° 04.866.656/0001-42

A

Parágrafo Primeiro: Fica facullado aos administradores, atuando sempre em conjun
isoladamente,

nomear

procuradores

para períodos

determinados,

devendo

o instrumento

de Pf

-e ou
uração

especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações;
CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercido social, em 31 de dezembro, o administrador prestará
conlas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e da demonstração de resultado, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou
lucros ou prejuizos apurados.
Parágrafo Primeiro: Os lucros serão distribuídos aos sócios proporcionalmente a sua participação no
Capital Social, ou poderão ser distribuídos aos sócios de forma descasada a proporcionalidade do
capital social, sendo que essa distribuição devera ser deliberada em ata de reunião dos sócios, com a
aprovação da totalidade do capital social da sociedade
CLUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercido social, os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra
dependencia, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
titulo de "Pro-labore", observadas as disposições pertinentes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo
suas atividades com os herdeiros, sucessores
destes ou dos sócios remanescentes, o valor
situação patrimonial da sociedade, á data

ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará as
e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse
de seus haveres sera apurado e liquidado com base na
da resolução, verificada em balanço, especialmente

levantado.
Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.
Paragrafo Segundo: Ocorrendo separação judicial ou divórcio de sócios, os herdeiros do cônjuge de
sócio e ou cônjuge do que se separou judicialmente, não poderão fazer parte da sociedade e não
poderão exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social. Os haveres dos herdeiros do cônjuge
de sócio ou cônjuge que se separou judicialmente ou se divorciou serão apurados na forma do artigo
1.031 e pagos em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo INPC,
ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 90 (noventa) dias da data do
\....

balanço especial:
CLAUSULA DECIMA QUARTA: Os administradores declaram. Sob as penas da Lei de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, o~ em virtu e de c~ndenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que t mporaflamente, o
acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou s borno, concuss~O,
peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeiro nacional, contr normas de defesa
da concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé pública, ou a propriedade.
os de acordo com a
CLAUSULA OECIMA QUINTA: OS casos omissos neste instrumento serão regul
reterindo-se 'qualquer
legislação em vigor, ficando eleito o Foro desta cidade de
mpina Grande-PB,
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E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado,
rigai-n'- .
se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em 04 (quatro)
"..."r&xemplaremde igual teor, sendo a primeira via para registro na Junta Comercial do Estado da Paraiba.
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Campina Grande, 06 de Fevereiro de

2013.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para a Habilitação

previsto no art. 4°, inciso VII, da Lei 10.520/02

{1
OlrQponente

acima qualificado, declara, em conformidade

com o disposto no Art. 4°, Inciso VlJ, da Lei 10.520/02, que esta

apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento

convocatório

que rege o

certame acima indicado.

João Pessoa - PB, 13 de julho de

18.
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