PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 035/2018

PREGAO PRESENCIAL N' 015/2018
PEDRAS DE FOGO 17 DE AGOSTO DE 2018
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ALTERACÁO CONTRATUAL N' 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
DENOMINADA - GAMA DIESEL LTDA - CNP J N' 04.866.656/0

I â€”
SÉRGIO
GAMA DA SILVA,
casado sob o regime de comunhao parcial de bens, empresário, CPF n' 610 149 dula
Identidade n' 872 036 SSP-SE, residente e domialiado na Av Beira Mar n' 1152 Apt' 1203 Bairro 13 de
Julho, CEP 49020-010, em Araca/u-SE,
2 â€” EDUARDO
GAMA
DA

casado sob o regime de comunhão paraal de bens, empresáno, CPF n' 556 264915-20, Cédula de
Identidade n' 915 694 1-SE, residente e domialiado na Av Deputado Silvio Teixeira n' 990, Vuembley

Park, Apt'1201, Bairro Jardim, CEP 49025-040 na cidade de Aracalú SE,

3 â€” ANDRÉ
GAMA
DA
casado sob o regime de separação total de bens, advogado, empresário, inscrito na OAB-SP, sob n'
198.925, CPF n' 888 369 675-15, Cédula de Identidade n' 1 139 108 SSP-SE, residente e domialiado

na Rua Josemar Rodngues de Carvalho n' 371 Apt' 1102, Bairro Jardim Oceania, na adade de João
Pessoa-PB

4 â€” APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA,
MARIA

ludicialmente, desembargadora de direito, empresána, nascida em 01/05/1945 portadora da C I n'
112.681 SSP/SE e CPF n' 038681 335-34, residente e domialiada na Av. Beira Mar n' 1334, Apt'
1101, Edificio Maison Saint Moritz, Praia 13 de Julho, CEP 49010-020, na adade de Aracaiu-Sergipe

Únicos sóaos da soaedade empresána bmitada denominada
GAMA
04 866656/0001-42, com sede da matnz na Av Assis Chateaubnand n' 1971, Distrito Industnal, na

adade de Campina Grande-PB, CEP 58411-450, registrada na Junta Comeraal do Estado de Paraibaâ€”

Oelegaaa Regional de Campina Grande-PB sob n' 25200383192, por despacho de 25/01/2002 e sua
Filial sediada na Rua Pro/etada BR 101 Km 01 n' 555, t3airro dos Novais, João Pessoa-PB, CEP 58088-

200, registrada na Junta Comeraal do Estado da Paraiba sob n' 25600107113 por despacho de
11/11/2005, resolvem em comum acordo, alterar e consolidar o Contrato Social, conforme cláusulas
seguintes

PRIMEIRA:
CLÁUSULA
novos e usados, peças, acessónos, lubnficantes, pneus, implementos agricolas, aparelhos mecãnicos,
elétncos, eletronicos e de som, prestaráo de serviços mecãnicos, de pintura, de lavagem e lubnficaçao,
passa a
ónibus, microõnibus novos e usados, peças, acessónos, lubnficantes, pneumáticos, camaras-de-ar,
implementos agricolas, aparelhos mecanicos, elétricos, eletronicos e de som e prestação de serviços de

reparaçáo e manutenção mecanica, elétrica, funilaria e pintura, aánhamento, balanceamento,

borrachana, instalação e manutenção de acessónos, lavagem e lubnficação, datilografia, digitaçáo,
estenografia, expediente, secretana em geral, redacão, edição, apoio e infra-estrutura administrativa e
congéneres, intermediaráo e agenaamento de serviros e negóaos em geral, representação em geral,
incluswe comeraal

CLÁUSULA SEGUNDA:

assa

para a Rda Antonio Fontes Pitanga n' 155, casa n' 83, Cond Park Viãe, Farolándra, CE

0, na

cidade de Araca/u â€” SE.

TERCEIRA:
CLÁUSULA
passa para a Rua Francisco Rabelo Leite Neto n' 940 Apt' 302, Atalaia, CEP 49037-24
Aracalú-SE e também atuakza o seu estado avil que passa a ser divoraado,
U
n

que
ade

A: Neste ato, o sóao André Gama da Silva, atu i a o seu ande

assa

3, Apt' 902 Edf. Valia Nevada, Maneira, CEiç 5 038-382, na João

ICARTÓRiO
DA
CELE
sxllvlçcxe i var

coaxxcx cx cxrtrxr

i&ziFã "iLV4 . Ir/el/z. e .\/O7 'iid lai'ai/i
"r i tm- 4/irtrJV++0 Oxreilto ei

htttei//seicdieutaLtistuausáts-..-,--....,-...

i

ALTERADAO CONTRATUAL N' 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA Lillã
DENOMINADA - GAMA DIESEL LTDA - CNPJ ND 04.866.656/0001-

CLÁUSULA QUINTA:
pnmeiro com a seguinte redaçao Parágrafo Pnmeiro - Fica facultado aos administra ando
sempre em conlunto e ou isoladamente, nomear procuradores para periodos determinados, devendo o
instrumento de procuração especiftcar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas
limitaçoes,

SEXTA:
CLÁUSULA
pnmeiro com a seguinte redação' Parágrafo Pnmeiro - Os lucros serão distnbuidos aos sómos
proporaonalmente a sua parliapação no Capital Social, ou poderão ser distribuidos aos sócios de forma
descasada a proporaonalidade do capital somai, sendo que essa distnbuiçao deverá ser deliberada em
ata de reunião dos sóaos, com a aprovação da totalidade do capital somai da somedade,

CLÁUSULA SKTIMA:
parágrafo único que passa a ser parágrafo pnmeiro com a mesma redação, resolvem também incluir o
parágrafo segundo com a seguinte redação: parágrafo Segundo - Ocorrendo separaçáo judiaal ou
divórao de sómos, os herdeiros do cõnluge de sóao e ou cõn/uge do que se separou iudimalmente, não

poderão fazer parte da soaedade e não poderão exigir desde logo a parte que lhes couber na quota
somai Os haveres dos herdeiros do cõnluge de sócio ou cônjuge que se separou ludicialmente ou se

divoroou serão apurados na forma do artigo I 031 e pagos em 60 (sessenta) prestações mensais e
sucessivas, corngidas monetanamente pelo INPC, ou outro indica que o venha substituir, vencendo-se a
pnmeira parcela após 90 (noventa) dias da data do balanro especial,
Em decorrenoa das alterações acima, os sóaos resolvem, também de comum acordo, consolidar o
Contrato Social da Sociedade Empresária Gama Diesel Ltda, mediante as condiçoes e cláusulas
seguintes

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"GAMA DIESEL LTDA"
CNPJ: 04.866.656/0001-42

1 â€” SÉRGIO GAMA DA SILVA, braséeiro, natural de Aracaiú â€” SE, data de nasamento 24/04/1974,

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF n' 610149665-15, Cédula de
Identidade n' 872 036 SSP-SE, residente e domiciliado na Rua Antonio Fontes Pitanga n' 155, casa n'

83, Cond. Park Ville, Farolãndia, CEP 49032-360, na mdade de Aracalu â€” SE.
2 â€” EDUARDO GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracalú-SE, data de nascimento 27/01/1972,

divormado, empresário, CpF n' 556264915-20, Cédula de Identidade n' 915.694.1-SE, resiriente e
domialiado na Rua Francisco Rabelo Leite Neto n' 940 Apt' 302, Atalaia, CEP 49037-240, na adade
de Aracalú-SE,
3 â€” ANDRÉ GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracalú-SE, data de nasmmento 21/05/1977,

casado sob o regime de separação total de bens, advogado, empresáno, inscrito na OAB-SP, sob n'
198 925, CPF n' 888 369 675-15, Cédula de Identidade n' 1 139 108 SSP-' E, residepte e domiakado

na Av Sapé n'1393, Apt'902 Edf Valia Nevada, Maneira, CEP 58038-382, n de Joâo PessoaPB,

4 â€” MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA, brasileira, natural

ludimalmente, desembargadora de direito, empresána, nasmda em 01/05/I
112 681 SSP/SE e CPF n' 038 681 335-34, residente e domiohada na Av
1101 Edificio Maison Saint Moritz, Praia 13 de 49010-020, na ad
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Al TERAÇAO CONTRATUAL Ns 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIT
DENOMINADA - GAMA DIESEL LTDA - CNP J N' 04.866.656/0001-42

Únicos sóaos da soaedade empresána hmitada denominada GAMA DIESEL LTDA, co da
matriz na Av Assis Chateaubnand n' 1971, Distnto Industnal, na adade de Campina Gran EP
58411-450, inscrita no CNPJ n' 04 866656/0001-42, registrada na Junta Comercial do de
Paraiba â€” Delegaaa Regional de Campina Grande-PB sob n' 25200383192, por despacho de
25/01/2002 e sua Filial sediada na Rua Projetada BR 101 Km 01 n' 555, Bairro dos Novais, João
Pessoa-PB, CEP 58088-200, 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 EMPRESARIA LIMITADA, regulada pelas cláusulas e condições abaixo

CLÁUSULA PRIMEIRA' A sociedade gira sob a denominarão social de GAMA DIESEL LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA A sociedade tem sua sede na Av Assis Chateaubnand n' 1971, Distrito
Industrial, na adade de Campina Grande-PB CEP 58411-450, com filial localizada na Rua Pro/etada n*
555, BR 101, Km 01, Bairro dos Novais, CEP 58088-200 na adade de João Pessoa â€” PB, mscnta no
CNP J n' 04 866 656/0002 23,

CLÁUSULA TERCEIRA; 0 objeto social da soaedade é o comérao atacadista de caminhões, ónibus,
microonibus novos e usados, peças, acessónos, lubnficantes, pneumáhcos, cãmaras-de-ar,

implementos agr(colas, aparelhos mecanicos, elétncos, eletrõnicos e de som e prestação de serviços de
reparação e manutenção mecanica, elétnca, funilaria e pintura, alinhamento, balanceamento,
borrachana, instalação e manutenção de acessónos, lavagem e lubnficação, datilografia, digitação,
estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, ediçáo, apoio e infra-estrutura administrativa e
congéneres, intermediação e agenaamento de serviços e negóaos em geral, representação em geral,
inclusive comeraal

CLAUSULA QUARTA: 0 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, Iá totalmente
integrahzado, cula composiçáo é a seguinte
SÓcio

¹ de Quotas

Valor R$

Ser io Gama da Silva

216

30

Eduardo Gama da Silva
André Gama da Silva

216

30

Mana A arcada Santos Gama da Silva

144

20

720

100 720 000 00

216 000,00
216 000,00

20 144 000,00
Total

144 000,00

CLAUSULA QUINTA A soaedade iniaou suas atividades em 25 de ianeiro de 2002 e seu prazo de

duração é indeterminado

CLAUSULA SEXTA As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transfendas a terceiros
sem o consentimento dos outros sócios, a quem ficam assegurados, em iguald d d ondições e

prero, o direito de preferenaa para a sua aquisição se postas a venda, formahza reahzada a
cessao delas, a alteraçao contratual pertinente

CLAUSULA SÉTIMA A responsabihdade de cada sóao é restrita ao valor de sua
respondem solidanamente pela integralização do capital soaal

mas todos

CLAUSULA OITAVA A administração da soaedade caberá aos sóaos SERGIO

DA SILVA,

EDUARDO GAMA DA SILVA e ANDRE GAMA DA SILVA, isoladamente ou e

to, com os

poderes e atnbuições de séaos administradores, autonzado o uso do nome emp
entanto, em atividades estranhas ao interesse so I mir obngações se/a e

e quaisq

uotistas ou de terceiros, bem como, onerar ens imóveis da soaed
oitos SÓcios.
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N' 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
DENOMINADA - GAIiãA DIESEL LTDA - CNPJ ND 04.866.656/0001-42
ou

Parágrafo Pnmeiro Fica facultado aos administradores, atuando sempre em conl
isoladamente, nomear procuradores para periodos determinados, devendo o instrumento de
ao

especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas ítmttagões,
CLAUSULA NONA. Ao término de cada exercicio soaal, em 31 de dezembro, o ad
contas lustificadas de sua admtnistrarao, procedendo a eíaboragão do inventano, do

patrimonial e da demonstragão de resultado, cabendo aos sóaos, na proporgão de
lucros ou preluizos apurados

Parágrafo Pnmeiro Os lucros serão distnbuidos aos sóaos proporaonalmente a su
Capáal Social, ou poderáo ser dtstribuidos aos sócios de forma descasada a p
capáal social, sendo que essa distdibuigão deverá ser deliberada em ata de reunia
aprovagão da totalidade do capital soaal da sociedade

CLUSULA DÉCIMA Nos quatro meses seguintes ao término do exercício soaal, os s
sobre as contas e designarão admimstradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA A sociedade poderá a qualquer tempo, abnr ou f
~ ~-dependenaa,
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar u
titulo de "Pro-labore", observadas as díspostgões pertinentes

CLAUSUI A DECIMA TERCEIRA Falecendo ou interditado qualquer sóao, a soa
suas atwtdades com os herdeiros, sucessoras e o incapaz Nao sendo possivel ou tne
destes ou dos sóaos remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e hquidado

situagão patnmontal da sociedade, a data da resoíugão, venftcada em baían
levantado.

Parágrafo Pnmeiro 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em
resolva em latagão a seu sóao

Parágrafo Segundo Ocorrendo separagão judtaaí ou divórao de sóaos, os h
sóao e ou conluge do que se separou ludtaalmente, não poderão fazer parte da so
poderão exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social Os have

de sócio
' ' õnlu
ou c nlugeequque se separou ludiaalmente ou se divorciou serão apurados na forma d
I 031 em 60 (sessenta) prestagões mensais e sucessivas, corng idas monetanament
ou outro indica que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 90 (
d

baíango espeaal,

de que nao estao

CLAUSUL/I DECIMA QUARTA Os administradores declaram
Sob as penas
e de condenagão

impedidos de exercer a admíntstragão da soaedade, pormporanamente,
Lei Espeaal,
ou e
o
cnminal, oú por se encontrarem sob os efeitos dela, a penaborno
queconcussão
vede, ainda
ace o a cargos públicos, ou por cnme falimentar, de prevancagão,
peáa
normas de defesa
peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema Financeiro naaona,
da concorránaa, contra as latagões de consumo, fé pública, ou a propnedade
acesso a

de acordo com a

CLAUSULA DECIMA QUINTA Os casos omissos neste instrumento
serão r
nndo-se qualquer

síagáo em vigor, ficando eleito o mpina Grandeo, por mais pnvilegiado que sela.
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N' 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIT
DENOMINADA - GAMA DIESEL LTDA -CNPJ
N'04.866.65610001-42

E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavra am
se a cumpnr o presente, assinando-o na presenga de duas testemunhas abaixo, em 04 (quatro)
84emptarem de igual teor, sendo a pnmeira via para registro na Junta Comercial do Estado da Paraiba

. ;-"t

Campina Grande, 06 de Fevereiro de 20t 3
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PROCURAÇAO
OUTORGANTE:

GAMA DIESEL LTDA,
sediada na Av. Assis Chateaubriand, 1971 -Distrito Ind. â€” Campina Grande â€” PB, e filial
04.666.656/0002-23. Neste ato representado pelo seu sócio administrador André Gama da Silva, CPF:
888.369.675-15, residente na Av. Sapé, n'737 apt' 2702, Edf. Alfredo Fernandes, Manaira, CEP
58.038-381 na cidade de Joao Pessoa- PB.

OUTORGADO:

REINALDO CARLOS NAVARRO,

R+440592 SSP/PB, reside na AV. Natal; n'320, Bairro: Valentina, João Pessoa â€” P
PODERES:

Pelo presente instrumento de procuração, o Outorgante constitui o Outorgado, a quem confere amplos
poderes única e exclusivamente junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB N'
PROCESSO ADMINSTRATIVO N' 035/2018
0015/2018/2018,

especiais para representar a empresa em todas as Licitações, assinar, transigir, recorrer,
desistir, fazer acordo, oferecer lances, assinar contrato de fornecimento de produto, enfim,
praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento dessa procuração.

VALIDADE:

gosto de 2018.

04.000.30010002-23
CNPJ:
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Prefeltura Municipal de Pedras de Fogo- PB
Comissão Permanente de Licitasão

Pregão Presencial n'015/2018
Processo Administrativo n' 035/2018
Gama Diesel LTDA
CNPJ: 04.866.656/0001%2

ANEXO VI

DECLARADO DE REGULARIDADE para a Habilitacão previsto no art. 4', inciso Vil, da Lei 10.520/02

C+ponente sarna qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4', In
apto a cumpnr plenamente todos os requisitos de hablitaqão exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o
certame acima indicado

João Pessoa â€” PB, 17 de agosto de 2016.
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