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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
32.084.616/0001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
23/11/2018 

NOME EMPRESARIAL 
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  Audio  e  video  
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizaveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
85.99-6-03 - Treinamento em informática 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 
R DOUTOR HUGO FORTES 

NÚMERO 
1.169 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
14.095-260 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA 

MUNICÍPIO 
RIBEIRAO PRETO 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
GDAI@GDALCOM.BR  

TELEFONE 
(16) 3618-1648/ (16) 3965-3636 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/1112018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/10/2022 as 08:12:13 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1  
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"GDAI INDÚSTRIA .& COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI" 

2.° ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, os abaixo assinados: 

VERA MARIA LEITE DE SIQUEIRA ALMEIDA, brasileira, casada sob regime universal de bens, empresir:a. 
nascida em  hail  de Minas-MO em 16/11/1968, portadora da cédula de identidade de RG e MG-4.134.998 SSP/MG, 
expedida em 22/07/1999, e inscrita no CPF/MF n" 599.699.206-00, com endereço na Rua Atibaia,  if  594, Parque dos 
Bandeirantes, Ribeirão Preto -SP,  Cep.  14090-405: 

A empresa individual de responsabilidade limitada "GDAI INDUSTRIA & COJVIÉRCIO ELETRÔNICOS 
EIRELI", inscrita no CNPRIVIF sob o n° 32.084.616/0001-84, estabelecida na Rua Doutor [logo Fortes, n° 1.169, 
Parque Industrial Lagoinha.  Ribeirao  Preto-SP,  Cep:  14095-260, com CONTRATO SOCIAL registrado na JUCESP 
sob o n" 35630253136 em sessão de 23/11/2018, resolvem em comum acordo promover a 2° alteração e consolidação 
do contrato social mediante as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA— Do objeto social 
Acrescenta-se ao objeto social a atividade de: Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório — Cnse 77.33/0'-
00, ficando o objeto social assim descrito: "Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de periféricos 
para equipamentos de infornititica; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informát1:,a; Comércio st:acadista de equipamentos elétricos de uso pessoal o doméstico; Comércio varejista de 
material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio 
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  Audio  e  video;  Suporte técnico, manutenção e 
outros serviços em tecnologia da informação; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 
Treinamento em informática; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizaveis; 
Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na  interact;  Reparação e manutenção de 
computadores e de equipamentos periféricos, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório." 

CNAES  FISCAIS  tips 26.21/3-00, 26.22/1 -00, 47.51/2-01, 46.49/4-01, 47.42/3-00, 47.52/1-00, 47.53/9-00, 62.0911-00, 
62.01/5-01, 85.99/6-03, 62.03/1-00. 63.19/4-00. 95.11/8-00 e 77.33/1-00. 

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
"GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI" 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social, os abaixo assinados: 

VERA MARIA LEITE DE SIQUEIRA ALMEIDA, brasileira, casada sob regime universal de bens, empresaria, 
nascida em  hail  de Minas-MG em 16/11/1968, portadora da cédula de identidade de RO n° MG-4.134.998 SSP/MG, 
expedida cm 22/07/1999, e inscrita no CPF/MF V 599.699.206-00, com endereço na Rua Atibaia, n° 594, Parque dos 
Bandeirantes, Ribeirão Preto -SP,  Cep.  14090-405: 	 • 

.."1:frifit 	Oigis.alfatilta DOf Vera ttraia 	aa Oc 	.•Iterte.tda. 
Va sito 	 . 
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6 	CLAUSULA PRIMEIRA — Da denomiriaçAO-er sede 

z 
o "GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRÔNICOS EIRELI", inscrita no CNP.I/ME sob o n° 32.084.616/0001- 
d .78 	84, estabelecida na Rua Doutor Hugo Fortes, n° 1.169, Parque Industrial Lagoinha,  Ribeirao  Preto-SP,  Cep:  14095-260, 
t 

com CONTRATO SOCIAL registrado na JUCESP sob o n" 35630253136 em sessão de 23111/2018, podendo, a 
a  qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependéncias em qualquer parte do território 

o nacional, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa. 

2)(a a-) 	 CLAUSULA SEGUNDA— Do objeto social da EIRELI 10  co  
49 	O objeto social da EIRELI é "Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de periféricos para equipamentos 

ca 	 de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática: Comércio atacadista 
o 5 	de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista 
a) 	 especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
o c 	equipamentos de iudio e  video;  Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Treinamento em informática; Desenvolvimento e  
co  licenciamento de programas de computador não-castomizaveis; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
-0 8. informação na internet; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Aluguel de máquinas 

ti -8 	e equipamentos para escritório." 
c 
o 
c 	CNA ES FISCAIS  it's  26.21/3-00, 26.22/1-00, 47.51/2-01, 46.49/4-01, 47.42/3-00, 47.52/1-00, 47.53/9-00, 62.09/1-00, 

(o  co  
-o r 	 62.01/5-01, 85.99/6-03. 62.03/1-00, 63.19/4-00, 95.11/8-00 e 77.33/1-00. c co 

E g 
CLAUSULA TERCEIRA — Do prazo de duração 

§ 	A presente empresa tem seu prazo de duração por tempo indeterminado. 6.- cs,c4 
i= 
(1) 	& CLAUSULA QUARTA — Do capital social  
co 	't 
W 	(0 	0 capital é de R$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais) em moeda corrente nacional, sendo que RS 100.000,00 (Cem 
CO 

	

Z 	inil reais) já esta totalmente integralizado e o valor de RS 900.000,00 (Novecentos mil reais), serão totalmente M 	—)  
Fa  to 

	

:Da o 
	subscritas e integralizadas  _Del°  TITULAR em moeda corrente nacional ate o dia 31/12/2.050. 

C.) 	c.9 

	

-6- 	CLAUSULA QUINTA — Da responsabilidade 
R z 

(0 	 A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 2 2 *c t 	o  

	

c 	CLAUSULA SEXTA — Da administração 0- 
c, 

	

E 	A Administração da empresa caberá a titular a Srta. VERA MARIA LEITE DE SIQUEIRA ALMEIDA, podendo 
0 IN .5  
E 	o 	nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato), -0 - 

	

.5  (,) a-ca 	
com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;  

o 2 	perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, o 0)  0 
Z (1) 	 instituições financeiras e terceiros  ern  geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso uo 

c 	6 
• ca ar 

	

	nome empresarial. 
o 

O (1) 	c  
CLAUS() LA  SETIMA — Do exercício social 

.s o 	Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua 
ca  o • 1— 	administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

o 0 	cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. E 	g 
8 2  go  

-8 	6 	Panigraji) único: Nos quatro meses seguintes ao término do exereicio social, o empresário deliberara sobre as contas e 
8 t 

 
designarão administrador quando for o caso. 
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CLÁUSULA OITAVA — Da não participtigin im nutra El RELI 
Declara o titular da EIRELI, para os dcvidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa juridica 
dessa modalidade. 

CLAUSULA NONA— Do falecimento do titular 
Falecendo o empresário, a empresa continuari suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. NI° sendo 
possivel  on  inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado com base na situacão 
patrimonial da empresa, ã data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

CLAUSULA DECIMA ..- Do não impedimento 
O Administrador declare, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo. fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — Do foro 
Fica eleito o foro da sede da empresa para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

Por ser expressão da verdade, assino o presente instrumento de A to Alteraçao contratual consolidada de EIRELI, em 03 
(três) vias, de igual forma e teor. 

Ribeirão Preto-SP, 29 de Junho de 2.022. 

GDAI INIATSTRIA & COMERCIO ELETRÔNICOS EIRELI 
CNPJ nu 32.084.616/0001-84 

VERA MARIA LEITE DE SIQUEIRA ALMEIDA 
RG n'' MG-4.134.998 SSP/MG 

(TITULAR DA EIRELI) 

Pa;  
7g:Magifti(; 	aLSAVC<' 	 ,ei;$.: Os S.- 
efiile,ar  as.7,.,.,,,atot;1;... ,„,,a 	,frAnok 	 código It322-4237-FC934463E. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E h1/4  DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 
CNPJ: 32.084.616/0001-84 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 08:16:02 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/02/2023. 
Código de controle da ce idão: 229F.CB9B.FB5C.5071 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

cf) 



	

Situação Cadastral: Ativo 
	

Data da Situação Cadastral: 23/11/2018 

	

Ocorrência Fiscal: Ativa 
	

Posto Fiscal: PF-10 - RIBEIRÃO PRETO 

NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE 
APURAÇÃO 

Fabricação de equipamentos de informática 
Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 
Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 
Comercio varejista de material elétrico 
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e  video  
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
Treinamento em informática 
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

Informações  NF-e 

Data de Credenciamento como emissor de  NF- 
 24/11/2018 

e: 

Indicador de Obrigatoriedade de  NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de  NF-e: 01/12/2010 

Regime de Apuração: 

Atividades Econômicas; 

03/10/22, 08:13 	 Consulta Pública ao Cadesp 

Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS - Cadesp 

tx1 

Código de controle da consulta: f3db3640-c2ce-4c27-9f4d-f4d9bad32e95 

Estabelecimento 

IE: 797.432.050.114 

CNI33: 32.084.616/0001-84 

Nome Empresarial: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 

Nome Fantasia: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

Endereço 

Logradouro: RUA DOUTOR HUGO FORTES 

No: 1169 	 Complemento: 

CEP: 14.095-260 	 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA 

Município: RIBEIRAO PRETO 	 UF: SP 

Informações Complementares 

i Voltar 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são 

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(fmuegvvdd231dgmyux4s0v))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx 	 1/2 



03/10/22, 08:13  Consulta Pública ao Cadesp 

oponiveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com 
eles ajustadas. 

Vers5e; 4,16.0  

Secraaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

https://mvw.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(fmuegvvdd231dgmyux3qisOv))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx 	 2/2 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 32.084.616  

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 	 40032749 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 	06/10/2022 08:06:58 	 (hora de  Brasilia)  

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão esta condicionada á verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ: 32.084.616/0001-84  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 

22080220571-04 

10/08/2022 08:48:47 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 



Nome / Razão 
¡Gdai Industria 8. Comercio Eletronicos  bird  

Nome Fantasia 
Pole!  Industria & Comercie Eletronicos Eireli  

Pessoa' OFF/CNPX 
Bundica 132.084.616/0001-84 

Status' Data Adesão N° Processo Data do Status' Inscrição lmobiliãrrz 
1173699 103/08/2020  11968331945 109/01/2019 

Inscrição Municipal' 
120113179 

Data da Inscrição' 
1 	109/01/2019  

Grupo  Fiscal  
114' Services relatives a bens de  terceiros.  

Regime  
Nov. Economise 

Natureza Jut/dice 
Prestador  de Service 

Al/quota 
1 P.50% 

 

Valor (RS) Data de Enq.  Fim Estimat. 

1 

   

Recadastramento Situacão Is. Ernolu.  Subs/. Tribute.  DI.  Nomeação  Subst. Banco Preferencial 
'Banco do Brasil  roncluido ¡Estabelecido [Não Pão 1 	 

Emite Nota Eletrônica 
ISim 

Ot Fim Emissão Nota Eletrônica Permite Desconto/Abatimento 
ISim 

Dl. Inicio Emissão Nota Eletrônica 

Optante Simples Nacional 
Pão  

Optante MEI 
1 1Não  

Habilitado para Inteqraceo 
1 	[Ambiento de Producão  

03/10/22, 08:14  Impressão 

 

Prefeitura Municipal de  Ribeirao  Preto - SP 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Fiscalização Fezenderia  

 

Impresser,  de Fiche Cadastral 
Pagina .1 de I 

Vera Maria Leite de Siquetra Almeida - 03/10/2022 0514 04 
Sistema Note Contra/St 

Impressão de Ficha Cadastral 

Cadastro Preliminar 

Situação Cadastral 

Endereço' Cidade' Bairro' 

[Rua Doutor Hugo Fortes 1 	'Ribeirao  Preto 1 	1Parque Industrial Lagoinha 	 I  

UP' 	CEP' Numero-  omplemento Fone Fax 
1SP 	7 	114095260 1 	F1169 	1 L I 	[116/36181640 1 	III 	 1 

E-Mail Home Page  
bdal@gdai.com.br   I 	1  1 

-) - 	- 	- 

Endereco.  Cidade'  Bain°.  
'Rua  Doutor  Hugo Fortes I 'Ribeirao Preto I  [Parque  Industrial  Lagoinha  I 

UP' 	CEP'  Número.  Complemento Fone  Fax 

OP 	I 	114095260 1 [169 	1 L  I IL16) 36181648 1 	II) 1 

E-Mail Home Page 
19  dai@gdai.co  m.br  I 	I-  1 

CNAE Principal 

CNAE 
12621300  

Atividade 
Fabricação de equipamentos de informática 

Grupo 
Fabricação de equipamentos de informáfica e penféricos 

Código Atividade Grupo 
2622100 Fabricacão de periféricos para equipamentos de informatica Fabricação de equipamentos de inforrnatica e periféricos 
4649401 Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico Comércio atacadista de produtos de consume não-alimentar 
4742300 Comércio varejista de material elétrico Comercio varejista de material de construceo 

4751201 Comércio varejista especializado de eguipamentoS e suprimentos de informatica 
Comercio varejista de equipamentos de informática e comunicação: equipamentos e artigos  deuce  
domestico 

4752100 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
Comércio varejista de equipamentos de informátioa e comunicação( equipamentos e artigos de use 
domestico 

4753900 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  audio  e  video  
Comercio varejista de equipamentos de informatica e comunicação equipamentos e artigos de use  
domestic°  

6201501 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Atividades dos  services  de tecnologia da informação 

6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador neo-custornizAveis Atividades dos  services  de tecnologia da informação 

6209100 Suporte técnico. manutenceo e outros servicos em tecnologia da informacão Atividades dos  services  de tecnologia da informacão 

6319400  Portals,  provedores de conteúdo e outros  Services  de inforrnacão na  Internet  Tratamento de dados hospedaqem na  Internet  e outras atividades relacionadas 

8599603 Treinamento em informatica Outras atividades de ensino 
9511800  Reparacão e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Reparecao e manutenção de equipamentos de informatica e comunicação 

-... 	a 	. 

Codigo' Atividade' Grupe' Vig. Inicial Vig. Final Atividade 
Principal' 

140118 Conserto. Restauracao de Computadores e Similares 14- Serviços relativos a bens de terceiros. 09/01/2019 X 

10400 Elaboracao de Programas de Computadores, Inclusive de Jogos Eletronicos. 01- Serviços de informática e congéneres. 09/01/2019 

10500 Licenciamento ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao. 01 - Serviços de informetica e congéneres. 09/01/2019 

10700 Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao. Configuracao 01 - Serviços de informetica e congéneres. 09/01/2019 

10802 
Provedor de  Internet  Disponibilização. Sem Cessão  Definitive,  de Conteúdos de  Audio, Video,  Imagem e 
Text°  Por Meio da  Internet.  Respeitada A Imunidade de 

01 -  Services  de informatica e congéneres 09/01/2019  

80207 Treinamento, Instrucao no  Area  de Informatica. 

08- Serviços de educação, ensino, orientação 
pedagógica e educacional. instrução. 

treinamento e avaliação pessoal de qualquer 
grau ou natureza. 

09/01/2019 
 

3720300 Comercio de Pecas e Aparelhos Eletricos e Eletronicos Comércio 09/01/2019 

3720400 Comercio de Computadores e Suprimentos Para Informatica Comercio 09/01/2019 

3730000 Comercio de Materiais Eletricos Comércio 09/01/2019 

3730100 Comercio  Equip  Telefonico, Telecomun. /rediocornun. e Acessonos Comércio 09/01/2019 

3880100 .à.  ornercio de Eletrodomesticos Comercio 09/01/2019 
...111 

3991200  Industria de Materiais Eletricos, Comunicacao e Outros Indústria 09/01/2019 

Classificação do Contribuinte 

Grgao de Registro 

Nome N° do Registre Dia do Registro Estadual PIS/PASEP  Cad.  Contribuinte  Grafica 
red 

 

      

INão 

 

Outras Inforinecões 

Natureza da Operação 

 

Natureza da Operacão Lei/Decreto/Observaçâo Viq. Inicial Vig. Final  

Tributacão no municipio Natureza padrão 09/01/2019 

 

Pessoas Autorizadas 

CPF 
599.699.206-00 

Nome 
Vera Mana Leite de Siqueira Almeida 

Cargo 
Socio 

Vig. Inicial 
09/01/2019 

Vic:). Final  Ativo 

      

Competencias Enquadradas como Simples Nacional  

Competencies  Enquadradas como MEI 

1/1 



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Secretaria Municipal da Fazenda 

www.ribeiraopreto.sp.gov.br  

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br  

CND 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA) 

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO 

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, 
consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta 
débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários - ISS, Taxa de Funcionamento e 
Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários - IPTU, não consta débito, de 
titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. 
Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É 
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados 
pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida 
Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais. 

Empresa: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 

CNPJ/CPF: 32.084.616/0001-84 

Inscrição Municipal: 20113175 

Situação Cadastral: Ativa 

Certidão emitida eletronicamente com base no  art.  81-A da Lei 2.415/70. 

Validade: 180 dias 

Legitimidade verificável na  Internet  - www.ribeiraopreto.sp.gov.br  
pelo prazo de 180 dias. 

Emitida As 08:21h do dia 10/10/2022 - Código de controle: 3121543 



07/10/22, 08:23 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	32.084.616/0001-84 

Razão Social:GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 

Endereço: 	R DOUTOR HUGO FORTES 1169 / PARQUE IND LAGOINHA / RIBEIRAO 
PRETO / SP / 14095-260 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:01/10/2022 a 30/10/2022  

Certificação Número: 2022100102012048909176 

Informação obtida em 07/10/2022 08:23:07 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 	 1/1 



rienEP 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 32.084.616/0001-84 
Certidão n°: 34525454/2022 

Expedição: 13/10/2022, As 08:41:20 
Validade: 11/04/2023 J/180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.084.616/0001-84, NA() CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A. verificação de sua 
autenticidade no portal. do Tribunal Superior do Trabalho na  

Internet  (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



03/10/2022 	0060802775  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CiVEIS 

CERTIDÃO N°: 832300 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no  site  do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Civeis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DA FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
02/10/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 32.084.616/0001-84, conforme 
indicação constante do pedido de certidão.*********************************************************"*"** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor (a).  Sao  apontados os feitos com situação em tramitação já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do 
Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI n° 22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1a Instancia, mesmo que estejam em 
Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes a matriz e as 
filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do 
nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

Esta certidão s6 tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

Sao Paulo, 3 de  outubro  de 2022. 

PEDIDO N°: 
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03/10/2022 	0060802809 
-11411= 

PODER JUDICIÁRIO 
smi 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CiVEIS 

CERTIDÃO N°: 933373 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderã ser confirmada pela internet no  site  do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E Diok FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES 
CiVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) 
anos anteriores a 02/10/2022, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ' 

GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 32.084.616/0001-84, conforme 
indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

A seguinte  

TEODORO SANPAIO 
Foro de Teodoro Sampadd - Vara Unica. Processq: 1001990-05.2022.8.26.0627. Ação: 

Embargos a Execução. Assunto: Inexequibilidade do Titulo / Inexigibilidade da 
Obrigação. Data: 27/07/2022. Embargte: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA 
PAULISTA.********************w*********.**wwww*****A.******** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema 
informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI n.° 22/2019. 

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na  la  Instância, mesmo que estejam em 
grau de recurso, e não aponta os processos distribuidos há mais de 10 anos da data limite, ainda 
que estejam em andamento. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência 
dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da 
certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

Esta certidão s6 tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 6 de outubro de 2022. 

                

PEDIDO N°:  

        

II 

     

II  

              



 

IND  STRIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE — SP 

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL N° 0062/2022 

PROCESSO N° 0165/2022 

OBJETO: AQUISIÇÕES DE PEÇAS, LICENÇA AUTOCAD  AEC COLLECTION  E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

DECLARAÇÕES CONJUNTAS  

A empresa GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELL inscrita no CNRI n° 32.084.616/0001-84. Inscrição Estadual n° 

797.432.050.114. Inscrição Municipal n°20113175. com  sede na Rua Doutor Hugo Fortes N' 1169. Bairro Parque Industrial Lagoinha. CEP: 14.095-

260 na cidade de  Ribeirao  Preto/SP. Telefone para contato (16) 3618-1648,  E-mail:  licitacaot.gdai.corn.br. por intermédio de seu procurador. o 

Sr. Carlos Alberto Fernandes. brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.° 15411631. e do CPF n.° 046.205.788-78. DECLARA, sob as 

penas da Lei: 

• interessada em participar do processo de licitação em referência. DECLARA, a quem interessar possa e para os devidos fins administrativos. 

também sob as penas da lei, nos termos do  art.  40. inciso VII. da Lei n° 10.520/2002. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no Edital que rege o certame acima indicado. 

• para os fins do disposto no inciso XXXIII do  art.  70  da Constituição Federal. que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno. 

perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. a partir dos quatorze anos de 

idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do  art.  27 da Lei n° 8.666/93. acrescida pela Lei n° 9.854/99. encontrando-se. a " im. em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos. na  condição de aprendiz ( X ). 

• para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo liittório. 

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

• que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder 

público. 

• que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados. servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação, nos termos do inciso  III,  do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

• não ter recebido do Grgdo solicitante ou de qualquer outra entidade da Administração Direta ou Indireta, em âmbito Federal. Estadual e 

Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido 

GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 
CNRI N°32.084.616/0001-84 / I.E: 797.432.050.114 / I.M: 20113175 
Rua Doutor Hugo Fortes N° 1169, Bairro Parque Industrial Lagoinha. CEP: 14.095-260.  Ribeirao  Preto/SP 
Telefones: (16) 3618-1648 e (16) 3965-3636  
SAC:  0800 729 9523 /  E-mail:  saei4arantiaclientemet .  
E-mail:  licitacaore.:a-dal.com.br adaVii::edai.com.br 

CA 



declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a Administração Federal. Estadual e Municipal. 

• que cumpre todos os requisitos de habilitação para o presente pregão. 

• que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos. 

• que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado. observando o disposto nos incisos Ill e IV 

do  art.  10  e no inciso  III  do  art.  5' da Constituição Federal. 

• para fins de atendimento ao que consta do edital do respectivo Pregão Presencial do Orgão solicitante, que tomou conhecimento do Edital e de 

todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob 

as penas da Lei. 

• para efeito de participação no processo licitatorio do Pregão Presencial do Orgdo solicitante, que não possui sócio. cotista ou dirigente que seja 

servidor do Órgão solicitante, ou cônjuge. companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo até o terceiro grau ou por afinidade. de 

servidor público do Orgdo solicitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança. pregoeiro ou autoridade ligada a. contratação. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Rirão Preto/SP. 19 de Outubro de 2022. 

IL-ck-yadi 
Procurador CarYos Alberto Fernandes 

RG: 15411631 

CPF: 046.205.788-78 

GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRON1COS EIRELI 
CNPJ N°32.084.616/0001-84 / I.E: 797.432.050.114 / I.M: 20113175 
Rua Doutor Hugo Fortes N° 1169, Bairro Parque Industrial Lauoinha, CEP: 14.095-260. Ribeirão Preto/SP 
Telefones: (16) 3618-1648 e (16) 3965-3636  
SAC:  0800 729 9523 /  E-mail:  sacrii4larantinclieme.net   
E-mail:  licitacao(iimdai.com.br  / gclairiOdai.com.br  
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Ribeirao Preto/SP, 19 de  Outubro  de 2022. 
'  

STRIA  
Dados da Empresa: 

Razão Social: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI  

CNN:  32.084.616/0001-84 

Inscrição Estadual: 797.432.050.114- Inscrição Municipal: 20113175 

Ramo de Atividade: Informática 

Endereço: Rua Doutor Hugo Fortes N° 1169. Bairro Parque Industrial Lagoinha. CEP: 14.095-260.  Ribeirao  Preto/SP 

Telefones: (16) 3618-16481(16) 3965-3636  

E-mail  para envio de documentação: licitacao04dai.com.br  I gdair.i6Idai.com.br  

E-mail  para envio de Contratos e Empenhos: contratos(tigdai.com.br   

Contato para garantia: sac@garantiacliente.net  

Dados da responsável que assinará o contrato ou ata de registro de preços: 

Nome: Vera Maria Leite de Siqueira Almeida 

Nacionalidade: Brasileira. Estado Civil: Casada 

Cargo: Proprietária/Representante legal 

RG: MG-4.134.998. Órgão expedidor: SSP/MG. CPF: 599.699.206-00. Data de nascimento: 16/1 1 / 1 968 

Endereço Residencial: Rua Atibaia. 594. Parque dos Bandeirantes. CEP: 14090-405.  Ribeirao  Preto/SP 

Institucional: adai:Vgdai.com.br e contratosid.adai.com.br  

Pessoal: vera-siqueiradgclai.corn.br  

Dados bancários: 

Banco do Brasil. Agencia: 3235-2. Conta corrente: 33187-2 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.  

Procurador CarlOs Alberto Fernandes 

RG: 15411631 

CPF: 046.205.788-78 

GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 
CNR1N" 32.084.616/0001-84 / I.E: 797.432.050.114 / I.M: 20113175 

Rua Doutor Hugo Fortes N° 1169, Bairro Parque Industrial Lagoinha. CEP: 14.095-260  Ribeirao  Preto/SP 

Telefones: (16) 3618-1648 e (16) 3965-3636  

SAC:  0800 729 9523 /  E-mail:  sacrirl:garantiaeliente.net  
E-mail:  licitapofibada.i.com.br  / adairii).gdatcom.br 
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