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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58q30-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 	
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
- ';tado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

notariais e registrais, assim, cada Selo Digital zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
)t'1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedorialjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CANAÃ CONSULTORIA LTDA - ME 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CANAÃ 
CONSULTORIA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/01/2019 09:04:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CANAÃ CONSULTORIA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.nolbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1144513 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/01/2020 08:58:50 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 92760401190851240765-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b44ce73670806fef335d101ecb785b76018e26ffec4b5851ce08e41bd8b19f458f8895f0da0edf4dada68d801c5f92 
d804d757e4a8455d395f9234ef5808199a3 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
tado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código Único (por exemplo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASelo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CANAÃ CONSULTORIA LTDA - ME 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CANAÃ 
CONSULTORIA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/10/2018 15:22:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CANAÃ CONSULTORIA LTDA. ME ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1096907 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 16/10/2019 14:59:23 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 92761610181455430948-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ Ni' 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd6336f4280c73679a9575edc60b5751051af43177569bd7ce22b19d9861d5d35f8895f0da0edf4dada68d801c5f 
92d80321b479cfb04766642a08cca79492dea 

https://autdigitalazevedobastos.notbr/home/comprovante/92761610181455430948 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRI MENTO AOS REQUI SI TOS DE HABI LI TAÇÃO 

A PREFEI TURA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO -  BA 

PREGÃO PRESENCI AL. NP. 0 0 6 / 2 0 1 9  

A CANAÃ CONSULTORI A LTDA-ME, inscrita no CNPJ/ MF sob o n°  24.448.130/ 0001-50, 

sediada na AV. ANTONI O ROCHA DA SI LVA, 1555, CENTRO, PRESI DENTE TANCREDO 

NEVES-BA, DECLARA, em  atendim ento ao previsto no edital do refer ido pregão, e sob as 

penas da lei, de que atende todas as exigências de HABI LI TAÇÃO cont idas no refer ido 

Edital e que cum prim os plenam ente os requisitos de habilitação exigidos para 

part icipação no presente certame. Estabelecidos no presente edital, c7 e da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

PRES. TANC. NEVES BA, 25 DE JULHO DE 2019 

pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALt 

G 	 ça vcs Ci; ve 
goeiro 

CANAÂ CONSULTORI A LTDA ME 

CNPJ: 2 4 .4 4 8 .1 3 0 / 0 0 0 1 - 5 0  

4,t4,1 
JosA Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 

CANAÃ CONSULTORI A LTDA -  ME 

Praça Antonio Rocha da Silva, 1555-  Cent ro, Pres. Tan. Neves-Ba 

TEL.:  (73)  3540-1058. CNPJ -  24.448.130/ 0001-50. CEP -  45.416-000 
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‘ JOba e Porei a Sa0tOG 
MEMBRO DA COM. 

DE SIMÕES 
aula 

copa 
CANAÃ CONSULTORIA LTDA - ME 

Praça Antonio Rocha da Silva, 1555- Centro, Pres. Tan. Neves-Ba 

TEL.: (73) 3540-1058. CNPJ - 24.448.130/0001-50. CEP - 45.416-000 

C 

CANAÃ CONSULTORIA LTDA - ME 
CNPJ: 24.448.130// 1-50 

Gonsultorict e TrcInspories 
C) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 3  9 8 1 5 2 - 6 6 5 0  

CANAÃ CONSULTORIA LTDA-ME 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA. 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL 006/2019 

A CANAÃ CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 24.448.130/0001-50, sediada 

na AV. ANTONIO ROCHA DA SILVA, 1555, CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) JOSENILDO SOUZA DE JESUS, portador(a) da 

Carteira de Identidade n2  0825984602, e do CPF/MF n2 996.152.075-00, declara que sua 

empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração, Federal, 

Distrital, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 

da Lei 8.666/93, e que não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com 

qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta 

ou indireta 

PRES. TANC. NEVES BA, 25 DE JULHO DE 2019 
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CANAÃ CONSULTORI A LTDA -  ME 

Praça Antonio Rocha da Silva, 1555- Centna, Pres. Tan. Neves-Ba 

TEL.: (73) 3540-1058. CNPJ - 24.448.130/0001-50. CEP - 45.416-000 

CWARA MUNICIP 

Elder Cele e Paula 

COPEL 

Jur.:Ar çalvcs 
goeiro 

CANAÂ CONSULTORI A LTDA - ME 

CNPJ: 24.448.130/ 0001-50 

Cc• nsultorfo 8 Transportes 
ÇD 73 98152-5650 

CANAÃ CONSULTORI A LTDA-ME 

DECLARAÇÃO DE MI CRO EMPRESA 

A PREFEI TURA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO - BA. 

SETOR DE LI CI TAÇÃO E CONTRATO 

PREGÃO PRESENCI AL 006/ 2019 

A CANAÃ CONSULTORI A LTDA-ME, inscrita no CNPJ/ MF sob o nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2  24.448.130/ 0001-50, sediada 

na AV. ANTONI O ROCHA DA SI LVA, 1555, CENTRO, PRESI DENTE TANCREDO NEVES-BA, por 

intermédio de seu representante legal o Sr JOSENI LDO SOUZA DE JESUS, portador da Carteira 

de I dentidade n2 0825984602 e do CPF n2 996.152.075-00, declara, sob as penas da lei e sem 

prejuízo das penalidades previstas neste edital, que é "microempresa ou empresa de pequeno 

porte", nos termos do enquadramento previsto a Lei Complementar n2 123 de 14 de dezembro 

de 2006, que conhece na íntegra, e está, portanto, apta a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no referido pregão presencial. 

PRES. TANC. NEVES BA, 006 DE JULHO DE 2019 

Josa Pereira Santos 

MEMBRO DA COM. 



PRES. TANC. NEVES BA, 25 DE JULHO DE 2019 

Jose Pereira Santos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MEMBRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA CM 

CANAÃ CONSULTORIA LTDA — ME 

CNPJ: 24.448.130/0001-50 

CWARAMUN1CIP rSIMÕES FILHO 
Elder Celesti o d 

MemtÁ OPEL 

çalvcs Cilvn 
°eira 

G 

CANAÃ CONSULTORIA LTDA - ME 

Praça Antonio Rocha da Silva, 1555— Centro, Pres. Tan. Neves-Ba 

TEL.: (73) 3540-1058. CNPJ -24.448.130/0001-50. CEP - 45.416-000 

00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,   

.1111% eim iem e  

Consultor ia e Transportes 
0, 73 98152-6650 

CANAÃ CONSULTORIA LTDA-ME 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR , 

A PREFEI TURA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO - BA. 

SETOR DE LI CI TAÇÃO E CONTRATO 

PREGÃO PRESENCI AL 006/ 2019 

A CANAÃ CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  24.448.130/0001-50, sediada 

na AV. ANTONIO ROCHA DA SILVA, 1555, CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) JOSENILDO SOUZA DE JESUS, portador(a) da 

Carteira de Identidade n2  0825984602, e do CPF/MF n2  996.152.075-00, DECLARA, para fins do 

disposto o inciso V do art. 27 da Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 

9.854, de 27 de outubro de 1999, Inc. XXXI I I  — do Art. 7° da Constituição Federal proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 

20, de 1998) assim, esta Empresa afirma que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalva 

empregabilidade de menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
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CANAÃ CONSULTORI A LTDA — ME 

CNPJ:  2 48.130/ 0001-50 

CANAÃ CONSULTORI A LTDA -  ME 

Praça Antonio Rocha da Silva, 1555— Cent ro, Pres. Tan. Neves-Ba 

TEL.:  (73)  3540-1058. CNPJ -  24.448.130/ 0001-50. CEP -  45.416-000 

dm ARA MUNICIPAL 

Elder Ceiest in 
Me OPE 

4 Mk 1 "40 1 ‘. 
Josee Pereira Santos 

MEMBRO DA COMI ,. 

nçaivrà Crdvn 
goeiro 

MOES FILHO 

pk\  

des. 

Consultor ia e Trcyrisportes 
C)73 98152-6550 

CANAÃ CONSULTORI A LTDA-ME 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

A PREFEI TURA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO -  BA. 

SETOR DE LI CI TAÇÃO E CONTRATO 

PREGÃO PRESENCI AL 0 0 6 / 2 0 1 9  

A CANAÃ CONSULTORI A LTDA-ME, inscrita no CNPJ/ MF sob o n2  24.448.130/ 0001-50, sediada na AV. 

ANTONI O ROCHA DA SI LVA, 1555, CENTRO, PRESI DENTE TANCREDO NEVES-BA, por intermédio de seu 

representante legal, o(a)  Sr(a)  JOSENI LDO SOUZA DE JESUS, portador(a)  da Carteira de I dent idade n2 

0825984602, e do CPF/ MF n2  996.152.075-00, DECLARA, para os fins de direito, que não possui qualquer 

fato superveniente impedit ivo de se habilitar, licitar ou cadast rar, na forma do inciso V do art . 27 da Lei 

n.2 8.666/ 93, comprometendo-me ainda a manter atualizado a Cert idão Negat iva de Débito perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive I NSS e FGTS, e Cert idão Trabalhista. 

PRES. TANC. NEVES BA, 25 DE JULHO DE 2019 



CANAÃ CONSULTORIA LTDA - ME 

CNPJ: 24.448.130/0001-50 

CANAÃ CONSULTORI A LTDA -  ME 

Praça Antonio Rocha da Silva, 1555-  Cent ro, Pres. Tan. Neves-Ba 

TEL.:  

411 41 r.à,,•
ereira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASantos 

MEMBRO DA COMI. 

3541-1058. CNPJ -  24.448.130/ 0001-50. CEP -  45.416-000 
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G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	çávcs Cif vn 
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Gc• nsultc) r ia Trcinsportes 
C) 73 98152-6650 

CANAÃ CONSULTORI A LTDA-ME 

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA I NDEPENDENTE 

A PREFEI TURA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO -  BA. 

SETOR DE LI CI TAÇÃO E CONTRATO 

PREGÃO PRESENCI AL 0 0 6 / 2 0 1 9  

A CANAA CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o na 24.448.130/0001-50, sediada na PÇ. ANTONIO ROCHA DA SILVA, 

1555, CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA, DECLARA 

a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa XXXXX)000< , e que o conteúdo da proposta anexa não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato desta licitação na modalidade Pregão Presencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da licitação, na modalidade Pregão Presencial por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de 

fato licitação, na modalidade Pregão Presencial quanto a participar ou não da referida licitação; 

que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, na modalidade Pregão Presencial antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido 

de qualquer integrante desta prefeitura, antes da abertura oficial das propostas; e 

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

PRES. TANC. NEVES BA, 25 DE JULHO DE 2019 
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CANAÃ CONSULTORI A LTDA-ME 

DECLARAÇÃO DE I NEXI STÊNCI A DE VI NCULO A SERVI DOR PUBLI CO 

A PREFEI TURA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO -  BA. 

SETOR DE LI CI TAÇÃO E CONTRATO 

PREGÃO PRESENCI AL 0 0 6 / 2 0 1 9  

A CANAÃ CONSULTORI A LTDA-ME, inscrita no CNPJ/ MF sob o n2  24.448.130/ 0001-50, sediada na AV. 

ANTONI O ROCHA DA SI LVA, 1555, CENTRO, PRESI DENTE TANCREDO NEVES-BA, por interm édio de seu 

representante legal, o(a)  Sr(a)  JOSENI LDO SOUZA DE JESUS, portador(a)  da Carteira de I dent idade n2 

0825984602, e do CPF/ MF n2 996.152.075-00, DECLARA 

SOB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAS PENAS DA LEI, PARA OS FINS REQUERIDOS NO INCISO III, DO 
ARTIGO 9-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9- DA LEI NP 8.666/93, QUE NÃO POSSUI EM QUADRO DE 
EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 
CONTRATA= EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRA 
OU TOMADA DE DECISÃO. 

PRES. TANC. NEVES BA, 25 DE JULHO DE 2019 

CANAÃ CONSULTORI A LTDA — ME 

CNPJ:  24.448.130/ 0001-50 

, 

Mk 
Jose Pereira Santos 

MEMBRO DA COM. 

CANAÃ CONSULTORI A LTDA -  ME 

Praça Antonio Rocha da Silva, 1555— Cent ro, Pres. Tan. Neves-Ba 

TEL.:  (73)  3540-1058. CNPJ -  24.448.130/ 0001-50. CEP -  45.416-000 



JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANI A 

SECRETARI A DE DESENVOLVI MENTO ECONÔMI CO 

JUNTA COMERCI AL DO ESTADO DA BANI A 

CERTI DÃO SI MPLI FI CADA DI GI TAL 

1111111111111111111111111111111E 

196267714 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	CANAÃ CONSULTORI A LTDA 

Natureza Jurídica: 	SOCI EDADE EMPRESÁRI A LI MI TADA 

NI RE(sede)  

29204291199 

CNPJ 

24.448.130/ 0001-50 

Arouivamento do ato 
Constituitivo 

23/ 03/ 2016 

I nicio da atividade 

23/ 03/ 2016 

Endereco: 
PRACA ANTONI O ROCHA SI LVA, 1555, CENTRO, PRESI DENTE TANCREDO NEVES, BA- CEP: 45416000 

OBJETO SOCI AL 

ATI VI DADES DE CONSULTORI A EM GESTÃO EMPRESARI AL, EXCETO CONSULTORI A TÉCNI CA ESPECI FI CA 

ATI VI DADES DE ADMI NI STRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMI SSÃO 

CONSULTORI A EM TECNOLOGI A DA I NFORMAÇÃO 

ATI VI DADES DE I NTERMEDI AÇÃO E AGENCI AMENTO DE SERVI ÇOS E NEGÓCI OS, EXCETO I MOBI LI ÁRI OS 

roNSULTORI A EM PUBLI CI DADE 

NCI AS DE PUBLI CI DADE 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEI S SEM CONDUTOR 

SERVI ÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEI ROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEI S COM MOTORI STA 

COLETA DE RESÍ DUOS NÃO-PERI GOSOS 

ATI VI DADES DE APOI O À EDUCAÇÃO, EXCETO CAI XAS ESCOLARES 

PESQUI SAS DE MERCADO E DE OPI NI ÃO PÚBLI CA 

OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

TRANSPORTE ESCOLAR 

TREI NAMENTO EM DESENVOLVI MENTO PROFI SSI ONAL E GERENCI AL 

SERVI ÇOS DE ORGANI ZAÇÃO DE FEI RAS, CONGRESSOS, EXPOSI ÇÕES E FESTAS 

.. 

CAPI TAL SOCI AL PORTE PRAZO DE DUCÁC O 

R$ 400,000.00 

QUATROCENTOS MI L REAI S 

Capital integralizado: 

R$ 400,000.00 

QUATROCENTOS MI L REAI S 

Microempresa 
/  

)00000(  

/  	. 
- ....„, 

QUADRO• SÓCI OS E ADMI NI STRADORES 

Nome/ CPF Participação R$ Cond./ Administrador Término do mandato 

MURI LO DOS SANTOS SOUZA 

055.083.245-93 

200,000.00 SOCI O XX/ XX/ )000(  

JOSENI LDO SOUZA DE JESUS 

996.152.075-00 

200,000.00 SÓCI O/ ADMI NI STRADOR XX/ XX/ )00(X 

ÚLTI MO ARQUI VAMENTO SI TUAÇÃO STATUS 	\ - - I  

Data 	 Número 

21/ 06/ 2017 	 97673406 
REGI STRO ATI VO Sem Status 

Ato: 	002 -  ALTERAÇÃO 

Evento: 	021 -  ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARI AL)  

c 

' FI LI AL(AI S)  NESTA UNI DADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NI RE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 

Endereço: 	XXXXXX 

1 

A AUTENTI CI DADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERI FI CADA EM http:/ / rir  n.juceb,.ba.gov.br/ autenticacaodo 

CONTROLE: 8268446364356 CPF SOLI CI TANTE: 649. 73.055-49 NI RE: 29204Y. 199 	TI DA: 05/ 07/ 2019 PROTO 

$' •  
osa 

ME 

ereira Santoz. 

BRO DA COPEL 

mentos/ autenticacao.aspx 
O: 196267714 ex,  
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EMPRESA  
Nome Empresarial CANA/3k CONSULTORIA LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

    

NIRE(sede) 

29204291199 

CNPJ 

24.448.130/0001-50 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
23/03/2016 

Inicio da atividade 

23/03/2016 

    

    

Endereco: 
PRAGA ANTONIO ROCHA SILVA, 1555, CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BA- CEP: 45416000 

bservaeao 

stinu de Paula 
o / COPE'. 

Zu:Cir G 
pr4joer0 

tvc 	CUv 	CÂMARA MUN1C 
a s 	r. 

11#, 

JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

SALVADOR - BA, 5 de Julho de 2019 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

página: 2/2 
196267714 

111111111111111111111111111111 1111 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICAI', 
CONTROLE: 8268446364356 CPF SOLICITANTE: 649.373.055-4À 

J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA‘4   '4‘ererra‘  Santos 
ME BRO DA COPEL 

RE: 2 04291199 EMITIDA: 05/07/2019 PRO o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4  OLO: 196267714 
EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacao  umentos/autenticacao.aspx 

940' 



CÂMARA MUNICIP 
Oder Cel e Paula 

OPEL 

•• 	• E MPRE SÁ  ......... 	. 	. 	 , 	........ 	. 	. 	. . ... . 	. 
CONSTRUTORA LTDA PP 

CNPInO7265628WU01-6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.. .. 

• •:.; 	• 	 . 
i& o 22O3/ 1982 solteiro 

empresário CPP n' 004 651 175-03, Carteira d identidade i 0'1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA423t5 12' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÕrgo E xpedidor 
BA 

 
. domiciliado na Rua Agripino Fonloura, 67 

Bela Vista. ás.  	"  • 

...M3LICZGE IDR FE RRE IRA:. •••CTONIE .. 

casada em comunho parcial de bens, empresária. CPF n° 027 80961 5-R9 carteira de 
tdentidade n° 1276361378. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓrgo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAExpedidor Si.erctana de Segurança Pubbça,BA. residente e 
domiciliada na Rua Agripino Fontotira, 67 casas  Bela Vista, Baixa GrandefBA, CEP 44620- 
4.:0.9.;..141.01,,. 	 • • 	 • 	" 	 • 	• 

S'400... da Sociedade empnasérta t(plj.fr.14/1. dc nome empresarial PROSSE GuiR 
.JMPRE E ND1MFNTOS. E. CONSTRUrORA... LFIs....)A  EPP registrada JcgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalmcnte

contTato social devidamente arquivado ncsta 3 unta Comrcnal do Estado da Bahia sob NIRE n° 
 

29204 156933 com sede RuLGetuho Vargas ° 3 Sala 2 Centro, Baixa Grandelf3A CE I' 
44 620-000 &vidameo'te inscrita no Cadastro Nacional de PCSSCa Jtiridica/MP sob o n° 
07 265 628/ 0001-68 cldiberain de pleno e comum acordo ajustarem a presente aIIeraçoe 

" 

	

	 2002,;•...mediante as ixrndiçõcs 
estabelecidas nas cláusulas seguintes 

TO SOCIAL 

CLAUSULA PRiMEiRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto 

traiisporle escolar, atividade dc limpeza de ruas coleta de residuos no pe'rigosos locaç5o de 
automóveis sem condutor, obras de terraplenagem, • 

interestadual
calcadas, aJigue) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde inaqu iøés e equipanientos para construç4o sem operador, exceto andaimes, 

...•••• 
serviços 	46 passageiros, com 

interestadual 
 transporte rodos táno dc cargas 

a riç..49 o

de barragens e represas para feração de energia elétrica, obras de fundaçes aluguel de 

de azulejos e pisos fabricaçio de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAartefatos de cernttca e barro cozido para uso n.i çonstriço 
exceto azulejos e pisos xtraçao de arfila e o heneficiamento associado, transporte rodoviario 
coletivo de passageiros com itinerano fixo, intermurucipal em região metropolitana, constnio 

.•\ 	• 
maquinas e equipamentos agrícolas sem opt.rador, 1uLiç.o de mo de obra tctnponria 

.e•itigrarige:.'PPgi...g:Ni.,: - 	- ge.9.4à4k....40ii.i..04 *de, 

contratação de mão do obra e fornecimento de equipamento com condutor, serviços dt. operação 
e fornccuncnto di. equipamentos para transportes e elevação  de cargas e pessoas para uso em 
obras coleta de 	 "reqiduos 

..
perigosos•  

R.eq 8t700000385073 

Nome da empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOSECONSTRUTORALTDA EPP NiRE 29204156933 • 
E ste 	 spx . 	 . 	 . 

. 	 • 	. 	 • Chanceiaill 

 
E sta cópia foi autentkada digitalmente e assinada em 1752017 
por Hélio Portela Ramos 	cretáflo Geral 	 'Ç,7 " Til• 

Jás e ereira Santos 
ME MBRO DA COPEL 
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.W4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE'... 
EMPRESÁRI A LIMITADA PSSWT...rtit.É.MPRnN.0110t:S'''(' :t • 

....Up.rSTR1JORÁ:•:V.p4 

CNPJ •• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• • 	.2. •• ;:.•• 	••••:'",ã:'• • 
• 	 " 

, 	. 	 _ . 	 . 	 • 	 . E— _ 	. 	 . 	• . . • 	. 	. • 	. 	. 
• 	• • 

"   
:910.1. .0/9.9..•,::,:atidáiteg..ile :.44siCi.. 	 . 	,antcrionncnte 
02$,.41/02:::•ét..4:1[1,:.dê:•mtifig-oxiyie:.i.k,•rpãssogêit.:;ró)áik::f..e.Éitito.iteivêiã.õid:;.fficgõtát,Ét•:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  • 	. 	•.;• 

	

" 	 • .• • .• 	• • . 	 . 	.  
4930-2/02 transportc rodo VL& 1 O de canja, exceto produtos pengosos e mudanças mterinumcipal, 

. 	. 	• 	. 	• 
,4.934;1/0.3.•••,'..tiáhsOdri&indrit'látiià•dê:píodiitãp9tigéso's; 

r-7312,..01.00,:áçodEl•é•ntsètilià4tc• _ • 
• " 

7111-0/00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- locação de aalomóvcts  sem  tóhogtõt- . .  

:'[..77322/01'1,• operador exceto andaImes   	.construção sem 

1fl29-0/00 -  atividades de limpeza nâo especificadas anteriormente  
* 	•  

4922-1/01 -  transporte rodoviario coletivo de passageiros, com itinerário fio, intennuntcipal, 
: 	. 

. 

4 9 2 1 - 3 / 0 2  - t ransporte rodoviário coletivo de passageiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcom ituter lino fixo inlermunicipal 

1  em rego metropolitana  ".• ...." 	• 	"- • • " ".... 	

.•• 

.:".081.040/.07.2.,:-.extr.4a.o.,&milw.bendtkiárn'e'ritii:,Ás•qéiádáç.:•: • . 
I .421.:71.01-4ritiii4ttffo1de.,..aixiilèjOse.Ãi•iSo$•••• 

:2342M4:',:,...fab.jj'0,100.:O11-efáte.áde:teOrniO4".e.'..0.ro'.•!c.0t106::.P.ega '40 
aiukjos e pisos. 	• 

:'360041.0.2. 	 . . 	 . 	. . 
••• 	• '• 	• 	r 	• • 	• 

•„,... . , 	 ...,.......  
:412 .: 	- construçïio.... e.cdificio. r.. 	. 	. 	. 

	

. 	. 	* 	 .  
4221-9101 -  construção de barragens e represas para geração de eocrgia cltnca • • 

;14313g4/61:,..'.ábià. •:tlê:••fé•itãtiknágo-i 	 . 	. • . 
. 

'..4Ç:9Nra949'fç-47)n.to.rJÇurietil9 •de .equipamentos 'Para  ,transporte ,e eleva 
..:01é:..cargns.f.e..pe.ssislis pára .:usci em obins. 	. . 	. 

CONITNIM-- 

• 

•••••1•:•• 
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Jose.!,  Pereira Santos 
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, : uccir  Go álvco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACJn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pr °Oro 

st ino de Paula 

COPEI  

- • • • • • •  

ALTE1AÇÂO CONTRATUAL N"4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRI A LI MI TADA PROSSEGUI R EMPREENDI MENT E 

CONSTRUTORA LI DA EP! ' 

CNIPJ n" 07.265.628IP001-8 
: 	ta -... 

ÇNAE•FISCAL. 
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CÂMARA MUNICI  	 "t".  
MEMBRO DA COPEL 

Pereira Santo 



Código de controle da certidão zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8$W2500191557,08 

titialc¡Oer-rátita Otrernenda:..inVaiidará.:.eSte dóturrientó-:, 

Zuzzlir 	Jívcs frityn 
goeíro 

CÂMARA MUNI CI PA 
Elder C 

entro /. 

Pereira Santos 
MEMBFR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA CONL de Paula 

OPEL 

TRIBUNAL D.EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO.  NEGATIVA 

»E 

LICITANTES INIDONEOS.  

(Valida Somente coin a apitséntação do CPF) 

Nómp .completo: AILTON BARRETO GOMES 

CPF/C.NP3: 094.651 .1 ..754 

O Tribunal de -Ceintás dá União CERTIFICA que, na presente data; o (a) requerente' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

400. identificado(a) - NÃO. CONSTA. da. relação de. itsonsáveis inidiâneas para 
participar de-  licitação na administração : pública.,  federal, por decisão deste Tribunal, 
nos termos da. art. 46 da,  Lei e 8.443/92 (Lei Orgânica. do TÇU). 

.1‘laõ Constam da relação .cOnsaltada pafa einiSsão .déSta certjttãO. os responsáveis aincla:nãO• 
notificados do teor  dos acOrciãOS condenat6os, aqueles .: cujas 'condenações.  tenham tido 

seu prazo de:'vigéneía expirado, bem corno aqueles cujas apreciações estejam suspensos 

em i'àáci 40..iiiteipOsieãe de recurso etini.efeite ,suspensivo 

Ceftidão. emitida às 15:5708 do dia 25/06/2019, com validade doirinta dias .contar da 

emissão. 

veracidade das infOrti!Oes,  aqui • prestadas :podem ser, confirmadas no sitio' 

iittPs'ficóritatetóV..briórdSifiNIDONEO:MERIEle  



Oerado em: 25t0é/2019 as 15.59:30 

alvcrà  C-1:vn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACÂMARA MUNICIP 
oeiro 	 Eld esb 

Membro/  

u:alr G 
Pr de Paula 

OPEL 

robidade Administra. v4.e Inele.gribtliOade. 

Certidão Negativa 

Certifico qUe nesta data (25/ 0612019 às 15:59)  não consta registro. no Cadai?ro 

Nacional de Condenações CíVeis por. Ato cie I mprobidade Administrativa e 

I nelegibilidade, supervisionado pelo Conselho' Nacional de Justiça, quanto ao 

CPF n9. 004.651.175-03. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http: / /  	 br 

através do número de controle:  5D12.6F12.2DCA.E170 

t 'A 

C 4 SELHO NACIONAL OE JUSTIÇA 

411 
1' 

a 	ere,ira ar,)t-os 
HO 	MEMBRO DA '4O;PEL 



Baixa Grande 2 de jarteir de 2018. 

n Alves ouza 
A n° .777 

loseniis 
CRC 

çaivcs zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	CÂMARA MUNICIP 
Elder oeiro o de Paula 

COPR 

O 
. 

Os 	Pereira Sant. 

401, 
-yr • 	' 

MEMBRO DA COPEL .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.e.r.r.tr G 

Pr 

411 

ROSSEGUR 
110 C.a 04.15 PendaffIASURAIO 

ft, ZR 1:)tZ E V É Dgggri "arà ?"fAITOE NO TA I - C d it t  Lege.. 

r 	Au1entica0a Dig tal 	• • 
araii..aa:watatatit„r• raa ar at sa mut rateartatattat M.a *aso 

, ia laktoutartrPOWN ¡iam* • tti.mati~~ ,~~1* 
t 	 -.Rfktfttwborm~t~teat ea 041~  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArettorn Jit 

;C6d. Autenhcação: 70421501180830550013-1.: Data: 1001,2018 08:33: 

, Sala NA* da flaaaticattfro ¶po Worntal et:kG1558104,4350:1: 
' 	• , Valor Total da Ato 	4,21 

- 	- Ofifit11-045 died03 da ato anu attps.Andadtortaltipbjuatr 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMOrW 9P EPP 

k'fir   
ito 

MO 
A Empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTC LIDA 	, inscrita no 
sob o n° 07.265.628/0001-68, estabelecido! a Rua Getúlio Vargas, 03, saIà Cen , O P: 44620-000 - 
Baixa Grande BA, por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamerle, sob as 
penalidades cabíveis, que: 

a). Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei 
Complementar 123/2006 e alterações das Leis Complementares n.° 147/2014 e 155/2016; 

Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do Artigo 3° LC 
123/06; 

Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações das 
Leis Complementares n.° 147/2014 e 155/2016, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §20, da Lei n° 
8.666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Allton 133 reto Gomes 
CPF: G4.651.175-03 
Sócio Administrador 

PROSSEGUI R EMPREENDI MENTOS E CONSTRUTORA LTDA -  EPP 
CNPJ: 07.265.628/0001-68 - 	grupdborretoadm a hOf MOILCOM 
Rua Getúlio Vargas, 03. sala 02. centro Baixa Grande - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABA 



eles 
Membr 

4 14, 	49,4 

FILHO Josa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPereira Santos 
nepauIa 	MEMBRO DA COPEL 
[Mte: 

https://auldigita  azevedobastos.nottr/home/comprovanter70421501180; 0550073 

CÂMARA MUNI 
E ça Nies Cli'vn 

oeiro 
G 

16/01/2918 	 https//autdigitaazevedÕbastos.not.brIhÕm&comptWanteF70421501180830550073 	
2 (21 '491'N 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 	 )) O  

Av. E 'tácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:I/www.azevedobaslos.not.br  
E-mail: cartorici@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição cle autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACódigo de Autenticação Digital" ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notorials e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do slte do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço http://corregedoria.fipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUTORA LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 
da empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/01/2018 09:3414 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Ari. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA 
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail aUtentica©azevedobastos.nolbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, messe o sitia https://autdioitalazevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta deste 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 888177 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sita até 15/01/2019 12:26:52 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70421501180830550073-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 1 	15, Lei 
Estadual n° 8121/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N°00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b c70778bc7208048b0142e91157ad52d0ae1147712fb82a85fe4c9fafbOdecb98c66bb19847dd8c2 413c5c8c9d 
683060c97ci9bb105dd91a07e3b216d2cd38a4 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA C4/À 
JOÃO PESSOA 



Código de:Controle:  datertidão: NC2Y25009zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:155549 

Atel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	qualquer rasum 	ennda. invalidará . este documento. 
,F1 

difá;  
Josal °mira Santos 

MEMBRO DA COM 

CÂMARA MUNI CI PAL 
Elder 	•  de Paula 

embro /  OPEL 
Juz.c.ir  G 

Pr 
aivc 

oeiro 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

'INABILITADOS 

i(Válida..:sofitrité corá aapreSeiitaCião do CPF).  

.N orne eOmpleto:  AILTON BARRRTÓ.  COMES 

CPF 0.0445,17541,3.•  

Cf Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data; o(a) requerente 
acima idendficado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação 
para o exercício de Cargo em comitsão ou função de confiança zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIMO âmbito 
administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do 
art. 60 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam dá relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis .ainda. não 
.notificados do teor dos .acórdãos eotit ieriatálios, aqueles cujas condenações teitliarn tido 
seu prazo de vigência' epirado, bem corno agtieles cujas apreciações :  estejam .susp náas 
em razão de Interposição de recurso com .efeito suspensivo ou de decisão 

Certidão ernitida às '1.53.:49.do:dia 25/00/20.19,. corn.Validade otrinta diaS a.e.en 
trit iSsão. 

vétaModo .dáS 	 a4tii:preStadas.põdto-.:ser..confinnadá5 no sítio . 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

'.'htioslitontag..teilgo'íbriordStfirrINABILITAtiONERIFIC:A::  



TRIBUNAL DE CONTAS DA uNg0 

CERTIDÃO. NEGATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome cionipleto: PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA 
EIRELI 

CPF/C.NP.1: 07.265.628/00016$ 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 
nos termos do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAart. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

;MiãOri.s'iár° darelaçâO 	para . emi$4O 	 ós tpõnsáis raitt.dW (lSO 
-nptifieadoSdo 	 ae6rd4os coridenat6iins; aqueleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:  cujas •ep.rideriae."6es'::tenligit:•tidã . 	, 	 . 
seu prazo de vigCncta  expirado bem orrip aqueles : cujos apreciações estejarii•suspensas 
eitt'l'azà.ó. d04titeipésiço de recurso com efeito suspensivo dü:dé:détiÉãijildi; 

Certidão ' emitida aS•21556:3 O • do dia 25/06/20.19; eófrt validade: de trinta' id.  

A .veraeidade das -irifóritlações aqui' prestadas :podem ser .eonfirárcid as no :sit 
littps•://coittáS.teugóvbrinrdstflp-,-;=INIDONEO :VERIFICA . 

COlign: de controle da certidão: .2Z68250619155.630: 

Atenção: oltiak4ner: rasura tia emenda invalidará este documento.: 

dMARA MIJNICIP 
Elder C 

mbro 

FILUO 	
i
ti

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0) 

Josa e Pereira Sanui 
de Paula 	MEMBRO DA COPEL 

COPEL 
euz dr Go 

Pre 
alvcs Ciivn 

Neiro 



CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Cel 

Me 

S FILHO 
e Paula 
PEL 

nj.RUNAI,L..."0,E:.ÇONTAS: DA,: lJNg0: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CERTIDÃO EGATIVA.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE 

LICITANTESINjIANEOS- 

(Válida somente com a apreSentação do CPF) 

Notte.cOrtpleto MILTON BAR ,RETO GOMES 

CPECNP.I; 004451.1,75-03 

()Tribunal de ConteS.da "União CERTIEICA que, - nalitetente data, o (a). recjiterenté-
acima identificado(a) : *NÃO CONSTA. da relação de reSponsátreis.. iniMeoá .para 

participar de licitação na administração pública federal, por •decisão deste Tribunal, 
nos termas da art. 46 dg Lei n".8.44/92 (Lei Orgânica dó 'MJ). 

Não constam  dá relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda :não 
notificados  do . teor.  dos acórdãos cendenatõrios;  aqueles. cuias condenações tenham tido 

seu prazo de vigência expirado, hena como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso Cern eleito - suspensivo ou de decisão judicial.  

eáida-e emitida ag1.551.-.0à de...dia.:25/66/2bl 5, efárh validade.. de trinta dias a contar dá 

sao:. 

A veraeidade. das : i:MizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.unO.O$ aq0 prestadas podem $er,.çonfainadas. .1: to sítio: ,  

iit tpst/ teóalã,:LeigiiV.Iárkird01?.O4IN:JDON.E0:YERIFICA..... . 	 . 

Cádign de :corittOle dá .0értidão: 8SVG250619.1155798 

AtençãO:•  qlqüer:  : raStita bit-entenda':  ifiValtdara. este doturnentti.:  

JuzzI r GJiGaiVCs 
Pregoeiro 

4144 1)\  
JosaI  e Pereira Santos •  

MEMBRO DA COM_ 

3 



%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARAI D 
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4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÀ ,4 	lAY 

Josa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	mira Santos 
iVitlY1BRO DA COM 

.R.RPO: 131.:Kik.FIRPE RATIVAPIQ 

ÇAPASTRQ: NACI ONAL .PAPE$S0A..J.UODI C.:A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:  

PATA DE ABERTURA.  
2.5/02/2005: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07265.6281000148 
MATRIZ  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsrruAçÃo 
CADASTRAL 

NÚMERO •  

3 
COMPLEMENTO 

SALA 2 
LOGRADOURO 

R GETULIO VARGAS 

UF 

BA 
GER. 

44.620.000. 
.zumáTtonsTarro 
CENTRO.: 

. 

'BAIXA GRANDE" 

TELEFONE 
(74) 3258-16251(74) 9933-6009 

ENDEREÇO Ein RONICO 

CONTATOBARRETO@HOTIVIAILCOM 

PATA DA SITUAÇÃO pop)" 
25(02/2005' 

'SITUAÇÃO CAOASTRAL 

ÁTOÀ: I  

DATA DA srrvAçAo:EspEciAL. SITUAÇÃO ESPECIAL 

6,26 

-44oã, 

.0teceita Federai do„Brasil" 21/05/2q19•  

NOME EMPRESARIAL 

PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA MELE 

CDOIGO, E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES gcorOmicAs scpuNnikr3lAS 
71.14-d 00'-',Locaçâo de automóveis sem condutor 
77.31 	Aluguel de•Máquines e equipamentos agricOlas sem operador 
77.32-2-01 .Aluguel de máquinas e equipamentos para constnição"Seni Operador, exceto andaimes 
81.29-0.00 -Atividades de liinpeza não especificadas anteriormente 
90.014-061- Atividades de sonorização á.de I lumlnaçAo  

001.so EOESCR4ÇÃO DA NATUREZA JuRloicA 	 . 
230,5. Empreta-IndiVidual de;kesPonSabilIdede.LIMI tada (ila:NitUreza:-EmpreSárl 

ENTE FEDERATIV,ORESPONSÃVELIEFR) 

moiriyo OE.  SITUAÇÃO CADAETFLAI ., . 	. 

j ittp; iiwyM.i:eceit4:6zen0ágov..tiriFgsspe,iuridlcoiéONI .enpireyáférOjNy.a:-SOiidtpoo:00, ' 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder C 

FILHO 
e Paula alvcs 

oeito 



Á zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1   
MN. 

"  
Josan: •oreira Santos 

MEMBRO DA COPEL . : ucat r Go VCG 	
CÂMARA MUNI CI P 

ci  
Elder Cel 

oeiro 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua pedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

Inicio da 

omee- 

NIRE(sede) CNPJ Arauiva mento do ato 
Constituitivo 

29600356374 07.265.628/0001-68 25/02/2005 18/02/2005 

Endereco: 
RUA GETÚLIO VARGAS, 3 SALA 2, CENTRO, BAIXA GRANDE, BA - CEP: 44620000 

OBJETO SOCIAL 
TRANSPORTE ESCOLAR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, COLETA DE RES1DUOS NÃO PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS. PRAGAS E CALCADAS, 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ORGANIZAÇÃO DE 
EXCURSÕES EM VEICULOS RODOVIÁRIOS PROPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA, FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE 
CERAMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS, EXTRAÇÃO DE ARGILA E O 
BENEFICIMENTO ASSOCIADO, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS 
DE FUNDAÇÕES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, 
CONSTRUÇÃO DE EDIFJCIOS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS- LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 
ATIVIDADES DE APOIO AAGRICULTUFtA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM 
CONDUTOR, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES E ELEVACAO DE CARGAS 
E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, COLETA DE RES1DUOS PERIGOSOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE OU 	ÃO 

R$ 400,000.00 
QUATROCENTOS MIL REAIS Empresa de pequeno porte XXXXXX 

Capital integralizado: 
R$ 400,000.00 

QUATROCENTOS MIL REAIS 

TITULAR/ADMINISTRADOR 

Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Término do man ato 

AILTON BARRETO GOMES SÓCIO! ADMINISTRADOR XXXXXX XXPXX/XXXX 
004.651.175-03 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 
29/01/2019 	 29600356374 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002- ALTERAÇÃO 
Evento: 	046- TRANSFORMACAO 

_ FIL1AL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 

Endereço: 	XXXXXX L 
página: 1/2 

197061800 

'111111111110111 

CONTROLE: 130.125.622.037.90 CPF SOLICITANTE: 315.371,385-53 N1RE: 29600356374 Emitida: 15103/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO fittp://regin.juceb.ba.gov.bdregin.battelavalidadocs.aspx 



JUCEB 

"ff 

EMPRESA 
Nome Empresarial PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CQNSTRUTORA.EIRELI . 

Natúreia Juridica: EMPRESA:INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600356374 

CNPJ 

. .07.265.628/000168 

Arouivamento do ato 
Constitultivo 
25/02/2005 

Inicio da atividade 

18/02/2005 

    

Endereco: 
RUA GETÚLIO VARGAS. 3 SALA2, CENTRO, BAIXA GRANDE, BA- CEP: 44620000 

•• , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Observação 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

,pÉcRçTARIÀ DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTI DA0 SI MPLI FI CADA DI GI TAL- 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição 

SALVADOR - BA, 15 de Março de 2019 

6. H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	4U. 02,42,..40- 

'DANA REG1LA M G DE ARAÚJO 

página: 2/2. 
197061800 

11111111  

CONTROLE: 130:125622.837.90 CPP.SOLICITANTE: 315.371.385-53 NIRE:.29600356374 Emitida :  15/03/2019 - CERT1DM) SIMPLIFICADA 
A.AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO. ENDEREÇOI lttOregia.jucebiba.gpi.e.briregin,tiattelayelidaddet.esrá. 

  

I I HO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJos.r e Pereira Santo:. 
414, itN 

o de Paula 	MEMBRO DA COPEL 

COPEL 
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otvczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	CÂMARA MN 

°eira 

MOES FILHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJosa 	ereira Santos 
t ino de Paula 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMEMBRO DA COM 

/  COPE 
Zur:zir Go 

Pr 

18/02/fi19 	 https://autdigitatazevedobastomolbr/home/comprovantef7042  502191430550215 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

,CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E UTE 	COMQ2C 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83)3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www,azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar .e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACódigo de Autenticação Digitai" ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislaçães e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJP8 N°00312014. determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASelo Digital: ABC12345-
X1X2) e desse forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do sita do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria  tipb.jus.br/selo-digitat/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUTORA LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 
da empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/0212019 08:31:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, podeá ser solicitado diretamente a empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA 
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-rnail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informaçães mais detalhadas deste ato, acosse o sito h_ttputçãgítol,a vedobastQs.not.br  e informe o Código de 	oito desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1179638 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sito até 15/02/2020 14:52:46 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70421502191430550215-1 
"Legislações Vigentes: Lei Federal ri° 8.935/94, Lei Federal n° 10A06/2002, Medida Provisória n°2200/2001,Lei Federal n° 13. O 015„ Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ 	003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b17e2505c66e1c6a4a96c53e849e78241e3afd9bc67581bc77cfed6ccbfd803018e66bb19847dd8c21413c5c8c9d 
68306d3f69d45d7188f41b37e445dd16211ce 
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REPÚBLI CA FEDERATI VA DO BRASI L 
is 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.. 

-1- - 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NIMERO DE INSCRIÇÃO 
07.265.628/0001-68 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
25102/2005 

NOME EMPRESARIAL 
PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA BREU 

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME os FANTASIA) 

P ROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA 
POR 

E EPP 

UTOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
49.24zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-8-00 - Transporte escolar 

CÓDIGO E oeseniçÃo DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
01.61-0-99 - Atividades de apoio á agricultura não especificadas anteriormente 
08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 
23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos 
23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 	, 
36.00.6-02 - Distribuição de água por caminhões 
38.11-4.00. Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
41.20-4-00 -Construção de edifícios 
42.13-8-00 - Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
43.13-4.00 - Obras de terraplenagem 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-04-Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
49.21-3-02 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.29-9-04 -Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, interrnunlcipal, interestadual e internacional 
49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interrnunícipal, interestadual e 
Internacional 
49.30-2-03 -Transporte rodoviário de produtos perigosos 
71.12-0-00 -Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl 

LOGRADOURO 
R GETULIO VARGAS 

NUMERO 
3 

COMPLEMENTO 
SALA 2 

CEP 
44,620-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
BAIXA GRANDE 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATOBARRETO@HOTMAILCOM 

TELEFONE 
(74) 3258-1625/(74)9933-6009 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EM) 
ihr.f. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
25/02/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

". 

EtIvcs Ctivri 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACÂMARA MUNICIPAL 

oeiro 	 Elder 

olicitacao.asp 

41zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt,i 4: 	4P4 

Jo .; e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

http:/iwvm.receitalazenda.gov.br/PessoaJuridicatCNPJ/cnpírev  
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--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"11  

ALTERAÇÃO.:CONTRAttrIAL N!?.4:..e;.CONSOLIDÁÇÃO j)À:SQÇ1EDADi 
ÉSPRIE$ÁRIL::LIMITADA::PRO$S1;0~: 

. 02N.StR1JÉOlect. 
• 

Sc9iNir~CÂÇ: 

-•.g.s4tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Q1ljlpAçpi.j:?*;.S94.V.ÇÃÇV 

fi 	';".1::Ãreãrada;:çntiriçitiNP10é;:,6(0 4;Pi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfalência de qualquer dos sóctos, nilo dissolvera 

Sii6iêaülé; 	 áésOr.O. 
iérpte,teritidOiii.i0üi 06; observadas as disposições legais aplicáveis, a menos que 

comum acordo resolvam liquidá-la Os haveres do sócio relirante extinto, morto, eclw• • ou 
falido sero apurados e liquidados com base na situaçio patrimonial  de . Otie...ded;::ii.Á4e da 

00.1 ü,09. 

.j44.-21) 	)3.! ..É4Ètç4ij. DE FORO • 

13 1 Fica eleito para dinmir e rcsolver os conflitos oriundos deste Instrumento, o foro da 
Comarca de Baixa Grande Estado da Bahia, com renuncia de qualquer outro, por mat 
privileglado que seja 

a adtturnstraço da sociedade, por im especial  ou em virtude de condenaço criminal ou por 
se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede ainda que tetnporanamenle o acesso a 

peculato ou  
dc defesa da concorrência,, contra as ralações dc consumo fé publica ou propr,cdadc 

É; pôteitãrOrti..ãssiin iuátós.e contratadqs,.áibarinsp:piesènte'.intti-urebrifo. 

Baixa GrandelflA, 04 de maio de 2017 

Aill4ÇLEMEYERRPRÁ OM,S;.  
OFF: .0:7:80.61.5.0 
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9.2. As reuniões dos Sócios serão realizadas sempre que os interesses sociais assim o 

exigirem, exceto para as matérias abaixo elcneadas no item "9.3.... as quais •deverão ser 

deliberadas anualmente, cujas Reuniões deverão ser convocadas pelo administrador da 

Sociedade, por carta registrada, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe-mail ou fac-simile, contendo a indicação das matérias objeto 

da ordem do dia, data, hora e local de sua realização. 

9.1 	Os sócios irão realiiar, anualniente, eia data a ser definida pelo adMinistrador da 

Sociedade, urna reunião para: 

(a) 	Tomar as contas do administrador e deliberar sobre .o balanço patrimonial e o 
Resultado econômico; 
Designar administrador quando for ocaso; 
Tratar de qualquer outro :assunto constante de ordem do dia. 

9.4. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas acima quando todos os sócios 
comparecerem à Reunião, ou expressamente se declararem cientes da ordem do dia, data, hora 
e local da Reunião. 

9.5. 	Os Sócios poderão „manifestar sua vontade por meio de procurador ou enviando 
voto por carta registrada, e-mail ou fac-simile. 

9.6. As deliberações dos sócios serão tornadas, observados quoruns mirtimos asegtúr: 

Unanimidade de votos: 
ai) 	A designação de administrador não sOcio, enquantoo capital social no estiver integraliza 
a.2) A destituição de administrador, Sócio ou não sócio, nomeado no contrato social ou em ato 

separado; e, 
a.31 Alienação dc quotas sociais. 

No mínimo, 3/4  do capital soviUt votante: 

b. I ) Qualquer alteração do contrato social; 
A incorporação, fusão, bem como a cisão, a dissolução da sociedade, ou 

a cessação do estado de liquidação; 
Aumento do capital social da Sociedade; 
A designação de administrador não sócio, após a integralimção do capital 
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b.5) A designação dos administradores, quando feita em ato separada; 
1,.6) O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; 
ti.7) Pedido de recuperação extrajudicial ou judicial ou falência da 
Sociedade. 

Liquidação da Sociedade; 
Realização de investimentos em outras sociedades; 

Obtenção e concessão de empréstimo em dinheiro ou concessão de 
crédito por conta ou em nome da Sociedade; 

Alienação de bens do ativo imobilizado da Sociedade; e, 
b.12)Dar fiança, aval, ou qualquer outra garantia em nome da Sociedade, ou 
fazer, mandar fazer ou permitir algum ato, ern virtude do qual os bens da 
Sociedade possam ser embargados ou sequestrados. 

CONTINUAÇÃO... 

O 

(e) 
	

Pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos, salvo 5e a lei previr maior quorum. 

9.7. As atas das reuniões dos sócios em que sejam deliberadas a eleição de administradores, 
alterações do Contrato Social e demais matérias destinadas a preiduzir efeitos perante te eiros 
deverão ser apresentadas ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivarnent 
30 (trinta) dias subsequentes à Reunião, exceto nos casos relativos à eleição de administra 
em ato separado, e sua destituição, quando deverá ser observado o prazo de 10 (dez)dias. 

CLÁUSULA 10' — EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

10.1. O ano social tent inicio em 10  de janeiro e terminará em 31 de dezembro Ao térrnin 
cada exercício social, e acta correspondente, o administrador prestará contas justificadas de 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
resultado económico, cabendo aos sócios, na forma deliberada, os lucros ou perdas apurado.. 
O primeiro exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de2014. 

CLÁUSULA 11' —DISTRIBUIÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADe LUCROS 

11.1 Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo 
sócio ou sócios que representem a maioria do capital social, admitida a distribuição 
desproporcional à participação de cada um no capital social. Nenhum dos sócios terá direito a 
qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação. A 
Sociedade poderá levantar balanços mensais, trimesiraisousejneslras. distribuindo os lucros 
então existentes, sendo que estes somente senão distribuídos após serejn tributados na forma de 
legislação em vigor. 

CONTINUA... 

11110E13 

Certifico o Registro sob o n9  976616 em 12/092017 
Protocolo 174664230 de 12/092017 
Nome da empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA EPP WIRE 29204156933 
Este documento pode ser verificado em hup:ritegin.juceb.ba.gowlar/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 111851111146777 
Esta cópia Ni autenticada digitatmente e assinada em 17/05/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



Página 7 

Certifico o Registro sob o no 97661689 em12J052017 
Protocolo i74664230 de 12/052017 
Nome da empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA EPP NIRE 29204156933 
Este documento pode ser verificado em httpitregin.ílicebba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.as  
Chancela 111851111146777 
Esta cóPia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2017 
por Hélio Poneia Ramos -Secretário G 

CÂMARA MUNI CI PA 	 Jo !In• Pereira Santos 
Elder 	1 o de Paula 	M otoRo DA C PiL 

COPEL 

ALTE RAÇÃO ÇONTRATUAL N°4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIE DÀDE  
E MPRE SÁRE A LIMITADA PROSSE GUIR E MPRE E NDIME NTOS E  

CONSTRUTORA LTDA E PP 

	

CNP.) 07.265.628/ 00.01-6S ..• • • 	.• • • •• • . 	• • 	és 	• :  • 
• •• • 	• 
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(a) 

Parágrafo 1°: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas tod 
respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei 
n° 10.406, de 10/ 01/ 2002_  

4)56 

Parágrafo 2°: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade corno dispõe o artigo 1.056 
da Lei 10.406/ 2002, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos dentais sócios, aos quais fica assegurado o direito de preferência na aquisição de tais quotas, 
em igualdade de condições e preço, devendo ser formalizada a respectiva Alteração Contratual 
em caso de cessação. 

Parágrafo 3°: O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo. Observadas as 
disposições legais aplicáveis, os sócios terão direito de preferência para subscrição do aumento, 
na proporção do número de quotas de que sejam titulares, a ser exercido no prazo de 30 (trinta) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dias, contados da correspondente deliberação. 

CLÁUSULA 7°- ADMINISTRAÇÃO 

7.L 	A administração da Sociedade incumbe a uma ou mais pessoas flsicas residente 
domiciliadas no Pais, sócios ou não, designadas pelos sócios quotistas 130 próprio Cont to 
Social ou em ato separado, por prava indeterminado, que atuarão sob a denominação de 
administradores, cujas remunerações serão fixadas por acordo entre os sócios e levadas à co ta 
de despesas gerais. 

Parágrafo 1°: Para os efeitos do disposto nesta Cláusula, a totalidade dos sócios noineia, 
ato, para o exercício do cargo de administrador da Sociedade o Sr.: 

ALI:1'014 IIARRE TO GOME S, e ARLICLE IDE  FE RRE IRA GOME S já qualificados. 

7.2. Caberá aos administradores, isoladtunente, ou aos procuradores por eles nomeados, a. 
prática prática dos atos necessários ou convenientes à administração da Sockdade, para tanto, dispon o 
eles, entre outros poderes, dos indieadospara: 

Dirigir os negócios da sociedade com amplos e• gerais poderes de administração, podendo 
praticar todos os atos e operações que forern necessários ou convenientes à realização de seus 
fins; 
Celebrar, em nome da sociedade, contratos, escrituras, títulos de divida cambiais, cheques, 
ordens de pagamento e demais documentos, mesmo quando importem CM responsabilidade 
obrigação da Sociedade; 

CONTINUA... 

Reg: 81700000385073 

t t  
JUCEIR 

G grá4VCS 

oeirO 



Pkiina 8 

4 

G .1
0 

Pr.ÇTJ 

Cert it ito o Regist re sob o 97661688 011112/ 0542017 
Protocolo 174664230 de -12/ 85/ 2017 
Nom e de em proe? PROSSEGUI R EMPREENDI MENTOS 'E CONSTRUTORÁ-LTDA EPP W1E29204156933.  

impor& 	Este docum ento Pede ser verificado em  I nt ir lltegit t . j ueebba.gov.briAt frENTI CACÁODOCUMENTOS/ AUTENTI CACAO.aá  
11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! IMF 'III 811..1" 	Chanceta 1118811111487r/  

Esta regiia fel autent icada digitalmente e assinada em 1705/ 2017 
pót .  Hélio POt teta.Renios Sectétáne ,Gemt  

41 : 1$ 
vain zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jose] Pereira Santos 

'GE544; 	MEMBRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA CONL 

OPEC.
defolo v,z7:7.CV•r: 

°eito 

• •  •  

5 0\1? 	i1)&.• 

ALTERAÇÃO:CONTRATVAL N"4 DA o:CQNSOLIDAQIQ SOCIprik;NPF.:.: 
Eivfi).RESAWA:mmITADA !ROSSEGunt EMPLELNDIMJlNTOS 1 	f G3 

CONSTRUTORA LIDA:EPP' 	 eià 

.. 	 44°422 

ÇONTINU1,0:0". 

CNP., ta" 07266284.1C101,641i 
4 •". 4 	.4 	4,, 

, 	• e •  	• s:ii• 

4-4 
: : 4!   • 

lo 

(C')Emitw ÉrOS çio :¡erBoeiá,. :nomeando gerentes. dcgados. o estabeleeendO SUS:::  
pOdèrèt::pgra.a reatiaeãO de coerpoos:o ¡tos,. 	 t,é.odliós:oueorivenientes::aos fins 
da sociedade bem como eslabeleeeç poderes ueotitroles Obre aberturas de coniástaneárigs, : 
assinatura '4e: cheques, recebimento e cy.iiiaoe4e.ditiimixeo.:ii.4.totos..d000loti,, hátütét i ert i 
nome da's0eieda:de: 

(4). Dirigit ritàgódíos. sileiedade:e:representã4ã:átiÁ.g:enasSiVarterite em. jalió oalferadde. 

Parágrafo 19:: As prócaraçOes oliorgadas peia Sociedade: o serão:por :seus adiráiUstradores 
.alern de Mentikinareitr:expresstitnente os poderes it Oriferidoá, deverão, corri.:exeeção daguelaá, 
para fins judiciais, conter um perioda.de yalidadel irá itodO,:  Observadas: as regras dos arrs. 1, 172 
e seguintes da Lei Õ  10406; de L0/0112002 Os preeuradores:POdei%. O:ser deS(ilaidea qualquer•: 
teropo. 

Parágrafa 	 seclos:.Pçenv4Npensa.4e cle:prçsta:r c4:wi9ão: 

j'.wrfigra101.0.:Pica vedado os Admimstradors a oneraçao Oi)•alienae1tri dà. b.d4,i1.1.11Syeis. da 
sociedade, terá airtoriZaOti dos demais socios Os administradores reSpondentia':para. 	: á . 
sociedade e 0,..e.;..0OrklergeiroS,:àóli4400..o ili.ffiitàdieetite,pelo:,ékeesso 46::reanda-10:014 
am. que praticar ceim Wolaão 44, •e. 40 fTetentein$trgirneitto, 

7.3 OS S6cins: pOderão, de comum aeordo, fixar Unia retirada rrienSát, titulo. 	. 	. . 	de pio 
, ~crv.adaá-as diSpiósiçãesregiiismennires.pertinentes. 

CIÁUSPLA PROIIII0." . 0 PARA A PRATICA DEPETERMINADOSATOS 

11.1: São eSptessamen10,iedadáS, Sendo: 1101os uinopetanteSuom: relação à. StReiedade os tos 
dê qualquer :dOS: SOtiOS;;:adániniStradereS, pr,oprá4ere0.,:fiá,ii0ópáros- 4tie 
Otiriia0es relativas a ftegá.cies..00'etiertiOéàeg.i$Jitioá..i.es..e.1.7i.jeti..•ooOákràiÉper04.film 
:etais;:ietickiS.OS.O1.1:.4011$4ü0r..00.4:1BegOeeertiOr de:;40.1iSiiiS•Outteedro, 

CLÁUSULA 9" — DELIBERAÇÕES DOS Sócios 

.9..k AS deliberações dos sócios serão tomadas em 'Reuniões, :observadas a disposições legais 
1.011¥ndo-sc..a•ReübiãO disPénel quando todos os:séejosdecidirefri,.expressanierite, sobre sei! 
<>Neto. 
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COtifINLj zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAÇÃO.. 

metropolitana, transporte roduviátio de cargas exceto produtos pergosos e mudanças 
intermuniçipal interestadual e internacional fabncação de azulejos e pisos fabrit.aço d 
artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, cxccto azulejos e pisos exraço 
de argila e o beneficiamento as'ociado transporte rodoviário coletivo de passageuos, com 
itinerano fixo, intermurucipal em rcgiào metropolitana, construçílo de barragens e rcpresa para 
geraço de energia elétrica, obras de fundaç&.s aluguel de maqurnas e equipamentos agrícolas 
sem operador 1ocaço de mao dc obra temporária atividades de sononzação e iluminação 

de dificios, serviços de transportes dc passageiros- locação dc automóveis com motorista, 
atividades de apoio a agricultura com a contratação de milo de obra e fornecimento dc 
equipamento com condutor, scrviços de operação e tbrnecimento de equipamentos para 
transportes e elevação de cargas e pessoas para uso em obras coleta de  .resíduos .pengosos,. 
........tr.. rt .rodo.yiórodútoscrigososr.  

o 

. 	. 

4924-8/ 00 	- transporte  escolar -* 	• 	•  - 
MI 	dê:,átói 	kgeitii I N•t..Ë É :ri.14:-.êãttéifieádãt'.:iú•ité_ijótlii.êfiti•r;f;. 	• •  
4923-0102- serviço dc transporte de passageiros  - locaçilo  de antornôeis com motorista  
4929-9/04 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- orgarn.zação de excurse em veículos rodoviirios próprios, intermunicipal, 

.., inierestádità1;eliifeinátiohal

inicrmwucipal interestadual e internacional 

	

.... 	 • 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga exceto producs pengosos e mudanças 

. 	. 	. 	 . 
4930-2/03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-  transporte rodoviário de produtos pcngosos  . 	 ..• 	, • . 

. 	 • 	• 	— • 	 • •••••-• 	• " " '' 	• . 	. 
.i.r.11197/ .01 " .:(tei.::viOÉ ,..dè'táttó,ãàtfia410)6getifi,È èiidei_ã _ 	 . 	,  • . 
7711A/ 00 .10.•CaOio....dé automoveis e.em condator  

.  

7732-2/01 - aluguel de maqumas e equipamentos para constn.ição sem operador, exceto ' ."  

18204,5/ 00:. 	 *" . , . : 	• "  	• 	• 	• 

.f-8129-0/ 00 - atividades dc limpeza não especificadas autcnormentc

exceto em regiu  ruetropobtana 
4922-1101 - transporte rodoviário coletivo de passaeiro com itincr%no fixo lntermuniclç 

 

. 	.  

4921-3/02 - transporte rodoviário colen ode passageIro com itinerário fixo, miermumcjpal 
em região metropolitana  

EIO '40 'Oiti I we 
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CONTINUAÇÃO._  

CLAUSULA 5"  - PRAZO 

5 L O prazo de duraçao da Sociedade .indetermuiado tendo iniciado suas atividades em 18 
. , 	 . 	. 

de Fevereiro de 2005 

6 1 	O capital social da Sociedade e de RS 40000000 (Quatrocentos mil reais), divididos em 

400 000 (Quatroentos imi) quotas totalmente integrakzadas neste ato em moeda corrente 
nacional com 'valor nominal de RS 1,00 (um real) ada aisim subscritas pelos sócios 

a) A1LTON BAItRE TO GOMES possui 360 000 (rrezentos e Sessenta Mil) qbotas. no valor de 
R$ 36000000 (Trezentos e Sessenta Mil Reais) correspondente a 90% (Noventa por cento) do 

ÇO•0.); 	 • 	-"  • 

A R fáCI.,XIDE :FE RRE TRA COME S possui 40 000 (Quarenta Mil) quotas, no valor de R$ 
..4.6..0.00.0•1:•(.0iiárêtlitMil:ItteiO4:COritepOridén'té:e-.1•Maiá lior:ctiitOY•do..cáji 	Witel:Soci 	• 

• 	• 	• 	• 	•• 	••••••:•••• • • 	• 	• 	• • 	• •• • • 	• 	'• 	• • • 	• 	• • 	:•-• •••• 	••• 	• • 	•••• •• ••• • 	'•••• 	• 	• 	•• 	••" 	•• • 	• • • • 	• 	• 	• • 	• 	••• 	• • 	• • 	• •:-• ••• • 	• 
. soCiõ .:i 	, ....0itotsits.,. 	,., ,,. Valor (14$) • •• 

...::. 	-.. 	.....: 
%.. 	• 

....:' -, 'T 1.4.1i.ARRETO.GOMEg .. 0-.. • :.„... 	:,...,:.„ 	.. 36Ck00000.:* ....9:0•-• 
-'' 	:;', 	-',J 	Ï, P.ii-.5É:',É'..ÉÉtitÊ 	
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empresário CPI n' (104 651 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA175-03, Carteira di idnudide0V14235l2 Órgo rx 

. 	. 

:$0,ditt.á0;4e::."Éi.10i0'.ÉjábliOá.-..i3A.;,:::i^OÈiáOiltie....:00ixiióijlà40',iia'..,Rtii,;1.§40005:01'0:1• .'•  • , 

	

. 	. 	. 	. 
.BON,'VO4kk,:13ái:atãiiidéjakie-SP:442040Çpt4iLi . 	. 

ARLICLE LDE   FERREIRA COME S nacionahdadc. brasileira, nascida t..m 05X)4/ I986,  
casada em comuaMo pax,al de bens :64r0#04., CP n 027 80961 5-9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcarteira de 
identidade n° 127636 t378 órgo Expedidor 	 á:à.:deSpglio.tw.;%iPuligça,H
domiciliada na Rua Agnpino Fontoura, 67, casa, Bela Vista, Baixa 	

.13. 
.OrandeíBA, • • •.• 	•.•.. 

099.;...Wo.il.. 	• • 

Sócios da Sociedade empresária UipisiAdá do Nop: 
f..1191i!,:RRRNrk1iNliP4T.9$ 	 ,11!*Ok..Çjeig;:. registrada Jegalmente por 
contrato social deviclamente arquivado nesta Junta CornLrcna] doFslado da Bahia sob NiBE  n° 
29204156933 com sede R,uuGetuho Vargas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° 3 Sala 2 Centro, Baixa GranderBA CE P 
44.42.9Aeg.5.;; &vidaoieote inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JirrdicaJMF sob o n 
07 265.428/ 0001-68 deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente â1teiaçoe 
Consobdaçâo Contratual nos teimos da Lei n° 10 406/  2002. mediante as iondiçõcs 
orgiété00.ã•.ííit:4.;:élOgoiii ..àeÉgítitçá:,: 

..osoeso~

transporte escolar atividade de limpeza de ruas coleta de residuos no perigúsos!  locação de 

.. 

CLAUSULA PRIMIIiRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto 

automóveis sem condutor, obras 
.0i.icél4:;-..i4Èx0)•:• .le;e3!•etikii.0.4,5.-e-eq .i;p.4.1;iép.(.. s.:1J..o*ol.ifr.ii.o.9.:'4etri....9pét.-44,0-'5.4cé...riái!4áitri.i.:. 

rnternacioríal serviços de engenharia transporte rodoviária colet!%o de passageiros. com  
itrnerário fito intermunicipal, exceto iegiio metropolitana, transporte rodos iário de cargas 
exceto produtos penosos e mudanças, mtermumcipal, interestadual e internacional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfahnoaço 

dc azuLejos e pisos fabncáç10 de artefatos de cermica e barro cozido para uso n cunstruço 
exceto azulejos e pisos txtraçao de argila e o heneficiamento associado, transpor1 rodoviario 
coletivo de passageiros, com itmerano fixo intermunscipal em regiào metropolitana, aonstru.o 
de barragens e represas para feraçâo de energia elétrica obras de fundaç4es aluguel de 

'4é::. obra temporária 
atividades & t,onorizaç.o e i1umrnaço distribuição de agua por cainuihes serviços de 
cartografia, topografia e • geçOlik....egii....4.1.cOó de edificios, serviços dc irga~ts. de 

contrataço de mo de obra e fornecimento de equipamento com condutor serviços

iras, co 
e fornccm'icnto di. qutpamentos para transportes e elevaç&o de cargas e pessoas para uso em 

. 	 . 
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ALTERAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACONTRATIJAII N'4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
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CONTINUAÇÃO 

0/02  o de automóveis com motonsta „ 	. 	• .„ • 	.de  trunpw1e ••...dii passageims

interestadual e internacional 

, .. 	. 	. 	....• 

'. 493(J ./02.:iraiii-te:rõdo 
interestadual e internacional . 	 . 	. • 	. 	. 
9303...,•-ttãiispótte:e0rMái*)..4ê..pio-400.:pdifoso's.: 

. 	 • . " • 
7119-7/01 - serviços zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 	 a topogi'aha ç,.. • desia  

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equÉpaznentos para construção sem operadot exceto andaimes  
'182W5/00....-ittiCãcãe,delrifiódeióbraxeíripotátiti:. 	• 	• 	• 	• • . 	„ 	. 	. 	. 	 . 
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..138114/00:COleiá  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

:.Serid9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAassim; - lavra 9 presente instrumento, para que produza os efeitoslegaiá. 

.Baixa Grande/BA, 16 de janeiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde 2019.  
4 

TON BARRETO GOIVIES 

641 

OPV 

CLAUSULA DÊCIIMA SEGUNDA 

Mc& eleito p.  foro de Baixa Grande/BA para a exercício e o cyrnPninentor des direi os 
.ctibdgaçáe reudiailies. destéfrtstrUrnèntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcónStitutívo  

ARLICLEIDE FERR RA GOMES 

egLit:Mi.xt y.ti:ND1rPtS-É 413:0TEETO 'DE' 
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ev:1 	sermitionu-iya (01100a( ) 00,  
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gáiô documento pode á.ér:,N./eriÈéáció .0,Étieiiiggip:judébbá;goibr"MtiTOrtiOAêÁODÓUMENTpáiiktftÉOT:i0ÁtAci.i.sis: 
0,tiândelal 2019 120é. ,i?9 
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NOME:04.,EMPRESk . s.PROSSEGUI R 'fAAPREENPI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.MENTOS: E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOI'W.RUTOFIÁVEIREL1 	 ,—....'" 

ppoTpÇO40.-- " •  :  197527817 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	24/01/2019 •  	
. 	. . 

AT.9::  	. 	, 02, ..A.IÉRAÇAQ. . 	. .. 	. 	. 	 . . . 	. . 
.ENTNT.9'.. - 	•  046-009)30P'e 	. 

CNPJ 07265628/0001  68 	 4 
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, 

'IMRE i940' 035-6N74  

HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretário Geral 
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A em presa poderá, a  qualquer tem po, abrir , a lterar  e xfinguir  filia is e outros 
estabelecim entos em  qualquer parte do terr itór io nacional, dçs3  que seja do interesse da 
m esm a e atenda as exigências legais. 

MUBRO DA COPRL 

Ata 
JUCE 

Clium  
eito 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder 	1 de Paula 

OPEL 

Cert ifico o Regist ro sob o n,   29600356374 em 29101 /2019 
Protocolo 197527817 de 24/ 01/ 2019 
Nome da empresa PROSSEGUI R EMPREENDI MENTOS E CONSTRUTORA EI FI ELI  NI RE 29600356374 

Este documento pode ser verificado em ht tp: / / tegin.juceb.ba.gov.br/ AUTENTI CACAODOCUMENTOS/ AUTENTI CACAO.aspx  
Chancela 128719129893429 

Esta cópia tol autent icada digitalmente e as 	 da e 29/ 01/ 2019 

por Hélio Portela Ram os -  Secretário Geral 4 0 , I N  
Josan ereira Santos 

Página ,5 .  

CLÁUSULA QUI NTA 

O início das at ividades foi em  1 8 / 0 2 / 2 0 0 5 , e o prazo de duração se 
indeterm inado. 

CLÁUSULA SEXTA 

A adm inist ração da em presa será exercida pelo t itular  AI LTON BARRETO GOM , com  
os poderes e at r ibuições de representar at iva e passivam ente a em presa, em  juízo ou fora 
dele, podendo prat icar todos os atos com preendidos no objeto social, sem pre no interesse 
da em presa, ficando vedado o uso do nom e em presarial em  negócios estranhos aos fins 
sociais. 

PARÁGRAFO ÚNI CO: O uso do nom e em presarial é  vedado ern at ividades estranhas ao 
interesse da em presa, para assum ir obrigações, seja em  favor da t itular  ou de terceiros, 
bem  com o para onerar OU alienar bens im óveis da em presa, sem  autorização da t itular . 

CLÁUSULA SÉTI MA 

Ao térm ino de cada exercício social, em  3 1  de dezem bro, a  t itular  prestará conta just ificada 
de sua adm inist ração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patr im onial, e  
do balanço de resultado econôm ico, cabendo a t itular , os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA OI TAVA 

Falecendo ou interditada o fituiar , a  em presa cont inuará sua at ividade ,com  os herdei 
ou sucessores. Não sendo possível ou inexist incio I nteresse destes, o valor de s 
haveres será apurado e liquidado com  base na situação patr im onial da em presa, à  d 
da resolução, verificada em  balanço especialm ente levantado. 

CLÁUSULA NONA 

Declaro que não part icipo de nenhum a outra em presa da m odalidade EI RELI . 

CLAUSULA DÉCI MA 

O t itular  declara sob as penas da lei, que não está im pedido de exercer a adm inist ração 
da em presa, por le i especial ou em  virtude de condenação cr im inal, ou por se encontrar  
sob os efeitos dela, a  pena que vede, a inda que tem porariam ente, e acesso a cargos 
públicos, ou por cr im e falim entar, de prevaricação, peita  ou suborno, concussão, peculato 
ou contra a econom ia popular, contra o sistem a financeiro nacional, contra norm as de 
defesa da concorrência, contra as relações de consum o, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA DÉCI MA PRI MEI RA 



2342702. 
El 

FABRI CAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERAMI CA E BARRO COZI DO PARA USO 
NA CONSTRUÇÃO, EXCETO ,AZULEJOS E PI SOS  

O 13600602  DI STRI BUI ÇÃO Dg AGUA POR CAMI NHÕES 

o 4213800 OBRAS DE 'URBANI ZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS:  

4923002 

4929904 

SERVI ÇO DE.TRANSPORTE DE PASSAGEI ROS - LOCAÇÃO DE 
AurotvidVgis com MOTORI STA 
ORGANI ZAÇÃO DE EXCURSÕES EM - VEI CULOS RODOVI ÁRI OS PRÓPRI OS, 
I NTERMUNI CI PAL, I NTERESTADUAL E I NTERNACI ONAL  

7112000 SERVI ÇOS DE ENGENHARI A 

9KRANspoRTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;g:resç0k.:Aft...  

ATI VI DADES DE AP010 .Á AGRI CULTURA NÃO ESPECI FI CADAS 
ANTERI ORMENTE 
EXTRAÇÃO PE ARGI LA E BENEFI CI AMENTO As.ociimap  
FABRI CAÇÃO DE AZULEJOS E PI SOS 

4924800 

:10  
	O 

COLETA DE RESI DLI OS NÃO-PERI GOSOS  
01COLETADE.FI ESE000S PERI GOSOS  

CONSTRUÇÃO DE EDI FI CI OS  

4221901 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPR.ESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGI A 
ELÉTRI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	„ 

O OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
	 OBRAS DE FUNDAÇÕES  

SERVI ÇOS DEOPERAÇÃOE:FORNECI MENTO'OE'EC/ I JI PAMENTOSPARA 
 	TRANSPORTE E.EL~ Ail Dg CANGAS. E. PESSOAS;  PARA USO..,CM,C1stR.Aa.  . 	. 	. 	. 

TRANSPORTE RODOVI ÁRI O COLETI VO DE PASSAGEI ROS, .COM. 
I TI NEF2M10 FI XO, I NTEF2MUNI CI PAL EM REGI ÃO METROPOLI TANA. 

TRANSPORTE.RODOVI ARI CI :pg.cARGk.gxcgTo..pRoDvms• PgstoDsos: 4930202 	 E.MODANÇAS, I NTERMUNI CI PALANTERESTAI DLJAL.g 'I NTERNActc)NAL.  
4930203 	1TRANSPORTE RODOVI ÁRI O DE PRODUTOS PERI GOSOS  

SERVI ÇOS DE,CARTOGFtAFI A, TOF'OGRAFI A E GEODESI A 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEI S SEM CONDUTOR 

71.19701:  , 
17711000  

0161099 

0810007 
2342701 

3811400 
3812200 
4120400 

14313400  
4391600 

4399104 

4021.302 

7732201 

8129000 

ALUGUEL DE MAQUI NAS E EQUI PAMENTO$ PARA CONSTRUÇÃO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAI MES 
1ATI VI DADESDE LI MPEZA NÃO ESF'ECI FI CADAS ANTERI ORMENTE  

 	ATI VI DADES DE SONORI ZAÇÃO E DE I LUMI NAÇÃO  9001906 

,T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA44 

geração de energia elétrica, obras de fundações, aluguei de maquinas e equipamento 
agrícolas sem operador, atividades de sonorização e iluminação, distribuição de água por 
caminhões serviços de cartografia topografia e geodesia construção de edifícios 
serviços de transportes de passageiros locacao de autornoveis com motorista, .atividades 
de apoio a agricultura com a contratacao de mao de obra e fornecimento de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.equipamento 
com condutor, servicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde operacao e fornecimento de equipamentos para transporte 
elevecao de cargas e pessoas para uso em obras, coleta de resíduos per' 
transporte rodoviário de produtos perigosOi. 

CNAE FI SCAL 

77314 0 	 •  ALUGUEL DE. MÁQUI NAS E- EQUI PAMENTOS-AGRÍ COLAS:SEM OPERADOR: . 

Certilic0 o.Reglstre sob o no 29600356374 ern 29/01/2019 
Protocolo 197527817 de 24/01/2019 
Nome da empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIA EU NIRE. 29600356374 
Este documento pode ser verificadO em http: / / regin.juceb.ha.gov.b11/1.0TENTICACAODOCUMENTOS/AUtENTICACAO.as  
Chancela 128719129893429 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e a 	em 29/0112019 
por Hélio Port; Ia R 	s - -Secretário Geral 

4 	41N  ix.ç. PT 
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Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa individual de 
Responsabilidade Limitada. 

ATO CONSTITUTIVO POR TRANFORMACÀO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EJt  
PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIRELI  

Pagina 3  

CÂMARA MUNI CI PAL 
Elder C de Paula 

OPEL 

7 1 1 9 7 0 1  — 0  SERVI ÇOS DE CARTOGRAFI A, TOPOGRAFI A E GEODESI A 	 O °  ...4  

7 7 1 1 0 0 0  LOCAÇAO DE AUTOMÓVEI S SEM CONDUTOR 

7 7 3 1 4 0 0  ALUGUEL DE MAQUI NAS E EQUI PAMENTOS AGRI COLAS SEM OPERADOR 

7 7 3 2 2 0 1  ALUGUEL DE MAQUI NAS E EQUI PAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM 
 OPERADOR, EXCETO ANDAI MES 

8 1 2 9 0 0 0  	 a ATI VI DADES DE LI MPEZA NÃO ESPECI FI CADAS ANTERI ORMENTE 

9 0 0 1 9 0 6   ATI VI DADES DE SONORI ZAÇÃO E DE I LUMI NAÇÃO 

AILTON BARRETO GOMES nacionalidade brasileira, nascido em 22/03/1982, solteiro, 
empresário, CPF n° 004.651.175-03, Carteira de identidade n° 0914236512, Órgão 
Expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliado na Rua Agnpino 
Fontoura, 67, Bela Vista, Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000, Brasil. 

Constitui urna Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A empresa girará sob o nome empresarial PROSSEGUIR ENIPREENDIMEN ,OS 
CONSTRUTORA EIRELI, e tem sede e domicilio na Rua Getúlio Vargas, 3, sala 2, Centr 
Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O capital é de R$ R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais) totalmente subscrit e 
integralizado neste ato. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. 

CLÁUSULA QUARTA 

A empresa terá por objetos o Transporte escolar, atividade de limpeza de 	coleta de 
resíduos não perigosos, locação de automóveis sem condutor, obras de lerraØenagem, 
obras de urbanizacao - ruas, vacas e calcadas, aluguel de maquinas equipipmentos 
para c.onstrucao sem operador, exceto andaimes, organização de excursões em veículos 
rodoviários proprios, intermunicipal, interestadual e internacional, serviços de engenharia, 
transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudancas, interrnunidpal, 
interestadual e internacional, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário 
fixo, intennunicipal em região metropolitana, fabricação de azulejos e pisos, fabricação de 
artefatos de ceramica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos, 
extração de argila e o beneficimento associado, construção de barragens e represas para 

JUCEB 

Cert ifico o Regist ro sob o no 29600356374 em 29/ 01/2019 
Protocolo 197527817 de 24/ 01/ 2019 
Nom e da em presa PROSSEGUI R EMPREENDI MENTOS E CONSTRUTORA EI RELI  NI RE 29600356374 
Este documento pode ser verificado em ht tp: / / regin.juceb.ba.gov.br/ AUTENTI CACAODOCUMENTOS/ AUTENTI CACAO.a  
Chancela 128719129893429 

Jr Gçaivcs ',•— 
réj oeiro 

Esta cópia foi autent icada digitalmente e assi 	 m  29/ 01/ 2019 
por Hélio Portela Ramos -  Secretário Geral 

ork 
Josa 	era ra Santos 

MEMBRO DA coNt. 
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Secretaria dc Surança Publica -  BA rcsidcnt e domiciliado ria Rua Agnpino Ponto 	67 

.g0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
casada em  comunhlló narcial de bens emnresári& CPF n° 027 809 615-R9 carleir 

- 

domiciliada na Rua Agripino Fontoura 67 casa, Bela Vista, 13ai,a Grande/ BÁ, CkP 44 620- 

: opoe empresarial PROSSE GuiR 

contrato social devidamente arquivado nesta Junta Connrcia3 do Estado da Bahia sob NIRE n° 
29294 l6933 com sede luiGetubo Vargas,N° 3 Sala zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 Centro, Baixa GrandeBA CEI' 
4 4 6 2 0 - 0 0 0 . dvidarnen1e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JiridicaJMF sob o rf 
0 7  2 6 5  6 2 8 1 0 0 0 1 - 6 8  de1iberrn de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteraçoe 
Consolidação Contratual, nos 	 Lei n° 0.406i•2 0 0 2 , mediantc as crndtçõvs 

OBJE TO SOCIAL 

CLÁUSULA PRiMEiRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto 
••• • 	• 	• 	• •••••• 	 . 	.. 	• 	• • 	• • 	• 

transporte escolar, atividade de limpeza de ruas coleta de residuos rio perigosos locaço de 
automóveis sem condutor, obras de terraplenagem, obras de urbanizaçâo ruas praças e 
calcadas, aluguel de maqwnas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

PtSP-4# i; 
internacional serviços de engenharia transjxnte rodoviário coletivo de passageiros com 

dc azulejos e pisos fabricaç10 de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfld construçO, 
exceto azulejos e pisos .xtraç10 de argila e o beneficiamento associado, transporte nidoviario 
coletivo de passageiros com itmerano fixo, intermunicipal em região metropolitana. txastxu.Ao 
de barragens e represas para jeração de energia eltnca, obras de fundaçies aluguel de 

cartografia, topografia e geodesia, constmçlo de edificios serviços dc ranspurtut dc 

contratação de meio dc obra e fornecimento dc equipamento com condutor scn tços di. operaço 
e fornecimento di. cqutpamcntos para transportes e elevaç&o  de cargas e pessoas para uso em 
obras, coleta do residuos perigosos transporte rodovulno dc 	 .produtos perigosos.  
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ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FiLMO BA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕHS 

PREGÃO PRESENCIAL N°  006/2019 

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E ATENDIMENTO AS CONDIÇOES D 
HABILITAÇÃO 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos 
para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4° da Lei Federal n° 
10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: 

Para 	fiz- nsdo tra,tagiento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei 
'éo 	n"mp emèar, M° -i2,3';/0'6fidecl aramos : 
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de 
pequeno porte. 

( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão 
pública , na condição de microempresa e que não estamos incursos nas 
vedações a que 'se reporta § 4° do art . 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

(X) Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sess 
pública , na condição de pequem: porue e que não estamos incursos n 
vedações a que se reporta § 40  do art . 3° da Lei Complementar n' 123/0 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitaçã 
declaramos: 

(X) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4° da Lei 10.520/02, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das 
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7° do mesmo diploma. 

( 	) para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, 
haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja 
regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis , cujo termo 
inicial correspondera ao momento da declaração do vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , 
cientes de que a não-regularização da. documentação , no prazo previsto 
implicará decadência do direito à. contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no. art. 81 . 

Baixa Grande - BA, 25 DE JULHO 01 2019 
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'ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL N°  006/2019 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

A empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ sob o n° 07.265.628/0001-68, estabelecida a Rua Getúlio Vargas, 03, 
Sala 02, Centro, CEP: 44620-000 - Baixa Grande - BA, por intermédio do seu 
representante legal o (a) Sr. Ailton Barreto Gomes, portador (a) da 
carteira de habilitação n°  01482947686 e do CPF n°  004.651.175-03, DECLARA, 
em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°  006/2019, no 
art. 32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93 e alterações, e no item 7.1., inciso 
IV, da Instrução Normativa MARE n.°  05/1995, sob as penas da lei, que não 
está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. DECLARA ainda, a INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes que 
impossibilite sua habilitação no PREGÃO PRESENCIAL N' 006/2019, pois que 
continuam satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei n° 8.666/93 
e alterações. 

Baixa Grande - BA, 25 DE JULHO DE 2019 

LUCIVALDO ALMEIDA PA 
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ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕHS 

PREGÃO PRESENCIAL N°  006/2019 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

A empresa PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA — EPP, inscrita no 
CNPJ sob o n° 07.265.628/0001-68, estabelecida a Rua Getúlio Vargas, 03, 
Sala 02, Centro, CEP: 44620-000 - Baixa Grande - BA, por intermédio do seu 
representante legal o (a) Sr. AILTON BARRETO GOMES, portador (a) da 
carteira de habilitação n' 01482947686 e do CPF n° 004.651.175-03, DECLARA, 
para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2019, para 
cumprimento do previsto do Inciso VII, do art. 4°, da Lei Federal n°10.520, 
de 17/07/2002 e no subitem . 5.6 do edital sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes DOCUMENTOS 
HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS contêm a indicação do objeto, o preço 
oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente. 

Baixa Grande - BA, 25 DE JULHO DE 2019, 

LUCIVALDO ALMEIDA PAIM 
R.G. 13.152.535-26 
CPF: 028.775.155-40 
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