
ESÍADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av, José Sampalo, ne 08, le ander, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.9q)-«)O

cNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍex: (07513339'2t5o I 2128

OBJETO: Contrataçáo de pessoa iurídica para prestação de sêrviços de Decoração e Ornamentação
para os Festejos Juninos (Montagem de Portais, Pinturas, colocação de bandeirolas), conforme
interesse da Secretária Municipal de Cultura e Turismo, destê Município de Souto Soares/BA.

coMrssÃo DE LrGrrAÇÃo

Modalidade: Dispensa No 087/2022PMSSDl

Repartição:
12 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Contratado: PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA inscrita no CNPJ sob no 04.298.965/0001-
63, com sede na Rod. BR 122, no 11, Centro, Souto Soarês, Bahia' CEP: 46.990-000

Julgamento Dala:1310612022

CPL e Equipe dê Apoio instituída pelo Decreto/GP N" 22'112022.

COMISSÃO:

/,1\ ,
ÁtXlq

Amaury Alvés Batista Junior
Presidente da CPL

ra rigues de Jesus José Fáb de Souza

bro bro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, 1e andar, CentÍo, Souto SoeÍes - Bahia, CEP 45.99G000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefex: (075) 3339-2150 / 2128

PROCESSO ADMINISTRAÍIVO N" 087/2O22PMSSDI

Souto Soares/BA, í 3 de Junho de 2022

Da: Secretaria de AdminisÍação Geral.
Para: Secretaria Municipal de Finanças
St. Licitaçôes e Contratos

Senhora Secretária,

Diante da necessidade venho solicitar a conÍataçáo de pessoa jurídica para prestação de serviços de

Decoração e Ornamentaçáo para os Festejos Juninos (Montagem de Portais, Pinturas, colocação de
bandeirôlas), conforme interesse da Secretária Municipal dê Cultura e Turismo, deste Município de

Souto Soares/BA.

SUGESTÕES:

Sugerimos a contratação da PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA inscrita no CNPJ sob no

04298.965/000í-63, óom sedê na Rod. BR 122, no 11, Cêntro, Souto Soares, Bahia, CEP: 46.990-

OOO, por ser prestador de qualidade e com vasta experiência no ramo.

Solicitamos ainda deste setor financeiro, através do Setor Contábil, a prévia manifestação sobre a

existência de recursos orçamentários próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagração
do Processo de Dispênsa de Licitação.

Atenciosamente,

, n"ti&x!;"-P; A)'d'rc

-aNDRÉ LUIZ sAMPAro cARooso
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, le andar, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{r0O

cNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax; (075l.3339-2150 I 2128

DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVISÃO DE RECU S ORCAMENTÁRIOS

Prezado Senhor Secretário,

Em atençâo ao despacho de V. Exa., e objetivando a instrução do presente processo, informamos que

existe dotação orçamentária para cobertura da despesa no valor de R$ 14.000,00 (quatoze mil reais),

consignada nas sêguintes dotações orcamenlária do orçamento vigente:

As despesas deconentes da execução deste contrato correráo por conta da seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: 02.12.01- SecÍetaria Municipal de Cultura e Turismo'
Proj. Atividade: 20í5 - Promoção das Atividades Culturais e Tradicionais ê Ouilombolas.
Claàsificação Econômica: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - Rêcursos Ordinários

Souto Soares - BA, 13 de Junho de 2022.

de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ns 08, le andar, Centro, Souto Soares - Bahiâ, CEP 46.990-000

cNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (075l.3339-2150 I 2128

AUTORIZA O PARA ABERTURA OO ESSO DE DISPENSA DE LrctTAcÃo

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo, autuado
sob o no 087/2O22PMSSD|, previstas no atl. 24 inciso ll da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do
referido processo e encaminho a V. Sa. para as providências decorrentes.

Souto Soares - BA, 13 de Junho de 2021 .

\-A"1| ú"rÇ*W 6"At
ANDRÉ LUIZ§AMPAIO CARDOSO

Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. ,osé Sampaio, ne 08, 1c andar, CentÍo, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'«)0
cNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-21s0 / 2128

PROCESSO DE DTSPENSA DE LICITAÇÃO

'l - A solicitaçáo do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, trata-se de
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de DecoraÉo e Ornamentaçáo para os

Festejos Juninos (Montagem de Portais, Pinturas, colocação de bandeirolas), conforme interesse da

Secretária Municipal de Cultura e Turismo, deste Município de Souto Soares/BA.,conforme descritas
abaixo:

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo abrindo-o:

ATO DE OISPENSA DE LlClrAÇÃO No 087/2022PMSSD|

Proposta

I - Proponente - PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA inscrita no oNPJ sob no

04.298.9dS/OOO1-63, com sede na Rod. BR 122, no 11, Centro, Souto Soares, Bahia, CEP: 46.990-

000.

2 - A proposta apresentada para prestaçáo dos serviços tem o valor de R R$ 14.000,00 (quatoze mil

reais).
conforme orçamento anexo:

o valor proposto está dentro do praticado no mercado, sendo, pois, razoável e adequado.

As hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 de junho de

1993 e alteraÇóes posteriores, sêndo que essas sáo consideradas exemplificetivas, podendo se

estender a outros casos.

ITEM sERv,Ço QUANT UND VL, UNT
1n$)

W.TOTAL
(R$)

01 Cotocação de bandeirolas na Praça Otto Alencar grampeadas
ê rhsÍs/adas.

M' 2.500 R$ 3,00 RS 7.500,00

02
Confecçâo pintura e inslalação de pottais em madeiÍitos para

entrada da cidade e Praça Manoel Teixeira Leite
Und 02 1 .200,00 2.400,00

03
Confecçáo e instalaçáo dê mandalas em madeirites com chita

na Praça Otto Alencar e Poftâis.
Und 37 25,00 925,00

04
Confecçáo, pintura e instalaçáo de cêsinha de cêsinha em

madeiritês com omamentação para a Praça Otto Alencsr.
Und 1 1.275,00 1.275,00

05
Coníecção, pintura e ínstalaçáo de sanfona gigante em

madeidtes para circuito da Praça Olto Alencar.
Und 1 1 .050,00 1.050,00

06
Decoraçáo em Paletes, instalação de lona e outros adereços

no PoÍlal de boas vindas na Praça Otto Alencar.
Und 1 400,00 400,00

07 Fechamento com Paletes do Ctcuito da Praça Otto Alencar. M' 45 10,00 450,00

TOTAL Rt 14.000,00

I

I



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ns 08, le andar, Centro, Souto Soarês - Bahia, CEP 45.990-000

cNPJ 13.922.554/0001-98 -Têlefax: (075t.3139-2150 I 2128

PARECER DA COMISSAO

Diante das consideraçóes mencionadas e com base nos princÍpios da Legalidade, Economicidade e

EÍiciência, além dos Íatos anolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contÍataÉo e
encaminha a Vossa Senhoria o Procêsso Administrativo n' O87I2022PMSSD|, para que seja emanado
o Parecer Jurídico sobre a possibilidade da contratação por Dispensa de LicitaÉo, visto o preceituado
no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteraçóes posteriores.

Souto Soares - BA, 13 de Junho de 2022.

coMrssÃo:

Amaury Alves Batista Junior
Presidente da CPL

A rigues de Jesus José F ra de Souza

bro m bro
a



..tj."b-.=;' ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, le andâr, Centro, Souto soarês - Bahla, CEP 46'99o'00o

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Têlêfaxr (075) 3339'2150 / 2r28
q

Consulente: Preíeitura Municipal de Souto Soares/BA.
Ref. Processo de Dispensa de Licitação no 087/2021PMSSDI

Trata o presente expediente sobre a contÍataçáo de pessoa jurÍdica para prestação de serviços de

Decoraçào e Ornamentação para os Festejos Juninos (Montagem de Portais, Pinturas, colocação de

bandeirôlas), conforme interesse da Secretária Municipal de Cultura e Turismo, deste MunicÍpio de

Souto Soaresi BA.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da Administraçáo Pública licitar os servíços e

obras de que necessita para a consecuçáo das suas Íinalidades, a própria Constituição Federal ressalva

a possibilidade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório.

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade de

licitação, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93.

Os casos de dispensa, exemoliÍicados no artigo 24 da Lei 8.666/95, ocorem quando há inviabilidade de

competiçáo, sendo lícito ao ãàministrador agir movido pela discricionariedade, visando, única e
exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentaçâo do arl.24,

ll - para outros serviços e compras de valor alé 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do

inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que náo se refiram a

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienaçáo de maior vulto que possa ser realizada de uma

só vez.

oares - BA Junho de 2022

ucas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB-BA sob o no 30.358

PARECER JURIOICO

Este é o entêndimento que elevo à consideração superior.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES

Av. José Sampalo, ne 08, 1l endâÍ, Centro, Souto Soares - Bahiâ, CEP 46.990{00
cNPJ 13.922.554/0001-98 - Teleíax: (075) 3339-2150 / 2128

DISPENSA E LtCtrACÃO No 087 22PMSSDI.

O Munípio de Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 24 ll da lei 8.666i93, a situação de dispensa de licitaçáo
no presente processo, em consonância com o despacho formulado pela Comissão Permenentê de

Licitação, visto manifestação no parecer jurídico. Em conseqüência o CONTRATADO a empresa
plRE§ SOUZA L|MPEZA E REFORMA LTDA inscrita no CNPJ sob no 04.298.965/000í-63, com sede
na Rod. BR 122, no 11, Centro, Souto Soares, Bahia, cEP: 46.99G000, convocada para assinatura do

contrato no prazo de até cinco dias.

Souto SoaresiBA - 13 de Junho de 2021.

. A4rt i, d"+ S;l,*.x C*otç
-lxonÉ LUztAMPAío cARDoso

Prefeito MuniciPal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Âv. José sampaio, ne 08, le andar, Centro, Souto Soares - Behia, cEP 46.990'«)0
CNP, 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (07513339-2150 I 2128

HOMOLOGACÃ DJUDICACÃO

Souto Soares - BA, 13 de Junho de 2022

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais

HOMOLOGO o Termo de Dispensa de Licitação, acolhendo o parecer jurídico, elaborado a pedido

desta municipalidade, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor do

CONTRATAóO a empresa pIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA inscrita no CNPJ sob no

04.298.965/0001-63, com sede na Rod. BR 122, no 11, Centro, Souto Soares, Bahia, cEP:46.99G
000, para a contrataÉo de pessoa juridica para prestação de serviços de Decoração.e Ornamentaçáo
para os Festejos Júninos (Montagem de Portais, Pinturas, colocação de bandeirolas), conforme

interesse da Sécretária Municipal dé Cultura e Turismo, deste Município de Souto Soares/BA, no valor

global de R$ 14.000,00 (quatoze mil reais).

,r+".+'A^
ANDRE LUIZ

S/,',€,; lLwilç
MPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
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souTo soAREs - 09t06t2022
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VALOR TOTAL: R$ 14.OOO,OO

Atenciosamente

€ít
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oRçAMENTO:

.R$

hàel

de

pal

4 0.

Sérehíaí Lopes Pires

iaoàriâttE!ú! ór PoIIYâIrE.:PrÉlÍlr*:asr
Àrrsi.€câsiçaLôcAÇãe ãíE.qâ'r,Í)€lLor'At É
ORÀrAÉr-^fr4Í;âo,ÊÀÊlt t*Ésr4{rt r,aa}tiÀs -

Colocação dê bándelrolas na Praça Otto'AlêncâÍ ,UNDr
Mz

R$ 3,00 2.500 M ,R§7,ffi00

Ri t.2rxlol a2

'R$ 25,00 37 R$925,fi

R$00,m 01

em madelrltes,para úculto da Pnp @-:Alenrar.
R$ 450,00 0Í R$.1.050,m

R$400,00 01 ${00,00

UND..MI Ri$,m R$450'00

coniecçáoe insalação de mándalas em madelt{tes com

chha



Iroquoro -0g10612022

M
Â l?ainhq das Festc*

DEScRTçÃO

GNPJ: 22.293.69 8/0001-13
RU& SIMPUCIÀNO tIIíÀ 82 . IBÀqUÀRA - BA

GEP: {6.9E0{00 - FONE: (751 9 9E283483
Eultifesto$rm@hotnoilcom

oRçAMENTO

Atenciossmente

VAL0R:R$ 14.330,00

Ã(o

trol..racBn DE FOEfÀIa, PIIL'EI,B-I3.
ÀDEBaçio3corl,cÀçlÃo DÉ BÀrrDErBarL.lS B UND

VALOB
UND, QUANT. VALOR

Colocaçôo de bondeirolos no Proço Otto Àlencar
e instolodos.

TJND
uz

R$ 3,oo 2.500 M. R$ 7.500,00

Coafecçõo plnturo e t!§toloçôo de portoi§ em moddrltes
paro entrodo do cldode e Proço Mono€l Teireho Ldt€.

B$ I"200,00 02 B$ 2.400,00

Confecçôo e instoloçôo de mondolos em modeirites com

chito no Otto Àlencor € Portois.
R$ 30,00 37 B$1,110,m

CoDfecçõo, pltrturu e bstoloçüo de coslDào

€D Eod€ldtes coE oÍnom€ntoçôo poro o Prqço Otto Àl€Ecor'
Bi 00,00 01 B$ 1.270,00

Coú€r1ôo, plrturo s ilstoloçôo de soafono glgsnte

em modelrites pora circuito do pmço otto Al€ncor.
B$ 450,00 01 B$ 1100,00

Decoroçõo eom poletes, instoloçôo d€ lono e outms odereços

Bo Portol de boos virdos no Otto ÀleDcor.
B$ 4o0,oo 01 R$ 500,00

Fêcbometrto coB polete§ do chcuito do Proço Otto Àlencor. I'ND.
Mz

R$ t0,00 45 m. B$ 450,00

EDÍVÀI{E BBAI{DAO DO§ §ÀNTOS

.tnr.ÀraBrrfrÃcÁo P .B.À t8aTÀa Jt lrrtf.À3 .
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Seobro - A8/06/2022

João Robelo Bofisto Filho ME
CNPJ: 18.167.7 

"2 
/OOO1-93

' Ruo Teixeira de Freitos. 130 - Boo visto - Seabra -BA

75 99999-707t

t

oRÇA^ ENTO
DESCRTÇAO:

aJ"L@hâ_alil

R$ 8,750,00R$ 3,50 2.500 M.UND
M'

Colocoção de bondeirolas no Proço Otto Álencar
grompeodos e instolodos.

02 R$ 2.4m,ooR$ 1,200,00Confecçfu pinturu e instoloçôo de portois em modeirites

entrodo da cidode e Proço rlÂonoel Teixeiro Leite.

R$ 740,00R$ 20,00 37ConÍecção e instaloçõo de nrondolos em nodeirites com

Otto Álencor e Portois.chito no

01 R$ 1,270,00R$ m,00ConÍecçã0, pinturt e instohção de cosinln

ern mqdeirif€s con ornamentoçõo pom o Prtça Otto Álencor

R$ ilm,mR$ 450,00 01
ConÍecçõ0, pinturo e instoloçôo de sonÍona gignta

enr rmdeirites poru circuito do Pmço Otto Álencor.

01 R$ 5m,ooR$ 4m,00Decoroçfo com poletes, instoloçfu de loru e outros cdereços

no Portol de boos vindcs na Otto Álencor.

45 m. R$ 540,mUND
Ma

R$ lz,mFeclumeato com pletes do circuito do Proço Otto Álencor.

João Rabelo Botista Filho

À\ÓN'FASÊÃÂ:.DÊ P<?Ê:TA-s: EENTUÊAÉ;
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secietaria da Receita Federal do Brasil
ÉiócúradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA OA UNIAO

Nome: PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTOA
CNPJ: 04.298.965/000t63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujêito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certifaado que

não constam pendênciás em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da uniáo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidâo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para

úosos órgaos e Íunàos públicos da administraçâo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do

*piio.p"".lro no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 1 1 da Lei no 8.2'12, de 24 de julho de 1991'

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de suâ autenticidade na lnternet, nos

enderegos <http://rb.gov.bP ou <httP:/,1,1,\'w.pgfn.gov.br''

Certidão emitida gratuitamentê com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1.75'1, de2110l2O14.

Emitida às 09:34:37 do dia 16112t2021 <hora e data de BÍasília>'

Válida até 1410612022.
Código de controle da ceÍtidáo: C8D8.l E38.8CC9.7047

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'
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CERTfDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLIIISTÀS

Nome: PIRES SOUZA L,IMPEZÀ E REFORMÀ L,TDA (MÀTRIZ E FIIJIAIS)
CNP'f : 04.298. 965/0001-63
certidão n" | 18404801/2022
Expedição: 09/06/2022, às 10:09:45
validade: 06/L2/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expêdiÇão.

certifica-se que PIRES SOSZÀ LIMPEZÀ B REFORTíÀ LTDÀ (IÀTRIZ E FILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n' 04.298.965/ooo1-63, NÃo coNsTÀ como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas '
certidão emiEida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 1-2.44O/20].1 e

L3.467 /20!?, e no AEo OL/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
os dados constanEes desta certidão são de responsab i l idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão at.estsa a empresa em relação
a todos os seus est.abelecimentos , agências ou filiais.
A aceitação desEa certidão condiciona-se à verificação de sua
autentsicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

CerEidão emitida gratuitamente.

INTORMÀçÃO I!,TPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentses perante a Justiça do Trabafho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhist.as, incl-usive no concernente aos
recolhimencos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados pelante o Ministério Púb1ico do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais tÍtulos que, por
disposição legal , contiver força executiva'



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIÂ

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida paÍa os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de '11 de dezembro de í981 - Código
TÍibutário do Estado da Bahia)

Certidáo No: 20222649834

RAzÀo soctÂL

PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA

rNscRrÇÀo EsÍAouÂL

t07.083.137 - BAIXADO 04.298.965/0001-63

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fÍsica ou jurídica acima
identiÍicada, relativas aos tributos administrados PoÍ esta SecretaÍia.

Esta certidão engloba todos os seus estabelêcimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida

Ativa, de compáência da ProcuradoÍia Geral do Estado, Íessalvado o direito da Fazenda PÚblica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteíiormente

Emitida em OgtO6l2O22, conforme Portaria no 918i99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissáo

A AUTENTICIOADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

rlzeNoÁntes ou vlA INTERNEÍ, NO ENDEREçO http:r/www.sefaz.ba'gov.bÍ

Válida com a apresentaÉo conjunta do cârtáo originalde inscriçáo no CPF ou no CNPJ da

SecÍetaÍia da Receita Federal do Ministéío da Faz€nda.

Página I de I RelCertidaoNegativa.rpt

Emissão: 09/06/2022 10:10
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Og10612O2? 10:11 Consulta Rogularidadê do EmprggadoÍ

C/l.'NÃ
CAIXA ECONÔMICÂ FEDERÀL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04298.965/0001-63

RazãO SOCiAIPIRES SOUZA UMPEZA E REFORMA LTDA ME

iiã"t.Co, RoD BR 122, KM 44 209 COMODO / CENTRO / SOUTo SOARES / BA /
- 46990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'
i- Ja rci 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data' a

"i"pi"i. 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS'

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

ãuaisouer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorientes das obrigações com o FGTS'

Validade:02106 /2022 a OUOT/2022

Certifi cação Número: 2022060201013 602A077 53

Informação obtida em 09/06/2022 10: 11:28

A utilizacão deste Certificado para os fins previstos em

;;"d].i;;ã; á verlficação de autenticidade no site da

www.caixa.gov.br

Lei esta
Caixa:

https://consultâ-crí.caixa.govbr/consultacrf/pages/con§ultaEmpregadorisÍ
111



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV. JOSÉ SAMPAIO
SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N". 633/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(")

F

Nome

PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA. ME

C.G.A

540400

c.N.P.J.

04.298.965/000í {3

Endereço:

ROD ROD BR 122,KM 44,209 COMODO

Bairro:

CENTRO

CEP:

46990000

Município:
SOUTO SOARES

UF:

BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supÍa citado, que impeçam a

expêdição de;ta certidão até a presente daia em nome do contribuinte acima identiÍicâdo, ressalvando o direito da

Fazenda pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade

administrativa.

A aceilação desta certidáo está condicionada à veriÍicaçáo de sua âutenticidade na lnternet, nos endereços

Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via intemet em:
13t0612022

c€ódáo válidã aié. 1 1/09/2022

Código de Controle da Cêrtidáo

1 9921 .633.202206 1 3. N.59.8 1 66

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.
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..-d-§- C O-N.T R.A.T O S O C I Àt
PTRES SOUZA LIMPEZA REFORMA LTDA.

? a . x oco it

Pelo presente instrumento partiu:lar e na melhcr ÍCrnná dé direito, os abai-
xo-assinados: JEREMIAS LOPES PTRES, brasileiro, maior, solteiro, comerciante,
portador da cálula de idenüdade RG n.o 07100í3361-SSP/BA, inscrito no CPF
sob o n." 697.961.655-20, residentee domiciliado à Rua Ouúo Lado, s/n.o, cen-
tro, e CLAUDIO SERGTO CEDRO DE SAUZA, brasileiro, maior, iasado, comêr-
ciante, portador da cédula de identidade RG n.o 04041316-03§SP/8A., inscrito
no CPF sob o'n.o 521.233.24ç15, residente e domiciliado à Praça lsabel Sam-
paio, n.o 131, centro, ambos residentes na Cidade de Souto SoaredBA.. CEP:
46.990-000, resolvem de comum acordo consüfuir uma Sociedade por Quotas de
Responsabilidade Limitada, que se rqeÉ pela dausulâ§e oondiçóes seguintes:

PRIMEIRA - A sociedade giraÉ sob a denominação social de PrRES SOUZA
UMPEZA E REFOR iA LTDL, e terá sede à Rodovia BR 122,|<M 44, n.o 11,
cenüo, Soúo Soares/BA...CEP:4690G000, ícancto eleito.o Fórum desta Comar-
ca, parcl qualquer açáo fundada no presente contrato, podendo, no entanto, abrir
filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do tenitório nacional, a
critério dos sócios.

SEGUNDA - O objeto da sociedade seÉ a Prestação de serviço.s de- límpeza
urbana, reforma e conqtrüÉo de imóveis, execr.rção dê obra de constução ciül
em geral.

TERCHRA - O capitalsocialserá de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dividido
em 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, sub-
sçrÍtas pelos sócios e integralizado neste Ato em moeda conente do país, como
segue:

socros VALOR TOTAL

JEREML{S LOPES PIRES.
CI.AUDIO SERGIO CEDRO DE SOUZA

13.500,00
1.500,00

13.500,00
1.500,00

R$
RS

TOTAL í5.000,00 R$ 15.000,00

§ í.o - A responsabÍlidade dos sócios é limitacla a importância toúal do capÍtal so-
cial, nos termos do art T, ln fine, do Decreto n.o 3.708, de 10-01.1919.

QUART^A - Os negócios sociais seÉo geridos pelo sócio JEREHIAS LOPES
PTRES, ficando-lhe vedado o uso da denominação social em negócios esfanhos
aos fins sociais, tais como: avais, abonos, fianças, etc.

QUINTA - O Socio CLAUDIO SERGTO CEDRO DE SAUZL não teÉ nenhuma
participação ativa na Sociedade, ficando apenas como Sócio quoüsta, sem parti-
cipar da gerência da mesma e não teÉ direito a reürada a título de pó-labore.

GOTÂS
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SEXTA - O exercício social será coincidente com o anocalendário, terminando
em 31 de dezembro de cada ano, quando serâo proeeclidos o levantamento do
balanço paúimonial e a apuração de resultadôs, em oirfiirmiô'aô-e com as disposi-
ções legais pertinentes.

SÉftnfA - A sociedade não será dissolvida no caso de falecimento ou afasta-
mento de qualquer dos sócios, prosseguindo com os remanescentes, devendo ser
pago aos herdeiros do fialecido o valor conespondente às suas quotas de capÍhl,
bem como à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do Êleci-
mento, da segiuinte forma: 4oolo (quarcntia por cento) no prazo cle dois mesês, 30%
(trinta por cento) no prazo de seis meses e 30% (trinta,por cento) no prazo de doze
meses.

OITAVA - O prazo de duraÉo da sociedade é portempo indeterminado.

NONA - Os casos omissos neste contrato seráo resolvidos com observância dos
preceitos do Decreto n.o 3.708, de 10.01.í919, e de outros dispositivos legais que
lhes sejam aplicáveis.

DÉCIMA - Os sócios declaram, sob penas da lei, que não estão impedidos de
exercer o comércio ou a administa@o de sociedade mercanül em virtude de con-
dena@o criminal.

E, por estarem assim justos e contrataüos, lavram este instrumento, em três vias
de igual teor, que seÉo assinadas pelos sócios na presença de duas testemu-
nhas.

Soares/BA-, 01 de feve de 2001.

mias Lopes P

udio Serg ro de Souza

TESTEMUNHAS:

u
')

(o0or .{^ 5.ff\r Í\ r §.*r -
-ã;z-t.

.s-*-"

Tânia Teles da Silva
RG n." 071 E21 g:FTSSSP/BA-

Silvana Cardoso de Amorim
RG n." S.296.5:}}§§P./BÀ

àooarc 01019?a4z *ffiSH^

S'§,-qra, Grudêeo dr- C*o.rr',"'

ú,TÍÍA OOGBCTAL DO E§TÂDO. DÁ BÂHIA
cBÍEo o lEsÍEErr L61o2/oLv

JTrcCB
sBoüle
29202314555



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" u'I uA-'lJvrEe,-e- 
: |:'^ :' :--

íPIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA L1§4 - ME"

PelopresenteinstrumentoparticulardeAlteraçãoContratual,JEREM|ASLoPESPIRES'
brasiteiro, maior, sotteiro, "#;;;;;G, 

natural de-s_outo soares/Bahia, nascido em 2710911973'

com seu endereço r"rio"n"iài"]tã'ài" pài" n" 7 de setembro' n'o 265' casa' centro' CEP

46.990_000, município o" so,]totãài";, E;á" da Bahia, portador da cédula de ldentidade RG

n.o 07100133-61, expedida petã éà"r"t"ri" de segurança i'úutica do Estado da Bahia, cPF n o

697.961.655-20.
cLAUDloSERGlocEDRoDESOUZA,brasileiro'maior'casadoemR99r19-.d^eComunhão
parcial de Bens, comerciant", í"tu.rr ãã sorto soares/Bahia, nascido em,01/05/1970, residente e

domicitiado na praça rs"uer êaÃàãü, n." rst, casa, centro, cEP 46.990-000, m-uricípio de souto

Soares, Estado da Bahia, p"tt"aãiãà ôeOula de ldentidade RG n'o O4O4í316-03, expedida pela

Secretaria de Segurança pUO[ca ao Estado da Bahia, CPF n3 521.233.245-1 5, únicos sócios

componentes da sociedade àrpãr"ri, limitada denominada "PIRES SOUZA LIMPEZA E

REFoRMA LTDA - rrlte',, e"tJerãciJà a nooovia BR 122, KM 44, n.o 1], 99nl9qo centro' CEP:

46990-000, município de Soui;"S-o;;s, Éstado da Bahia, sob o n.'29.202.314 558.em sessão de

16 de feverelto de 2o0l , 
"ontõrup.t 

n.o 
'0+.298.905/0001-63, 

resolvem alterar o referido contrato de

acordo com as clausulas e condiçóes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto da sociedade que era a Prestação de serviços de limpeza'

uÀana, ,eforma e construção de imóveis, execução de obra de construção civil em geral, passa a

ser.

8129.0/00 - Ativídades de IimPeza;

4299-5/99 - Obras de engenharia civil;

4399-1/99 - Serviços especializados para construção -(civil);
43304tgg - Obras de acabamento da construção (civil);

4213-8lOO - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222-7 tO1- Construção de redés de abastecimento de água, coleta de esgoto e construçóes,

exceto obras de irrigação.

GLAUSULA SEGUNDA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052' CC|20O2).

CLAUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá ao sócio, sr. JEREMIAS LOPES
plRES, vedado, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou

alienar benJimóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997 § Vl, 1.013, '1 0í5,
1.064, CCl2002).

CLAUSULA QUARTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo oS sócios, na proporçáo de

suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. '1.065, CC|2O02).

cLAUSULA QUINTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a Cargos

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peíta ou subOrno, concussão, peculato ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, Íé publica ou a propriedade. (art. 1.011, parágraÍo

1., CC|2OO2).

Âasaí209
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CLAUSULA SEXTA - O SóCiO ST. CLAUDIO SERGIO CEDRO DE SOUZA, NãO tCTá NENhUMA

p"rt,cip"çao ativa na sociedade, ficando apenas como sócio quotista, não participará da gerência e

não terá direito a retirada a titulo de "pró-labore".

CLAUSULA SÉTIMA - Todas as demais clausutas e condições estabelecidas anteriormente, não

alcançado no presente instrumento, permanecem em vigor'

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 03 (três)

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

PTRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA. ME

Souto Soares/B ahia, 27 de janeiro de 2009.

!
J AS Lopes Pires

Cláudio Sergio ro e Souza

Testemun has:

Tânia Teles da Siiva.
RG - 07182 í 93.7ÊSSP/BA.
cPF - 003.411.205-70

Cleriston Alves da Si
RG - 1003878709-ssP/BA.
cPF - 007.155.095-00

Junta Comereial do Estado da Bahia

2 0231455 a

U

g@zÀ ,,rü!gzÀ E lEEOFllÀ

cONTtNUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL No oí DASDÇIEDADE-EMPRESARIA
LIMITADA:

cc6;EãF^6ff.-'!ÍrmJn

D
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Pelo presente instrumento particular de Alteraçáo Contratual, JEREMIAS LOPES PIRES,
brasileiro, maior, solteiro, comerciante, natural de Souto Soares/Bahia, nascido em 2710911973,
resÍdente e cjomiciliado na Rua 7 de setembro, n.o 265, casa, centro, (iEP ZqsigolQÜoi ]::unicípio de
Souto Soares, Estado da Bahia, portador da Cédula de ldentidade -RÊ :t.l Q7100133:'êJ, expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, CPF n.o 637.9ôí.95§2C. -^

CLAUDIO SERGIO CEDRO DE SOUZA, brasileiro, maior, casado em RÊtiFe de Comunhão
Parcial de Bens, comerciante, natural de Souto Soares/Bahia, nascido em :r'1^1051197 O, residente e

domiciliado na Praça lsabel sampaio, n.o 131 , casa, centro, cEP 46990-000, município de souto
soares, Estado da Bahia, portador da cédula de ldentidade RG n.o 04041316-03, expedida pela

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, CPF n-' 521.233.245-15, únicos sócios
componentes da sociedade empresaria limitada denominada "PIRES SOUZA !-IL{PEZA E

REFORMA LTDA - ME", estabelecida à Rodovia BR 122, KM 44, n.0 í1, cômodo, centro' CEP:

46990-000, município de souto soares, Estado da Bahia, sob o n.o 29.202.314.558 em sessão de

16 de fevereiro de 200't, com CNPJ n.o 04.298.965/0001-63, resolvem alterar o referido contrato cle

acordo com as clausulas e condições seguintes:

/
CLAUSULA pRtMEtRA l Admite-se na socieciâde o Sr. ROSALVO MANOEL DE ARAUJO,
brasileiro, maior, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, comerciante, natural dé Souto

Soares/Bahia, nascido em 24t1211935, resldente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, no

392, casa, centro, CEP 46990-000, município de Souto Soares, Estado da Bahia, portador da

Cédula de ldentidade RG no 01892í93-00-SSP/BA e CPF no 156.594 375-91.

CLAUSULA SEGUNDA 1 R"tir"-." da sociedade o Sr. C_LAUbíO SERGIO cEDRO DE SOUZi\,
detentor de 1.500 (um mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R$ í,00 (um real) cada uma,

no total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), transferindo pâra o sócio Sr' ROSÂLVO
MANOEL DE ARAUJO, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres ter?nte a

sociedade, ficando o sócio cedente solidário com o sócio cessionário, obrigado ainda a resp,)nder
por ate 02 (dois) anos depois de averbado este instrumento de alteração contrattritl de

conÍormidade com o Art. 1003, Parágrafo Unico, Lei n' 10.4O612002, do Código Civil-
/

CLAUSULA TERCEIRA - O Capital Social é no valor de Rs 15.000,00 (quinze tnil r':.;ai; ,t,

totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 15.000 (quin:e n:ii)
quotas, cle R$ 1,00 (um real) cada uma, que estão assim distribuídas entre os sócios:

ALTERAçtiO CClNTRATUAL No 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:

Í.PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA. MEI'

VALOR TOTAL

l;: '- '.t /'
CLAUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quota:i, mas

todos respondem solida/iamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CCl2OO2).

I
CLAUSULA QUINTA - A administração da sociedade caberá ao sócio, sr. JEREMÍ.qS LOPES
plRES, vedado, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como on.Íar'cu
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997 § vl, 1.013, 1.tr;5,

OUOTAS
13.500

s ctos
Jeremias Lo es Pires

1.500Rosalvo Manoel de Araú o

00

00
R$ 1.503,00
R$ 'l:r.5oo

R$ 15.000í 5.000TOTAIS

1.064, ccl2oo2)

Ê83720ü
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I
CLAUSULA SEXTA 

j Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador

prestará contas justificâdas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do

[.]ãnio prtri.oÃi"t 
" 

do balanço de resuttadoi*uq,qo,cabendo-o^s^sóqios,^na-proporção de

=uas 
qrotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CCl2002) ' : : : : - : :-- 

"/-"-'
CLAUSULA SÉTIMA 1O administrador declara, sob as penas da lei de qu-e-ryôéstá impedido de

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda..que temporariamente,'o acesso a cargos

iúUtoor, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato ou

contra a economia popular, contÍa o sistema fiÀanceiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. (art. í.01 1, parágrafo

1o, cetzoo2). I
CLAUSULA OITAVA - O SóC|O ST. ROSALVO MANOEL DE ARAUJO, NãO IETá NENhUMA

participaçao ativa na sociedade, ficando apenas como sócio quotista, não participará da gerência e

não terá direito a retirada a titulo de "pró-labore".

/
CLAUSULA NONA - Todas as demais clausulas e condições estabelecidas anteriormente, não

alcançado no presente instrumento, permanecem em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual eln 03 (três)

vias de igual teor e forma.

coNrtNUAçÃO trA ALTSRAÇÃO CONTRATUAL No 02 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA:

PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA. ME

Souto Soares/Bahia, 20 de abril de 201 1

ias L pes Pires

udio Sergio Ced e

Rosalvo Manoel de Araújo

t
{E

c,
n
Ü)
(f
,\,

Jurfra Comereial do Estado da Bahia

2 0231{55 A
so{IzÀ ,.rülEa E illoiríÀ
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Pelo presente instrumento particular de Alteração contratual, JEREMIAS LOPES PiEIF'q;

bi-asileiro, maior, solteiro, comerciante, natural de souto soares/Bahia, nascido em ?z l-Ç91J973.

residente e domiciliado na Rua 7 de seiembro, n.o 265, casa, cenko, CEP469!!.QQQ' 1nr5:teip;o 
de^

souto soares, Estado da B"hir; ü,rd; aãtàoú d; tdentidade RG.n." 97'1Opí93-6'1, êxp-;;riiàã-

pela Secretaria de segurança Éh[ri", ao Estado da Bahia, CPF n.o 69/.961'.65420'.

hôênr_úO MANOEL-DE AIRAUJO, brasiteiro, maior, casado em Regime de Comunhão Parcial'Lle-

geÃ, iomerciante, natural de óouto Soares/Bahia, nascido em 2411211935, residente e

domiciliado na Rua José noangues Costa, n'o 392, casa' centro' CEP 46990-000' m-unicípio de

êouto Soares, Estado da erÀt": portraol. da Céduta de ldentidade RG n'" 0189?193-00, expedida

pela Secretaria de Segurança ÊU[iica Oo Estado da Bahia CPF n.' 15{.594375191, únicos sócios

componentesdasociedade.,p'..,,i1limitada-denominada,,PIRESsouzALIMPEZAE
REFORMA LTDA - rrae,,, estanàiJéiãa a Roaoria BR 122, KM 44, n.o 1 1' centro' cEP,: 46990-000'

município de souto sorr"., Ériãoo da Bahia, sob o n.o 29.202.314.558 em sessáo de 16 de

fevereiro de 2001, com cNpJ-n.i b+.àse.soslooot -63, resolvem alterar o referido contrato de

acordo com as clausulas e condições seguintes:

CLAUSULAPRIMEIRA-AsededasociedadequeeranaRodoviaBRl22,KM44,n.oí.1,centro,
CEP: 46990-000, município á" §orio So"t"s, Estado da Bahia' passa a funcionar na Rodovia BA

432. KM 44, stno, cômodo, ."rtio,õÊÉ, 469Si0-000, município de souto.soares' Estado da Bahia'

ficândo eteito o fórum do ,rnüiói" ã" souto soaies/BA, para o exercicio e o cumprimento dos

direitos e obrigações resultantes deste Contrato'

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade que era:

8129-0/00 - Atividades de limPeza;

42gg-5lgg - Obras de engenharia civil;

aãgs-t lsg - Serviços espêcializados para construçáo. (civil);

4330-4/99 - obraá de acabamentos da construção (civil);
qill-aioa - obias de urbanização - ruas, praças e calçadas;

Àiú_l m _ construçáo o",ãàài o" abastecimento de água, coleta de esgoto e construÇóes,

exceto obras de irrigação.

Passa a ser:
8129-0/00 - Atividades de limpeza; '/ 

\
4299-5/99 - Obras de engenharia civit, ," -.-
+ãóg-t lge - serviços espêcializados para construÇão. (civil!;]
4$0-4/99 - obraá de acabamentos da construção (civjl); '

4213-atoo- obras oe uruanl.aiàãliurq p"çàt e'catéàdas; /'
qiz)_i rcl _ consrÍuçáo ouj9ãài o" abastecimento de água, coleta de esgoto e construÇóes,

"*ã"to 
oot". de inigáçáo;/

ãôõ;/i, fDú;iü;i;ã" á" ásua por caminhões' /'

GLAUSULATERCEIRA-Admite-senasociedadeaSr.,AUREAMAR|ALoPEs,brasileira,
rnaior, viúva, comerciante, nàtrrri àu souto soares/Bahia, nascida em 11h011943, residente e

donriciliada à Rua Antonio tii.iino peres, s/Ro, casa, Baino outro Lado, cEP: 46990-000'

município de Souto Sopo.ze"-tããá ã" Srhi", portadora dã cédula'de ldentidade RG n'4 874 365-

ssP/BÂ e CPF no 886.172'.9754?.'

CLAU§ULA QUARTA - Retira-se da socieda de o Sr. ROSALVO MANOEL DE ARAUJO, detentor

de 1 .500 (um mil e quinhentas) quotas no valo r nominal de R$ 1,00 (um Íeal) cada uma, no total de

R$ 1 .5C0.00 (um mi! e quinhentos reais nsÍerido para a sócia Sr." AUREA MARIA LOPES,

ficancio o sócio cedente solidário com a sócia cessionária. obrigado ainda a resPonder Por até 02

(Cois) anos de averbado este instrumento de alteração contratual de confornridade com o

Ar1. 1003, Pa
is

único, Lei no 1 10612002, cjo Código Civil

EE3B

ALTERAÇÃoCoNTRATUALNo03DASoCIEDADEEMPRESÁRIALIMITADA:

.IPIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA'ME"

M-



' ALTERAÇÃo cournaTuAL No 03 DASOCIEDADE EMPRESÁRnuM[aDA:

Í.PIRES SOUZA LTMPEZA E REFORMA LTDA. ME"

CLAUSULA eUINTA - O Capital§ocial que e no vfl:lor de R$ 15.OSO,OO (quínze mil reais), pássa^a

sei. no valor de R$ 1OO.OOO,00 
/(cem mil reais) /totalmente integralizado .neste ato' em ryce-'a

"ãrr"nt"'Oo 
prii, aiviOiao e, ioO.àOo (cem mil) quotas, de R$ 1,00 (um real) cada um?r,qg_e 6:9!á^ú

assim.distribuídas entre os sócios:

parágrafo único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

,""úíJ"í 
"árioariamente 

peta integralização do capitat social. (art. 1.052, CC|2O02).

CLAUSULASEXTA-Aadministração-dasociedadê:caberáaosócio,Sr.JEREMIASLoPEs
plRES, vedado, o uso do norá' áiipr"rrrial .em atividades estranhas ao interesse social ou

,r.uri, ourigrçbes sela em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, !"L 9oTo onerar ou

alienar bens imóveis da .o"i"JrO", rJ, áutorizaçaà do outro sócio. (art. 997 § Vl, 1'013' 1'015'

1.064, CCl2002).

GLAUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercicio social, em 3'1 de dezembro, o.administrador

prestará contas justiflcadas dà sua administração, procedendo a elaboração do inventário' do

ilj;;;; prr;;;;;;i;;" ba;;d de |.e";itaoo economrco, cabendo os sócios, na proporção de

"uri ôroLt, os lucros ou perdai apurados (art 1'065' CCl2o02)'

GLAUSULA OITAVA - A sócia sr.a AUREA MARIA LOPES, não terá nenhuma participação ativa

na sociedade, ficanoo apena! lolm'o sOcia quotista, náo participará da gerencia e não terá direito a

retirada a titulo de "pró-labore".

CLAUSULA NONA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração d. ,;;i;drd;, p"; tái especiat,'ou em virtude de condenação criminal, ou

;;;; ";;"üi-sotj 
ot eteitos aeta, a pena que vede' ainda que temporariamente' o acesso a

cargos púbticos, ou por *r"-t"riÃ"àtãri áe pàvaricaçao, peita ou subomo, concussão peculato

ou contra a economia poput;;, ;;;i;; ã.iifui", finaniejro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as ,.",;;il; àã "on.rro, 
fé publica ou a propriedade' (art 1 '01 1 ' § 1"'

ccl2oo2)

CLAUSULA DÉCIMA - Todas as demais clausulas e condições estabelecidas anteriormente, não

alcançado no presente instrumento, permânecem em vlgor'

E,porestaremassimjustosecontratados'assinamopresenteinstrumentocontratualem03(três)
vias de igual teor e Íorma.

VALOR OTAI:
R$ 95.000,00 -- --

Junta comercial d0 Estado da Bahia
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R$ 100.000,00í 00.000TOTAIS
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Pelo presentê instrumento particular de Alteração contratual, JEREMIAS LOPES PIRES'

brasif eiro, maior, solteiro, comerciante, natural de souto soares/Bahia, nascido em 2710911973,

residente'e domúiliado na Rua 7 de setembro, n.o 265, casa, centro, CEP 46990-000, município de

souto soares, Estado da Bahia, portador da cédula de ldentidade RG n.o 07100133-61, expedida

pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, CPF n.o 697.961.655-20.

ÃúÉfA MARIA LOPES, brasileira, maior, viúva, comerciante, natural de Souto Soares/Bahia'

nrr"ú. ", 11t10t1g43, residente e domiciliada na Rua Antonio Cristino Peres, s/n o, casa' Bairro

órià r_"0o, cEp 46990_000, município de souto soares, Estado da Bahia, portadora da cédula

de ldentidade RG n." 4.874.365, àxôeoioa pela Secretaria de Segurança .Pública do Estado da

eánü, CÊi n.o 880.172.975-49, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada

denominada "ptRES SoUzA r-rivrÊÉzÀ E REFoRMÂ LTDA - ME", estabelecida à Rodovia BA

iú, Àl qa, s/n.o, cômodo, centro, cEP: 46990-000, município de souto .soaret^' Fll"^d-o 
da Bahia'

sob o n.o 29.202.314.558 "* t"..ão de 16 de fevereiro de 2ooí, com oNPJ n.o 04 298'965/000í -

áá, ,.u.otuun, alterar o referido contrato de acordo com as clausulas e condiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sede da sociedade que era na Rodovia BA 432, KM 44, sln,o, cômodo,

aÃtro- CEp, 46990-000, ,rni"ípio de Souto Soares, Estado da Bahia' passa a funcionar na

áoaàri" BR 122, KM 44, no 209, cômodo, centro, cEp: 46990-000, município de souto soares'

r"troó oã Bahia, Íicando 
"t"itÀ 

à iorm do municÍpio de souto soares/BA, para o exercício e o

iumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste Contrato'

ALTERAÇÃO CONTRATUAL No 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁR;A LIMITADA:

íPIRES SOUZA LTMPEZA E REFORMA LTDA 
'' 

ME"

AD?+qila-

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade que era:

8129-0/00 - Atividades de limPeza;

4299-5/99 - Obras de engenharia civil;

4399-1/99 - Serviços espêcializados para construção. (civil);

4330-4/99 - Obras de acabamentos da construção (civil);

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222-7101- Construção Oe reáài Oe abaitecimento de água, coleta de esgoto e construÇões'

exceto obras de irrigaçáo;
3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

Passa a ser:
81 29-0100 - Atividades de limpeza;
4299-5199 - Obras de engenharia civil;

+ãóg-l les - Serviços espêcializados para construção. (civil); '
4330-4/99 - Obraá de acabamentos da construção (civil);

4213-8/00 - Obras de urbanizaçáo - ruas, praças e calçadas; 4)
4222-7 tO1_ construção a" 

'"áài 
o" abastecimento de água, coleta de esgoto e constru:õ:,:.1: ,:. '

exceto obras de irrigação; ,'. , ,lt.'- 
. , ) I

ãêóçêÀz - Distribüiçâo de água por caminhôes; '/
4924-BIOO -Íransporte escof ar; / ,'; / , ll't' r
782O-5IOO - Locação de mão-de-obra temporária: r \' ."', f .0"
42gg-5t01- Construção de instalações esportivas e recreatlvas; -.- - e'"
8230-0/01 - Serviçoj de organização de feiras, congressos' exposlçoes e Teslas; -
43í 3-4100 - Obras de terraplena§em' 7

4"4
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ALTERAÇAO CONTRATUAL NO 04 DA SOCIEDADE EMPRESA RIA LIMITADA:

Í'PIRES SOUZA LIMPEZA E REFORMA LTDA:,ME"

S opes Pires

-i
ÉL-ôêt

urea Maria Lopes

Junta Comercial do Estado da Bahia
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CLAUSULA TERCEIRA - Todas as demais clausulas e condiçóes estabelecidas anteriormente,

não alcançado no presente instrumento, permanecem em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 03 (kês)

vias de igual teor e forma-

Souto Soares/Bahia, 10 de março de 2014-



ALTERAÇÃo coNTRATUAL N's DA soclEoaor inrm-soui^
) Lrnnpiã*i-úrónru'lr,r»'anm ' ''' t-- t"

CNPJ no 04'298'965/0001-63 '-' 
.'

4313-4lOO - obras de tenaPlenaqem

iáàô-s,Ãg- outras obras a! englnirarla ciül não especificadas anteriormente

ilSg-s,tOt - construção de instalações esportivas e recreativas

iíi-iiÃi - ãã*t 
"ia" 

a" r"aet ae abastecimento de água" coletB de essoto e

construcões correlatas, exceto obras de irrigação

;fti/õ:;;á; *ua"i'açao - ruas' pÍaças e calçadas 
-

8230-0/01 - serviços a. o,g*iãiao at iái'*' 
"oogr"tsos' 

exposições e festas

JUCEB

DA RATIFICAÇÃO E,T'ORO

cLÁusuLA sEGtiltDA. o foro para o exercício e o cumpriúento dos direitos e

ffi""0.ãJrãi""it"t 
a" 

""*"to 'o"iul 
p"t'nunece SoUTo SOARES'

CLÁUSULA TERCEIRÀ. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já

arquivados e que não fo,urn ô'"J'*'ente modifica'la" por esta alteração continuam

em vlgor.

E, por estarem assim justos e contratados' assinam este instrumento'

SOUTO SOARES, 7 de janeiro de 2015'

JEREMIAS L ES PIRES

CPF: 697.961.655-20

AUREA MARIA LOPES

CPF 886.172.97549

J, JUNÍA COI,IERCIAL DO ESTADO DA BAHIÂ
5 SOB t'19: 97'141395
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