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Atos Administrativos

Serviço Public° Municipal

Prefeitura Municipal de titian'
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59
XERTiFIQAO&qEREGISJRO CADASTRAL CRC
DADOS DA EMPRESA
Nome ou razão social da Empresa: CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: Avenida Princesa Isabel, 395 Sala 114, São Caetano, itabuna, BA.
NPJ: n°04.495.084/0001-32
ep: 45.607-288
Fone/Fax:
E-mail e/ou site: ccx_ba@hotmail.com
Pessoa para contato: Alfredo Agle Santana Baracat Habib
INFORMACOSS,CO T MS,
Integralizado em: 0810312021
Capital Social R$: 1.000.000,00
Exercício Social: 2021
RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA
Principal: 41.20-4-00 - Construção de Edifícios
Património Liquido Positivo R$:

Secundária(s)
23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de residuos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de residuos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de residuos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de residuos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras
de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terrapienagem
4119-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 45.30-7-03 - Comércio a varejo
de pegas e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada 1
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
(Dispensada *)
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinárto
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada 1
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada ")
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes
e .e as
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46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Dispensada *)
4721-1-03 - Comércio vareista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio vare ista de doces, balas, bombons e semelhantes (Dispensada *)
47.22-9-01 - Comércio vare ista de carnes - açougues (Dispensada *) 47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio vare ista de bebidas (Dispensada *)
47.24-5-00 - Comércio vare ista de hordfrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comercio vare ista de mercadorias em lojas de conveniência (Dispensada *)
47.89-0-01 - Comércio varelsta de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varelsta de produtos saneantes domissanitarios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional
49.29-9-03 - Organização de excursões em veiculos rodoviários próprios, municipal
49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodovibrios próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
50.91-2-02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
5211-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-moveis
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados,
provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na intemet (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *)
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporada
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
82.99-7-07 - Salas de acesso a intemet (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
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Prefeitura Municipal de Ubat5
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59
DOCUMENTOS

JM

HABILITAÇÃO JEJR(DICA
Cédula de identidade do(s) titular(es) da empresa
Registro Comercial, no caso de empresa individual
Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades e, no caso de
sociedades por Wes, acompanhado de documentos da alai*
de seus atuais administradores.
A inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da Diretoria em exercício
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais e ato de registro ou
autorização para funcionamento, expedido pelo br ào competente.

11ÃO
z,

VALIDADE/
OBSERVAÇÃO

X
X
X

X
X

aMDRAEÁt4aTA
X
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao
X
domicilio ou sede do participante
X
Prova de inscrição Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao
domicilio ou sede do participante.
02/11/2022
X
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
16/02/2023
X
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e de
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
X
08/12/2022
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal
X
29/10/2022
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) — Certidão de Regularidade Fiscal/CRF
28/10/2022
X
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
I
lf- l r OBSE
De acordo com o que estabelece o Art. 34, da Lei n° 8.666/93, este CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL —
CRC tem a sua validade por 180 (canto e oitenta) dias. Para cada licitação de diferente objeto que afirma cadastrada
for participante, a mesma DEVERA apresentar os documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, cujas exigências podem diferir de licitação para licitação, assim como,
reapresentar algum documento de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA que porventura tenham vencido neste
período.

.ss!inasspE11MÃt4nTeEittd01%

I

Para efeito de participação nos processos negate- dos realizados pelo Município de UbatS, atestamos que a
empresa APRESENTOU os documentos indicados na tabela acima em 27/10/2022. Fica desde já notificada a
empresa a apresentar durante o período de validade algum documento cujo prazo de validade tenha expirado.

d
DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022

efateL
o omes o iddefact
Comissão /egistro Cadastral
Portaria N° 097/2022
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias.

Rua La tiro de Freitas, ne. 199, Centro — U bate — BA

Cep. 45.550-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTKZRDY5NDVDQZA3RTQ4MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
28 de Outubro de 2022
5 - Ano XVIII - Nº 3838

Ubatã

'30- DAUTIN Eoclichain Documentos °IOUs e &raises We EPP (*Vita em 25108/2022 1033!1E1 sue e documents de hash (SHA-256}
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Rua Xi de Novembro, 64- Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 l() 99748-2223
www,dautin,comIdautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRONICA
A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
firm documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de
código 1 edit bcd32f278ff46f31e8198d6bfdce8a3c7c6902ceb1a881eaca9618d9ea7 foi autenticado de acordo
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, soba identificador (mica
denominado NID 79976 dentro do sistema.
A autenticação eletrônica do documento intitulado "C.N.H ALFREDO BARACAT", cujo assunto é descrito
como C.N.H ALFREDO BARACAT", faz prova de que em 25/08/2022 17:19:05, o responsável CCX
Construções, Comercio Consultoria e Serviços Lida (04.495.084/0001-32) tinha posse do arquivo com as
mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de CCX Construções,
Comercio Consultoria e Serviços Ltda a responsabilidade, (mica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a DAUTIN Blockchain Co.
Este CERTIFICADO foi emitido em 25/08/2022 48:10:25 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo Gamo Art. 10, § 20 da MP 2200-2/2001, Ari. 107 do Código Civil e
Art. 411, em seus §§ 2° e 30 do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.
Para mais informações sobre a operação acesso o site https://www.dautin.com e informe o código da
transação blockchain Ox7a8145ec51e7c89e170ecd19009f3ae3a4f06c61517a11017802e1730cfdf63d.
Também e possível acessar a consulta através cia rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/
' Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil,

AUTIN
BLOCKCHAIN
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 19' 7 DA SOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERAMICOS LTDA
CNPJ n 04.495.084/0001-32
ANTONIO BARACAT HABIB NETO, nacionalidade brasileira, nascido ern

13/02/1987, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o M 020.034.455-28,
portador da Carteira de Identidade M 0905883551, órgão expedidor Secretaria
de Segurança Pública - BA, residente e domiciliado na Rodovia BR-415, M 3,
Cond. Jd. das Hortensias, Rua Pardal, Casa 191 Parque Verde, itabuna, BA
CEP 45604-811, Brasil.
Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CCX CONSTRUÇÕES E
PRODUTOS CERAMICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE
n° 29202330120, corn sede Loteamento Joao Batista de Almeida Juca, S/N,
fen 41, Vila Santa Izabal Ibicaral, BA, CEP 45745000, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/ME sob o M04.495.084/0001-32, deliberam
de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação
contratual, nos termos da Lei n° 10A06/2002, mediante as condições estabelecidas
nas cláusulas seguintes:
NOME EMPRESARIAL
Clausula Primeira. A sociedade que gira sob o nome empresarial CCXCONSTRUDOES E PRODUTOS CERAMICOS L TOA, girará, a partir desta data.
sob o nome empresarial CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E
SERVICOS L TDA.
ENDEREÇO
Clausula Segunda. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte

endereço sito a Avenida Princesa Isabel, 395, Sala:114, São Gaetano, ltabuna,
BA, CEP 45.607-288.
OBJETO SOCIAL
Cláusula Terceira. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: fabricação de

artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção civil; construção
de apartamento , casas , construção habitacionais , prédios edificações,
condomínios residenciais; construção de instalações esportivas e recreativas;
construção de valas, regos e fossas; construção de esgoto de canais diques e
barragens; construção de rodoviária; construção de rodovias e aeroportos;
obras de terraplanagem; construção de pontes , túneis , viadutos e passarelas
serviços de coleta e transporte de lixo urbano; obras de pavimentação de ruas;
obras as asfalto e pavimentação de rodovias; comercio varejista de livros;
comercio varejista de jornais e revistas; comercio varejista de artigos de
papelaria; lojas de departamento ou magazine; comercio varejista de artigos do
vestuário e acessórios; comercio varejista de artigos de armarinho; comercio
varejista de calçados; comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanais;
Reg - 81100000209978

JUCEB

Página 1 .

Junta Comercial do Estado da Bahia
08/03/2021
Certifico o Registro sob o n°98050243 em 08/03/2021
Protocolo 219669414 de 05/03/2021
Nome da empresa CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NIRE 29202330120
Este documento pode ser verificado em http:fireginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 45231120379227
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021
28
por °Cana Regila M G de Araújo Secretaria-Geral
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 7 DA SOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERÂMICOS LTDA
CNPJ n 04.495.084/0001-32
comercio varejista de doces, balas, bombons; comercio varejista de
mercadorias em loja de conveniências; lanchonetes, casas de chá, de sucos;
fotocopias: comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios:
comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
comercio a varejo de pneumáticos e câmara-de-ar; comercio atacadista de
roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
comercio atacadista de instrumentos e materials para uso medico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios; peixaria; comercio varejista de hortifrufigranjeiros;
comercio varejista de bebidas; comercio varejista de carnes - açougues;
comercio varejista de laticínios e frios; padaria e confeitaria com predominância
de revenda; comercio varejista de mercadorias, com predominância de
produtos alimenticios - supermercados; comercio atacadista de produtos
alimentícios; comercio varejista de lubrificantes; comercio varejista de material
elétrico; comercio varejista de ferragens e ferramentas; comercio varejista de
materials de construção; comercio atacadista de equipamentos de informática;
comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática; comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação; comercio varejista de moveis; comercio varejista de artigos de
colchoaria; comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comercio
varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; atividades de
monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; comercio atacadista de
aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comercio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de Audio e video; comercio
atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comercio atacadista de livros,
jornais e publicações: serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
treinamento enn desenvolvimento profissional e gerencial; salas de acesso
Internet; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicaçâo e serviços
de hospedagem na internet; comercio atacadista de materiais de construção;
comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; comercio atacadista de
maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar,
aeries e peças; comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
atividades paisagisticas; comercio atacadista de medicamentos e drogas de
uso humano; comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso
veterinário; locação de automóveis sem condutor; serviço de transporte de
passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte rodoviário de
carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos; carga e descarga;
estacionamento de veículos; deposito de mercadorias para terceiros, exceto
armazéns gerais e guarda moveis; serviços de entrega rápida; locação de mão
de obra temporária; fortalecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros; Goleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos
nâo perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; comércio
varejista de artigos esportivos; recarga de cartuchos para equipamentos de
informática; atividades de limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, feiras livres, Praias, parques, pragas e jardins; transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal:
Reg: 81100000209978
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Junta Comercial do Estado da Bahia
08/03/2021
Certifico o Registro sob o n°98050243 em 08/03/2021
Protocolo 219669414 de 05/03/2021
Name da empresa CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA MIRE 29202330120
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAaaspx
Chancela 45231120379227
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021
por Tisna Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL hr 7 DA SOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERAMICOS LTDA
CNPJ n 04.495.084/0001-32
imunização e controle de pragas urbanas; limpeza en, prédios e en, domicílios;
serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais;
atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; transporte
rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional; organização de excursões ern
veículos rodoviários próprios, municipal; organização de excursões em veículos
rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional; transports
escolar; transporte por navegação de travessia, municipal; transporte por
navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional;
transportes aquavierios de pessoas e mercadorias em embarcações de
pequeno e medic) porte, sem itinerário fixo; locação de embarcações sem
tripulação, exceto para fins recreativos; aluguel de maquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes;
montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporaries;
aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
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CNAE FISCAL
4120-4/00 - construção de edifícios
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4781-4/00 - comercio vare ista de artigos do vestuário e acessórios
4763-6/01 - comércio vare ista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/03 - comércio vare'ista de artigos de papelaria
4761-0/02 - comércio vare ista de jornais e revistas
4761-0/01 - comércio vare ista de livros
4756-3/00 - comercio vare ista especializado de instrumentos musicals e
acessórios
4755-5/03 - comercio vare ista de artigos de cama, mesa e banho
4755-5/02 - comercio vare ista de artigos de armarinho
4754-7/02 - comércio vare ista de artigos de colchoaria
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio vare ista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de Audio e video
4752-1/00 - comércio vare ista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação
4751-2/01 - comercio vare ista especializado em equipamentos e suprimentos
de informática
4744 0/99 comércio vare ista de materiais de construção em geral
4744-0/01 - comércio vare ista de ferragens e ferramentas
4782-2/01 - comércio vare ista de calçados
4789-0/01 - comércio vare ista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/05 - comércio vare ista de produtos saneantes domissanitários
8299-7/07 - salas de acesso A internet
8219-9/01 - fotocópias
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N' 7 DASOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERANIICOS LTDA
CNPJ n 04.495.084/0001-32
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
6311-9/00 -tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem m internet
5611-2/03 - lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5320-2/02 - serviços de entrega rápida
5223-1/00 - estacionamento de veiculos
5212-5/00 - carga e descarga
5211-7/99 - depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4732-5/00 - comercio varejista de lubrificantes
4729-6/02 - comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e
de segurança do trabalho
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
3811-4/00 - coleta de residues não-perigosos
4644-3/02 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4722-9/02 - peixaria
4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues
4721-1/04 - comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Reg:81100000209978
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ALTERAÇÃO coNsoLIDApdo CONTRATUAL N.7 DA SOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERAMICOS LTDA
CNPJ n' 04.495.084/0001-32
4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e Mos
4721-1/02 - padaria e confeitaria com predominância de revenda
4713-0/04 - lojas de departamentos at magazines, exceto lojas francas (duty

free)

4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, oom predominância
de produtos alimentícios - supermercados
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção en geral
4664-8/00 - Gomel-do atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-medico-hospitalar; partes e peças
4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e
doméstico
4647-8/02 - comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
2342-7/02 - fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso in
construção, exceto azulejos e pisos
7820-5/00 - Locação de Mao de Obra Temporal-la
7830-2/00 - Fortalecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
3812-2/00 - Goleta de residues perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de residues não perigosos
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
8129-0/00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças municipal
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8121-4/00 - Limpeza en prédios e an domicílios
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios
prediais
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, municipal
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/03 - Organização de excursões an veículos rodoviários próprios,
municipal
4929-9/04 - Organização de excursões
veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e internacional
4924-8/00 - Transporte escolar
5091-2/01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
5091-2/02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal,
interestadual e internacional
5099-8/99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins
recreativos
Reg: 81100000209978
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N'7 DA SOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERAMICOS LIDA
CNPJ «04.495.084/0001-32

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporaries

7733-1/00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CI

>
'Z
• E
o -,
En
0 co

c) o

s. o
x -o
,ro3 o
n
O
0
0 C

A 9
.. .

QUADRO SOCIETÁRIO
Clausula Quarta. ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB admitido

neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 19/10/1961, separado,
empresário, CPF rt 239.245.605-44, Carteira Nacional de Habilitação n''
03032070403, órgão expedidor Departamento Nacional de Trânsito - BA,
residente e domiciliado na Rodovia BR-415, 03, Cond. Jd. das Hortensias, Rua
Pardal, Casa 191, Parque Verde, ltabuna, BA CEP 45604-811, Brasil.
Retira-se da sociedade o sócio ANTONIO BARACAT HABIB NETO, detentor
de 200.000 (Duzentos Mil) quotas, ro valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada
uma, correspondendo a R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).
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CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS
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Cláusula Quinta. 0 sócio ANTONIO BARACAT HABIB NETO transfere suas
quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$200.000,00 (Duzentos
Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócior ALFREDO AGLE SANTANA
BARACAT HABIB, da seguinte'forma: moeda corrente, dando plena, geral e
irrevogável quitação.
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Cláusula Sexta. 0 capital subscrito e integralizado, que era de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), passa a ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cujo
aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente
nacional, representado por 1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor
nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma passa a ser assim distribuído:
ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB, com 1.000.000 (um
milhão) quotas, perfazendo tin total de R$ 1_000.000,00 (um milhão de

reais) integralizado.
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N'? DA SOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERAMICOS LTDA
CNPJ i-f. 04.495.084/0001-32
Cláusula Sétima. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE
a(o) Sócio(a) ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB corn os poderes
e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialrnente, podendo praticar todos os atos compreendidos na objeto
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos catistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização de outro sócio.
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Cláusula Oitava. 0 administrador declara, sob as penas da lei, que não está
impedido de
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ai por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
Cláusula Nona. 0 foro para o exercido e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social passa a ser Itabuna/BA.
Cláusula Décima. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já
arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração
continuam em vigor.
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Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos
da Lei n' 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABD3 admitido neste ato,
nacionalidade brasileira, nascido em 19/10/1961, separado. CPF n'
239245.605 44, Carteira Nacional de Habilitação ri" 03032070403, órgão
expedidor Departamento Nacional de Transito - BA residente e domiciliado na
Rodovia BR-415, 03, Cond. Jd. das Hortensias, Rua Pardal, Casa 191, Parque
Verde, Itabuna, BA CEP 45604-811, Brasil.

Reg: 81100000209978

JUCEB

Página

Junta Comercial do Estado da Bahia
08/03/2021
Certifico o Registro sob o n°98050243 em 08/03/2021
Protocolo 219669414 de 05/03/2021
Name da empresa CCX CONSTRUCOES, COMERCIO. CONSULTORIA E SERVICOS LIDA NIRE 29202330120
Este documento pode ser verificado em hUp://regin.jucelo.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 45231120379227
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretaria-Geral
34

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTKZRDY5NDVDQZA3RTQ4MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

V
C)
,-,
I]
-:
CD
r,I
I▪3
0
0'.

a]co
..55,
z
z

CD
i-,

5
i...
5
5
55

Sexta-feira
28 de Outubro de 2022
14 - Ano XVIII - Nº 3838

Ubatã

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N' 7 DA SOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERAMICOS LTDA
CNPJ n° 04.495 08410001-32

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CCX CONSTRUCOES,
COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS L TOA, registrada legalmente por
contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia,
sob NIRE 29202330120, com sede na Avenida Princesa Isabel, 395, Sala:114,
São Gaetano, Itabuna, BA, CEP 45.607-288, devidamente inscrita in Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 04.495.084/0001-32, deliberam de pleno
e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos
termos da Lei rr 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:
DO NOME EMPRESARIAL
Cláusula Primeira. A sociedade gira sob o nome empresarial
CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CCX

DA SEDE E DAS FILIAIS
Clausula Segunda. A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida

Princesa Isabel, 395, Sala:114, São Gaetano, Itabuna, BA, CEP 45.607-288.
Clausula Terceira. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos
votos correspondentes dos socios, no minimo, a três quartos do capital social, nos
termos do art. 1076 da Lei it' 10.406/2002.
DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO
Clausula Quarta. A sociedade tem por objetos sociais o exercício das seguintes
atividades econômicas: fabricação de artefatos de cerãmica e barro cozido para uso
na construção civil; construção de apartamento, casas, construção habitacionais,
prédios edificações, condomínios residenciais; construção de instalações
esportivas e recreativas; construção de valas, rages e fossas; construção de
esgoto de canais , diques e barragens; construção de rodoviária; construção de
rodovias e aeroportos; obras de terraplanagem; construção de pontes, túneis,
viadutos e passarelas serviços de Goleta e transporte de lixo urbano; obras de
pavimentação de ruas; obras as asfalto e pavimentação de rodovias; comercio
varejista de livros; comercio varejista de jornais e revistas; comercio varejista de
artigos de papelaria; lojas de departamento ou magazine; comercio varejista de
artigos do vestuário e acessórios; comercio varejista de artigos de armarinho;
comercio varejista de calçados; comercio varejista de suvenires, bijuterias e
artesanais; comercio varejista de doces, balas, bombons; comercio varejista de
mercadorias em loja de conveniências; lanchonetes, casas de Ma, de sucos:
fotocopias: comercio varejista de produtos saneantes domissanitários;comercio a
varejo de peças e acessórios novos p/ veículos automotores; comercio a varejo de
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N' 7 DASOCIEDADE
CCX CONSTRUÇÕES E PRODUTOS CERAMICOS LTDA
CNPJ rt° 04.495.084/0001-32
pneumáticos e câmara-de-ar; comercio atacadista de roupas e acessórios para
uso profissional e de segurança cb trabalho; comercio atacadista de
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios; peixaria; comercio varejista de hortifrutigranjeiros; comercio
varejista ria bebidas; comercio varejista de carnes - açougues; comercio
varejista de laticinios e frios; padaria e confeitaria com predominância de
revenda; comercio varejista de mercadorias, corn predominância de produtos
alimentícios - supermercados; comercio atacadista de Produtos alimenticios;
comercio varejista de lubrificantes; comercio varejista de material elétrico;
comercio varejista de ferragens e ferramentas: comercio varejista de materiais
de construção; comercio atacadista de equipamentos de informática; comercio
varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
comercio varejista de moveis; comercio varejista de artigos de colchoaria:
comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comercio varejista
especializado de instrumentos musicais e acessadas; atividades de
monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; comercio atacadista de
aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comercio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video; comercio
atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comercio atacadista de livros,
jornais e publicações; serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
treinamento an desenvolvimento profissional e gerencial• salas de acesso
Internet; tratamento de dados, Provedores de serviços de aplicação e serviços
de hospedagem na Internet; comercio atacadista de materials de construção;
comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; comercio atacadista de
maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar,
partes e pegas; comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
atividades paisagísticas; comercio atacadista de medicamentos e drogas de
uso humano; comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso
veterinário; locação de automóveis sem condutor; serviço de transporte de
passageiros - locação de automóveis corn motorista; transporte rodoviário de
carga, exceto produtos perigosos e mudanças intennunicipal, interestadual e
internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos; carga e descarga;
estacionamento de veículos; deposito de mercadorias para terceiros, exceto
armazéns gerais e guarda moveis; serviços de entrega rápida; locação de mão
de obra temporária; fortalecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos
não perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; comércio
varejista de artigos esportivos; recarga de cartuchos para equipamentos de
informática; atividades de limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, feiras livres, praias, parques, Praças e jardins; transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
imunização e controle de pragas urbanas; limpeza ern prédios e an domicílios;
serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais;
atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; transporte
rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
Reg: 81100000209978
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transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional; organização de excursões ern
veículos rodoviários próprios, municipal; organização de excursões em veiculos
rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte
escolar; transporte por navegação de travessia, municipal; transporte por
navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional;
transportes aquaviarios de pessoas e mercadorias em embarcações de
pequeno e médio porte, sem itinerário fixo; locação de embarcações sent
tripulação, exceto para fins recreativos; aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes;
montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
CNAE FISCAL

4120-4/00
8599-6/04
4781-4/00
4763-6/01
4761-0/03
4761-0/02
4761-0/01
4756-3/00

- construção de edifícios
- treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- comércio vare ista de brinquedos e artigos recreativos
- comércio vare ista de artigos de papelaria
- comércio vare ista de jornais e revistas
- comércio vare ista de livros
- comércio varejista especializado de instrumentos musicais e
acessórios
4755-5/03 - comercio vare ista de artigos de cama, mesa e banho
4755-5/02 - comercio vare ista de artigos de armarinho
4754-7/02 - comércio vare ista de artigos de colchoaria
4754-7/01 - comércio vare ista de moveis
4753-9/00 - comércio vare ista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de audio e video
4752-1/00 - comércio vare ista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos
de informática
4744 0/99 comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitérios
8299-7/07 - sales de acesso à internet
8219-9/01 - fotocopias
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8130-3/00 - atividades paisagfsticas
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
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6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na Internet
5611-2/03 - lanchonetes, casas de chá de sucos e similares
5320-2/02 - serviços de entrega rápida
5223-1/00 - estacionamento de veículos
5212-5/00 - carga e descarga
5211-7/99 - depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes
4729-6/02 - comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4644-3/01 -comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e
de segurança do trabalho
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e camaras-de-ar
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos
automotores
4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de égua, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas pragas e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4644-3/02 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinério
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4722-9/02 - peixaria
4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues
4721-1/04 - comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4721-1/03 - comercio varejista de laticínios e frios
4721-1/02 - padaria e confeitaria com predominancia de revenda
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4713-0/04 - lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty
free)
4711-3/02- comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios - supermercados
4679-6/99 - comercio atacadista de materiais de construção em geral
4664-8/00 - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar; partes e pegas
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4649-4/04 - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria
4649-4/02 - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e
doméstico
4647-8/02 - comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações
2342-7/02 - fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na
construção, exceto azulejos e pisos
7820-5/00 - Locaçâo de Mão de Obra Temporária
7830-2/00 - Fortalecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
3812-2/00 - Goleta de residuos perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
8129-0/00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicilios
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios
prediais
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, municipal
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviarios próprios,
municipal
4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e internacional
4924-8/00 - Transporte escolar
5091-2/01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
5091-2/02 - Transporte por navegação de travessia interrnunicipal,
interestadual e internacional
5099-8/99 - Outros transportes aquaviarios não especificados anteriormente
7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins
recreativos
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes
Reg: 81100000209978
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7732-2/02 - Aluguel de andaimes
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
DO CAPITAL SOCIAL
Cláusula Sexta. 0 capital subscrito e integralizado é de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.000.000 (um
milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
Passa a ser assim distribuído:
ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB, com 1.000.000 (um
milhão) quotas, perfazendo um total de Ft$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) integralizado.
Clausula Sétima. As quotas são indivisíveis e não Poderão ser cedidas ai
transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua
aquisição, se pastas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente.
Clausula Oitava. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE
Cláusula Nona. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao
Sócio ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB com os poderes e
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto
social, sempre de Interesse da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização de outro sócio.
Parágrafo único. No exercicio da administração, o administrador terá direito a
uma retirada mensal a titulo de pro-labore, cujo valor sera definido de comum
acordo entre os sócios.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
Clausula Décima. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
Req:81100000209978
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administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventério, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
económico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.
3 *F. Por deliberação dos zriclos a distribuição de lucros poderá ser em
q
‘ ualquer period° do ano a partir de resultado do período apurado.
§ 2'. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio

desde que aprovada pelos sócios catistas.
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Cláusula Décima Primeira.

Nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, os socios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores, quando for o caso.
DO FALECIMENTO DE SÓCIO
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Cláusula Décima Segunda.

Falecendo ou interditado o sócio único da
sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado liquidado com base na
situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada ern balance
especialmente levantado.
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DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Cláusula Décima Terceira. 0 Administrador declara, sob as penas da lei, que

não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que•temporariamente, o acesso a cargos públicos, cc
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, te pública
ou propriedade.
DO ENQUADRAMENTO

Complementar rr 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3' da
mencionada lei

JUCEB

x
c.
x,
rx
-4
z
4
4
,Q
0
xn
n
.,
E.
X4,
rx
.0
4
C

Cláusula Décima Quarta, 0 empresário declara que a atividade se enquadra
em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei
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DOS CASOS OMISSOS
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Cláusula Décima Quinta. Os casos omissos no presente contrato serão
resolvidos pelo consenso dos sócios, corn observância da Lei rç 10.406/2002.
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Cláusula Decima Sexta. Fica eleito o foro de Itabuna/BA para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
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Itabuna/BA, lode fevereiro de 2021.
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Este documento code ser verificado em http://reginjueeb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 45231 120379227
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021
por Tana Regila MG de Araújo - Secretaria-Geral
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

PROTOCOLO

219669414- 05/10/2021

ATO

002- ALTERAÇÃO

EVENTO

022- ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NNE 29202330120
CNN 04-495-084/0001-32
CERTIFICO O REOISTRO LEI 08/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98050243 DE 08503/2021 DATA AUTENTICA

REP

-

Cpl 92943640549 FRICK RIBEIRO MIRAXIWEEDTTA

NANA RECITA El G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

AO
JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
08/03/2021
Certifico o Registro sob o n° 98050243 em 08/03/2021
Protocolo 219669414 de 05/03/2021
Nome da empresa CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NIRE 29202330120
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 45231120319227
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

43

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTKZRDY5NDVDQZA3RTQ4MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
28 de Outubro de 2022
23 - Ano XVIII - Nº 3838

Ubatã

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, ERIC}( RIBEIRO MIRANDA COTTA, com inscrição ativa no CRC/(BA) sob o n°
036699/0-2, expedida em 08/02/2013. inscrito no CPF n° 929.436.405-49. DECLARO,
sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, que
este documento é autêntico e condiz corno original.

Documentos apresentados:
1. Instrumento Contratual de Registro da empresa CCX CONSTRUCOES,
COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA referente a Inscrição de
Primeiro Estabelecimento, Requerimento n° 81100000209978 — 15 (quinze)
páginas;
2. Carteira Nacional de Habilitação do Sócio Alfredo Agle Santana Baracat Habib
n°03032070403, expedido por SSP/BA em 20/05/2015 — 1 (uma) pagina;
3. Carteira de Identidade do sócio Ant6nio Baracat Habib Neto n° 09058835-51,
expedido por SSP/BA em 13/08/2015 — 1 (uma) página;

Data: 04 / 03 / 2021

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
08/03/2021
Certifico o Registro sob o it 98050243 em 08/03/2021
Protocolo 219669414 de 05/03/2021
Name da empresa CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EIRE 29202330120
Este documento pode set verificado em htt p ://re in ju ceb ba gay. br/AUTE N TI CACAO DOCUMENTOS/AU TE NT CACAO, as px
Chancela 45231120379227
Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021
por -Tana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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Protocolo 219669414 de 05/03/2021
Nome da empresa CCX CONSTRUCOES, COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA LURE 29202330120
Este documento pode ser verificado em http ://reg in .j uceb . ba gay. br/AUTENTI CACAO DO CU MEN TOS/AUTENT I CACAO asp
Chancela 45231120379227
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021
per Tana Regila MG de Araújo - Secretaria-Geral
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MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
N° 9882 12022

CONCEDIDO À
Inscrição Municipal: 46373
Nome/Razão Social: CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E
SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E
SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 04495084000132
Endereço: Rua PRINCESA ISABEL N°395 - SALA 14 - SAO CAETANO Itabuna-BA CEP: 45607-288
ATIVIDADE PRINCIPAL
4120400 - Construção de edifícios
DATA INICIO
08/04/2021

EXERCÍCIO

CLASSIFICAÇÃO

2022

A

OBSERVAÇÕES E
RESTRIÇÕES
null
AVISO
Impressão de Alvará em 2023 sob condição de fiscalização das demais
Secretarias como também atendendo ao disposto na Lei Federal 10098/2000
(acessibilidade).
"DESRESPEITAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME".
MUNICIPIO DE ITABUNA - Bahia, Segunda-feira, 2 de Maio de 2022
Chave de Validação: 567cf601
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Firefox

https://gpi07xIoud.el.com.br/ServerExeckributario/tributarioclient/repo...

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DI TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N° 21263 /2022

CONCEDIDO A
Nome/Razão Social: CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E
SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 04495084000132
Endereço: Rua PRINCESA ISABEL N°395 - SAO CAETANO - Itabuna-BA CEP:
45607-288

A Prefeitura Municipal de Habana - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei
Municipal n° 2.173 de 01/10/2020 - Código Tributário Municipal, certifica, para os
devidos fins, que NÃO CONSTA DEBITO pertencentes ao contribuinte. E, para
constar, foi extraída a presente certidão; cuja validade é de 90 (noventa) dias contados
a partir da data de sua emissão.
As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos
que, posteriormente, venham ser apurados.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de
ltabuna, na Internet, no endereço http.//www.itabuna.ba.gov.br
Emitida em: 08/09/2022
Validade: 90 dias
MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Quinta-feira, 8 de Setembro de 2022
Chave de validação: 5007adc8
Av. Princesa Isabel, N° 678
São Caetano
CEP • 45607-001
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissào: 02/09/2022 16:02

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20224140754
RAZÃO SOCIAL
CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

055.6E7.402 -BAIXADO

04.495.084/0001-32

Fica certificado que nag constam, até a presente data, pendências de responsabiiidade da pessoa física Cu jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistência de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/09/2022, conforme Portaria n° 918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta da cartão original de inscrição no CPF ou no CNN da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de I
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.495.084/0001-32
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PUFF'!) débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou corn embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições socials previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rflo.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente corn ase na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 20:15:01 do dia 20/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2023.
Código de controle da certidão: 81ED.B696.2650.57BB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Regularidade do Empregador

08/10/2022 13.40

CAI A
•CFXECQNOMCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

04.495.084/0001-32
Inscrição:
Razão Social:Ccx CONST COMERCIO CONSULT E SERV LTDA
Endereço:
ROD BR 415 SN SEDE! VILA SANTA IZABEL / IBICARAI / BA /45745-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos refenenteá -a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações corn o FGTS.
Validade:30/09/2022 a 29/10/2022
Certificação Número: 2022093001250926992428
Informação obtida em 08/ 10/2022 13:39:40
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://consulta-cricalra_gov.briconsultacrf/pages/impressao.jsi
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CCX CONSTRUCOES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.495.084/0001-32
Certidão n°: 13491039/2022
Expedição: 01/05/2022, As 11:59:03
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CCX CONSTRUCOES, COMERC/0, CONSULTORIA E SERV/COS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.495.084/0001-32,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CbJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão sac) de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações
estabelecidas em sentença.condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorários, a custas, a
emolumentos °Ira recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Coniliagão Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver borga executiva.
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Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Uinta'
Estado da Bahia
CNR114.235.253/0001-59

deitin

oat

3Re CADASTRAL - CRC

DADOSIATRIRPRISO...1,.....-,
Nome ou razão social da Empresa MAINAN ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Guillard Muniz,n° 415, Pituba - Salvador/ BA.
CNPJ: n° 08.729.801/0001-02
Cep: 41.810-110
Fone/Fax: (71) 3354-4081
E-mail e/ou site: mainanengenharia@gmail.com
Pessoa para contato: Marvio Pedroso Santos
INFORMAÇÕES cot() A „Ei
Integralizado em: 12/12/2019
Capital Social R$: 800.00000
Patrimônio Liquido Positivo R$: R$ 8.391.74862
.E.1340AP

Exercício Social: 2021
SFr

Principal: 41.20-4-00 - Construção de Edificios
Secundaria(s)
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para ague e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gas
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos
e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.10-2-02 - Des's n de interiores

Rua Lauro de Freitas, ris. 199, Centro- Ubata - BA
Cep. 45.550-000
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Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Ubat5
Estado da Bahia

GNP/ 14.235.253/0001-59
7732-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8131-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 -Atividades paisagisticas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gas e Agua
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

4CUMENTOS-

'

'''RÃO i
c'i 4iii i

VALIDADE/
'OBSERVAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICAr
X
Cédula de identidade do(s) titular(es) da empresa
X
Registro Comercial, no caso de empresa individual
Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente
y
registrado, em se tratando de sociedades e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição
n
de seus atuais administradores.
X
A inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da Diretoria em exercício
X
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais e ato de registro ou
autorização para funcionamento, expedido pelo 9g5o competente.
REQULARIDgia '.
X
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao
X
domicifo ou sede do participante.
X
Prova de inscrição Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao
domicil'o ou sede do participante.
X
03/12/2022
Prova de regularidade para corn a Fazenda Estadual
14102/2023
X
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e de
regularidade relativa á Seguridade Social (INSS)
X
01101/2023
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal
30/10/2022
X
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) — Certidão de Regularidade Fiscal/CRF
07/01/2023
X
Prova de inexistência de débtos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa Certidão
N
de Débitos Trabalhistas CND
. Jgativa
St,
De acordo com o que estabelece o Art. 34, da Lei n° 8.666/93, este CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL —
CRC tem a sua validade por 180 (cento e oitenta) dias. Para cada lici ação de diferente objeto que afirma cadastrada
for participante, a mesma DEVERA apresentar os documentos relativos 6 QUALIFICAÇÃO TECNICA e
QUALIFICAÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA, cujas exigências podem diferir de licitação para licitação, assim como,
reapresentar algum documento de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA que porventura tenham vencido neste
período.
Me
_ .. °IBETAÇÃO —.it
Para efeito de participação nos processos licitatórios realizados pelo Município de Ubata, atestamos que a
empresa APRESENTOU os documentos indicados na tabela acima em 27/10/2022. Fica desde já notificada a
empresa a apresentar durante o período de validade algum documento cujo prazo de validade tenha expirado.

Rua Laura de Freitas, ne. 199, Centro —Ubatl— BA
Cep. 45.550-000
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Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de than'
Estado da Bahia
CNRI 14.235.253/0001-59

/I

4„ecio

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022

eonard omes Solidade
Comissão Registro Cadastral
Portaria N° 097/2022
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias.

Rua Lauro de FreitaA no. 199, Centro — Ubat5 — BA
Cep. 45.550-000
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MAINAN ENGENHARIA LTDA
CNIO3 n°08.729.801/0001-02
MARIA DA GRAÇA MAIORAL PEDROSO, BRASILEIRA, nascida em
20/11/1944, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF
no 791.155.435-87, C.I no 00.352.056-01 SSP/BA, residente e domiciliada
na RUA EDITH MENDES DA GAMA E ABREU, 393, ITAIGARA, SALVADOR,
BA, CEP 41815010, BRASIL.
MARVIO PEDROSO SANTOS, BRASILEIRO nascido em 05/08/1973,
SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF no 918.314.405-63, CNH no
00884022135 DETRAN/BA, residente e domiciliado na RUA EDITH MENDES
DA GAMA E ABREU, 393, rfAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41815010,
BRASIL.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial
MAINAN
ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob
N/RE no 29203012393, com sede R Almeida Garret, 35, Edit Oikos;
Sala: 105, Itaigara Salvador, BA, CEP 41815320, devidamente inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoa 3ur1dica/MF sob o no
08.729.801/0001-02, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a
presente Alteração Contratual e Consolidação, nos termos da Lei no
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

ENDEREÇO
CLÁUSULA PRIMEIRA.
A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito

RUA GUILLARD MUNIZ, 415, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.810110.
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos
da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO
MARIA DA GRAÇA MAIORAL PEDROSO, BRASILEIRA, nascida em
20/11/1944, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF
no 791,155.435-87, C.I no 00.352.056-01 SSP/BA, residente e domiciliada
na RUA EDITH MENDES DA GAMA E ABREU, 393, ITAIGARA, SALVADOR,
BA, CEP 41815010, BRASIL.
MARVIO PEDROSO SANTOS, BRASILEIRO, nascido em 05/08/1973,
SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF no 918.314.405-63, CNH no
00884022135 DETRAN/BA, residente e domiciliado na RUA EDITH MENDES
DA GAMA E ABREU, 393, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41815010,
BRASIL.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MAINAN ENGENHARIA LTDA
CNP7 no 08.729.801/0001-02
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MAINAN
ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob
NIRE no 29203012393, com sede RUA GUILLARD MUNIZ, 415,
PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.810-110, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o no
08.729.801/0001-02, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a
presente Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA.
A sociedade gira sob o nome empresarial MAINAN ENGENHARIA LTDA.
CLAUSULA SEGUNDA
A sociedade tem sede na RUA GUILLARD MUNIZ, 415, PITUBA,
SALVADOR, BA, CEP 41.810-110.
CLAUSULA TERCEIRA.
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos
votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital
social, nos termos do art. 1.076 da Lei no 10.406/2002.
CLAUSULA OUARTA.
A sociedade tem por objeto(s) social(ais):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS
RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE
ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS,
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE
TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, OBRAS
PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAISMONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, DEMOLIÇÃO DE
EDIFICIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE
TERRENO, PERFURAÇõES E SONDAGENS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS,
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO,
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS
PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, TRATAMENTOS TÉRMICOS,
ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS,
Req: 81900001415254
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MAINAN ENGENHARIA LTDA
CNP3 no 08.729.801/0001-02
DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS
DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUESERVIÇOS DE PINTURA DE
EDIFÍCIOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE
FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUÇÃO, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, DESIGN DE INTERIORES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS,
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GAS E AGUA,
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e
aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de
energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto
para gigue e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de Os
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos
de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e
armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
Req: 81900001415254
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MAINAN ENGENHARIA LTDA
CNP3 no 08.729.801/0001-02
43-99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não
especificados anteriormente
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.10-2-02 - Design de interiores
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, Os e água
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e
gerencial
CLAUSULA QUINTA
0 capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) divididos em
800.000 (Oitocentas Mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (Hum Real)
cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente e legal
do pais, ficando assim distribuído da seguinte forma:

NOME
MARVIO PEDROSO SANTOS
MARIA DA GRAÇA MAIORAL PEDROS
TOTAL

QUOTAS
792.000
8.000
800.000

VALOR
792.000,00
8.000,00
800.000,00

CLAUSULA SEXTA
A sociedade iniciou suas atividades em 22/03/2007 e seu prazo é
indeterminado.
CLAUSULA SÉTIMA
As cotas sgo indivisíveis e rigo poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e pregos direito de preferencia para a sua aquisiggo
se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA
A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
responde solidariamente pela integralizaggo do Capital Social.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MAINAN ENGENHARIA LTDA
CNP3 n°08.729.801/0001-02
CLAUSULA NONA
A Administração da Sociedade caberá ao sócio MARV/0 PEDROSO
SANTOS, com os poderes e atribuições de representar ativa e
passivamente a sociedade, em juiz ou fora dele, podendo praticar todo e
qualquer ato isoladamente, sempre no interesse da sociedade, sendo
autorizado o uso do nome e Empresarial vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA DECIMA
Ao término do exercício social, 31 de Dezembro, o administrador prestara
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos,
cabendo aos socios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de
pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destas ou dos socios remanescente, o valor de suas
haveres sera apurado e liquidados corn base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O administrador MARVIO PEDROSO SANTOS declara sob a pena da lei,
que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por Se encontrar sob
efeito dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé publica ou a propriedade.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA
0 foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes do contrato social permanece SALVADOR-BAHIA.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MAINAN ENGENHARIA LTDA
CNI33 no 08.729.801/0001-02
E, assim, assinam o presente instrumento de igual teor e forma, para que
produza um so efeito, devendo após as assinaturas, a via devera ficar
arquivada na M.M. Junta Comercial do Estado da Bahia, para que produza os
efeitos legais e necessários.
SALVADOR-BAHIA, 12 de dezembro de 2019.

//eta eee ogracr
MARIA DA GRAÇA MAIORAL PEDROSO

MARVIO P6bROSO SANTOS
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Cal-lifted° de Registra Cadastral

09/09/2021

ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
N° 0012113-4
Data Renovação: 14/04/2021

Data Inscrição: 13/08/2007

Vencimento : 09/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR
08.729.801/0001-02
CNPJ:
MAINAN ENGENHARIA LTDA
Razão Social:
Nome Fantasia MAINAM ENGENHARIA
Situação
Ativos
Cadastral:
Categoria:
NO - Normal
RUA GUILLARD MUNIZ, 415 PITUBA
Endereço:
Município:
Salvador
BA
CEP: 41.815-320
Estado:

siicm (5)
CGC/CPF: PARTICIPAÇÃO.

NOME:

MARIA DA GRACA 791.155.435PEDROSO SANTOS
87
MARIA DA GRACA 791.155.435PEDROSO SANTOS
87
MARVIO PEDROSO 918.314.40563
SANTOS

SÓCIO
SERVIDOR:

1%

NÃO

1%

NÃO

99%

NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO
Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade corn a legislação vigente, observadas as exigancias
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.
DOCUMENTOS
Habilitação Jurídica
CNPJ/CPF
CONTRATO SOCIAL

N° Documento
08.729.801/0001-02
09/01/20

Regularidade Fiscal e Trabalhista

N° Documento

CADASTRO DE CONTRIBUINTE
ESTADUAL
CADASTRO DE CONTRIBUINTE
MUNICIPAL
REGULARIDADE FAZENDA
FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E
IN
REGULARIDADE COM A
FAZENDA ESTADUAL
REGULARIDADE COM A
FAZENDA MUNICIPAL
REGULARIDADE COM 0 FGTS CEF
CERTIDA0 DE DEBITOS

Vencimento

Vencido

Situação da
Certidão

X

1

073.614.480
415.166/00140

31/12/2021

S/N

27/07/2021

20213369586

18/10/2021

NEGATIVA

1076055

04/03/2022

Negativo

2021082800462926604965

26/09/2021

22064767/2021

11/01/2022

https://comprasnetaba.gov.br/Fornecedor/CertificadaasP
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Certificado de Registro Cadastral

09/09/2021

TRABALHISTAS
Qualificação Técnica
N° Documento
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E
87208/2021
AGRONOMIA

Vencimento

Qualificação Econômico-Financeira
BALANCO PATRIMONIAL
CONCORDATA E FALENCIA

Vencimento
31/05/2022
13/08/2021

31/03/2022

N° Documento
31/12/2020
005014862

X

CÓDIGOS DAS FAMILIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA
A FORNECER
03.22 SERVICOS DE ALVENARIA CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE 04.68 MANUTENCAO DE UNIDADE DE EDUCACAO
0471 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRFTIVA DE PREDIOS PUBLICOS

07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES

07.06 OBRAS MIS DE ESCAVACAO EM ROCHA

07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALIGAS E DE MADEIRAS

07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS

07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES

07.13 OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZACAO

07.14 OBRAS CIVIS DE INSTALACOES PREDIAIS-SOM AMBIENT EiSIST.
AUDIOVISUAL

07.17 OBRAS CIVIS DE MUROS DE Al2.121M0 E GABIOES
07 29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS

07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PR ACAS

07 32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM

07.31 OBRAS MIS DE SANEAMENTO

08 07 INSTALACAO DE REDE LOCAL DE MICROCOMPUTADORES

07.34 OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

08.47 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

08.30 INSTALACAO E MONTAGEM DE REDES DE TELECOMUNICACOES

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
Data Balanço Patrimonial:
Receita Operacional Bruta:
Capital Social:
Índice de Liquidez Corrente:
Índice de Liquidez Geral:

31/12/2020
10.488.972,64
800.000,00
2,41
5,80

Receita Operacional Liquida:
Patrimônio Liquido:
'Lidice de Endividamento:
Solvência Geral:

9.600031,47
2.913.951,98
0,17
5,95

A aceitacdo do presente certificado esta condicionada à verificação da validade na internet no endereço
www.comprasnetba.gotbr - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços SINIPAS - Extrato do Fornecedor.
Emitido em, 09/09/2021 as 11:23

Estado da Bahia

hilps://comprasnet3.ba.govbr/Fornecedor/Certificado as p
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18/02/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NOMERO DE INSCRICAO
08.729.801/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/03/2007

NOME EMPRESARIAL
MAINAN ENGENHARIA LTDA
PORTE
ME

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAINAN ENGENHARIA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARFAS
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - rues, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gas
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
NUMERO
415

LOGRADOURO
R GUILLARD MUNIZ
CEP
41.810-110

BAIRRO/DISTRITO
PITUBA

ENDEREÇO ELETRÓNICO
FISCAL@HOLDINGCONTABILIDADE.COM.BR

COMPLEMENTO

UP

MUNICIP 10
SALVADOR

BA

TELEFONE
(71) 3341-7129/ (71) 3272-6212

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
......)
SITUAÇA0 CADASTRAL
ATIVA

DATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL
29103/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SI-WAG/10 ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia

18/02/2020 as 10:23:35 (data e hora de Brasilia).
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18102/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
DATA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
29I03/2007
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇAO
08.729.801/0001-02
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL
MAINAN ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARLAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.304-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.304-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.304-99 - Outras obras de acabamento da construgao
43.91-6-00 - Obras do fundações
43.99-102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporaries
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.10-2-02 - Design de interiores
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.214-00 - Limpeza em prédios e em domicilios
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas
82.99-7-01 - Medição de consume de energia elétrica, gas e ague
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA dURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
R GUILLARD MUNIZ

NOMERO
415
BAIRRO/DISTRITO
RITUBA

CEP
41.810-110

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL@HOLDINGCONTABILIDADE.COM.BR

COMPLEMENTO
..,,.......
UF
BA

MUNICIPIO
SALVADOR
TELEFONE
(71)3301-7129/ (71)32726212

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
.....
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/0312007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
........

SITUAÇÃO ESPECIAL
....,...,,

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 18/02/2020 as 10:23:35 (data e hora de Brasilia).

Página: 2/2

2/2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTKZRDY5NDVDQZA3RTQ4MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
28 de Outubro de 2022
47 - Ano XVIII - Nº 3838

Ubatã

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA
Validade deste Alvará. 31/12/2021
RAZÃO SOCIAL: MAINAN ENGENHARIA LTDA - ME
NOME FANTASIA:

MAINAN ENGENHARIA

CGA: 415.166/001-80
ENDEREÇO: Rua Guillard Muniz, 415- PITUBA

CNPJ: 08.729.801/0001-02

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
NATUREZA JURÍDICA:
Matriz
coNsTITuigÃo EMPRESA:

ATIVIDADE(S)

CNAE

DATA INÍCIO

Construção de edificios

4120-4/00

07/03/2012

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4211 1/02

07/03/2012

Construção de obras de arte especiais

4212"0100

07/03/2012

Obras de urbanização - rues, pragas e calçadas

4213-8/00

07/03/2012

Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4221-9/01

07/03/2012

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221-9/02

07/03/2012

Obras de irrigação

4222-7/02

07/03/2012

Construção de redes de transportes por dutos, exceto para ague e
esgoto
Obras portuárias, meanies e fluviais

4223-6/00

07/03/2012

4291-0/00

07/03/2012

Montagem de estruturas metálicas

4292-8/01

07/03/2012

Obras de montagem industrial

4292-8/02

07/03/2012

Demolição de edifIcies e outras estruturas

4311-8/01

07/03/2012

Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4311-8/02

07/03/2012

Perfurações e sondagens

4312-6/00

07/03/2012

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

07/03/2012

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gas

4322-3/01

07/03/2012

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4322-3/03

07/03/2012

Instalação de painéis publicitários

4329-1/01

07/03/2012

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4329-1/04

07/03/2012

Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

4329-1/05

07/03/2012

Impermeabilização em obras de engenharia civil

43304/01

07/03/2012

Instalação de aortas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos
d e qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/02

07/03/2012

4330-4/03

07/03/2012

Serviços de pintura de edifícios ern geral

4330-4/04

07/03/2012

Outras obras de acabamento da construção

4330-4/99

07/03/2012

Obras de fundações

4391-6/00

07/03/2012

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporaries
Obras de alvenaria

4399-1/02

07/03/2012

4399-1/03

07/03/2012

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes
Limpeza em prédios e em domicflios

7732-2/01

07/03/2012

8121-4/00

07/03/2012

Medina, de consumo de energia elétrica, gas e Ague

8299-7/01

07/03/2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA
Validade deste Alvará: 31/12/2021
RAZÃO SOCIAL:

MAINAN ENGENHARIA LTDA - ME

NOME FANTASIA:

MAINAN ENGENHARIA
CNPJ: 08.729.801/0001-02

COA: 415.166/001-80
ENDEREÇO: Rua Guillard Muniz, 415- PITUBA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
NATUREZA JURÍDICA:
Matriz
CONSTITUIÇÃO EMPRESA:

CNAE

DATA INÍCIO

8130-3/00
7410-2/02
8899-6104

30/01/2015

ATIVIDADE(S)
Atividades paisagisticas
Design de interiores
Treinamento em desenvolvimento profissional e paranoia!

4399-1/99

Serviços especializados para construção não especificadas
anteriormente
Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02
7112-0/00

Serviços de engenharia

TIPO DE UNIDADE:

Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO:

Porta a Porta, Posto Moveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL:

Ativa Regular

N° TVL: 418021

DATA DA INSCRIÇÃO:

07/03/2012

DATA DE IMPRESSÃO:

VALIDADE:

30/01/2015
30/01/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015

Definitivo

06/01/2021

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE:

0A499DC1E14E13735A94BC014669A0653

A autenticidade deste Award poderá ser confirmada na
(httpitwwvcsefaz.salvadccba.gov.br), através do código de controle acima

página

da

Secretaria

Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTKZRDY5NDVDQZA3RTQ4MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

da

Fazenda

Sexta-feira
28 de Outubro de 2022
49 - Ano XVIII - Nº 3838

Ubatã

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretar'a da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: MAINAN ENGENHARIA LIDA
CNPJ: 08.729.801/0001-02
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a ad do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:55:04 do dia 18/08/2022 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 14/02/2023.
Código de controle da certidão: FEF1.698B.A42F.5ABF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão: 03/10/2022 10:49

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20224987210
RAZÃO SOCIAL
MAINAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.614.480 -BAIXADO

08.729.801/0001-02

Fica certificado que não constam, até a presente data, pend8ncias de responsabilidade da pessoa física ou uridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 03/10/2022, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no GNP,/ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1
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03/10/2022 10:44

Certidão Negativa de Débitos

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 415.166/001-80
CNPJ: 08.729.801/0001-02

Contribuinte:
Endereço:

MA1NAN ENGENHARIA LTDA
Rua Guillard Muniz, N°415
PITUBA
41.810-110

Certifico que a inscrição acima esta em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 10:44:25 horas do dia 03/10/2022.
Válida até dia 01/01/2023.

Código de controle da certidão:

3728.B6E2.1C86.B7E2.06F4.5A89.CE79.7837

Esta certidão foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.bagov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

haps://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.brisistema/certidao_negafiva/servicos_cerlidao_negafiva jormasp
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03/10/2022 11:04

Consulta Regularidade do Empregador

CAI

A

CAIXA ECONÔMICA EDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
08 729 801/0001-02
Razão SOcial:MAINAN ENGENHARIA LTDA ME
Endereço:
R GUILLARD MONIZ 415/ PITUBA / SALVADOR / BA / 41810 110

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

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

Validade:01/10/2022 a 30/10/2022
Certificação Número: 2022100100435521044797

Informação obtida em 03/10/2022 11:03:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: MAINAN ENGENHARIA LIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.729.801/0001-02
Certidão n°: 21797280/2022
Expedição: 11/07/2022, A
- s 09:47:39
Validade: 07/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que MAINAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 08.729.801/0001-02, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns..5 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários a identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatOria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
acordos firmados perante o Ministério Público do
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