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EMPREENDIMENTOS 

DESDE 1989 

PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N2 006/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 129405/2021 

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Requalificação da Rua 

Direta do Éden do Vale, Mata Escura, Salvador/BA. 
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A Cs Construções e Empreendimentos Ltda, com sede na cidade do Salvador, vem apresentar 
à esta Comissão documentos para se habilitar na licitação em epígrafe, conforme indice abaixo: 
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Ao 

MUNICIPIO DO SALVADOR 

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref. Tomada de Preços ng 006/2021 
Processo Administrativo ng 129405/2021 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA — ANEXO VII 

Apresentamos a V.Sg, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução das obras de Requalificação da Rua 

Direta do Éden do Vale, Mata Escura, Salvador-BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, 
com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução 

destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos: 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 1,00, que incidirá sobre todos os preços unitários da 
Planilha Orçamentária — Anexo III do Edital. 

VALOR BDI SERVIÇOS: 29,71 % 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta), dias corridos, a contar da data de abertura da 
licitação. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da assinatura da 1g 
Ordem de Serviço/O.S 

Declaramos que: 

o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) 
casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento 

convocatório, somando-se o valor global a ser contratado, 

conhece plenamente as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos serviços 
e do local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador único "K" 
sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão 

incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução 

dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela 
Contratante. (art. 30, III, Lei 8.666/93) 

nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de 
materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção 

adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, 

e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração 
devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação. 

os preços propostos são de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

  

www.csconstrucoes-ba.com.br  
Rua Miguel Gustavo, 227, Brotas, Salvador - Bahia 
csconstrucoes@csconstrucoes-ba.com.br  1 71. 3021-9650 
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executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP 

{Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, 

Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde 
já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços. 

cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório 

referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais ou 

técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 

empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa 

não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.3 do edital da licitação. 

a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS NI° 006/2021 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

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

a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N° 

006/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas 

do Salvador - SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e 

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

m) caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a 
documentação exigida no item 10.3 do Edital. 

Atenciosamente, 

Salvador, 01 de setembro de 2021. 

ao 
CS Construções e Empreendime tos Ltda. 

CNPJ nQ 33.833.880/0001-36 

Heloisa Cazaes Martinez 

CPF n° 027.061.415-06 

Representante Legal 

r-  33.833.880/0001-36 -1 
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ILIDA, 

Rua Miguel Gustavo o° 227 Brotas 
CEP 40.285-010 

Satvad or - Bahia 

TeVIFax 71 3341 4250 

  

www.csconstrucoes-ba.com.br  
Rua Miguel Gustavo, 227, Brotas, Salvador - Bahia 
csconstrucoes@csconstrucoes-ba.com.br  j  71. 3021-9650 
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HELOISA CAZAES MARTINEZ 

GILBERTO ALVES CAZAES FILHO 

TEREZA REGINA DE SOUZA CAZAES 

SALVADOR BA 	 06-02-1987 

C.CAS. CM  SALVADOR BA OS 
VITORIA LV 62 FL 38 RT 22716 
027.061.415-06 

Cr). 	 Cil.t 1^ Pi 121/4  

LEI N°7.116 DE 29/06)83 

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 70  inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. 
O referido é verdade. Dou fé. 	 --*** Confira os dados do ato em: https://selodigitalãpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: hrips://azevedobastos.notbridocumento/119620309209127543001 
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03/09/2020 	 https://aplautdigitalazevedobastos.nottr/declaracao/119620309209127543001  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARA1BA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da 
Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/09/2020 16:50:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CS CONSTRUÇÕESE EMPREENDIMENTOS LTDA ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

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

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 119620309209127543001-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1e5dc220028e79f62b2e1bfb491f4cefb4f677280ada79bebc33a4ddad96a0be702ee6fe582c772b829366ddcff4 
2256e8c1bdc555e17fd06b44ea4d3b4adbda 
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Salvador- Bahia, 20 de julho de 2020. 

Danhlo Vila Costa 
Sócio / Diretor 

www.csconstrucoes-ba.com.br  
Rua Miguel Guttavo, 227, Brotas, Salvador - Bahia 

Carlos 
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OUTORGANTE: 

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., empresa estabelecida à Rua Miguel Gustavó 
n2. 227, Brotas, CEP 40.285-010;  Salvador/BA, devidamente inscrita no CNPJ 
33.833.880/0001-36, neste ato répresentado por seus únicos sócios Danilo Villa Costa, 
brasileiro, solteiro, maior, residente e domiciliado nesta capital, RG n2  0586609768 SSP/BA, CPF 
n2  807.969.23545 e Carlos Fernando Barreto Laranjeiras, brasileiro, divorciado, maior, 
residente e domiciliado nesta capital, RG n2  0077933834 SSP/BA, CPF n° 066.645.125-72. 

OUTORGADO:  

HELOISA CAZAES MARTINEZ, brasileira, casada, técnica em edificações, RG n2  0.936.4853-08 
SSP/BA, CPF n2 027.061.415-06, residente e domiciliada ria Rua João Durval, Condomínio João 
Durval, n2-239, Edifício Rio Paraná, Apartamento 802, Pern a m bués, —CEP 41.100-290—Salvador 
—Bahia. .  

PODERES:  

Amplos e ilimitados poderes para representá-la perante as repartições públicas em geral, 
empresas da iniciativa privada e economia mista, inclusive na Delegacia Fiscal do Ministério da 
Fazenda, INSS, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, Sindicato de Classe, Secretaria da Receita 

Federal, Dívida Ativa da União, Secretaria da Fazenda do Estado, Secretaria da Fazenda do 
Município, Conselho Regional de Administração, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
— COÉLBA, nelas; tudo requerer, promover, praticar e assinar que se faça necessário ao 
interesse da outorgante, retirar edita• is, formular e apresentar documentação e propostas, 
participar de sessões públicas de habilitação e julgamento de documentação e das propostas 
de quaisquer modalidades de licitações públicas ou privadas, podendo inclusive ofertar lances;  
assinar as respectivas atas, retirar proposta, registrar ocorrências, formular impugnações, 
interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer 
documentos indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato, o que daremos por 
bom, firme e valioso para o desempenho das suas funOes.##$########IN. 
VALIDADE: 20/07/2022.N411111#111? 
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03/09/2020 	 https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/119620309200784497277  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da 
Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de•Fiscalização Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/09/2020 16:49:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CS CONSTRUÇÕESE EMPREENDIMENTOS LTDA ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

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

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

1Código de Autenticação Digital: 119620309200784497277-1 119620309200784497277-2 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ble5dc220028e79f62b2elbfb491f4cefb353806f61929acd4ba3e223973c16ffc76e9934e853bc782964350elld5 
7330e8c1bdc555e17fd06b44ea4d3b4adbda 
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28/02/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/119622102200837010329  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2020 10:06:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CS CONSTRUÇÕESE EMPREENDIMENTOS LTDA ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

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

Código de Consulta desta Declaração: 1469390 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 21/02/2021 09:13:37 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 119622102200837010329-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee8fcc3c9845ad73d1d8065003a4129f56c6e1,12244dccc3c06c03cff828a960e8c1bdc555e17fd06b44ea4d3b4 
adbdac60a520a69e936526144716dc255edd0 
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28/02/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/119622102200836590409  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2020 10:04:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CS CONSTRUÇÕESE EMPREENDIMENTOS LTDA ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

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

Código de Consulta desta Declaração: 1469389 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 21/02/2021 09:08:58 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 119622102200836590409-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee8fcc3c9845ad73d1d8065003a4129f9e5dce6850669a955b89e93568649ee8e8c1bdc555e17fd06b44ea4d3b 
4adbdad590864424b46107b37f106fa3cecd87 
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Junta Comercial do Estado da Bahia 	 14/0/2020 
Certifico o Registro sob o n° 97997617 em 14/09/2020 
Protocolo 203804597 de 09/09/2020  
Nome da empresa CS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29200898943 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 276460791489875 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral  
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Junta Comercial do Estado da Bahia 
	

14/09/2020 
Certifico o Registro sob o n°97997617 em 14/09/2020 
Protocolo 203804597 de 09/09/2020 
Nome da empresa CS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA N IRE 29200898943 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
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