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CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

CNPJ: 41.998.113/0001-05 insc. Estadual: 082.449.931 ME insc. Municipal: 10006878 
Rua Valdomiro Rodrigues, N° 103, Edifício Revi Center, Sala 102— Centro — Lauro de 

Freitas/Bahia 

E-Mail: construtoramaxfortRvahoo.com.br  Telefone: (71) 3365-2630 1(71) 3365-2630 

CREDENCIAL 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004-2022 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 
execução das obras de Recuperação Estrutural da Ponte do Antigo Clube do Bahia, Boca do Rio - 
Salvador/ BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, 
materiais, equipamentos, e o que for necessário para a sua execução 
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Emerson Edbal.dtb•OILV.eirpAneellar, Empresário, natural de Salvador-Ba, 
nascido em 25.06.1982, solteiro, Frcirtador da carteira de identidade RG n.° 074915201 
SSP/BA. e CPF n.° 005.491.825-19.etesidente e domiciliado na Rua Laura Costa n° 143, Ap 
02, Edf. Jasmin, Vila Laura, CEP 40270-620, Salvador-Ba e Gilberto Correia dos Santos, 
Brasileiro, Solteiro, natural de Salvador-Ba, empresário, nascido em 07.04.1980, portador da 
carteira de Identidade n.°  10113988 85 SSP/Ba e CPF n.° 002.469.015-51, residente e 
domiciliado nesta capital na Rua Barreto de Brito n.° 10, Boca do Rio, CEP 41710-280; 
únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, que gira nesta praça sob a 
razão social de CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP, com sede e domicilio na Rua 
Valdomiro Rodrigues n.°  103, Edifício Revi Center, Sala 102, Centro, CEP 42700-000, 
Lauro de Freltas-Ba, devidamente Inscrita no CNPJ sob o n.° 41.998.113/0001-05, conforme 
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob n.° 29.201.240.488 
de 15 de julho de 1992. Resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social, conforme 
cláusulas abaixo: 

Cláusula Primeira: Nesta data ingressam na sociedade o sr. Mauro Roberto Oliveira Bacellar 
Filho, Engenheiro Civil, CREA/BA n.° 66.515, brasileiro, maior, natural de São Sebastião do Passe 
- Bahia, nascido em 18/01/1987, solteiro, portador da carteira de identidade RG n.° 11415489 92, 
expedida pela SSP/BA. e CPF (MF) sob n.° 027.014.515-07, residente e domiciliado na Rua João 
Felicio Souza Leão n ° 105, 'pitanga, Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42700-000 e o Sr. Carmelito 
Oliveira Santos, brasileiro, natural de salvador-Bahia, nascido em 19.10.1939, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF sob o n.° 792.304.235-72, portador da Carteira de Identidade n.° 
10003820 44 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua João Falido Souza Leão n.° 105, !pitanga, 
Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42.700-000 

Nesta data, o sócio Emerson Eduardo Oliveira Bacellar que possui 
2.185.000 ( dois milhões cento e oitenta e cinco ) quotas no valor total de R$ 2.185.000,00 
(dois milhões cento e oitenta e cinco reais) transfere parte de suas quotas,ou seja, 1.035.000 
( um milhãO e trinta e cinco mil ) quotas no valor total de R$ 1.035.000,00 (um milhãO e trinta e 
cinco mil reais) ao sócio recém admitido, Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho, no ato em 
moeda corrente do pais e ao sócio Carmelito Oliveira Santos, 1.150.000 ( um milhão e cento e 
cinquenta mil ) quotas no valor total de R$ 1.150,000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil 
reais) no ato em moeda corrente do pais. Assim Sendo, após estas alterações fica assim 
distribuído o Capital Social: 
NOME DO SÓCIO 	 N.° DE QUOTAS 
Gilberto Correia dos Santos 	 115.000 
Carmelito Oliveira Santos 	 1.150.000 
Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho 	1.035.000 

TOTAL  	2.300.000 

Cláusula Segunda: : 0(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002). 

Cláusula Terceira: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). Ao 
término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002). Nos quatro meses seguintes ao 
término do exercicio social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador(es) quando foro caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2°  e art. 1.078, CC/2002). 

% VALOR DO CAPITAL 
5,00 R$ 115.000,00 

50,00 R$ 1.150.000,00 
45,00 R$ 1.035.000,00 

100,00 R$ 2.300.000,00 
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Cláusula Quarta: A administração da sociedade caberá ao(s) Sr. (s ) Carmelita Oliveira 
Santos, Gilberto Correia dos Zapt0s,,e,,Ntaurytioberto Oliveira Baceliar Filho, isoladamente 
com os poderes e atribuições de S-eprDserliar q•sociedade perante Orgâos públicos Federais, 
Estaduais e Municipais; BartsOisNisáin.arfccorlfgátos de empréstimos/financiamentos; firmar 
convênios e contratos de prestação clé serviços; firmar contratos de comodato; e tudo mais 
que se relacione com a empresa autqtizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002) 

Apos as devidas aliterações os sécios resolvem consolidar seu Contrato Social. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE 
CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP 

Carmelita Oliveira Santos, brasileiro, natural de salvador-Bahia, nascido em 
19.10.1939, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.° 792.304.235-72, portador da 
Carteira de Identidade n.° 10003820 44 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua João Felicio 
Souza Leão n.°  105, !pitanga, Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42.700-000; Gilberto Correia 

dos Santos, Brasileiro, Solteiro, natural de Salvador-Ba, empresário, nascido em 
07.04.1980, portador da carteira de Identidade n.° 10113988 85 SSP/Ba e CPF n.° 

002.469.015-51, residente e domiciliado nesta capital na Rua Barreto de Brito n.° 10, 
Boca do Rio, CEP 41710-280 e Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho, Engenheiro Civil, 
CREA/BA n.° 66.615, brasileiro, maior, natural de São Sebastião do Passe - Bahia, nascido 
em 18/01/1987, solteiro, portador da carteira de identidade RG n.° 11415489 92, expedida 
pela SSP/BA. e CPF (MF) sob n.° 027.014.515-07, residente e domiciliado na Rua João 
Felício Souza Leão n ° 105, !pitanga, Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42700-000; únicos sócios 
componentes da Sociedade Empresaria Limitada, que gira nesta praça sob a razão 
social de CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP, com sede e domicilio na Rua Valdomiro 
Rodrigues n.° 103, Edifício Revi Center, Sala 102, Centro, CEP 42700-000, Lauro de 
Freitas-Ba, devidamente Inscrita no CNPJ sob o n.° 41.998.113/0001-05, conforme contrato 
social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob n.° 29.201.240.488 de 15 
de julho de 1992. Resolvem assim consolidar o contrato social, conforme cláusulas 
abaixo : 

Cláusula Primeira : Denominação Social e Sede 
A Sociedade gira sob a denominação social de CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

EPP, Com sede e domicilio à Rua Valdomiro Rodrigues n.° 103, Edificio Revi Center, Sala 
102, Centro, CEP 42700-000, Lauro de Freitas-Ba. 

Cláusula Segunda : O Capital Social é R$ 2.300.000,00 ( dois milhões e trezentos mil 

reais) , divididos em 2.300.000 ( dois milhões e trezentos mil ) quotas no valor unitário de R$ 
1,00 ( UM REAL) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios assim distribuido: 
NOME DO SÓCIO 	 N.° DE QUOTAS 	°Á 	VALOR DO CAPITAL 

Gilberto Correia dos Santos 
Carmelita Oliveira Santos 
Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho 

TOTAL 

Cláusula Terceira: Objeto Social 
O objeto da sociedade é o seguinte : Construção de edifícios; construção de 

instalações esportivas e recreativas; Instalação e manutenção elétrica; serviço de pintura de 
edifícios em geral; Locação de mão de obra temporária; Obras de terraplanagem; Construção 
de rede de abastecimento, de água, coleta de esgoto; Obras de urbanização — ruas, praças, e 
calçadas; Serviço de limpeza urbana e varrição de ruas; Serviço de instalação e manutenção 
elétrica: Serviço de jardinagem e paisagismo em geral; Serviço de higienização e conservação 
de imóveis; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 
montagem de instalações industriais e estruturas metálicas; Construção de rodovias e ferrovia; 
locação de Máquinas, veículos e equipamentos. 

2 
(4.2 

115.000 5,00 R$ 115.000,00 
1.150.000 50,00 R$ 1.150.000,00 
1.035.000 45,00 R$ 1.035.000,00 

2.300.000 100,00 R$ 2.300.000,00 
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Cláusula Quarta: Inicio de atividades e Prazo de duração 
A sociedade iniciou sillat preAnties frp 14/07/1992 e seu prazo de duração é 

indeterminado. (art. 997, II, CC/20b2) •• • • e • ([ 	le)  • 	c •,,, te  
Cláusula Quinta: Cessão e Transferência de Quotas 

As quotas são indivisíveis e no poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) 

Cláusula Sexta: Responsabilidade dos Sócios 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). 

Cláusula Sétima : Administração 
A administração da sociedade caberá ao(s) Sr. (s ) Carmelito Oliveira Santos, 

Gilberto Correia dos Santos e Mauro Roberto Oliveira Bacellar 
Filho, isoladamente com os 

poderes e atribuições de representar a sociedade perante Orgãos públicos Federais, Estaduais 
e Municipais; Bancos; assinar contratos de empréstimos/financiamentos; firmar convênios e 
contratos de prestação de serviços; firmar contratos de comodato; e tudo mais que se-
relacione com a empresa autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002). 

Cláusula Oitava : Término do Exercício Social 
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002). Nos quatro meses seguintes ao 
término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2

0  e art. 1.078, CC/2002). 

Cláusula Nona: Deliberação das Contas 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 

contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 20 e art. 

1.078, CC/2002). 

Cláusula Décima : Filial e Outras Dependências 
A sociedade poderá, a qualquer tempo , abrir filiais e outros estabelecimentos , no 

pais ou fora dele , por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios. 

Cláusula Décima Primeira : Retirada" Pro-Labore " 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro 

labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Segunda : Dissolução da Sociedade 
O falecimento , a interdição , a inabilitação , e qualquer outra situação que implique em 

dissolução da sociedade permitirão ao ( s ) sócio ( s ) remanescente ( s ) a admissão de um 
novo sócio para a continuidade da empresa , procedendo da seguinte forma : 

O ( s ) sócio remanescente( s ) promoverá ( ão ) um balanço , no prazo de 30 ( trinta ) dias 
da data da ocorrência, para apuração dos haveres da sociedade; 

O (s) sócio (s) remanescente (s) e/ou sócio (s) admitido (s) pagará (ão) , a quem de direito , 
de acordo com a lei , em moeda corrente , no prazo de 180 ( cento e oitenta ) dias da data do 
balanço , em parcelas mensais atualizadas monetariamente pelo indice que se aplicar ao caso, 

valor do capital e lucros acumulados que couber ao sócio falecido , interditado ou inabilitado: 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 

se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) 
3 

; 
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Ass: 
Nome: Ma 

Ass: 
Nome: Carmeli 

- 	I 
..*. 
1110k 

Asv veira Santos 

veira Bacellar Filho 

Cláusula Décima Terceira: Foro 
Fica eleito o foro da cidade de Salvaglor„gstAdo da Bahia , para qualquer ação fundada 

neste contrato. • : 	• ta e•  • • • • 	• 	.90 
• 	• *ler it 

Cláusula Décima Quarta : Declaração de Desimpedimento 
(Os) Administrador(es) deciara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) 

impedidos de exercer a administração 'da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública,ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002) 

E, estando os sócios justos e contratados ,assinam este instrumento em 3 ( 
três) vias de igual teor e para o mesmo efeito obrigando-se , desde já , a cumprir fielmente , 
em seus termos , as cláusulas acima, 

Lauro de Freitas (Ba) , 05 de Abril de 2017 

Assinaturas/Nomes dos Sócios 

Ass:aifiratMIC.  
Nome : Gilberto Correia dos Santos 

Ass: 	 Cf,  

Nome merson E 	do liveira Bacellar 

, 

,_ JURTASSWERCIAL DO ESTADO DA BANIA • 
. CERTIFICO O REGISTRO EM. 31/0512017 S013 

Ne: 9766/728  

JUCIESératocnto: 171482321-5, DE 31105/2017  

aia elela 
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CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 
CNPJ: 41.998.113/0001-05 insc. Estadual: 082.449.931 ME insc. Municipal: 10006878 

Rua Valdomiro Rodrigues, N°103, Edifício Revi Center, Sala 102— Centro — Lauro de Freitas/Bahia 

E-Mail: construtoramaxfort(&vahoo.com.br  Telefone: (71) 3365-2630 / (71) 3365-2630 

Outorgante 
Razão Social: CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP 
CNPJ: 41.998.113/0001-15 
Endereço: Rua Valdomiro Rodrigues, n°103, Edf. Revi Center, sala 102, Centro, CEP 42700-000, Lauro 
de Freitas- Bahia 
Nome do Sócio: CARMELITO OLIVEIRA SANTOS 
CPF: 792.304.235-72 

DI/RG: 10003820 44 SSP BA 

Outorgado 
Nome: Aline Andrade Passos de Santana  
Qualificação: Brasileira, Casada e Contadora (CRC/BA N° 031898/0). 
CPF: 019.024.605-70. 
DI/RG: 09649146 97- Órgão Expedidor: SSP/BA. 
Endereço: Ladeira do Paiva, 192, edf Rio Reno, apt. 02, Caixa d'água, CEP: 40323-050 Salvador/BA. 
Telefone: (71) 999586024/ (71) 982607165. 
E-mail: alinepassos.contadora@gmail.com.br  

Através 	deste 	instrumento, 	nomeamos 	e 	constituímos 	o 	Outorgado, 
como nosso mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os 
atos relativos ao presente procedimento licitatório , atribuindo-lhe poderes para apresentar proposta 
de preços e documentos de habilitação, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, 
contra-arrazoar, assinar documentos da habilitação e,/ou proposta de preços, assinar contratos, 
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos necessários ao desempenho dos poderes que lhe são 
conferidos. 

Lauro de Freitas - BA, 13 de dezembro de 2021 

CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP 
CNPJ: 41.998.113/115 
Representante Legal 

CARMELITO OLIVEIRA SANTOS 
CPF: 792.304.235-72 

Confira os dados do ato em: https:I/selodigital.fipb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.bridocumento)41871412210207660997 

Ei 	2 Autenticação Digital Código: 41871412210207660997-1 	 •-• .‘•q Cartório Azevedo Bastos 
c 	Data: 14/12/2021 08:44:41 	 ic 	Av. Presidente Epilâclo Pessoa • 1145 

I& 	Valor Total do Ato: R$ 4,66 	 g 	Bairro dos Estado, João Peno. • 013 
4; (03)3244-5400 cartorloaozovodobastos.notbr 

Selo Digital Tipo Normal C: AMH40181-8640; z hftpz://azovedobastos.notbr 

CARMELITO Assinado de forma 
digital por 

OLIVEIRA 	CARMELITO OLIVEIRA 
SANTOS:7923042357 

SANTOS:79 2  
Dados: 2021.12.13 

230423572 22:15:40-0300  



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZES° 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.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... 

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://corregedoriatiplojus.br/selo-digital/.  

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

Nesse sentido, declaro que a CONSTRUTORA MAXFORT LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8
0, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o 

artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §70, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/12/2021 11:06:33 (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 CONSTRUTORA MAXFORT LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.notbr Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 

Autenticação Digital 

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

'Código de Autenticação Digital: 41871412210207660997-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n°10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n°13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 1 Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbr  
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 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 Paraiba, 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 
lotas 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.fipb.jus.br/selo-digital/  

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/11/2020 08:21:45 (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 CONSTRUTORA MAXFORT LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autenfica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sita 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: 41870912191058480791-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935194, 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 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
CONSELHO REGIONAL DE COtiTABILIDADE 
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CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 
CNPJ: 41.998.113/0001-05 insc. Estadual: 082.449.931 ME insc. Municipal: 10006878 

Rua Valdomiro Rodrigues, N° 103, Edifício Revi Center, Sala 102 — Centro — Lauro de 
Freitas/Bahia 

E-Mail: construtoramaxfortQvahoo.com.br  Telefone: (71) 3365-2630 / (71) 3365-2630 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004-2022 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 
execução das obras de Recuperação Estrutural da Ponte do Antigo Clube do Bahia, Boca do Rio - 
Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, 
materiais, equipamentos, e o que for necessário para a sua execução 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Declaro, com o fito de fazer prova perante a Superintendência de Obras Públicas - SUCOP em Salvador - Ba, 
que CONSTRUTORA MAXFORT LTDA detém todas as condições exigidas no art. 3° da Lei Complementar 
n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, para que, na licitação em curso, lhe seja aplicado o tratamento 
diferenciado e favorecido conferido pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, instituído pela mesma lei, ciente que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no 
edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar. 

Enquadramento: Empresa de Pequeno Porte 

Lauro de Freitas - Ba, 21 de março de 2022 

- -4N 	 
CONSTR RÀ MAXFORT LTDA 

Aline Andrade Passos de Santana 
PREPOSTA 
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