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ENVELOPE "N° 01" — PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
Prefeitura Municipal do Salvador 
Superintendência de Obras Públicas - SUCOP 
Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

TOMADA DE PREÇOS Edital n°011/2022 

Contratação de empresa para execução das obras da i a  ETAPA REQUALIFICAÇÃO 
URBANA — PRAÇA PLANALTO REAL, localizada no bairro de Plataforma, 
Salvador/BA, sob regime de empreitada, preços unitários, com fornecimento de mão-
de-obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes 
serviços 

RAZÃO SOCIAL: CONTINETAL CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ: 00.608.421/0001-08 
ENDEREÇO: RUA DA PEDREIRA ARATU S/N — BARRAGEM DE IPITANGA 
SALVADOR/BA 	 CEP 41 41 0-200 

Rua da Pedreira Aratu Km 4.5 S/N — Barragem de 'pitanga Salvador - Bahia. — CEP:41.410-200 
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Contmentai ConstruOos e Emproodimenie$ LIDA 

À 
Prefeitura Municipal do Salvador 
Superintendência de Obras Públicas — SUCOP 
Comissão Permanente de Licitação — COPEL 

Tomada de Preços n°011/2022 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Prezados Senhores 

A Continental Construções e Empreendimentos Ltda., com sede à rua da 
Pedreira Aratu, S/N — Barragem de 'pitanga, Salvador — BA, inscrita no CNPJ 
sob o n° 00.608.421/0001-08, vem apresentar a "Proposta Comercial", 
constante do edital acima referenciado, em duas vias devidamente rubricada, 
numerada sequencialmente e com o respectivo índice. 

Salvador — Ba, 05 de julho de 2022. 

Continental Construções e Empreendimento Ltda. 
CNPJ 00.608.421/0001-08 

Marcos de Carvalho Andrade 
RG 09.370.846-70 

CPF 028.451.205-24 

tseEmpree  
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ANEXO VII - CARTA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS no 011/2022-Processo no 75492/2022 

Apresentamos a V.Sas., nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução das obras da la 

ETAPA REQUALIFICAÇÃO URBANA - PRAÇA PLANALTO REAL, localizada no bairro de 

Plataforma, Salvador/BA, sob regime de empreitada, a 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" 	, que incidirá sobre todos os preços 

unitários da Planilha Orçamentaria — Anexo III do Edital. 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 	 , 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 la ORDEM DE SERVIÇO/0.5 

Declaramos que: 

o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-

se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentaria) estimado pela 

SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser 

contratado, 

conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos e 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'or e EM"- .e  

Rua da da Pedreira Aratu Km 4.5 S/N — Barragem de 'pitanga Salvador - Bahia. — CEP:41.410-200 
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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. 

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°011/2022, 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° 011/2022, 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 N° 011/2022 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°011/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(r\ 

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 On  mPtot» 

ÇP 3 
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em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a documentação exigida no item 10.3 

do Edital. 

Atenciosamente, 

Salvador, 05 de julho de 2022 

CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ: 00.608.421/0001-08 
Marcos de Carvalho Andrade 

Engenheiro Civil / Responsável Técnico 

CREA/BA 96579/D 

? • 

‘fts  eEmp fee  

O 
04 	% 

Rua da Pedreira Aratu Km 4.5 S/N — Barragem de 'pitanga Salvador - Bahia. — CEP:41.410-200 ( a- 
cce@construtoracce.com.br  - Tel.: (71) 3365-0131 Fax: (71)3365-0131 - CNPJ: 00.608.421/0001-08  is 

\ 01, 



2 
Continental Construções e Empreendimentos LTDA 

À 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS no 011/2022-Processo no 75492/2022 

COMPOSIÃO DE BDI 

12  ETAPA - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA DO 
OBRA: 

PLANALTO REAL 

LOCAL: 	RUA DO PLANALTO, PLATAFORMA 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO 

DESONERADO) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

Grupo A DESPESAS INDIRETAS 

AC 

SG 

R 

Administração central 

Seguros e Garantias 

Risco 

4,01 

0,40 

0,97 

Total do grupo A 5,38 

Grupo B DESPESAS FINANCEIRAS 

DF Despesas Financeiras 1,11 

Total do grupo B 1,11 

Grupo C LUCRO 

L Lucro 7,30 

Total do grupo C 7,30 

Grupo D TRIBUTOS 

D.1 

D.2 

D.3 

0.4 

PIS 

COFINS 

ISSQN 

CPRB 

0,65 

3,00 

3,00 

0,00 

Total do grupo D 6,65 

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas) 

BDI = ((1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)/(1-0)-1 22,47% 

Salvador, 05 de julho de 2022 

     

     

CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ: 00.608.421/0001-08 

Marcos de Carvalho Andrade 

Engenheiro Civil / Responsável Técnico 

CREA/BA 96579/D 
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À 
Prefeitura Municipal do Salvador 
Superintendência de Obras Públicas — SUCOP 
Comissão Permanente de Licitação — COPEL 

Tomada de Preços n°011/2022 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA 

Continental Construções e Empreendimentos LTDA, CNPJ 
00.608.421/0001-08, telefone (71) 3365-0131, Rua da Pedreira Aratu S/N — 
Barragem de 'pitanga — Salvador/BA, por intermédio de seu representante 
legal, Sr Marcos de Carvalho Andrade portador da identidade n° 09.370.846-
70 SSP/BA e do CPF 028.451.205-24 locais onde serão executados os 
serviços objeto do Tomada de Preços 011/2022, assumindo todo e qualquer 
risco futuro e isenta a Contratante de qualquer responsabilidade que possa 
advir de tal ato, não cabendo alegações, em qualquer época, de 
desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a 
execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações. 

Salvador— Ba, 10 de junho de 2022 

Continental Construções e Empreendimentos Ltda. 
CNPJ 00.608.421/0001-08 

Marcos de Carvlho Andrade 
RG 09.370.846-70 

CPF 028.451.205-24 

et 
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À 
Prefeitura Municipal do Salvador 
Superintendência de Obras Públicas — SUCOP 
Comissão Permanente de Licitação — COPEL 

Tomada de Preços n°011/2022 

ANEXO A 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N° 007/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63644/2022 

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução dos serviços de 
manutenção de quadras e campos no Município do Salvador, Bahia, 
subdivididos em 03 (três) Lotes, sob regime de empreitada, a preços unitários, com 
fornecimentos de mão de obra, equipamentos, e o que for necessário para execução 
destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos 

Continental Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ n° 00.608.421/0001-08, 
com sede na rua da Pedreira Aratu, s/n° - Barragem de 'pitanga — Salvador — Ba, 
declara para os fins do processo Administrativo n° 75492/2022, modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022, que vistoriou e tem pleno conhecimento das 
condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das 
áreas de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, 
considerando todos esses aspectos na formação de preço proposto e das informações 
técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume total 
responsabilidade das condições de realização dos serviços, não recaindo em 
nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro 
quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das 
planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídos 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. 

Salvador — Ba, 05 de julho de 2022 

Continental Construções e Empreendimentos Ltda. 
CNPJ 00.608.421/0001-08 

Marcos de Carvlho Andrade 
RG 09.370.846-70 

CPF 028.451.205-24 
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contados da lavraram do ato. o Tabeliao declarará incompleta e consignará. individualizando, as 
assinaturas falantes: et advertidas as partes no corpo da escriture, será° devidas as taxas e os 
emolumentos correspondente, Foram dispensadas as testemunhas instrumentarias de acordo  com o 

5"., do An. 215. da Lei 10.40612012 do novo Código Civil Brasileint O nome dos Outorgados. 
dados e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento, forrai) fornecidos e confirmados 
ela Outorgante. que por eles se responsabiliza_ reservando-se, este Oficio, no direito de não 

.orrigir erros dai advindos, Assim disserem e a seu pedido. eu  ANDRE:8A ALMEIDA SANTOS 
IX) NASCIMENTO. ESCREVENTE II, digitei este instrumento, consoante o que me faculta o * 
4".. do An. 167. da Lei 3731, de 22 de novembro de 1979. que dispõe sobre a  C/Will/84) 

Judiciário do Estado, regulamentado pelo Provimento n" 03. de 09 de abril de 1975, retificado pelo 
Provimento ME. 09. de 25 de agosto de 1993 da Corregedoria Geral da Justiça, o qual. após lido e 
achado conforme, segue assinado pela Outorgante e por AGELIO JOSÉ DOREA VIEIRA, 
EM3ELIÃO. que a subscreve c assina em público e raso, DAJ n" emissor 9999 série 025 sob 
numero 104958 no valor de RS 118,37. sendo RS 57.18 de emolumentos e os demais valores 
repassados conforme a seguir: RS 40,60 de Taxa de liscalizaçáo do TJBA. RS 15,62 de FECOM. 
RS L51 dc Defensoria pública. RS 2.27 PGI, (Procuradoria Geral do Estado) e FMMPBA RS 1,19. 
(.1Ni. EM 'FESUNIUM10 _DA ' 1 RI) \DI AGELIO JOSÉ DOREA VIEIRA TABELIÃO 
COVELNENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 1„ IDA FRANCISCO GERALDO 
RIBEIR(3 PINIIEIRO sécio 1ASSU PAIRIMONIAI LYDA RUNATA LOMANTO CARNE :FR() 
80 11,ER St'icia; IASSIl PA ERIMONIAl. LEDA NDR 	E UMANTO CARNEIRO MENDES 
AI VES Sécia Nada mais. Era o que se continha em dito livro e folhas. o qual bem e 
fielmente extrai a presente certidão. que me reporto e dou fé. foram recolhidas as custas 
devais. no DAJE emissor 9999 serie 028 sob numero 439583 totalizando o valor de 

S4(1,46. 

O REFERIDO É VERDADE E IXR) FÉ 
Salvador, 16 de dez 	de 2021 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

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.notbr  
E-mail: cartorio@azevedobastos.nothr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevédo 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 
11.---//corregedoria.fipb.jus.bilselo-digitalt. 

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

Nesse sentido, declaro que a CONTINENTAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8', §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, §7°, 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  04/07/2022 19:23:46 (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 Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONTINENTAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  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 sita. 

1Código de Autenticação Digital: 178972803220586098691-1 a 178972803220586098691-2 
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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N°100/2020. 

O -- ',rido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc8cdd9e43e4373b8b06570b7efb941b32243d9b6fc7676d8a256c5f68a58af283d6334330ea0ca6f82c89aaaf082c3d21e 
868c65150dfeeed59bece39216bfe9 
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Itt• ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREYNDINIENTOS LTDA. 

CNPJ n" 00.608.421/0001-08 e NIRE 29201571620 

  

Peio presente instrumento de alteração contratual, 

IASSU PATRIMONIAL LIDA, sociedade empresária brasileira, estabelecida na Rua 
Alceu Amoroso Lima, n" 470, Edf. Empresarial Nierneyer, Sala 714, Caminho das 
Árvores, Salvador - BA, Cl': 41.820-770, com CNPJ sob n° 15.462.693/0001-01. com  
atos constitutivos arquivados na JUCEB sob n" 29203770808, em 02/05/2012, 
representada neste ato por sua sócia Renata Lotnanto Carneiro Müller, brasileira, 
nascida em 02/11/1978, casada sob o regime de comunhã'o parcial de bens, advogada, 
portadora da Carteira de Identidade n". 0601577639, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Bahia (SSPfBA), inscrita no CPF: sob n" 780.139.685-
53, residente e domiciliada na Avenida Princesa Leopoldina, n° 124, Edil'. Villa da 
Graça, apto, 902, bairro da Graça, Salvador — BA, CEP: 40.150-080, Brasil; e 

FRANCISCO GERALDO RIDEIRO PINHEIRO, brasileiro, nascido em 
04/10/1971, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de 
empresas, portador de Carteira Nacional de Habilitação (CN11), ri° 00859456648, órgão 
expedidor DETRAN - BA, inscrito no CPF sob ri° 597.456.655-68, residente e 
domiciliado na Avenida Luiz Viana Filho, SN°, Alphaville I, Condomínio Residencial 
Itapaii, Casa 37, Paralela, Salvador - 13A, CPP• 41 730-101. 

Únicos sócios da sociedade empresária CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LIDA, estabelecida na Rua da Pedreira Aratu, 5/14, 
Barragem de Ipitanga, Salvador - BA, CEP: 41.410-200, com atos constitutivos 
arquivados na JUCEB sob o n" 29201571620, em 11 de maio de 1995, inscrita no 
CNPJ sob n" 00.608.421/0001-08, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o 
contrato social da sociedade, conforme cláusulas e condições seguintes: 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA SÓCIA JURÍDICA 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Neste ato altera a razão social da sócia jurídica, antes, ETC 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, devidamente 
qualificada no preambulo, para IASSU PATRIMONIAL LTDA. contaram Ato próprio 
arquivado na JUCEB em 19/07/2019 sob n°97879962. 
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14* ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

conTercirrstcresswatiçoris E EMPREENDIMENTOS Eros. 

ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA — Decidem os sócios aumentar o capital social da sociedade 
que é de R$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais) para R$ 1.500.000,00 (um milhões 
e quinhentos mil reais), com integralizaeão neste ato em moeda corrente do pais com 
reserva de lucros acumulados devidamente contabilizados, no valor de R$ 999.000.00 
(novecentos e noventa e nove mil reais), sendo R$ 599.400,00 (quinhentos e noventa e 
nove mil e quatrocentos reais) pela sócia IASSU PATRIMONIAL LTDA e R$ 
399.600,00 (trezentos e noventa e nove mil e seiscentos reais) pelo sócio FRANCISCO 
GERALDO RIBEIRO PINHEIRO. 

Parágrafo Primeiro: O capital social que era assim distribuído: 

SÓCIOS QUOTAS % R$ 

LASSII PATRIMONIAL LEDA 300.600 60 300.600,00 

FRANCISCO GERALDO RIBEIRO PINHEIRO 200.400 40 200.400,00 

TOTAL 501.000 NO 501.000,00 

Passa a ter a seauinte 	sição: 

" SÓCIOS QUOTAS % R$ 

IASSU PATRIMONIAL LTDA 900.000 60 900.000,00 

FRANCISCO GERALDO RIBEIRO PINHEIRO 600.000 40 600.000.00 

TOTAL 1.500.000 100 1.500.000,00 

Parágrafo Segundo: Devido ao aumento do Capital Social descrito na cláusula acima, 
a Cláusula Quinta do Contrato Social passa a ter a seguinte c nova redação: 

"DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA - O capital da sociedade é de R$ 1.500.000.00 (um milhões e 
quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 
1.500.000 (um milhões e quinhentos mil) quotas, no valor nominal, cada uma, de R$ 
1,00 (um real), assim distribuído entre os sócios; 

SÓCIOS QUOTAS To 

IASSU PATREMONIAL LTDA 900.000 60 900.000,00 

FRANCISCO GERALDO RIBEIRO PINHEIRO 600.000 40 600.000,00 

TOTAL 1.500.000 100 1.500.000,00  

Req: 81000000733018 	 página 2/10 
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14' ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PA SOctWAnt EMPRESÁRIA 

cosmorama consmocom E EMPREENDIMENTOS uma 

DA CESSÃO OU TRANSFERENCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA TERCEIRA — Resolvem os sócios alterar a Clausula Sétima do contrato 
social que passa a ter o seguinte teor. 

"CLAUSULA SÉTIMA — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

DA RETIRADA, FALECIMENTO E IMPEDIMENTO DE Sócios 

CLÁUSULA QUARTA — Resolvem os sócios alteram a Clausula Décima do contrato 
social que passa a ter o seguinte teor. 

"CLÁUSULA DÉCIMA - A retirada, morte, impedimento, interdição ou liquidação de 
qualquer doa sócios não dissolverá a sociedade. Os haveres do quotista, orts qualquer 
caso, serão apurados em balanço efetuado para tal finalidade e pagos ao sócio retirante, 
seus sucessores ou representantes legais, no prazo de 12 (doze) meses contados da data 
em que ocorrer qualquer dos eventos acima indicados. 

Paragrato Primeiro: Aberto o inventario e compromissado o invernariante na forma da 
lei, o espolio sera por ele zemesentarlo na sociedade. 

Paragrafo Segundo; Homologada, judicialmente, a partilha, as quantas c direitos serão 
transferidos de imediato, aos herdeiros ou sucessores cujos quinhões elas integram, 
cabendo então aos sócios, por unanimidade, decidir sobre a conveniência ou não da 
dissolução da sociedade. 

Pai-agrafo Terceiro: Fica assegurado entretanto aos sócios sobreviventes, o direto de 
adquirirem as quantas aos herdeiros de "de cujos" dentro do prazo máximo de 01 (um) 
ano, após previa avaliação por perito dos valores de mercado, no caso dos valores das 
ditas quotas-partes estarem defasadas por conta da não atualização do capital social. 
Findo este prazo, e não solvida a pendencia, será feita liquidação nos termos das 
disposições comidas no Código Civil Brasileiro." 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUINTA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes do contrato social permanece Salvador - I3A. 
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14 ALTERAÇÃO e CONS 	O 	 L DA SOCIEDADE ENIPRUÁRIA 

CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDI~CaLTDA 

REORDENAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CLÁUSULA SEXTA — Acordam Os sócios rcestruturar o seu contrato social primitivo. 

inclusive reordenando e renomeando as suas cláusulas e parágrafos. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n' 
10.4116/2002. mediante as condições c cláusulas seguintes 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

IASSU PATRIMONIAL LIDA, st I ciedade empresária brasileira, estabelecida na Rua 
Alceu Amoroso Lima, n" 470, EM.. Empresarial Niemeyer, Sala 714, Caminho das 
Arvores, Salvador - BA, CEP: 41.820-770, cum CNP-1 sob rt°  15.462493/0001-01. com  
atos constitutivos arquivados na TULE:13 sob n° 29203770808, em 02/05/2012, 
representada neste ato por sua sócia RENATA LOMANTO CARNEIRO ~LER, 
brasileira, nascida em 02/11/1978, casada sob o regime de comunhão parcial de bens. 
advogada, portadora da Carteira de Identidade n". 0601577639, expedida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA), inscrita no CPF: sob n" 
780.139.685-53. residente e domiciliada na Avenida Princesa Leopoldina, nu 124, Edif. 
Villa da Graça, apto. 902, bairro da Graça, Salvador — BA, CEP: 40.150-080, Brasil; c 

FRANCISCO GERALDO RIBEIRO PINHEIRO, brasileiro, nascido em 
04/10/1971, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de 
empresas, portador dle Carteira Nacional de Habilitação (CNH), n" 00859456648, órgão 
expedidor DETRAN - BA, inscrito no CPF sob nu 597.456.655-68, residente e 
domiciliado na Avenida Luiz Viana Filho, S/Nu., Alphaville I, Condomínio Residencial 
Itaputi, Casa 37, Paralela, Salvador- BA, CEP: 4 L730-101. 

Únicos sócios da sociedade empresária CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida na Rua da Pedreira Anitu, S/N, 
Barragem de Ipiumga, Salvador - BA, CEP: 41.410-200, com atos constitutivos 
arquivados na IUCEB sob o n" 29201571620, em 11 dc maio de 1995, inscrita no 
CNPJ sob n" 00.608.421/0001-08, resolvem de comum acordo consolidar o Contrato 
Social da sociedade, conforme cláusulas e condições seguintes: 

DA DENOMINAÇÃO 

CLÁUSULA PREWEIRA — A sociedade usa a denominação social de 
CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./ 
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le ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

ColenulaerAL cosisrauçcirs E manimmuarrarros LTDA. 

DA SEDE 

CLAUSULA SEGUNDA — A sociedade tem sua sede na rua Pedreira Aratu, S/N, 
Barragem de Ipitanga, Salvador—BA, CEP: 41410-200. 

DO OBJETO SOCIAL 

CLAUSULA TERCEIRA — A sociedade tem como objetivos sociais: 

MPlanejamento e execução de projetos e obras de engenharia nas especialidades de: 
Construção de edifícios com suas obras complementares; Reformas, conservação e 
manutenção de prédios, pinturas e instalações; Obras de artes especiais e correntes; 
Obras de urbanização, obras rodoviárias e ferroviárias: terraplenagem; Obras de 
pavimentação (asfalto, cimento); Manutenção e conservação de obras de engenharia; 
Construção de barragens; Captação e abastecimento d'água: Drenagem, irrigação e 
saneamento urbano e rural; Obras relativas a portos, rios e canais e as concernentes a 
aeroportos; b) Prática de outras atividades econômicas conexas ou decorrentes das 
atividades já citadas. inclusive de importação e exportação, administração, locação de 
equipamentos, e incuipuração de empreendimentos imobiliários; c) Serviços de 
assessoria e consultoria em engenharia; d) Execução de orçamentos e análise de projetos 
de engenharia. 

DO PRAZO DE DURAÇÃO 

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em li de maio de 
1995. com  prazo de duração indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA - O capital da sociedade e de R$ 1.500.000,00 (um milhões e 
quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do puís, dividido ern 
1.500.000 (um millMes c quinhentos mil) quotas, no valor nominal, cada urna, de R$ 
1,00 (um real), assim distribuído entre os sócios; 

SÓCIOS QUOTAS 

IAS 	PATRINIONIAL LTDA 900.000 60 900.000,00 

FRANCISCO GERALDO RIBEIRO PINHEIRO 600.000 40 600.000,00 

TOTAL 1.500.000 100 1.500.1100,00 SU
gs
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14' ALI tSAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMP .11EMYDIMENTOS LTDA. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA — A administração da sociedade competem isoladamente ao 
sócio administrador Francisco Geraldo Ribeiro Pinheiro e a administradora não sócia 
Renata Lornarato Canteiro Midler, representante da sécia IASSU PATRIMONIAL 
LTDA, todos acima qualificados, podendo todos eles, sem ordem de nomeação 
especial, usar a denominação social, fazer a supervisão geral de todas as atividades e 
representação da sociedade e a prática de todos os atos necessários ou convenientes à 
Administração da sociedade. 

Parágrafo Primeiro: Os administradores ficam dispensados de prestar caução. 

Parágrafo Segundo: Os administradores farão jus a uma retirada mensal a título de 
pró-labore a ser fixada entre os sócios na forma que melhor convencionarem. 

Parágrafo Terceiro: Os sócios e administradores somente usarão a denominação social 
para a prática de atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, 
inclusive as seguintes atribuições: 

Representação ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele perante quaisquer 
terceiros, inclusive repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autárquicas: 

A administração e orientação dos negócios sociais, inclusive podendo comprar, 
vender, permutar, ou sob qualquer outra maneira dispor dos bens da sociedade, 
mediante os termos, preços e condições que reputarem convenientes. 

e) Assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidades 
Ou deveres da sociedade, inclusive escrituras, contratos, títulos de dívidas, notas 
promissórias,cambiais, ordem de pagamento, cheques e outras: 

dl Aquisição, alienação e (inanição de direitos ou interesses sobre bens de capital ou 
bens imóveis, mesmo quando resultantes de contratos de locação, arrendamento ou 
outros; 

Contratação ou renovação de contratos de créditos ou empréstimos por qualquer 
período; 

Instauração de processos legais, inclusive aqueles de natureza urgente. 

Parágrafo Quarto: Os Administradores, já qualificados, declaram que não estão 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que lhes impeçam de exercer a 
atividade mercantil, estando cientes de que no caso de comprovação de sua falsidade, 
será nulo de pleno direito perante o registro do comércio, o ato a que se integra esta 
declaração. 
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14" aurvitação E CONSOLIDAÇÃO no CONTRATO sortiu, DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E lanearros ta-na 

DA CESSÃO OU TRANSFERENCIA DE QUOTAS 

CLAUSULA SETIMA — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. se  postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

CLAUSULA OITAVA — O ano social terá inicio em I° janeiro e termino cru 31 
dezembro de cada ano Ao fim de cada exercício c a etc cririttpondence. serão 
elaboradas, com base na escrituração mercantil da firma. O balanço patrimonial, as 
demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração do resultado do 
exercício, que deverão exprimir com clareza a situação patrimonial da firma c as 
mutações ocorridas no exercício. 

Paragrafo Primeiro: O lucro líquido anual apurado, deduzidas as provisões permitidas 
pela legislação vigente. inclusive imposto de renda, será rateado entre os sócios nu 
proporção de suas quotas ou contabilizados em reservas livres, se assim melhor 
convencionarem. Por igual, os prejuízos verificados serão assumidos pelos sócios na 
proporção de suas quotas, nu se for o caso, mantido em conta específica para futura 
compensação com lucros ou reservas. 

Paragratn Segundo: Para fins de distribuição conforme faculta o inciso II. do parágrafo 
5" do artigo 201 do Decreto n°  3.048 dc 06 de maio de 1999, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n* 4.729 de 09 de junho de 2003, a sociedade poderá fazer 
distribuição de lucros aos sócios, com base no resultado do exercício consolidado a cada 
mês. 

DOS ATOS VEDADOS 

CI,LUSULA NONA - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com 
relação a sociedade, os atos dos gerentes ou de qualquer procurador que a envolva em 
obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como, 
fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. 

DA RETIRADA, FALECIMENTO E IMPEDIMENTO DE Sócios 

CLÁUSULA DÉCINIA - A retirada, morte, impedimento, interdição ou liquidação de 
qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade. Os haveres do quotista, em qualquer 
caso, serão apurados em balanço efetuado para tal finalidade e pagos ao sócio retirante 
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14. AL 	O E CONSOUDAÇÃODO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

rnarrem.rrea.consTuttorksV EMPREENDIMENTOS 

seus sucessores ou representantes legais, no prazo de 12 (doze) meses contados da data 
em que ocorrer qualquer dos eventos acima indicados. 

Pai-agrafo Primeiro: Aberto o inventario e compromissado o inventariante na forma da 
lei, o espolio será por ele representado na sociedade. 

Paragrafo Segundo: Homologada, judicialmente, a partilha, as quantas c direitos serão 
transferidas de imediato, aos herdeiros ou sucessores cujos quinhões elas integram, 
cabendo então aos sacias, por unanimidade, decidir sobre a conveniência ou não da 
dissolução da sociedade. 

Paragrafo Terceiro: Fica assegurado entretanto aos sócios sobreviventes, o direto de 
adquirirem as quantas aos herdeiros de "de cujos" dentro do prazo máximo de 01 ( um ) 
ano, após previa avaliação por perito dos valores de mercado, no caso dos valores das 
ditas quotas-partes estarem defasadas por conta da não atualização do capital social. 
Findo este prazo, e não solvida a pendencia, será feita liquidação nos termos das 
disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

DA REUNIÃO DE QUOTISTAS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios quotistas reunir-se-ão o mínimo 
unia vez por ano, até o último dia útil do quarto Ines seguinte do exercício social, para 
deliberar sobre as seguintes matérias: 

Tomar 	as 	contas 	dos 	administradores, 	examinar, 	discutir 	c 	votar 	as 
demonstrações financeiras 

1:1) Deliberar sobre a deiainação do lucro líquido do exercício; 

Designar os administradores e fixar remuneração, quando for o caso; e/ou 

Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 

rD 

o 

O

tx, 

o- 

Paragrafo Primeiro: Os sócios quotistas poderão se reunir em qualquer outro 
momento, sempre que necessário. 

Paragrafo Segundo: A convocação para reunião dos quotistas poderá ser realizada por 
qualquer sócio quotista e/ou Diretor (es), com no mínimo 30 	dias de 
antcadóncia, especificando o dia, a hora c o local, bem como a ordem do dia, não 
havendo qualquer restrição quanto ao local para a realização da reunião. 	As 
convocações poderão ser enviadas aos sécios quotistas por cana, telefax, telegrama ou 
e-mail, desde que com confirmação de recebimento por escrito dos sócios quotistas. Das 
reuniões far-se-á ata, na qual constará toda deliberação dos sócios quotistas. As atas de 
reunião dos sócios quotistas serão lavradas em livro próprio de reuniões e deverão ser 
assinadas por todos os sócios quotistas presentes às ditas reuniões e/ou por seus 
representantes legais. 
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La• ALTERAÇÃO E CONSOUDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA 

comvsurerat coissrauçõEs E EMEEEMNEtcvathrros urna 

Paragrafo Terceiro: Para que as reuniões possam se instalar, é necessária a presença de 
sécios quotistas representando, no mínimo, a maioria absoluta do capital social da 
Sociedade_ 

Paragrafo Quarto: As reuniões serão presididas pelo sócio quotista, ou seu 
representante legal, que for escolhido pela maioria dos sécios quotistas presentes. 
Caberá ao Presidente da reunião a escolha do Secretário. 

Paragrafo Quinto: As convocações para as reuniões de sécios poderão ser dispensadas, 
sc estiverem presentes os sócios quotistas representando a totalidade do capital social. 

Paragrafo Sexto: As deliberações dos sócios quotistas serão tomadas da seguinte 
forma: 

a) 	Pelos votos correspondentes, a maioria absoluta do capital social, para 
modificação do contrato social, incorporação, fusão, cisão, dissolução, liquidação, 
transformação do tipo societário da Sociedade, ou a cessação de estado de 
liquidação; E; 

h) 	Pelos votos correspondentes a maioria absoluta do capital social nos demais 
casos previstos em lei ou no presente contrato, salvo se este contrato não exigir 
maioria mais elevada. 

Paragrafo Sétimo:" A reunião de quotistas torna-se dispensável quando todos os sécios 
deliberarem por escrito sobre a matéria que seria seu objeto. 

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A alteração contratual, aumento de capital 
social bem como a transformação, incorporação, fusão ou cisão da empresa, requer o 
consentimento unânime dos sócios, para que se verifique e se delibere por qualquer das 
situações. 

DA LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade entrará em liquidação ou 
dissolução por convenção unânime dos quotistas ou nos casos previstos em lei, cabendo 
aos quotistas nomearem o Liquidante. 

DAS OMISSÕES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os rasos omissos regular-se-ão 
10.406/2002 e, supletivamente, pela Lei 6,404/76, no que couber. de"A 

Lei it.° 
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C ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIDA 

DO ARBITRAMENTO E FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os litígios que resultarem deste contrato, inclusive 
homologação e execução de sentença arbitra, serão resolvidos nos tribunais da cidade do 
Salvador, Estado da Bahia, que as partes reconhecem como único competente, com 
exclusão de qualquer outro que possa vir a ter, por mais privilegiado que seja. 

DAS DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os sócio e administradores declaram, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercer atividade mercantil e a administração da 
sociedade, seja por lei especial, seja em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela ou 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, fe pública, ou a 
propriedade_ 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento para registro e 
arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUGES), para que produza os 
efeitos legais. 

Salvador - BA, 23 de julho de 2020. 

IASSU PATRIMONIAL LTDA 
Representante: Ren ta Lomanto Carneiro Müfle 

FRANCISCO GERALDO RIBEIRO PINHEIRO 
Sócio administrador 

RENATA LOMANTO CARNEIRO "LER 
Administradora não sócia; 
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Prefeitura Municipal do Salvador 
Superintendência de Obras Públicas — SUCOP 
Comissão Permanente de Licitação — COPEL 

Tomada de Preços n°011/2022 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este volume contendo a "PROPOSTA DE PREÇO", do Tomada de Preços n° 
011/2022 - SUCOP possui 24 (vinte e quatro) folha numericamente ordenadas, 
inclusive esta. 

Salvador — Ba, 05 de julho de 2022. 

Continental Construções Construções e Empreendimento Ltda. 
CNPJ 00.608.421/0001-08 

Marcos de Carvalho Andrade 
RG 09.370.846-70 

CPF 028.451.205-24 
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