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WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
05/11/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 013.005.625-10, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 1281550868, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado 
no(a) RUA CARLOS CONCEICAO. 352, COND AMPARO R1VERSIDE CASA 13, 
BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA. CEP 42.700-000, BRASIL. 

VAGNER SALES DE ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
14/09/ 1 979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF 
n° 794.973.065-04. CARTEIRA DE IDENTIDADE o° 951494309, órgão expedidor 
SSP - BA. residente e domiciliado no(a) RUA IBIPITANGA. 120, ED FAROL DA 
BARRA APT 1102, PATAMARES. SALVADOR, BA, CEP 41.680-066, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial COMPAC CONSTRUCOES 
LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE tf 29203254206, com sede Cj 
Habitacional Nova Castro Alves. 1. 1 Andar, Centro Castro Alves, BA, CEP 44.500-
000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 
10.593.378/0001-08, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei tf 10.406/ 2002, mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 

Construção de edifícios. Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. Instalação e 
manutenção elétrica. Construção de rodovias e ferrovias. Construção de barragens e 
represas para geração de energia elétrica. Serviços de arquitetura, Obras de urbanização 
de ruas, praças e calcadas. Demolição de edificios, Preparação de canteiro e limpeza de 
terreno. Obras de terraplanagem, Construção de obras de arte especiais, Construção de 
redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto, Construção de instalações esportivas 
e recreativas, Obras de fundação. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de 
iluminação e sinalização em vias publica portos e aeroportos. Coleta de resíduos não 
perigosos de origem domestica. urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos. 
caçambas e Serviços de engenharia.. 
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CNAE FISCAL 

4120-4/00 - construção de edifícios 
4391-6/00 - obras de fundações 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 
7112-0/00 - serviços de engenharia 
7111-1/00 - serviços de arquitetura 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de 12$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) 
já integralizado, é aumentado para R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil 
reais), divididos em 1.600.000 (hum milhão e seiscentas mil) de quotas de RS 1,00 
(hum real) cada, subscrito e integralizado, aumento este procedido com a incorporação 
parcial do saldo de lucros acumulados no valor de RS600.000,00 (seiscentos mil reais), 
contabilizados até 31/ 12/2016, conforme balanço patrimonial transcrito no livro diário 
n°05, registrado na Juceb sob n° 17/015454-8. em 26/04/2017., Ficando assim 
distribuído: 

WILSON CERQUE1RA LIMA FILHO, com 800.000 (oitocentos mil) quotas. 
perfazendo um total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizado. 

VAGNER SALES DE ALMEIDA, com 800.000 (oitocentos mil) quotas. perfazendo 
um total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizado. 

Req: 81700000418168 Página 2 

Certifico o Registro sob o n°97664423 em 22/05/2017 
Protocolo 174585730 de 19/05/2017 
Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 135204839409304 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

:•;i1 

IUCEB 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
COMPAC CONSTRUCOES LT124 ÇPP. 

...... 	• . é •. • 	a@ 

CNPJ n° 10.593.378/0001.-e 	. ... 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE 
a(o) Sócio(a) WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO , ISOLADAMENTE a(o) 
Sócio(a) VAGNER SALES DE ALMEIDA 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 do(s) outro(s) sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUARTA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
não está impedido 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, 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 propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR-BA. 

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e 
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

• 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

VAGNER SALES DE ALMEIDA, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, 
nascido em 14/08/1979. natural de Salvador —Ba. corretor de imóveis, inscrito no 
CRECI n° 12.133, portador da cédula de Identidade n°9514943 09 SSP/BA e inscrito 
no CPF: 794.973.065-04, residente e domiciliado a Rua lbipitanga, n°12, Edif. Farol da 
Barra. Condomínio salvador Ville - Patamares — CEP: 41.680-066 — Salvador/Ba e 
WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 
05/1 1 / 1 991 em Castro Alves-Ba, portador da cédula de Identidade n°12815508 68 
SSP/BA no CPF n° 013.005.625-10, residente e domiciliado Rua Carlos Conceição, 
n°352. Condomínio Amparo Riverside, CASA 13, Praia de Buraquinho , CEP: 42.700-
000 Lauro de Freitas/Ba, sócios componentes da firma, nesta Capital, únicos Sócios da 
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA —EPP, sediada e estabelecida no Conjunto 
Habitacional Nova Castro Alves, n°01, I° andar - Centro, CEP: 44500-000. Castro 
Alves /Ba.. inscrita no CNPJ/MF n° 10.593.378/0001-08 e com Registro na Junta 
Comercial do Estado da Bahia JUCEB sob n° 29203254206 em 26/01/2009. Resolvem 
de comum acordo e na melhor forma de direito Consolidar o seu Contrato Social, 
mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEI RA 

A sociedade tem a denominação social de COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA —EPP, e 
funciona no Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, n°01, 10  andar- Centro. CEP: 
44500-000, Castro Alves /Ba. 

Parágrafo Único: com nome Fantasia: COMPAC CONSTRUÇÕES. 

CLÁUSULA SEGUNDA  

O capital social é de R$ 1.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil de reais). já 
subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do País, e distribuído da 
seguinte forma: 

SÓCIOS 

VAGNER SALES DE ALMEIDA 800.000 R$800.000,00 50 

WILSON 	CERQUEIRA 	LIMA 
FILHO 

800.000 R5800.000,00 50 

TOTAL 1.600.000 R$1.600.000,00 100 

QUOTAS 
	

TOTAL RS 
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CLÁUSULA TERCEIRA  

O objetivo da Sociedade é: 

Construção de edifícios. Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e 
manutenção elétrica, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de barragens e 
represas para geração de energia elétrica, Serviços de arquitetura, Obras de urbanização 
de ruas, praças e calcadas, Demolição de edifícios. Preparação de canteiro e limpeza de 
terreno, Obras de terraplanagem, Construção de obras de arte especiais, Construção de 
redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto, Construção de instalações esportivas 
e recreativas. Obras de fundação, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de 
iluminação e sinalização em vias publica, portos e aeroportos, Coleta de resíduos não 
perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veiculos, 
caçambas e Serviços de engenharia.. 

CNAE FISCAL 

4120-4/00 - construção de edifícios 
4391-6/00 - obras de fundações 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 
7112-0/00 - serviços de engenharia 
7111-1/00 - serviços de arquitetura 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 
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CLAUSULA QUARTA  

A Responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, porem respondem 
solidariamente pela integralização do capital social de acordo com o artigo 1.052 do 
novo código civil. 

CLÁUSULA QUINTA  

A administração da sociedade caberá indistintamente ao sócio 'VAGNER SALES DE 
ALMEIDA e ao sócio WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO com os poderes e 
atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, 
podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo 
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. 

CLÁUSULA SEXTA  

A Sociedade poderá quando servir aos seus interesses, abrir Filiais, Agências ou 
Escritórios, em qualquer parte do Território Nacional. 

CLÁUSULA SETIMA  

O Prazo da duração da Sociedade e por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA  

Fica eleito o Foro da Cidade de Salvador, Estado da Bahia, para qualquer ação Fundada 
neste Contrato. 

CLÁUSULA NONA  

Os Sócios são Remunerados mensalmente em bases estabelecidas de comum acordo 
entre eles, mas que não pode ultrapassar o Limite Máximo permitido pela Receita 
Federal, para ser está remuneração considerada como despesa Operacional. 

CLÁUSULA DECIMA 

O Exercício Social coincide com o Ano Civil e, no último dia do Ano, é levantado o 
Balanço Geral das atividades Sociais e feita a Demonstração do Resultado do Exercício. 
Os Lucros ou Prejuízos Acumulados apurados são Distribuídos ou Suportados pelos 
Sócios na Proporção da participação de cada um, no Capital Social. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA  

Os Sócios não podem Ceder ou Transferir para terceiros, a qualquer Título, parte ou a 
Totalidade das Cotas que possui no Capital Social, sem antes dar o Direito de 
Preferencia ao outro Sócio ou à Sociedade, pelo prazo de 60 (Sessenta) dias para 
Aquisição das referidas cotas em igualdade de condições. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA  

O Sócio que pretender se retirar da Sociedade deve comunicar sua decisão ao outro 
Sócio com uma antecedência mínima de 90 (Noventa) dias, e não pode estabelecer 
concorrência de negócios durante este período sob pena de perder todos os seus Direitos 
c Haveres na Sociedade. Independentemente de qualquer Providência Judicial ou 
Extrajudicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

A Morte ou a retirada de Sócio não dissolve a Sociedade. Verificada a ocorrência é 
levantado Balanço no mês do Óbito ou na data da Comunicação da retirada, em que se 
apuram os Haveres do Falecido ou do que se retira ao qual é pago no prazo máximo de 
10 (Dez) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (Noventa) dias 
depois do evento. Os Haveres apurados sofrem a Atualização Monetária legal desde a 
data Base da apuração até sua efetiva liquidação. Na Hipótese de morte, os Herdeiros 
podem optar por sua Participação ria Sociedade ou pelo recebimento do valor dessa 
Participação na forma acima estabelecida. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA  

Dissolvendo-se, por qualquer motivo a Sociedade, o Sócio Remanescente é o liquidante, 
que propõe por escrito, a forma de Liquidação da Sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  

Os administradores declaram, 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 encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pUblicos; 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 publica, ou a propriedade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Os casos omissos neste Contrato Social serão regulados por Legislação Especifica. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o. presente instrumento particular de 
Contrato Social, produzido em três (03) vias de igual forma e teor, para um só efeito. 

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

CASTRO ALVES-BA, 12 de maio de 2017. 

tLSQN C RQ EIRA LIMA FILHO 
CPF: 013.005.625-10 
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VA S DE ALMEIDA 
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Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior 

Secretarie de Comércio e Serviços 

Departamento Nacional de Registro do Carnal-do,  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO pA BANIA 

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP 

A Sociedade COMPAC CONSTRUCOES LTDA registrado ná Junta Comercial em 
26/01/2009, N IRE: 29203254206, CNPJ: 10593378000108, estabelecida na(o) CJ 
HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES, 1. 1 ANDAR, CENTRO, CASTRO ALVES, BA, 
CEP 44500000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e 
declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 318 
Descrição do Ato: Desenquadramento de EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

CASTRO ALVES/BA, 28 de Outubro de 2020. 
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PROCURAÇÃO PÚBLICA NA FORMA ABAIXO: 

SAIBAM quantos este público instrumento de 

mandato virem que, aós quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e 

um (04/10/2021), neste Município.  do Salvador, Capitai do Estado aa Bahia, República 

Federativa do Brasil, no âmbito do 11° Tabelionato de Notas, perante mim, LAURIZANE 

DE VASCONCELOS SOUSA, Escrevente Autorizada, comp-aredeu na qualidade de 

OUTORGANTE: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o 

número 10.593.378/0001-08, sediada na Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 4°  

andar, Centro, CEP 44.500-000, Castro Alves, Bahia, com 82  alteração contratual 

arquivada da Junta Comercial do ,Estado, da .Bahia, sob ,registro n. 97664423, NIRE 

29203254206, neste ato representada, nos termos de respectiva cláusula 38, por neste 

ato representada por WILSON CER:QUEIR:A LIMA FILHO, brasilefro, maiôr, nascido em 

05/11/1991, capaz, solteiro, declarando não ..conviver em união estável, filho ide Wilson 

Cerqueira Lima e Eleontina Margarida Santána Lima, engenheird, portador de Cédula de 

Identidade RG n. 12.815.508-68, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF 'sob o n. 

013.005.625-10, endereço eletrônico: wilsonclf@gmail.com, residente e' domiciliado na 

Rua Carlos Conceição, n. 352, Condomínio Amparo Riverside, Casa 13, Buraquinho, CEP 

42.710-120, Lauro de Freitas, Bahia, em'  trânsito por esta Capital: 0—presente foi 

reconhecido, por Meio de documentos de identificação apresentados, cujas capacidades 

jurídicas dou fé. Pelo Representante da Outorgante foi Manifestado que, por intermédio 

deste instrumento público, nomeia e constitui na qualidade de procuradores, podendo agir 

em conjunto ou separadamente, doravante OUTORGADOS: MARCIA GONÇALVES 

PEREIRA, brasileira, maior, nascida em 18/02/1977, solteira, filha de José Pereira e 

Rosalia Gonçalves da Silva, contadora, portadora da Carteira Nacional de Habilitação n. 

02972146607, expedida pelo DETRAN/BA, inscrita no CPF/MF sob"  o n. 947.652.135-68, 

residente e dorniciliada na Avenida Ulysses Guimarães, n. 4288, Sussuarana, CEP 

41.213-000, Salvador, Bahia, e/ou, LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, 

brasileiro, maior, nascido em 03(02/1994, solteiro, filho de Luciano Pereira dos Santos e 

Alzira Cunha dos Santos, assistente administrativo, portador de Cé,ula de Identidade RG 

'NA 
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n. 13.973.572-07, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 030.259.796-69, 

residente e domiciliado na Conjunto Rio Das Pedras, n. 474, Imbui, CEP 41.720-050, 

Salvador, Bahia, e/ou, MARIANA GONÇALVES PEREIRA SANTOS, brasileira, maior, 

nascida em 16/10/2001, solteira, filha de Lazaro Conceição Santos e Marcia Gonçalves 

Pereira Santos, estagiária, portadora da Cédula de Identidade RG n. 15.430.710-66, 

expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n. 864.602.375-30, residente e 

domiciliada na Avenida Ulysses Guimarães, n. 4288, Sussuarana, CEP 41.213-000, 

Salvador, Bahia, eiou, LEONARDO SANTANA COELHO, brasileiro, maior, nascido em 

10/10/1996, solteiro, filho de Nelson Coelho Filho e Claudia Regina Sampaio Santana, 

auxiliar administrativo, portador de Carteira Nacional de Habilitação n, 06786698556, 

expedida pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 044.867.635-48, residente e 

domiciliado na Rua Bromélias Brancas, s/n, Jardim das Margaridas, CEP 41.502-015, 

Salvador, Bahia, aos quais confere poderes especiais para reprresentá-lo perante 

pessoas físicas ou jurídicas, estas de direito público ou privado, podendo participar de 

licitações públicas e privadas, pregões eletrônicos, pregões presenciais, tomadas de 

preços, carta convite, retirar editais, cadastro da empresa em órgãos públicos da esfera 

municipal, estadual e federal, empresas privadas e mistas, a exemplos dos Correios, 

Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil S/A, Eletrobrás, Senac, Senai, entre 

outras do gênero, onde poderá concordar com todos os termos, 'assinar a abertura de 

propostas, apresentar os documentos de habilitação, fazer impugnação, reclamações, 

com poderes parar tomar qualquer decisão em todas as fases da licitação, inclusive 

apresentar e assinar propostas e todas as declarações as quais forem necessárias, 

inclusive a de atendimento de requisição de habilitação em nome da Outorgante, formular 

Inovas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, declinar, desistir, expressamente da 

intenção interpor recurso administrativo manifestar-se imediata e motivadamente a 

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão assinar ata da sessão e 

contratos, prestar todos esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, assinar atas e 

contratos físicos e da forma digital, praticar todos os demais atos pertinentes aos 

certames em nome da Outorgante em todas as suas etapas, inclusive assinar contratosm 

declarações e demais compromissos de forma isolada, que sejam necessários para o 

bom andamento de todas as atividades; enfim, promover, praticar e requerer e assinar 

tudo que se faça necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo 

somente a Outorgada MARCIA GONÇALVES PEREIRA, já qualificada, substabelecer 

om ou sem reservas de poderes, ao que tudo dará o Representante da Outorgante por 

, firme e valioso. Sendo o presente instrumento feito nos termos de minuta 

apresentada. O Representante da Outorgante, cientificado das consequências legais que 

importam o presente ato de outorga de poderes, se responsabiliza pelos atos a serem 

praticados pelos Outorgados. A qualificação das partes, bem como os dados referentes 

Confira os dados do ato em: https://selodIgItal.fipb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.00tbr/documentot90522402228777668074  
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ao objeto deste mandato, foram fornecidos e verificados pelo -Representante da 

Outorgante, o qual se responsabiliza legalmente pela veracidade, DEVENDO A PROVA 

DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ORGAOS E 

PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. O Representante da Outorgante declara 

ciência de que, após assinatura de presente instrumento público, são inalteráveis os 

respectivos termos •e eventuais correções poderão ser levadas a efeito por meio de 

outorga de novo instrumento público. A presente é válida por tempo indeterminado, 

dou fé. Foi recolhido o DAJE de n° 1597.002.012812, no valor de R$ 88,20 sendo R$ 

42,60 de emolumentos, R$ 30,25 de taxa de fiscalização do TJBA, R$ 11,64 de FECOM, 

R$ 0,88 de FMMPBA, R$ 1,69 de FMPGE e R$ 1,14 de Defensoria Pública. De acordo 

com o Art. 119, § 1°. do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de 

uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o 

Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as 

assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da esóritura, serão devidas 

as taxas e os emolumentos correspondentes. Foram dispensadas as testemunhas 

instrumentárias, nos termos do Parágrafo 5°, do Art 215, da Lei 10.406/2002, do Código 

Civil Brasileiro vigente a partir de 11/01/2003. 0(s) nomes(s) do(a)(s) Outorgado(a)(s), 

dados e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento, foram fornecidos e 

confirmados pelo(a)(s) Outorgante(s), que por eles responsabiliza(m)-se, reservando-se, 

este Oficio, no direito de não corrigir erros dai advindos. Assim disseram a seu pedido, eu, 

LAURIZANE DE VASCONCELOS SOUSA, Escrevente Autorizada, que digitei este 

instrumento, o qual, após lido e achado conforme, assinado pelo(a)(s) Outorgante(s) e por 

mim LAURIZANE DE VASCONCELOS SOUSA, Escrevente Autorizada, que o subscrevo 

e assino em público e raso. Selo: 1597AC40449652LZJ056805. 

Salvador, 04 de outubro de 2021 
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OMPAC CONS UÇ ES LTDA 
Outorgante 

WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO 
Representante 

LAURIZANE DE VASCONCELOS 
Escrevente Autorizada 

Selo de Autenticidade 
Tribuna, de Justo do UM* da UM& 
Ato Notarial ou de Registro 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitãcio 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 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... 

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 COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de 
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUCOES 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 24/02/2022 16:46:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autenfica@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: 90522402228777668074-1 a 90522402228777668074-4 
2Legislaçães 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 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb3a31bf3134ed7c5767e0913069c8ecdc3849785a4965984a2fc2edc79ba55200a43572868fc9102e515b894a6c705f1f 
a6269f58898f0e809575c9a48747ef 
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Presidébela da República 
Casa ave 

d ida Provisória NI,.  2.200.2, 
de 24 de agosto de 2001. 

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.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber 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: A8C12345-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 COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de 
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUCOES 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 23/04/2021 10:31:11 (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 COMPAC CONSTRUCOES LTDA 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 é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 90522304211278443731-1 
'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 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bed86a19c9b684e63e4b7c92fb96ca4650be5cce038350fde25968ae362908c801059a7c0ed639baf9894a11b00ea98e51 
fa6269f58898f0e809575c9a48747ef 

ICP 
Brasil 



31 
tb ~çAZEVÉ i2 	 N 	orsascsdpm =4 34 

mIlgk. 	.C.1.11,voeamteawa..irI 	,10.,.2 3l..ef44 m 	•
"rCEV 

  	
igp." "m"i...4." 

Cód. 

—Autá-ritici0o Digital 
Do ao>. one, Miga V, 3. • 7. Inc V r. 41a 52 &Ui Nem.114.1509114 • Art, , era MI 

oble UI abieluel ARI /200. *anilok 	atem* pra 	....." ~OU" R...MN 
63 dam.. 	 O ...nado • embrido nada Mo. 	nollan...a.d. Nu* 

Au1enticaçâo: 90521208191223070710-1; Data: 12101/2019 12:29: 
(-- 	Selo Digital de Fiscalização Roo Normal C: AIR07236-62W3; fl - 	Valor Total do Ato RS 4.42 

'"'" 	"""""eo";811ra ot dado, do ato em: httpadraelodI9Ital.8pb.jus.br  



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://vommazevedobastos.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... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notaria! 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 COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de 
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUCOES 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 Digitar ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2021 08:58:28 (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 COMPAC CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica©azevedobastos.notbr Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https://autdigital.azevedobastos.nolbr  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: 90521206191223070710-1 
'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 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbf4d1d1b574e8fe99f7610835e83158401e1ffadfe6128ca1d07e6955d7891faed96e34e053ce0fbd46a17bc83c0d24d1fa 
6269f58898f0e809575c9a48747ef 
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COMPAC 
CONSTRUÇÕES UMA, 

Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 
Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Modalidade da Licitação — CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2022 
Processo Administrativo n° 19.09.02687.0013699/2021-43 

Objeto: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Euclides da Cunha. 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu, Wilson Cerqueira Lima, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade 

n°  1281550868, inscrito no CPF n°  013.005.625-10, representante legal da 

empresa Compac Construções, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem 

prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que todas as cópias dos 

documentos apresentados para participação na Concorrência n° 02/2022 são 

autênticas e condizem com os documentos originais. 

Atenciosamente, 

Castro Alves, 19 de abril de 2022 

COMPAC cONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 10.5Q378/0001-08 

Wilson Cerqueira Lima Filho 

CPF n°013.005.625-l0 / RG n° 12.815.508-68 

Sócio Administrador 

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240 
compac@cornpacconstrucoes.com.br  

www.compacconstrucoes.com.br  
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