
ENGENHARIA E CONSULTORIA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Concorrência n°. 002_2022 - Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de Euclides 

da Cunha. 

PROCUFtACÃO 

A Empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2. 24.051.496/0001-90, 

com endereço comercial constante no rodapé da presente, neste ato representada por RUY SANTOS 

NETO, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob o n°. 12.220-D, na qualidade de sócio da empresa, pelo 

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu Procurador o Sr. RUY SANTOS BISNETO,  

brasileiro, advoaado, inscrito na OAB/BA sob o n°. 23.668,  como meu mandatário, a quem confiro 

amplos poderes para, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao 

procedimento licitatório na modalidade de Concorrência n2  02/2022, conferindo-lhe, ainda, poderes 

especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, 

contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos 

ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

Salvadór,.13 de abril de 2022.• 

RUY SANTOS 	
s. Assinado de forma digital por ÁRUY SANTOS NETO:11115246534 

NETO:11115246534 0a3pos: 2022.04.13 15:1257 _0  
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Romas Engenharia e Consultoria Eireli. 

CNPJ 24.051.496/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, tr. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel. :(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  
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ATO DE ALTERAÇÃO N°3 E CONSOLIDAÇÃO DA ROMÃS ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI 

CNP.1 nó 24.051.496/0001-90 

RUY SANTOS NETO, nacionalidade brasileira, nascido em 22/01/1956, casado em conninhão parcial 
de bens, engenheiro civil, CPF n° 111.152,465-34, carteira de identidade n" 921063, Órgão expedidor 
Secretaria de Segurança Pablica do .Estado da Bahia - Ba, residente e domiciliado(a) no (a) rua Fiorentino 
Silva, n'276. Itaigara, Salvador- Ba, CEP: 41815400, Brasil. 

Titular da empresa de nome ROMÃS ENGENHARIA E CONSULTORIA 'EIRELI, registrada nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1R.E n°29600108575, com sede Rua Doutor 'José Peroba, 149, 
centro Empresarial Eldorado Edf Centro Empresarial, Stiep Salvador, BA, CEP 41770235, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa juridica/MF sob o 	24,051.496/0001-90, delibera e ajusta a 

presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei n°  10.406/ 2002, mediante as condições 

estabelecidas nas, cláusulas seguintes: 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 
1.500.000,00 (um milhão c quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento ê totalmente 
subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a RUY SANTOS 
NETO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o 
uso do nome empresarial. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA 'TERCEIRA. O administrador declara, 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, fé pública ou propriedade. 

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 CONTRATUAL DA ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 
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.RUV SANTOS NETO, nacionalidade brasileira, nascido em. .22/01./1.956, casado em comunhão parcial. 	• t=i '25 

de bens, engenheiro civil, CPF n" 111.152.405-34, carteira de identidade n" 921063, órgão expedidor 	',--3 o 
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Secretaria de ,Segurança Pública do Estado da Bailia - Ba, residente e dorniciliado(a) no(a) rua Fiorentino 
	

ro n 

Silva, 11276, Itaigara, Salvador- Ba, CEP: 41:815400, Brasil. . 	
o 0.  pd a 

Titular da empresa de nome ROMÃS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, registrada nesta 
 

Junta Comerciai do Estado da .Babia, sob -NITRE n" 29600108575,.com sede Rua 'Doutor jose Peroba ,149, 	t.0- Ul 
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centro Ernpresarial Eldorado Edf Centro Empresarial, Silo Salvador, BA, CEP 41710235, devidamente 
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inscrita. no Cadastro Nacional de. Pessoa furídieolNIF sob o n" 24_051.496/0001-90, delibera e.  ajusta á  °-

presente Consolidação eontratual, nos termos da Lei ri'-  10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas 
 

nas elaustilaS seguintes: 	
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CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

EIRELI. 
 

52 ›. o ., 
CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 149, CENTRO EMPRESARIAL 	
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ELDORADO EDF CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO, SALA 602, STIEP, SALVADOR, BA, CEP 41.770-235. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 	c. 

mediante alteração do ato constitutivo. 	 >e .-< ,..., 
x e, 

CLÁUSULA QUARTA - A empresa tem por objeto social atividades de consultoria em gestão empresarial, 	,.. n 

exceto consultoria técnica específica; serviços de engenharia; construção de edifícios, 	
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CLÁUSULA QUINTA - A empresa iniciou suas atividades em 26/01/2016 e seu prazo de duração é por 	'El 
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tempo indeterminado. 	 £ 
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CLÁUSULA SEXTA - A empresa tem o capital social de RS 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil  
C 

reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular. 	(I) 
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CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integral ido. 	 '73 
c, a) 
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CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa caberá isoladamente a RUY SANTOS NETO, com os 	n/ 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 	4 ti) 
todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome 	

. 
x .., 

empresarial. 	 z 
c) 
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CLÁUSULA NONA - Ao térrnino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 

titular, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuara :sua atividade com os 
herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado cm base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada 

em balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da empresa, pdr 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, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de 

outra empresà da mesma Modalidade, estando desimpedido para constituir á presente 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Salvador-Ba, para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. 

SALVADOR-BA, 14 de Março de 2022. 

RUY SINTÔ N 
CPF 111.152.4d5134 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIIRELI 

PROTOCOLO 226533352 - 04/04/2022 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTEFtACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 29600108575 
CNPJ 24 051 496/0001-90 
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98178731 DE 07/04/2022 DATA AUTE,NTICAGíA-  Q 07/Q4/2022 

,§Z  

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

1 

Junta Comercial do Estado da Bania 	 07/04/2022 

Certifico o Registro sob o n° 98178731 em 07/04/2022 

olar# 	Protocolo 226533352 de 04/04/2022 

t.dif 	
Nome da empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI NIRE 29600108575 
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ENGENHARIA E CONSULTORIA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Concorrência n°. 002_2022 - Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de Euclides 

da Cunha. 

DECLARACÃO DE AUTENTICIDADE  

Eu, Ruy Santos Neto, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob o n°. 12.220-D, residente e 

domiciliado na cidade de Salvador-Bahia representante legal da empresa ROMAS ENGENHARIA E 

CONSULTORIA EIRELI, 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. 

Salvador, 13 de abril de 2022. 

f. Assinado de forma digital por 
RUY SANTOS 	,.),,,,11 UY SANTOS NET01111S246534 

NETO:11115246534 - Dados:202204.131514:17 
-03•0'0 

Romas Engenharia e Consultoria Eireli. 

CNPJ 24.051.496/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador — Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  
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