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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

URBANO

Itapitanga - BA, 22 de julho de 2021.

Ao
Setor de Compras
Sr. Juracy Leal Magalhães Neto

TERMO DE REFERÊNCIA

o presente

termo de referência que visa a contratação de empresa para
prestação de serviços topograficos.

A contratação dos serviços e imprescindível, tendo em vista a necessidade
do levantamento planialtimetrico cadastral, cadastro físico, confecção de planta baixa
cortes e fachada, para elaboração do projeto de reforma e ampliação da Feira Livre,
Mercado de Carne e Galpão, que será encaminhado ao Governo do Estado.

Verificar através de pesquisa de preço.

Os serviços serão realizados, após emissão da ordem de serviço expedida
pelo setor competente.

millBl8t
01

Levantamento
pianialtimetrico
cadastral,
cadastro físico, confecção de
planta
baixa
cortes
e
fachada, para elaboração do
projeto
de
reforma
e
ampliação da Feira Livre,
Mercado de Carne e Galpi!o

01

Und

5. Outras Informações:
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5.1

Condições de entrega e critérios de aceitação do objeto.

5.1.1 O serviço será autorizado no prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas, conforme emissão de ordem de serviço expedida pelo
setor competente;
5.1.2 Todo material produzido será disponibilizado pela contratada em
arquivo digital em todas as mídias possíveis.
5.1.3 A empresa contratada deverá garantir pela qualidade dos
servíços, obrigando-se reparar qualquer serviços em desacordo com o
solicitado.
5.2

Condições de pagamento:

5.2.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão
de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, em até
30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela do produto
entregue, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
5.2.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura,
as autorizações de fornecimento devidamente assinadas por preposto
autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas;
5.2.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o
prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação;
5.2.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.

6.

Obrigação da Contratada

6.1 Efetuar a entrega dos produtos/serviços dentro das especificações
e/ou condições constantes neste Termo de Referência;
6.2 Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou
transferência de responsabilidades;

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
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6.3 Prestar todos
Contratante;

mais!

os esclarecimentos

que forem

solicitados

pelo

6.4 Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo
Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário.
6.5 Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do
contrato.

7. Controle e fiscalização da execução do objeto
7.1 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita
fiscalização por parte do Municipio, encarregada de acompanhar a
realização
dos serviços,
prestando
esclarecimento
solicitado,
atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado
por um
encarregado da Pasta.

8. Sanções administrativas.
I - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na
licitação, erros ou atraso na execução do contrato e quaisquer outras
irregularidades, a Administração
poderá, a seu critério, isolada ou
cumulativamente,
garantida
a
prévia
defesa,
aplicar
à
adjudicatária/contratada as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega
dos materiais, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o
valor do Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou caso
fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do
prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A
partir do 11° dia de atraso, será considerado descumprimento total da
obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato,
em caso de descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por
motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o municipio de Itapitanga, por prazo não superior a 2 (dois)
anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem
prejuízo à Administração;
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N." 14.147.482/0001-1 I - FONE (FAX) 73 246-2445
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e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de
inidoneidade) pelo período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta
gravissima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude
fiscal ou qualquer ato ilícito.
9 1° As multas referidas serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.
9 2° As sanções previstas nas alíneas "b" e "c" poderão ser aplicadas
cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "d", e "e"
9 3° As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura
ainda devida à CONTRTADA ou recolhidas diretamente à conta corrente
do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir da
data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso,
cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nO8.666/93.
9 4° As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de
circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando
formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a
critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA
tomar ciência.
95° No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
9 6° Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o
atraso superior a 30(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos
produtos solicitados.

Atenciosamente,

.Imero uiz Miranda Sobral
Secretár a Municipal de Obras
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AUTUAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês julho de 2021, eu, Juracy Magalhães Leal Neto,
chefe de compras, da Prefeitura Municipal de ltapitanga (BA), nomeado pelo
Decreto nO2114, autuei com o N° 169/2021 o Processo Administrativo, onde
consta termo da secretaria municipal de obras e desenvolvimento, requerendo
a contratação de empresa para prestação de serviços topográficos.

a1hães Leal Neto
efe de Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - IT APIT ANGA - BAHIA
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CARDOSO
XAVIER
TOPOGRAFIA

Levantamento Planialtimétrico, Levantamento de áreas para Implantação
de Reserva Legal, Loteamentos, Linha de Transmissão, Certificação Junto
ao Incra, Cadastro Multifinalitário de Área Urbana, Levantamento para
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto,
Acom anhamento de Im lanta ão de Obras de En enharia Civil.
Itabuna, 26 de julho de 2021.

CARDOSO XAVIER TOPOGRAFIA

De:

Wilson Cardoso de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Para:

Setor de Licitação

PROPOSTA 15/2021
Prezados Senhores,
Atendendo a solicitação de V. Sa. Estamos apresentando
realização de serviço topográfico abaixo relacionado:

nossa proposta de preço para a

1- Dos serviços:
1.1. - Levantamento planialtimétrico cadastral da central de abastecimento do município composto da
feira livre, mercado de carnes e galpão, com execução de cadastro fisico, confecção de planta baixa,
cortes e fachadas.

3 - Valor Total: - Para a execução dos serviços acima descritos, o valor é de R$ 5.000,00 (Cinco mil
reais).
4 - Forma de Pagamento: integral na entrega das peças técnicas, em formato digital e impressos.
5 - O contratante fornecerá acomodação para o técnico que executará o serviço de campo, assim como
três ajudantes para acompanhar a eqnipe de topografia, na execução dos serviços de campo.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente:
~
-----~'~Iiveira
Técnico Agrimensor CRT-BA 3459287357-2
CARDOSO XAVIER TOPOGRAFIA CNPI 24.335.938/0001-43

Travessado Triângulo,140- AltoMirante- ltabuna-BA
TEL.73-99961-335598821-7662e-mail wcardoso5@gmail.com
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~CZ)POGRAFI
>

Topografia

Itda>

Itabuna. 26 de julho de 2021.

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE ITAPITANGA

Assunto; PROPOSTA DE PREÇO

ATT. COMISSAo DE LICITAÇAo
Prezados Senhores.

Conforme solicitado segue abaixo cotação para execução de
serviços topográficos abaixo descriminados.
Nosso preço total para a completa execução dos serviços, no
qual já se encontram incluídos todos os custos sobre ele
incidentes, é de conforme os valores discriminados abaixo.
Levantamento planialtimétrico cadastral da central de
abastecimento do município, contemplando cadastro, confecção de
planta baixa, cortes e fachadas.
1
VALOR TOTAL DOS TRABALHOS: R$ 5.900,00
(Cinco mil e
novecentos reais).
Continuamos à disposição,
Atenciosamente:

-------w-~_ "'"
Topografi -Topografia Ltda.

Rua B, nO. 80, Bairro Parque Verde, Itabuna-Ba - CEP:4S.600.000
Tel.(73) 99132-2854/99981-4530
CNPJ 08661788/0001-99

E-mail: topografitopografia@hotmail.com

levantamento Planialtimétrico, levantamento de áreas para Implantação
de Reserva legal, loteamentos, linha de Transmissão, Certificação Junto
ao Incra, Cadastro Multifinalitário de Área Urbana, Implantação de
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto, Acompanhamento de
Implantação de Obras de Engenharia Civil.

T~
TROP - Topografia em Geral

Itabuna, 27 de julho de 2021
De:

TROP- TOPOGRAFIA EM GERAL

TD
Para:
MD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO

Proposta

de preço

Atendendo ao Vosso convite,
para a realização
dos serviços

estamos apresentando
abaixo
descriminados:

nossa

proposta

1

- Dos Serviços.

1.1

Levantamento
planialtimétrico
cadastral
da
abastecimento
do
município,
contemplando
cadastro,
planta
baixa,
cortes
e fachadas.

central
confecção

-

e

2

VALOR TOTAL DOS TRABALHOS: R$

5.800,00

(Cinco

mil

de

de

oitocentos

reais)
3

Do Prazo

da data
4
S

para

execução

de autorização

- Entrega
dos
campo.
- Do Pagamento

dos

serviços

de campo -

30

(trinta)

dias

contados

dos serviços.
trabalhos:
-

após

Integral

10

na entrega

dias

da

conclusão

dos

.

./ Eder Britto He
genes
Ger
Contratos
Tec. Agrimensor

TROP - Topografia em Geral- CNPJ 21.000.288/0001-74
Travessa Triângulo, n0140, 1° andar, BairroAlto Mirante. Itabuna/BA.
TEL.: (73) 98102-0417
e-mail trop.topografia@gmail.com

serviços

de

Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Itapitanga
Estado da Bahia

Prmnrturn

do

11"a;p'Õt:~'~g:al

CNPJ 14.147.482/0001-11

Govorno

de Novos

Cornlnhosl

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
EMPRESA A
ITEM

J

DISCRIMINAÇÃO

LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRlCO
CADASTRAL,CADASTRO
FíSICO, CONFECÇÃO DE
PLANTA BAIXA CORTES
E
FACHADA, PARA
ELABORAÇÃO
DO
PROJETO DE REFORMAE
AMPLIAÇÃO DA FEIRA
LIVRE, MERCADO DE
CARNEE GALPÃO.
VALOR TOTAL

QTDE

I

V. Unitario

R$

EMPRESAB

Valor Total

5.000,00

R$

5.000,00

R$

5.000,00

Valor Total

V. Unitario

R$

Empresa A
CARDOSO XAVIER TOPOGRAFIA

Empresa B
TROP - TOPOGRAFIA EM GERAL

5.800,00

EMPRESA C
V. Unitario

R$

5.800,00

R$

5.800,00

R$

5.900,00

MÉDIA

Valor Total

R$

5.900,00

R$

5.566,67

R$

5.900,00

R$

5.566,67

CNPJ
24.335.938/0001-43

CNPJ
21.000.288/0001-74

Empresa C

CNPJ

TOPOGRAFI - TOPOGRAFIA LTDA

08.661.788/0001 -99

J

ães Leal Neto
ele de Compras
Decreto 2114/2021
It~oitanga- BA.

'''.1
~
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Processo Administrativo N° 169/2021.

ltapitanga- BA, 28 de julho de 2021.

Ao
Secretário Municipal de Administração

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de
Obras e Desenvolvimento urbano, requerendo a contratação de empresa para prestação
de serviços topográficos, conforme termo de referencia nos autos. Enviamos o presente
processo a fim de que seja informado se há razoabilidade para fazer face a despesa.
Atenciosamente,

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - IT APIT ANGA - BAIDA
CNPJ N." 14.147.482/0001-11 -FONE (FAX) 73 246-2445
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I

Secretaria de Administração

Ao
Departamento de Contabilidade
Nesta

Após analise do processo administrativo
seus anexos

que visa

orientar

N°169/2021 verificamos

o processo

para

Topograficos responde as exigências da razoabilidade
deste setor, a verificação

de dotação orçamentaria,

Contratação

que o oficio e
de Serviços

Nesse sentido solicitamos
para formalização

contrato.
ltapitanga - BA, 28 de Julho de 2021.

Atenciosamente,

, ~~.Aou~~~
Eduarda Souza dos Santos
.Secretária de Administração

I'RAÇA

DOIS PODERES. 06 . CI'.NTRO - 45645.01J0 - ITAPITANC;A
CNP.I N.' l'I.I'17dg:'/0001.11
-I--ONE (EAX) 73 246.2445
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SETOR DE CONTABILIDADE
Itapitanga, 28 de Julho de 2021.

Ao
Controlador

Interno do Município

Vimos autuar no Processo Administrativo
n° 169/2021, conforme solicitação do
Secretário de Administração a respeito da existência de dotação orçamentária, para o processo de
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE TOPOGRAFlCOS, conforme
especificação constante na solicitação, informamos
a) Após

minuciosa

análise

que:

no Quadro

de Detalhamento

de

Despesa -

verificamos a existência de previsão orçamentária para o valor da contratação.
b) A Dotação Orçamentária que ocorrerá tal despesa é:

Órgão: 02.13.00 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 02.13.01- SECRETARIADE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto Atividade: 2.036 - Manutenção da Secretaria de Obras
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00 - Recursos Ordinários - Tesouro
Os recursos orçamentários

foram reservados? SIM.

Atenciosamente,

Thallys e Jesus Frei e
Diretor
e Contabllid de

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -IT APIT ANGA - BAHIA
CNPJN.o 14.147.482/0001-11-FONE
(FAX) 73 246-2445
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

DO CONTROLE INTERNO

Áo ExmoOSr.
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito Municipal de Itapitanga
Nesta
Processo Administrativo n° 169/2021

Análise técnica do processo administrativo nO 169/2021, que tem com
objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de topografia.
Informa que o mesmo seguiu o tramite da despesa e encontra-se dentro das
formalidades legais, composto com informações necessárias para que a Comissão
Permanente de Licitações proceda com o solicitado.
Encaminho a Vossa Excelência os autos do referido processo
Administrativo para sua chancela, e posterior encaminhamento para a Comissão
Permanente de Licitação.

Itapitanga, 02 de agosto de 2021.

Mauricio de ~
Oliveira dos Santos
Controlador Interno

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
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GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Processo Administrativo

o

NO 169/2021

Prefeito Municipal de Itapitanga

- Bahia, no uso de suas atribuições

legais, considerando a existência de previsão orçamentária
para Contratação

de empresa

para prestação

suficiente,

de serviço de

topografia, conforme discriminação constante no termo de referencia
neste processo, AUTORIZA a abertura de procedimento licitatório, que
atenda a determinação legal e ao interesse publico.

Itapitanga - BA, 06 de agosto de 2021.

;r;f;;~

José Roberto ~

nu,,"

Tolentino
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Processo Administrativo N° 169/2021

Aos doze dias do mês de agosto de 2021, eu, C1ebson Santos Moreira,
Presidente da Comissão de Licitação, nomeado pela portaria nO001/2021, recebi
o Processo Administrativo N° 169/2021, onde consta termo de referência do
Secretário Municipal de Obras, solicitando a Contratação de empresa para
prestação de serviço de topografia. Dando continuidade, segue o processo para
realização do procedimento licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação.

Clebso ~~

Pre=:~:!a

Moreira

CPL
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°l DA SOCIEDADE CARDOSO XAVIER
\
AGROPECUÁlUA LTDA ME
'
.•,.-,

'"j'

.~+••~

• •..•....•. ~

CNPJ n° 24.335.912/0001.82
.•••••• "
••• t

.

""!,I!'"
~

,

.,

WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, n~sddo:'l%l':
20/06/1965,
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, TECl\ryÇ.Q.:
AGRIMENSOR, CPF n° 345.928.735-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE'.~o.'
0272357006, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA
ARMANDO FREIRE, 30, ALTO MARON, ITABUNA, BA, CEP 45.603-235,
BRASIL.
UALLACE SOUZA XAVIER nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/11/1975,
SOLTEIRO, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, CPF nO 882.797.745-72, CARTEIRA
DE IDENTIDADE nO5845080, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado
no(a) RUA SERGIPE, 121, TERREO, JARDIM VITORIA, ITABUNA, BA, CEP
45.605-460, BRASIL.
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CARDOSO XAVIER
AGROPECUÁRIA LIDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nO29204285571, com
sede Travessa Triângulo, 140, Andar I Sala 2, Alto Maron Itabuna, BA. CEP 45.603245, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JuridicaIMF sob o nO
24.335.912/0001-82,
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos termos da Lei n° 1004061 2002, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE e
CONJUNTAMENTE aos Sócios UALLACE SOUZA XAVIER e ao Sócio WILSON
CARDOSO DE OLIVEIRA 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 does) ouiro(s)
sócio(s).
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA SEGUNDA. O(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 encont.raf.sob os efeitos dela, a pena que
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nO 24.335.912/0001-82

":::::

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime tmine1li~,: '
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia' popolw. ':
contra o sistema financeiro nacional, contra n0I111asde defesa da concorrência, contra as •
relações de consumo, fé pública ou propriedade.
:~:;~:
DA RATIFICAÇÃO

E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA.
O foro para o exercício e o cumprimento
obrigações resultantes do contrato social permanece ITABUNA.

dos direitos e

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos jf arquivados
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
lTABUNA, 14 de março de 2017.

f
ILSON CARDOS

DE OLIVEIRA

CPF: 345.92 .735-72

~.

XA lER
CPF: 882.797.745-72

'..y,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHiA ~
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.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CARDOSO XAVIER AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ nO24.335.912/0001-82
WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
20/06/1965, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, TÉCNICO
AGRIMESSOR, CPF n° 345.928.735-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
0272357006, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
ARMANDO FREIRE,
30, ALTO MARON, ITABUNA, BA, CEP 45603235,
BRASIL.
UALLACE SOUZA XAVIER nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/1I11975,
SOLTEIRO, ENGENHEIRO AGRIMESSOR, CPF nO 882.797.745-72, CARTEIRA
DE IDENTIDADE nO5845080, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a)
no(a) RUA SERGIPE, 121, TERREO, JARDIM VITORIA, ITABUNA, BA, CEP
45605460, BRASIL.
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CARDOSO XAVIER
AGROPECUÁRIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nO29204285571, com
sede Travessa Triângulo, 140, Andar I Sala 2, Alto Maron Itabuna, BA, CEP 45.603245, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurídicalMF sob o n°
24.335.912/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; CRIAÇÃO
DE BOVINOS PARA LEITE; CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE; COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEIS
PRÓPRIOS;
SERVIÇOS
DE
CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;.
CNAE FISCAL
0161-0103 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.
0151-2/01 - criação de bovinos para corte
0151-2/02 - criação de bovinos para leite
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodesia.

Req: 81800000670210
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Certifico o Registro sob o nO 97789018 em 04/09/2018
Protocolo 188605258 de 31/08/2018
•
Nome da empresa CARDOSO XAVIER AGROPECuARIA LTDA NIRE 29204285571
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx
Chancela 162383104653651
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

AL TERAÇÃO CONTRATUAL N° 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CARDOSO XAVIER AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ nO24.335.912/0001-82

FORO
CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece ITABUNA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nO
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.
CONSOLIDAÇÃO.
A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte
forma.
WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
20/06/1965, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, TÉCNICO
AGRIMESSOR, CPF nO 345.928.735-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nO
0272357006, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
ARMANDO FREIRE, 30, ALTO MARON, ITABUNA, BA, CEP 45603235, BRASIL.
e UALLACE
SOUZA XAVIER nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
15/11/1975, SOLTEIRO, ENGENHEIRO AGRIMESSOR, CPF nO 882.797.745-72,
CARTEIRA DE IDENTIDADE nO5845080, órgão expedidor SSP - BA, residente e
domiciliado(a) no(a) RUA SERGIPE, 121, TERREO, JARDIM VITORIA, ITABUNA,
BA, CEP 45605460, BRASIL. já qualificadas únicas sócias de CARDOSO XAVIER
AGROPECUÁRIA
LTDA, sociedade empresaria limitada, sediada na Travessa
Triângulo, 140, Andar I Sala 2, Alto Maron Itabuna, BA, CEP 45.603-245. Arquivada
na JUCEB sob nO. 29204285571 em 08/03/2016, e inscrita no CNPJ. sob n°.
09.022.188/0001-43, resolve, assim, consolidar o seu contrato social.
Primeira -A sociedade gira sob o nome empresarial: CARDOSO XAVIER
AGROPECUÁRIA LTDA, e tem sua sede social na Travessa Triângulo, 140, Andar I
Sala 2, Alto Maron Itabuna, BA, CEP 45.603-245 e inscrita no CNPJ sob nO
24.335.912/0001-82.
Segunda - O Objeto social é a exploração;

o I 6 1-0/03 - serviço

de preparação de terreno, cultivo e colheita.

O I 5I -2/0 I - criação de bovinos para corte

0151-2/02 - criação de bovinos para leite
6810.2/01 - compra e venda de imóveis próprios
~
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Certifico o Registro sob o nO 97789018 em 04/09/2018
Protocolo 188605258 de 31/0812018
Nome da empresa CARDOSO XAVIER AGROPECUÀRIA LTDA NIRE 29204285571
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx
Chancela 162383104653651
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO

CONTRATUAL N° 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CARDOSO XAVIER AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ nO24.335.912/0001-82

7119-7/0 I - serviços de cartografia, topografia e geodesia.

OBJETO SOCIAL
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; CRIAÇÃO
DE BOVINOS PARA LEITE; CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE; COMPRA E
VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERViÇOS DE CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEOOÉSIA.
Terceira - O Capital da sociedade que é de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil reais),
dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma,
totalmente integralizados em moeda corrente do país, e distribuído da seguinte forma:
A) UALLACE SOUZA XA VIER. .....•. 25.000 QUOTAS
B) WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA 25.000 .. QUOT AS

R$: 25.000,00
R$: 25.000,00

TOT ÁL DO CAPIT AL SOCIAL

R$: 50.000,00

Quarta - a sociedade iníciou suas atividades em 08/03/2016 e seu prazo de duração é
indeterminado.
Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o
expresso consentimento da sociedade, cabendo ao sócio majoritário, mediante
condições e preços o direito de preferência, sempre obedecendo aos princípios legais
vigentes.
Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
Sétima - A administração e uso da denominação social ficaram a cargo do sócio,
UALLACE SOUZA XAVIER, isenta de caução, investido de todos os poderes
necessários à prática de qualquer ato aos negócios e interesse da sociedade,
especialmente nomear e destituir procurador, contratar, dirigir, e despedir trabalhadores,
descontar títulos de créditos~ movimentar contas bancarias, ou depósitos emitir, avalizar
ou endossar títulos cambiais, inclusive duplicatas, cheques, notas promissórias, cédulas
ou notas de credito rur~mo
ou financiamento em instituição financeira,

Req: 81800000670210
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Certifico o Registro sob o nO 97789018 em 04/0912018
Protocolo 188805258 de 31/08/2018
Nome da empresa CARDOSO XAVIER AGROPECUÁRIA LTOA NIRE 29204285571
Este documento pode ser verificado em htlp:/lregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 162383104653651
Esta cópia foi' autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018
por Hélio Partela Ramos - Secretário Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CARDOSO XAVIER AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ nO24.335.912/0001-82
firmar contrato, constituir garantias reais (hipotecas, penhor e alienação fiduciária em
garantia, contratar arrendamento mercantil, receber e dar quitação, representar a

sociedade em juizo ou fora dele. A administração poderá ser delegada. Mediante
expedição do competente ato ou outorga de delegação passado por instrumento público
ou particular, como também sendo-lhe vedado, sob pena de nulidade o uso dela em
avais, .fianças, abonos, a favor de terceiros, e outros negócios de interesse alheio a
sociedade.
Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do
inventário, do balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo umco - Nos quatros meses seguintes ao termino do exerClCIOsocial, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Nona - Na hipótese de retirada de um dos sócios, o sócio remanescente deverá ser
avisado antecipadamente no prazo de 30 (trinta) dias e terá o direito de preferência na
aquisição das quotas, em igualdade de condições, sempre observando os preceitos legais
vigentes.

Decima - Na hipótese de falecimento de um dos sócios a sociedade não se dissolverá,
cabendo ao sócio remanescente a composição do quadro social, com os herdeiros,
também observando a legislação vigente.

Décima Primeira - O SOCIO,UALLACE SOUZA XAVIER, no exercICIO da
administração, terão direito a uma retirada mensal a título de "pro labore" que não
poderá exceder ao limite previsto na
islação do imposto de renda ..

Req:81800000670210
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Chancela 162383104653651
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018
por Hélio Portela Ramos ~ Secretário Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CARDOSO XAVIER AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ nO 24.335.912/0001-82
Décima Segunda - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não esta
impedido 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 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
relações de consumo, fé publica ou propriedade.
Décima Terceira - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes do contrato social permanece ITABUNA.

E, por estarem assim just

contratados, assinam este instrumento.

s.,

ALLACE SOUZA XAVIE
CPF: 882.797.745-72
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Certifico o Registro sob o nO97789018 em 04/09/2018
Protocolo 188605258 de 31/08/2018
Nome da empresa CARDOSO XAVIER AGROPECUÁRIA LTDA NIRE 29204285571
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CARDOSO XAVIER AGROPECUÁRIA
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021 • AlTERACAO

l TOA

- 31/0812018
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MATRIZ
IRE 29204285571
CNPJ 24.335.91210001-82
CERTIFICO O REGIS1RO EM 0410912018

EVENTOS
51 - CONSOllDACAO

DE CONTRA TOIESTA TUTO ARQUIVAMENTO:
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Secretério
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DE ITABUNA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

E FUNCIONAMENTO

N° 10481 /2021

À -------------,

,-----------CONCEDIDO

Inscrição Municipal: 0033372
NomelRazão Social: CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA LTDA - ME
Nome,Fantasia:
CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA
CPF/CNPJ:
24.335.912/0001-82
Endereço: Travessa TRIANGULO N°140 - ANDAR 1 SALA 2 - ALTO MARONltabuna-BA CEP: 45603245
ATIVIDADE
0161003 - Serviço de preparação
DATA

PRINCIPAL

de terreno,

cultivo e colheita

.---VALIDADE,----.

[

INICIO

n":HCACÀO ]

31/01/2022
08/03/2016

___
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Impressão de Alvará em 2022 sob condição de fiscalização das demais Secretarias como
também atendendo ao disposto na Lei Federal 10098/2000 (acessibilidade).
"DESRESPEITAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME".

MUNICÍPIO

DE ITABUNA - Bahia, Sexta-feira, 28 de Maio de 2021
Chave de Validação:
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PODER

004931584

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO

ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 10 GRAU

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°; 004931584

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no sita do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.brlsco/abrirConferencia.do

).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 28/05/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA LTOA, portador do CNPJ: 24.335.91210001-82, estabelecida na TV
TRIANGULO, ANDAR 1 SALA 2 • ALTO MARON, CEP: 45603-245, ltabuna • BA. "'****--*********************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados peio periodo de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida peia internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 28 de maio de 2021.

004931584
PEDIDO N°:

1IIIIRI.II~lillllllmln

Emissão: 18/08/2021 11:16

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA

DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida

para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro
Tributário

de 1981 - Código

do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20213349876

RAZÃO

SOCIAL

CARDOSO XA VtER AGROPECUARlA
INSCRiÇÃO

LTDA
CNPJ

ESTADUAL

24.335.912/0001-82

13 1.077.498

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/08/2021, conforme Portaria n' 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSI'ETORIAS
FA2ENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação

conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.335.912/0001-82
Certidão nO: 16891872/2021
Expedição: 28/05/2021, às 15:53:53
Validade: 23/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.335.912/0001-82, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho
e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação
desta certidão condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal
do Tribunal
Superior
do Trabalho
na
Internet
(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO

IMPORTANTE

Do Banco Nacional
de Devedores
Trabalhistas
constam os dados
necessários
à identificação
das pessoas naturais
e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto' às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos
judiciais
trabalhistas,
inclusive
no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas

e sw.gescões;

cndt.gitst.. jus .br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA
CNPJ: 24.335.912/0001-82

LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <hllp:/Irfb.gov.br> ou <hltp://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida âs 10:06:06 do dia 16/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2021.
Código de controle da certidão: EF6B.4D1 E.9BCE.E17 A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https:llgpi07.cloud.el.com.brIServerExec/tributario/tri

Firefox

MUNICÍPIO

butariocli entirep ...

DE ITABUNA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N° 17142 /2021

•...••.
-----------CONCEDIDO

À-----------....,

NomelRazão Social: CARDOSO XAVIER AGROPECUARlA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 24.335.912/0001-82
Endereço: Travessa TRlANGULO N°140 - ALTO MARON - Itabuna-BA CEP:
45603245

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei
Municipal nO2.173 de 01/10/2020 - Código Tribuário Municipal, certifica, para os
devidos fins, que NÃO CONSTA DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para
constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não cxcluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer
débitos que, posteriormente, venham ser apurados.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de
Itabuna, na Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br
Emitida em: 10/06/2021
Validade: 90 dias
MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Quinta-feira, 10 de Junho de 2021
Chave de validação: 6df9d2a1
Av. Princesa Isabel, N° 678
São Caetano
CEP: 45607-001

1 of 1

10/0612021 13:00

Consulta Regularidade

28/05/2021

do Empregador

~_v_o_lta_r_~II.Imprimir

CAIXA
CAIXA

ECONOMICA

FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição:
24.335.912/0001-82
Razão Social:CARDDSO
XAVIER AGRDPECUARIA
Endereço:
TV TRIANGULO 140 ANDAR 1 SALA

LTDA ME
2/

ALTO MARON / ITABUNA / BA /

45603-245

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:23/04/2021

a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042303132251645111
Informação obtida em 28/05/2021 15:32:51
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https:/lconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1

_.--,.,,;r-----y-..",.
- -'"
-----....il-'

L..

------

~

__

::-;I

18/0S!201k..J

~'

_'_

.~.i

28/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

•

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

24.335.912/0001-82
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

08/03/2016

NOME EMPRESARIAL

CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA
TITULO DO ESTABELECIMENTO

LTDA

I ME

(NOME DE FANTASIA)

PORTE

CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA

'"'0"'0"'. Dill'G"'O"E'""D;;;E"S"'O"RI"Ç"ÃO=DA;:"A"T"'IVlmD"A"'D"E"E"OO"'N"Ó"M'",O"."P;;;R",N"'O"',P""A',------------------------------,

01.61-0-03 - Serviço de preparação

de terreno, cultivo

e colheita

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES EC0NOMlCAS SECUNDARIAS

01.51-2-01 • Criação de bovinos para corte
01.51-2-02 - Criação de bovinos para leite
68.10.2-01 - Compra e venda de imõvels próprios
71.19-7-01- Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CODJGO E DESCRiÇÃO

DA NATUREZA

JUR DICA

206-2 - Sociedade Empresária limitada

I

I

LOGRADOURO

TV TRIANGULO

II

I 45.603.245
CEP

ENDEREÇO

ELETR

BAIRROIDISTRITO

ALTOMARON

NICO

I

I
I

_ ..

ENTE FEDERATIVO

SITUAÇÃO

RESPONSAVEL

ANDAR 1 SALA 2

~
~

MUNICIPIO

ITABUNA

I (73) 9988-8020
TELEFONE

TOPOCALCULOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM

I

I

COMPLEMENTO

(EFR)

CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

08/03/2016

ATIVA
MOTIVO
DESITUAÇÃO
OADASTRA'

~~~~~O

ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO

ESPECIAL

*-***-

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 28/05/2021 às 15:01:15 (data e hora de Brasília).

Pàgina: 1/1
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CONTRATO
DA SOCIEDADE LIMITADA:
CARDOSO X/\ VIER AGROPECUÁRIA
"TUA

Pelo1Jresente Inslmmenlo Particular dc COlltmto Social:

•
WILSOJ'\ CARDOSO DE OLIVEIRA nacionalidade BRASIIYIRA. nascido em 2010,,;; %5.
CASADO em COMUNHAO I'AR('IM. DE BENS. TÉCNICO A(jj{I~1ENS()R. ~:I'I'!Mt" ,,"
345.928.735.72.
CARTEIRA
DE IDENTIDADE
n" 027235700r,.
órgão c.<i)<:UI,'llr
SECRETARIA DE SEGCRANÇA PlJHLlCA - 8A. residente" domiciliado llol") ~{\.'A
ARMANDO FREIRE. 30. ALTO MARON. ITABUNA. I3A. CEP 45.603.235. f1RASIL.
U.ALLACE SOUZA XAVIER nacionalidade
13IV\SILEIRA. naScido cm 15/llíI'!75.
SOLTEIRO. ENGENHEIRO ;\GRIMENSOR. CPF/Nr" ,," R82. 7<)7.745.
C.\R II-:lR.\ D!.:
IDENTIDADE na 5845080. órgão cxpcdidm S!.:<'RETARIA DE sr':(;LJRA~Ç!\ 1't:lIlLl(,,\ I3A. residente c domicilindo nota) RUi\ SERGIPE: 121. TERREO. JARDIM VITORIA.
lTABUNA. BA. CEP 45.605-460. BRASIl..
.

n

Resolvem con!ll1tuir uma sociedade

limitada Ilh:diml1e aS :-i~gLlilltcs<:!úlIsula5.

DO ;\10M I,: EI\i1PR~:SAHIAI., DA SEDE E DAS FILIAiS
CL\l!SlILA
J'RIMI£IRA. A sociedade gim sob" nomc emprcsarial C,\RDOSO XAVIER
AGR,OPECUARIA LTDA c nomc fantasia CARDOSO XAVllóR AGR()I>ECUAR1A .

•

CL.ACSULA SEGUNOA. A sneiedmle lem sede: TRÁ Vr:SSA TRI;\NGIH
I SALA 2, ALTO MAHON. ITAIlUi\iA. fi,\. (TI' 4S.(jill-l.15.

O. I.H!. A,,'j),\i(

CLAUSULA TERCEIRA .. "1 socicdade podt'n\. a qUillqucr Icmpo. (lhr;r ou fechar fili,,1 ou
otllra dependência. mcdianle alteraçno conlralual. desde que apl1.l\'adl1 pelos "olOs
conc::)poJl,1tntes dos sócios. 110 lilínimo." ê1lrl'~qunrlos do rupilal sodal. nos l..:nllos do ar!.
1.076 da Lei na J 0.406/2002.
DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇ;'O
CL.AUSULA QUARTA.

A sociedade tcm por ohjell1{s) s('ei"l(ais):

SERViÇO DE PREP;\lv\Ç'.'\O DE TERRENO. CUl.TIVO E COl.llI-'lTA CRIAÇ\O 1);:
BOVI)JOS PARA LEITE CRIA<:;\O DE 1l0V!i\COS I'1\RA COR n.: ('OMI'Ri\ E V[",/);\
DF. IMÓVEIS

PRÓPRIOS.

CODIFICAÇÃO

DAS AÚVIf)I\OES

•

~.

\."

\\,~/'
:;;;:6
,

Rcq' SI 600000 13682,1 DflE:
BAO 12Q36200008827Qn1572

ECO""ÔI\lICAS

CONTRATO

DA SOCIEDADE

Ul\llTAJ}!\:

...

CAIWOSO X,\ VIER A(;IWPEClJ ..tR/A !.TIlA

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciarA suas "tividades a partir da J"la do "rqui~'<"lIclI(lJ
e ~eu prazo de duração é indeterminado.
DO (,AI'IT,\L

SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital sucial SlIbscrito será d" R$ 50.000.00 (CinqulÓlIla ~"lil Reai,;
dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1.00 (Um Real) cada uma.
totalmente

integralizado

neSli! alO em mo~da (:orrcntc do paí:--.

Parágrafo Único: O capital social lica 3s~illl diSlribuiJo entre os ~ócios:

•

WILSON CARDOSO DE OLlVEIRA. com 25.000 (vintc c cineo mil) quotas. perfazendo um
total de R$ ~5.000.00 (vinte e cinco lllil reais) i'llegraliz:tdo:
UALl.ACE SOUZA XAVIER. com 25.000 Ivime e cillco mil) quotas. perf"zendo uml(\tal dt'
RS 25.000.00 (vinte c cinco mil rcais) intcg.ralil.1do:

C!.ÃUSlJLA SltTIMi\. As qllllll" são indi,isÍwi, c não p",icrão ser ú'didas ou translcriJ",
a terceiros s~mo const.:lllilllcllto dO{ti) ()lItro(~)SÚCill(S). a lJut:m lic~l•..
bsl.:'guradn. em igllahbde
de copdições e preço direito de rl'cf\;r~llci:t para slIa '"1uisiç5u. se postas " vcnda.
formalizandu.
se I"c-alizndn a ct:':,silo..idas. n altt:nH;no l.'t\J1lrat\luf 11L'rli nl.:llH:.
CLÁUSULA OI TA VA. A respon~Hbilidad~ de cada SÓCillé restrita ao ,alor de sua" quutas.
lltas tlldus respondem solidnrial1\ente pcla integra"~_''I'ii<)do ,'apitai sueill!.
J)A AJ)MINISTRAÇAo

E DO PRO LABORE

CLAuSULA NONA. A adlllillislraç~o da sllci~daJc c"berá iSOl.,\J)A~1EI'iTE au Súc;o
UAI.LACE SOUZA XAVIER com os podercs e alribuições de representaçflo Oliva e 1):,'Si,-"
nn socledade. judicial t? extrnjudicirllmenfc. pOllendn rratic:'ll" todos os alt,"lS comprl'endidos no
ohjeto ~(lcíaL sempre de jlltcr~s:,~' da :mcil ..'d:ltie. alltOril .•hio (I \1."0 do nOl111..' t.~l1lpr('''iarial.
vedado. no entanto. fazê-lo L'1lI C1ti';iílal!cs ('strallhas ao !nlL'l"l'SS~ sudal ou assumir llh:'i~<J\:;.I\"'s

•

:icja elll favor

de qualquer dos cotistas

nu dL' !crcl:irlls.

helll l.'llllln onerar

ou alíL'Wtr

h\.."l1s

imóveis da sociedade, sem aUlOrilllçflu do(s). outro( s) sóeiu( SI.
Pjtl-ágnlro único. No ~xcrcícil) dJ atiministra,'ào.

o administrador

mt:nsal ~ título de pro labore. cujo \.a1or ~cráJclinido de
DO 111\1.1\1':(0 1',\TRIMO:'>lIAL

nos
,~~

CLAUSULA OtClMA.

4/\

""~

~\

•

/

I{C<l:SI60000013ó8~.1
BAO.1293ú20000S8~797i

DIlI;:
4;

n

C\HHlllll

IXCROS
l

lerá direito a lima r..:-tir:h.ln

ncnn.ifl

entre

n~ súcio~.

E 1'1.:IUHS

•

Ao térmillo de- cada excrcício social. em 31 de d~zell1b,\).

<)

CONTRATO UA SOCIEDADE l.l:vllTADA:
CARDOSO XAVIER AGROI'M:U,\R1A I.TOA
admiuislllldor pl\:staró conla~jwaificadas JI.' sua mlll1inislrnçàu. proct:'dendo Ú dnbl)n!t:,ic.l ti(t
inventário. do balanc;o patrimonial L; do balanço Ul..' resull~do CC(ll1()mico. cabendo aos ~;:':::i..)s.
na proporç.âo de suas quotas. os lucros ou perdas apurados.

S

1° Por deliberaçào dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer pcrí?d." do
ano a partir de resultado do Jleriodo apurado.
~ 20 A distribuiçfio

dO$ lucros rodl:.J"Ó não obeJ(,..t't:r :l p,II'.tic.:ipaç':'in

do sócio l.k'sdL'

tIl/C

aprovada pelos sócios cotistas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos qualro lllé~CSseguinlc's ao término do ,,",crtieio
social. os sócios deliber::lnlo sobre n~ COl1t:lS c dcsigl1~ràn ntirninislnldor(cs).
qw:nch) J~.lI'o
caso.
1)0 FAI.ECI ~1ENTO DE S()CIO

CL..\USUI.A O~:C1MA SEGI.'NDA. Falee"ndo ou illierdilado qualquer ,ocio. a sociedade
continuará sua 3th.idade com os herdeiros

l)"d

sucessores.

Não sendo possível ou inexistindo

interesse destes ou do(s) socio(s) relllancsccnlc(s). o valor de seus haveres Strá "purad,) e
liquidado com oase na sihJí.lção patrimonial

dn snciC'<in<ic, li Jnla da rcsoluçflo. verificada em

balanço especialmentc Ic"antado.
único. O m('smo procedimento ser:í::lllowdo em oulroS
se resolva em relação :t seu sócio.
Panígrafo

DA OECI.AI{A('ÃO

CHsns

,em que a

sOl:it.'d:ldl.'

DE DESIMI'EIlIMI-:!'<TO

CLÁUSIJLA DÉCIMA TI~I{CI::mA. 0(5) ,\dministrador ("S) dcclnra(Ill), s"b '" pcnas da
lei. que não CSIÓ impedido de c:\crccr a administração dú sociedade. por lei esp(::ciêll ou em
\'irtudc de condenação nimill;]1. (lU por Se ('llt'ollll~lr soh os cfl:iloS dda. H p('na qut: "C"dc.
ainda que temporariamente. o JCt.:sso a ...:arg.os públicos. ou pur l:rim •.' f:llimcmar. li...'
prevaricação. peita ou .;uborno. l:'nlll'lIs~fin.pl.'\.'ltiah' ou ":ol\tl"a a l'conomia poplllar. coiltr.t í1
sistcn1a financeiro naciollul.'l'(llllnl nOrllla5 JI.: \kf~~
.;~1da l,,'olh':(WrL.ntia.COJitra as r\.'I,Il.iÚ~.' J ...
consumü. ré pública ou propri"dJdc .

•

nps CASOS

OMISSOS

CLÁUSUI.A DtCIIVIA QUARTA. O:. taSl'S ollli. ...SUS no 1'1\.'~L'Ilh.: \.:ulllrahJ s\:'l'i.io n.:~ol\.i...lo:-i
pelo consenso dos sôl'ios. com obsl'lyüncjn t1a I. •..
'i 11"l0.40()!2001.

FORO
CLÁUSULA

OÜ:JMA

QUINTA.

L

ti

í9-\
~~

Req: 8t60000013682.1 OBE:
BA04293 6200008827977<t5 72

---~-----------------------==.=='"

CO "'TRATO DA SOCIEDADE U:vlITADA:
CARDOSO XAVIER M;ROI'ECL,\RIA
I.TDA
cumprimento dos direitos c obrigllções r~$UltHll{CS dCSlt: conlrílto.

E, por estarem assim justos c COlllnltados. 1:1\'111111
<'sle insll !"nento.
ITABlJI"A, 19 de fevereiro de 2016.

b~/~

WILSON CARDOS
/

•

..•........

_-~

:it~Z/

t.

•

I
I

•

/'

I(cq: 8160000013682.\ DOE:
81\042936200008827977 457~

DE OLIVEIRA

CPF: 345.928735-72
..
.-

UALLACE soutA

,

XAVIER

CPF: 882.797 745-72

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

11"
Levantamento
planialtimétrico
cadastral,
cadastro
fisico,
confecção de planta baixa cortes
e fachada, para elaboração do
projeto de reforma e ampliação
da Feira .Livre, Mercado de
Carne e Gal ão.
Total

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00 I

A contratação dos serviços e imprescindível, tendo em vista a necessidade do levantamento
planialtimétrico cadastral, cadastro fisico, confecção de planta baixa cortes e fachada, para
elaboração do projeto de reforma e ampliação d
ira Livre, Mercado de Carne e Galpão, que
será encaminhado ao Governo do Estado.

1.
A empresa apresentou o menor preço entre os pesquisados;
2.
Encontra-se em situação regular perante a Receita Federal, Previdência Social e Fundo
de Garantia or Tem o de Servi o - FGTS.

Praça Dois Poderes, 06 - Centro - 45645-000 -ltapitanga - Bahia
CNPJ N.' 14.147.482/0001-11 - Fone/Fax: 73 3246-2445
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FL. 1

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

"lI - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
ossa ser realizada de uma só vez".

Órgão: 02.13.00 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Unidade: 02.13.01 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Projeto Atividade: 2.036 - Manutenção da Secretaria de Obras
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 00 - Recursos Ordinários- Tesouro

Santos - Membro

antos - Membro

-----J-o-se-. -R-O-b~ts:ll:ios Tolentino
Prefeito Munici ai

Praça Dois Poderes, 06 - Centro - 45645-000 - ltapitanga - Bahia
CNPJ N." 14.147.482/0001-11Fone/Fax: 73 3246-2445
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FL. 2

Segunda-feira

Diário Oficial do

Itapitanga

MUNlCIPIO

Processo Administrativo:
Contratada:
CNPJ:

Objeto:

Processo Administrativo:
Contratada:
CNPJ:

Objeto:

30 de Agosto de 2021
3 - Ano IX - N° 2324

W. 186/2021
DUARTE ARAUJO CONSULTORIA EIRELI.
36.088.723/0001-31
Contratação
dos
serviços
de
Assessoria
e
Acompanhamento de Processo Licitatório na modalidade
Pre ão Eletrônico.
12 de a osto de 2021
Art. 24 Inciso]] da Lei 8.666/93
R$ 6.000,00 seis mil reais.

N°. 169/2021
CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA LTDA
24.335.912/0001-82
Contratação de empresa para prestação de serviço
to o rafia.
19 de a osto de 2021
Ar! 24 Inciso 11da Lei 8.666/93
R$ 5.000,00 cinco mil reais.

CERTIFICAÇÃO

DIGITAL: 2KJYAUQLGIGRFJZCME/8RQ

Esta edição encontra-se no site oficialdeste ente.

de

