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CONCORRÊNCIA N°. 02/2017

CARTA DE CREDENCIAMENTO

AO:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO
PERNAMBUCO.
Ref.: Concorrência n°0/2017, Processo no 23303.000316/2016 —68

Prezados Senhores, a empresa AB Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ (MF) no 07.199.546/0001-62,
em atendimento ao disposto na Concorrência n° 02/2017, vem perante V.S.a credenciar o Sr. Paulo
Henrique Bitii Alencar, RG 5822881 SSP/PE como representante qualificado, a participar de todos
os atos relativos a referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da
interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93 e alterações.

Atenciosamente,

Petrolina/PE, 28 de abril de 2017.

tiif.10v4c:
PAULO HENRIQUE BM) ALENCAR
ADMINISTRADOR SOCIO
CPF: 034.298.554-03
RG: 5822881 SSP/PE

CNPJ: 07.199.546/0001 —' 2. Insc. Estadual: 0322307 - 88. Telefax: (87)3863-5911, BR 122, no.
19, Loteamento Recife, CEP: 56.320-700, Petrolina - PE, e-mail: abengenharia@bol.com.br;
abengenharia2@gmail.com
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESA " AB ENGENHARIA.LTDA" .
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ROSANGELA MARIA DE
.‘ O
6AiTR
AMARIZ, brasileira, natural de Petrolina - PE,
casada com comunhão parcial de bens, Empresária, inscrita no CPF sob o n°
030860.734-11, carteira de identidade n°09511631-16 SSP/BA, residente e domiciliada
na Rua Rio Salitre 361 (Lot Terras Alphas), Boa Esperança, na cidade de Petrolina,
Estado de Pernambuco, CEP 56327 030
I

PAULO HENRIQUE BITU ALENCAR, brasileiro, natural de Petrolina - PE, solteiro,
nascido em 27.01.1980, Empresário, inscrito no CPF sob o n° 034.298.554-03, carteira de
identidade 5822881 SSP/PE residente e domiciliado na Rua da Algaroba n° 146 , Areia
Branca, na cidade de Petrolina. Estado de Pernambuco, CEP 56328-490,
Os Calicos Socios da sociedade limitada de nome empresarial 'AB
ENGENHARIA LIDA',
constituida legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco, sob o NIRE n ° 26201493243 em sessão de 28.01.2005, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.199.546/0001-62, com sede na Rodovia BR 122 N° 19 - Loteamento
Recife, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP 56320-700, deliberam de
pleno acordo comum ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: 0 capital social que era de R$ 1.800.000,00 (Hum milhão e
oitocentos mil reais), passa a ser de R$ 2.200 000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais)
representado por 2.200.000 (Dois milhões e duzentos mil) quotas de capital, no valor
nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma. com um aumento no capital de 400.000,00
(quatrocentos mil reais ), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato,
em moeda corrente nacional, pelos socios. Em decorrência do aumento de capital social
fica dIstribuido entre os socios como se segue

1
1

Socio
ROSANGELA MARIA DE CASTRO
AMARIZ
PAULO HENRIQUE BITU ALENCAR
Total

L

IV! de Quotas
1320.000

°A,
I
Valor R$
60 007 1.320.000,00

880 000
2.200.000

40.00 1
880.000,0-0
100 1 2.200.000,00

7

Parágrafo único. A responsabilidade dos socios é restrita ao valor ae suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art
1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisivel e confere a seu titular o direito a um voto
nas deliberações sociais.
CLASULA SEGUNDA : Mediante a modificação ora ajustada consolida-se o contrato
social com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
CLAUSULA la: A Sociedade gira sob o nome empresarial "AB
ENGENHARIA LTDA", e
tem sede e domicilio à Rodovia BR 122 N° 19 - Loteamento Recife, na cidade de Petrolina
- PE, Estado de Pernambuco, CEP 56320-700.
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CLAUSULA 2a :

A Sociedade tem por objetivo social. Edificações comerciais, industriais,
residenciais e de serviços7.3cilistrgOo•ge obrps,:faontagem de estruturas metálicas,
construção de redes de ágop.degsgotC, inatAlaçõOs flidfaulicas e sanitárias, montagem de
sistema de iluminação, obras de alvenaria e reboco, locação de equipamentos de
construção civil e mão de obra, comércio de material de construção
CLAUSULA 3a:
A Sociedade iniciou suas atividades em 28.01.2005 e seu prazo de
duração é por tempo indeterminado
DO CAPITAL SOCIAL
CLAUSULA 40 : A sociedade tern
o capta! social de RS 2.200.000,00 (Dois milhões e
duzentos mil reais) divididos em 2.200.000 (Dois milhões e duzentos mil) de quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em
moeda corrente e legal do Pais, pelos sécios, da seguinte forma.
Sócio
-----1- 1\1° de Quotas
ROSANGELA MARIA DE CASTRO
1.320.000
AMARIZ
PAULO
HENRIQUE
BITU
ALENCAR
_
880.000
_
To-tal
2.200.000

...
°A)
60.00

Valor R$
1.320.000,00

40.00
100

880.000,00
2.200.000,00

CLAUSULA 54

: As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente
CLAUSULA 60 : A responsabilidade de cada sbcio e restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
DA ADMINISTRAÇÃO
CLAUSULA P :
A administração da sociedade caberá ao sócios PAULO HENRIQUE
BITU ALENCAR, com poder e atribuição 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, faze-lo 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(s) outro (s) socio(s).
Parágrafo Onicos Sera
responsável técnico pela empresa o Engenheiro Civil Paulo
Henrique Bitu Alencar, CREA-PE 031789-D.
CLAUSULA 88 : Ao termino de cada exercicio social,

ern 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos siocios, na
Proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLAUSULA 90 : A Sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra
dependência mediante alteração contratual.
CLAUSULA 100
: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sécios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.
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CLAUSULA lia : Os sócios te.nide'reo, d
dd e;ortijim ardo, fixar uma retirada mensal a titulo
de "pro labore", observadas as disposições
regulamentadas pertinentes.
CLAUSULA
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Falecen,7:1.c;
interittian:qual-quec-s4cio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeirch,. stictissofes e.t) incdpaZ.Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.
12a :

Parágrafo único : 0 mesmo procedimento sera
adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLAUSULA

13a :

CLAUSULA

14a :

0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não esta(ao)
anpedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fe pública ou propriedade.
A sociedade se regerá pelo código civil vigente Lei 10 406 de 10 de
Janeiro de 2002 e supIetivamente pelas normas da sociedade anônima.
CLAUSULA 150 : Fica eleito o foro de Petrofina
para o exercicio e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, mandaram digitar o presente instrumento
Particular de Alteração Contratual, de igual teor e forma, para um só efeito, o qual depois
de ser lido e achado inteiramente conforme, vai por todos assinados.
Petrofina (PE) 13 de Setembro de 2016
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CONCORRÊNCIA N°. 02/2017

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
0 Sr. Paulo Henrique Bitil Alencar, portador do RG: 5822881 SSP/PE e CPF: 034.298.554-03,
como representante devidamente constituído da empresa doravante denominada AB Engenharia
Ltda., CNPJ: 07.199.546/0001-62, para fins do disposto no Edital da Concorrência n° 02/2017,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência n° 02/2017 foi elaborada de maneira
independente pela AB Engenharia Ltda., e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
110 direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Concorrência n°01/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência n° 02/2017 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Concorrência n° 02/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qual quer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorrência n° 02/2017 quanto a participar ou não da referida
licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência n° 02/2017 não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorrência n° 02/2017 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
•

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência n° 02/2017 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano antes da abertura
oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Petrolina/PE, 28 de abril de 2017.
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PAULO HENRIQUE BITU ALENCAR
ADMINISTRADOR SOCIO
CPF: 034.298.554-03
RG: 5822881 SSP/PE
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CNPJ: 07.199.546/001 —62, Insc. Estadual: 0322307 - 88. Telefax: (87)3863-5911, BR 1221n
19, Loteamento Recife, CEP: 56.320-700, Petrolina - PE, e-mail: abengenharia@bol.com.br;
abengenharia2@gmail.com

