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R.P. AMARAL TRANSPORTES

E

AT|VIDADfS

of saÚoE

ElRELI, pessoa

jurídico de direito privado,

devidamente inscrita no CNPJ sob o ne 22.689.704/0001-56, com sede no município de Anagé
(BA), Rua Parteira Gabriela, 1-44, Centro, vem, respeitosamente perante V. Sa., nos termos do
item l-.5 do edital, apresentar a tempestiva IMPUGNAçÂO, nos termos que seguem.
DA IMPUG

delegar, mediante concessão, a prestação do serviço de transporte público coletivo de
passageiros no município de Vitória da Conquista {BA).
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inc*ngrilenciss e equívo**s que trarem inc*rt*zas #üs Iirltafttes ürn pütÊncial.
Passamcs a apüntãr o cbservado:
1.1. Da lnobservância

n.s 8.666/93

-

ao art. 1"8, lV da Lei n.e 8.98295 clc o art. 6e, lX da Le

Ausência de estudo técnico voltado ao alcance da tarifa

O item 72.2.7 do edital, prevê que a tarifa a ser proposta não pode exceder

a

quantia de R$ 3,80:

"1-2.2.1-. Junto cam a PROPOSTA COMERCIAL deverá ser entregue, sob
peno de desclassíficoção, um Estuda de Viabilidode Ecanômico. A tarifa
opresentado na planilho não poderó ser superior o RS 3,80 (três reois e
oitento centavos)."
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ffilocalizadonoeditaleemseusanexos,mreplanilhaque
rürulpcs ã tãl-ifa maximã de fr$ 3,8Ü.

tarifa de R$ 3,80, é a atualmente praticada, que foi instituída pelo
Decreto Municipal ns 18.949 de 11- de outubro de 2018.
Em verdade, a

Ou seja, a tarifa tida como máxima no presente certame, se refere à

outubrollS.

Também vale ressaltar que, não há comprovaÇão de que referida tarifa seria
suficiente em outubrollS, Na pior das hipóteses, caso a referida tarifa estivesse equilibrada
naquela época, ao menos, deveria haver o reajuste da mesma para que fossem cobertos todos
os aumentos setoriais do período,
Justifica-se o argumento acima, uma vez que o item 16.12.1, prevê que a data base

para reajuste da tarifa, é dezembro de cada ano:
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'L6.L2.7. A doto base poro reajuste da torrfa de remuneroçõo seró
seffipre no dia 29 de dezembro."
Assim, em dezembro de 202I, será reajustada uma tarifa que encontra-se, a priori,

inteiramente defasada, vez que inexistente os reajustes de 2019 e2OZA, tendo em vista, tratarse de uma tarifa vigente em outubro de 2018.

Outro ponto a ser observado é que, a quantidade de passageiros informados no
edital, se refere a apenas 1 mês, e não a um período de tempo.
Conforme se observa no Anexo ll

-

Diretrizes para o Projeto Básico, somando as

linhas comuns e especiais, temos a quantidade de 524,651 passageiros equivalentes no mês de

novembro/20:
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sabido que, durante a pandemia houve uma redução significante do quantitativo
de passageiros no sistema de transporte coletivo urbano de todo o país.
É
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ücorre QUe, ao se utilizar apenas um mês como amüstragem,, acaba por nãü trazer
transparência de números, e, âs licitantes em potencial, não püderão ofertar ã melhor proposta
para o município.
Tal argumento é de suma relevância, uma vez que antes da tabela acima, consta os

seguintes aponta mentos:
"Neste onexo serõo apresentados informações e diretrizes ocerca do
sistema licitodo. Os dados oqui presentes deverão ser considerados
como um dos estudos que nortearem o desenvolvimento das propostos
pelas licitontes, sõo meramente informotivos, uma vez que cada
proponente deverá elaborar sua proposta com dados e estudos proprios
de sua responsabilidade e ricos, considerondo esfes dodas apenos como
ilustrativos do histório do sistema,"

É certo que, os licitantes, não detêm o mínimo potencial, comparado à r.
Administração MunicÍpal, para realizar estudos voltados à demonstração do quantitativo de
passageiros equivalentes transportados, afinal, os referidos dados são de posse da
municipalidade, os quais deveriam ser fornecidos a todos os licitantes,

Ao contrário da lisura buscada em um procedimento licitatório, a Municipalidade

fornece informação apenas dos meses de novembro de 2019 eZA20, como amostragem
Também é de se ressaltar que, as informações apresentadas no quadro acima, não
condizem com o valor estimado do contrato.
Observe que o apontamento da demanda real, é de suma importância, pois, dela
deve ser dimensionada a oferta do serviço, ou seja os seus quantitativos, de forma que o serviÇo
licitado, fique minimamente dimensionado, em respeito à norma prevista no § 4s do art. 7s da
Lei 8.666/93:

'§ 4s Évedado, oindo, a inclusão, no objeto da licitaçõo, defornecimento
de materiais e serviços sem previsõo de quantidades ou cujos
quantitotivos nãa carrespondom às previsões reais do proieto bósico ou
exeüttivo."
Vale dizer que, o valor estimado do contrato é de

286.548.667,20, pelo período
de 10 anos. 0u seja, dividindo o valor, pelos i-20 meses previstos em contratos, considerando
a tarifa prevista no edital (RS 3,80), alcança-se em um valor aproximado de 628.396 passageiros
RS

pagantes.

@

\tds

Assim, temos que os números apresentados não são condizent€s com a realidade.

fato, notória a imprescindibilidade de a municipalidade fornecer a
todos os licitantes em potencial, todas as informações possíveis, para lisura do certame, em
especial, a planilha de custos e o orçamento da tarifa máxima fixada, conforme exigido pelo art.
Em razão de tal

7e, § 2e, ll da Lei 8.666193:

'ArL 7e As licitações paro o execução de obros e paro o prestoçdo de
serviços obedecerõo ao disposto neste ortigo e, em porticular, à seguinte

seqüêncio:

l- projeto

basico;

ll - projeto executivo;
lll - execuçõo das obros e serviços.

§ 2e As obros e os servços somente poderdo ser licitados quando:

ll -

existir orçamento detalhado em planilhos que expressem a

composiçãa de todos os seus custos unitários;"

Ademais, outras informações apresentadas no edital não correspondem com
realidade.
Foi observado que no item 3.1 do Anexo lll, o salário pré-fixado do cobrador é de
R$ 1.089,63.
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uê, o vãlor apontadc e

infericr a* salário r-nínimo vigente, ü qual,

alcanÇa

a münta de R$ 1.1üü,üü, ccnforme previsto na Medida Provisória nq l-.ü2 1, de 3ü de dezernb'ro

de 2ü2ü.

fivld*fit*rftefit* Çil*, se fri c*nsÍderad* ç: vãlür de ffi$ l-.ü8S,63 n* cátrcul* da ta rifa,
estfr deverá s*r retlficad*, v*z 8uÊ, nãa se püde c*nsiderãr s vaf*r parâ pãgãr"ftento ã rYl*n0r
qu* # sãlário mínlmo.

ll.

DOS PEDIDOS

Assim, deve ser a presente impugnação CONHECIDA

a) O edital passe a conter
i

ncl usive a qua

E

ACOLHIDA, a

fim de que:

os dados da demanda dos últimos 24 meses, apontando

ntidade de passagei ros econôm icos/eq u iva lentes;

1

Art. 7e São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social: [...] lV- salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades
vitais básicase àsde sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência sociai, com reajustes periódicos que ihe preservem o pocier aquisitivo, sendo vedacja sua vinculação
para qualquer fim; [...] Vll - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração
variável;

§lr,'(

b)

Passeaintegraroedital,nostermosdoart.6e, lXdaLei n.e8.666/93,c/coart. 1-8, lX
da Lei n,p 8.98í95, a planilha de custos e orçamentos que a compõe, que demonstre a
viabilidade da tarifa máxima de R$ 3,80, apontada no edital;

c)

Seja

o Edital alterado, de forma que seja apontado o real custo com salários dos

colaboradores do sistema de transporte, considerando o teor do art. 70 da CRFB/BB,
pois, não é crível a existência de empregado que receba salário em montante inferior
ao mínimo legal;

d)

3.1do Anexo lll, voltado à adequação do realcusto
com salários dos colaboradores do Sistema de Transporte, dada a vedação à fixação de
valor inferior ao mínimo legal, seja compatibilizado os reais custos com a tarifa máxima
Em decorrência da alteração do item

fixada.

P.

deferimento.

Anagé/BA, 23 de abril de 2027.

NSPOffTTSIT ATIVIDADES DE SAÚDE EIRELI
CNPJ

a ns 22.689.7ü4/ü001-56

RAIK PORTUGÂL AMARAL

tlnd

ATO DE ALTERÁÇÃO N" 3 DA R.P. ÀMARAL TRANSPORTE§ E
ÀTIVIDÀDES DE §AUDE EIR.ELI
CNPJ n' 22-689.?04/000t-56

RÂIK PORTUGAL ÂMARÂL nacionalidade BRA§ILEIRA,

NASCidO EM 06/1211994,
DE IDENTIDADE
CARTEIRA
n"
056.204.875-80,
soLTEIRO,. EMPRESÁRIO, CPF
(a) no(a) R
domiciliado
e
residente
§§P
BA,
n" 1424185955, órgão expedidor
4518OOOO,
BRÂSIL.
BA,
CEP
ANAGE,
PARTEIRA GABRIELA,2OO, CENTRO,

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome R.P. AMARAL
TRÂNSPORTE§ E ATMDADES DE SAUDE EIRELI, registrada nesta Junta
Comercial do Estado da Bahia sob NIRE n" 29600286180, com.sede R Perteira
Gabriela, 144 , Centro Anagé, BA, CEP 45-180-ü00, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o no 22.689.704/0001-56, delibera e ajusta a
presente alteraçâo, nos termos da Lei no 10.406/ 2A02, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguinte§:

ENI}EREÇO

CLÁU§UL4. PRIMEIRA. A empresa pirssa â exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à RUA PARTEIRA GABRIEL,A., SN, ANDAR 2, SALA 13, CENTRO,
ANAGE,

B.A., CEP 45.I8O.OOO.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
LOCAÇÃO DE fuÍÃO DE OBRÁ. TEMPORARIA; COLETÀ DE RESÍDUOS NÃO
PERIGOSOS; COLETA DE RE§tDUOS PERTGO§O§; TRÂTAMENTO E
DrsposrÇÃo op RESÍDUOS NÃo PERTGOSOS; ?RATAMENTO E DISPO§IÇÃO
DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRÂS DE URBANIZAÇÃO, TAIS COMO RU,\S,
PRÂ.ÇAS E CALÇADAS; OBRÂS DE ENGENHARIA CIVTL; QBRAS DE
TERRÂPLENAOEM; §ERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA
CON§TRUÇÃO; SERVICOS DE PTNTURA DE EDIFÍCiOS; OBRÂS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARÁ.
CoNSTRUçÃO; SERVICO DE TRÁNSPORTE DE P,q.SSAGEIROS LOCAÇÕES
DE CARROS PEQUENOS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR;
TRAN§PORTE POR NÂVE§AÇÃO PE TRÁVESSIA, MUNICIPAL; SERVICOS
DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; SERVICOS DE
ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES NUFÊ; ATIVIDADES DE
GRÂVAÇÃO DE §OM E DE EDIÇÃO DE MUSICA; ATIVIDADE§ T}E
CONSULTORIA . ETVÍ GESTÃO EMPRESARIAL; AGENCIAMENTO DE
PROFI§STONAIS PAR,q ATIVIDADES ESPORTIVA§, CULTURAIS E
ARTÍ§TTCAS; LOCAÇÃo DE AUToMÔvEI§ SEM CoNDUToR; LoCAÇÃo DE

r{
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ATO DE ALTERAÇÃO N'3 DA r{.P. AMÀRÁL TRÂN§PORTES E
Á,TIVIDADE§ DE SAUI}E EIRELI
CNPJ n" 22-689-704/0S0r-56
MEISS DE TRANSPORTE TAIS COMO CAMINHÔES E REBOQUES, SEM
CONDUTOÉ; ALUGUEL DE MO\IEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO
DC)MÉSTICO E PES§OAL, TAIS COMO.FREEZE; GELADEIRâ§; ALUGUEL DE
UÁeUnqas E EqUIPAMENTOS PARÁ CONSTRUÇÂg SEM gPERÂDSR,
EXCETO ANDAIMES; ALUGIIEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTUR"AS
DE Uso TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO
DE MÃO DE çBRA; SERVICOS COMBINADOS PAR.A APOIO A EDIFICIOS,
EXCETO CONDOMI§IIOS PREDIAIS; SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDiO§ E
E}v[ DOMICÍ:"IOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E PRÂÇÂ§;
ATIVIDADES PAISAGTSTICAS; SERVICOS COMBTNADOS DE ESCRITORIO E
APOIO ADMINI§TRATTVO; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINI§TRATTVO; §ERVICOS DE
ORGANIZACAO DE FEIRÁS, CONGRESSOS, EXPOSICOE§ E FESTAS; UTI
MOVEL; SERVICOS DE REMOCAO DE P.A.CIENTES, EXCETO OS SERVICOS
MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCTAS; ATTVIDADE MÉDICA
AMBULATORIAL COM RECTIRSO§ PÂRA REALIZAÇÃO DE

,

.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL
RESTRITA A CONSULTA§; ÀTIVIDADE ODONTOLOGICA; §ERVIÇOS DE
VACTNAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUIuANA; ATIVIDADES DE ATEl.lÇÃO
AMBULATORIAL; ATTVIDADES DE ENFERMAGEM; ATIVIDADES DE
PROFISSIONAIS DÂ NUTRIÇÃO; ATIVIDADE§ DE APOIO A GESTÃO DE
§AUDE; PRODUCAO MUSICAL ATIVIDÂDES DE §ONORIZACAO E DE
ILUMINACAO; ATTVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO DE
FESTAS E EVENTO§;.
CNÀE FI§CAL
- locação de mf,o-de-obra temporária
- atividades de sonorização e de iluminação
- serviços de organizaçâo de feirns, congressos, exposições e festas
- pncparaÇão de documentos e semiços especializados de apoio
administrativo nâo especilicados anteriormente
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Ef 30-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpezanáo especiÍicadas anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e Gm donricflios
Sllf -7100 - serviços combinados paro apoio a edifícios, êxceto condomínios

7820-5/00
90{tl-9/06
823O-0/0f
8219-9/99

prtdiais

7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
8621-6/01 - uti móvel
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ATO DE ÂLTERÂÇÃO No 3 DA R'.p. ÀIVTARAL TR.ANSPORTE§ E
ATIVIDÂDE§ DE §AUDE EIRELI
CNPJ no 22.689.?04/000r.56
862,2-4nA - serviços de remoçâo de pacientcs, exceto oe senriços móveis de
ateadimento a urgências
9001-9/02 - produção musical
8660-7/00 - atividadee de apoio à gestão de saúde
S650-0/02 - atividades de prolissionais da nutrição
8650-0/01 - atividades de enfermagem
8630-5/99 - atividades de atenção ambulatorial não especiÍicadas anteriormente
E630-5/06 - serviços de vacinaçSo e imunização humana
863t1-5/04 - atividade odontológibn
863O-5/03 - rtividade mÉdice embuletoriat resÍrita a consultas
8630-5/01 - atividade médiea ambulaúorial com recur$os parâ reflllzaçâo de
procediinentos cirúrgicos
7739-0/03 - aluguel de palcos, caberturas e oütras estruturas de uso temporário,
exceto andaimes
7732-210l - aluguel de máquinas e equipamentos psra construção sem operador,
exeeto andaimes
7729-2102 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso dornéstico e pessoal;
instrumenÍos musicais
4330-4/99 - outras obras de acabametrto da consúrrrção
4330-4/04 - senriços de pintnra de edifícios em geral
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especiÍicados anterlormenté
4313-4/0ü - obras de terraplenagem
4299'5199 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
42I3-E/00 - obras de urbanização - rue*, pr&ças e càIçadas
3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduoe pcrigosos
382I-l/00 - tratamento e dÍsposlçâo de resíduos nflo-perlgosos
3812-2/00 - §olsüa de resíduos perigoso§
4399-u99 - serriços especializados para construção não especiÍicados
anteriormente
4923'OlO2 - serviço de transporte de passageiros - locaçâo dr automóveis com
motorista
7719'5199 - logação de outrts meios de transporte não cspecificados anterlormente,
sem condutor
771f -0/00 - locação de automóveis sem

condutor

7490-1/05 - agenciamento de profissionais para atividades esportivas,
culturais e
artísticas
7020-4/00 - atividades de consultsria em gestâo empresarial, excrto consg.ltoria
técnica especÍfica
5920-l/00 - atividades de gravação de som e de cdição de música
:f?q-y9? - serwiços de atimentação para eventos e recepções - buÍê
5320-2/oI - serviços de maloúe nf,o realizados pelo
nscional

"o""u'io
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ÁTO DE ÂLTERAçÃO N.3 DA R.P. ÀMARÂL TRAN§PORTE§ E
ATIVIDÁ.DES DE §AUDE EIRELI
22-689.704/000r-56
509r-2/01 - transporte por navegação de travessia, municlptl
4924.8/00 - trânsporte escolar
38ll-4/00 - coleta de resÍduoc não-perigosos

CNPJ

no

rlA RÂTrF.rcÀÇÃo E FORO
CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos
obrigações resultantes do contrato soúal peÍrnanççe ANAGÉ - BAHIA.

e

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em âtos já arquivados
-e que nâo foram expressamente.modificadas por esta alteração contintulm em vigor.
Em fsce das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo' no§ termos da Lei no
f0.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

RAIK PORTÚGAL AMARÂ.L nacionalidade BRASTLEIRA, nascido em ü6/12/1994,
SOLTEIRO, EMPRESÁNIO, CPF NO 056.204.S75-80, CARTEIRA DE IDENTIDADE
'n" 7424185955, órgâo expedídor SSP - BA, residente e domiçiliado (a) no (a) RUA
PARTEIRA GABRIELA, 2OO. CENTRO, ANÀGE, BA, CEP 4518OOOO, BRA§IL.
Titutar da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada dç nomç R.P. AM,{RAL
TRÁN§PORTE§ E ATIVIDADE§ DE SÂUDH EIRELI, registrada nesta Junta
Comercial do Estado da Búia, sob NIRE n" 29600286180, com sede R Parteira
Gabriela, 144, Centro Anagé, BA, CEP 45.180-000, devidamente inscrits no Cadastro
Naciona.l de Pessôa JurÍdica/MF sob o no 22.689"704/0001-56, delibera e ajusta a
presente alteração, nos termos da Lei n" 10.406/ 2OO2, mediante as condições estabeleçidas
nas cláusulas seguintes;

DO NOME EMPRE§ÂRIAL, DA SEDE E DAS FILTAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRÂ. A sociedade gira sob o nome empresarial R.P. AMARAL
TRANSPORTES E ATMDADES DE SAUDE EIRELI e nÕme fantasia RPÂ
soLUÇÕE§ ADMTNTSTRATTVAS.

CLÁUSULÁ SEGIJNDA. A

SOCiCdAdE tEM SCdE: RUA PARTEIRA GABRIELÁ. SN.
ANDAR 2, SÁLA 13, CENTRO, ANACÉ, BA, CEP 45. t 80-000.

CLÁU§ULA TERCEIRÂ. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar

filial ou outra dependência, mediante alteração contmtual,

desde que aprovadn petos
nos

. votos correspondentes dos sócios, no mínirno, a três quaÉos do capital social,

Res:81900000332t8s
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ATO DE ALTERAÇÃO N.3 DA R.P. AMARAL TRANSPORTE§ E
ITTIVTDADES DE §AUDE EIRELI
CNPJ n" 22.689.704/000f -56
terÍnos do art. 1.0?6 da Lei n" 10.406/2002.

DO OBJETO §OCIAL E DÂ DURÂçÃO

CLÁU§ULÂ QUARTA. A empresa tem o.seguinte objeto:
Lõà-ÀÇÀo bÊ-üAo DE oB'RÂ TEMP6RÁRm; ÕoLErA DE REsÍDUos NÃo
PERIGfuSOS; COLETA DE RESÍDUO§ PERIGOSOS; TRATAMENTO E
i:ripóircAó DE REsÍDuos uÃo PERIGosos; TRÀTAMENTo E DISPoslÇÃ.o
ón ngsibuos pERlcosos; 6IBRAS DE URBANIzAÇÃq, TAIS CoMo RUAS,
PRAÇAS E CÂLÇADAS; OBRÂS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRÂS DE
rnnÉnprpNAcEú; SERvIÇo§ DE PREPARÂÇÃO Do TERRENo PARA
õõnr§rnuçÂo; sÉRvtcOs' DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRA§ DE
ACABAMENTO DA CONSTRUçÃO; SERvICO§ ESPECIÀLIZADOS PARA
CõN§rnuçÃo; SERvIco DE TRANSPoRTE' DE PA§SÀGEIRoS LoCAÇÕEs
DE CARROS PEQUENOS COI\4 MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR;
TRÂNSPORTE pOR NAVEGAÇÃO pe TRÂVESSIA. MUNICIPALT SERVICOS
D.E MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORRÊIO NACIONAL; SERVTCOS DE
ALIMENTÂCAO PARÂ EVENTOS E RECEPÇÔE§ BUFÊ; ÂTIVIDADE§ DE
GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MUSICA; ATIVIDADES DE
CON§ULTORIA EM GE§TÃO EMPRESARIAL; AGENCIAMENTO DE
PROFI§SIONAIS PARÂ ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E
ARTÍSTICA§; LOCÂÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÂO DE
MEIO§ DE TRANSPORTE TAI§ COMO CAMINHÔES E REBOQUES, SEM
CONDUTOR; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTEN§ILIOS'E .A.PARELHOS DE USO
DOMÉSTTCO E PESSOAL, TAIS COMO FREEZE; GELADEIRAS; ALUGUEL DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARÂ CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,
EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE PJÀILCOS, COBERTURA§ E E§TRUTURÂS
DE U§O TEMPORARIO, EXCETO ANDAIME§I SELEÇÃO E AGENCIAMENTO
DE MÃO DE OBRA; SERVICO§ COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS,
EXCETO CONDOMTNTOS PREDIAT§; SERVIÇO DE LTMPEZA ÊM PRÉDrOS E
EM DOMICÍLIOS; ATIVID.ADES DE LIMPEZA DE RUAS E PRÁÇAS;
ATIVIDADE§ PAI§AGISTICAS; SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E
APOIO ADMINI§TRATIVO; PREPÂRÂCAO DE DOCUMENTO§ E §ERVICOS
E§PECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: §ERVICOS DE
ORGANIZACAO DE FEIRA§, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS; UTI
MOVEL; SERVICOS DE REMOCÂO DE PACIENTE§, EXCETO O§ SERVICOS
MOVEI§ DE ATENDIMENTO Á URGENCIÂS; ÂTIVIDADE MEDICA

AMBULATORTÂL COM RECURSOS pARÂ REALTZAÇÃO DE
PROCEDTMENTO§ CIRURGICO§; ATIVIDADE TVTÉOTC* AMBULATORIAT
RESTRITA

A

vAcrNAÇÃo'

CONSULTA§; ATIVIDADE ODONTOLOGTCA; §ERVIÇOS DE
rMUNrzAÇÃo HUMANA; ATrvrD.ÀDES DE ATENÇÃO

e
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ÀTo DE ÂLTERAÇÃO N" 3 DÂ R-r- AMARÁL TRANSPORTES E
ÂTIVIDADES DE §AUDE ETRELI
CNPJ nó 22.689,704/000 r-56

DE ENFERMAGEM; ATIVIDADES
pRoFrssIoNAIS ilÀ úurzuÇÃo; ATIVIDADE§ DE APOIo À GEsTÃo
SAUDE; PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E
TLUMIhiACAO; ATIVIDADES DE §ONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
A}VIBULATORTAL; ÂTIVIDADES

DE
DE
DE
DE

FESTÀS E EVENTOS;.

.

CNAE f,'ISCÂL

- loeação de mão-dstbra temporária
- atividades de sorrorizaçâo e de iluminaçâo
- serviços de orgenização de feiras, ccngres§o§, exposições e festas
- prgpsrÊção de documenÜos e seruiçoe especializados de apoio
adminirtrativó não especilietdos anteriorm ente
8211-3/00 - serwiços combinados de escritório e apoio admini*trativo
t130-3/00 - atividades paisagiiticas
8129-0/00 - atividâdes de limpeza não especifrcadas anteriormente
812f -4100 - limpeza em prédios e em domicílios
8111-7/00 - serviços combinsdos parâ apoio a ediÍicios, exceto condominios
prediais
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mâo-de-obra
8621-ó/01 - utl móvel
86?,2-41ü0 - serviços de remoção dc pacieútes, exceto os semiços móveis dc
atendimentd a urgênclas
9001-9/02 - produçâo musical
8660-7/00 - atividades de apoio à geetão de saúde
8650-0/02 - atividndes de prolissionais da nutrição
8650-0/01 - atividades de enfermsgem
863$-5i99 - atividades de atençlo ambulatorial não espeeificadas anteriormente
'8630-5/06 - senriços de vacinaçâo e imunização humana
8630-5/04 - atividade odontológica
8630-5/03 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas
8630-§101 - atividade médica ambulatorial com recursos para realizaçâo de
procedimentos cirúrgicos
7?39:0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturac de uso temporário,
exceto andtimes
7732-ZlOl - aiuguel de máquinas e equipamertos para construçf,o sem operador,
exceto andaimes
7729-2102 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico c pesso*l;
instruinentos musicais
4330-4/99 - outras ohras de acabamento da construçÉo
4330-4i04 - serwiços de pinturâ de rdifícios em gernl
7820-5/00
9001-9/06
8230-0/01
8219-9/99

I
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- serwiços de preparação do terrêno nâo especiÍicados anteriormente
- obras de terraplcnagem
- outras obras de engenharia civil nÍio especiÍicadas anteriormente
- obrae de urbanização * ruâ§' prâças e calçadas
- tràtamento e disposlção de rtsÍduos perigosos
- tratamento e disposição de resíduos nâo-perigoso*
- coleta de resíduos perigosos
- senriços especiatizados para cbnstrução nâo espocificados
nnteriormente
492t-üt!l2 - seruiço de transpoÉe de passageiros'locação de automôveis com
motorista
?7f9-5/99 - locaçâo de outros meios de transporte não especlÍieados anteriormente,

4319-3/00
4313-4/00
4299-5/99
42t3-8/00
3822;0/00
3821-1100
3812-2/00
4399-1/99

$em

condutor

??11-0/00 - locaçõo de automôvei§ §em eondutor
'7490-1/05 - agenciamento de proÍisslonrls para atividades esportivas, culturais e
artístlcas
?02$-4100 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exeeto consultorla
técnica *pccÍfica
5920-t/00 - atividades de gravaçâo de soÍn ê de ediçâo de música
5620-l/02 - seniços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5320-2/01 - serviços de malote não realizadoe pclo corrsio nacional
509f -2101 - transportc por navcgaçilo de travessia, municipal
4924-8/00 - transporte escolar
3Sll-4/00 - cslete de resíduos nâo-perigosos

'

ÇLÁUSUL.d QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em l9íO6t20l5 € seu prszo
de duração é por tempÕ indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa Jr:rídica
diante do impedimento por força maior ou impedimento tempsrário ou permanente do
titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.
DO CÂPITÂL SOCIAL
CLÁUSULA SEXTA. O capital social iorâl é de RS 1.600.000,00 (um milhão e
seisc€ntos mil reais), em moeda coÍrente nacional, totâlmenle subscrito e integralizado
pelo

titular.

..

DA ADMINI§TRAÇÃO N DO PRÓ.LABORE

.

CLÁÜ§ULA SÉ,TIMA. A adrninistraçãs da empresa çabe a RAIK PORTUGAL
AMARÂL com os poderes e aribuições de administrador, autorizado o uso do *ome
empresarial, vedadoo no êntanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da empresa,

Req:8190ü0003321S5
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DÂ DECLÀRÁÇÃO DE NESIMPEDIMENTO

CI,ÁUSUI.A OIT.â1rÂ. O administrador declarao sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da emprÇsa,'por lei especial ou êm virtude de

coidenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o asesso a cargos públicos,. ou por crime falimentar, de prevaricação,
p*ú oo suborno, corrcussão, peóüato ou contra a economia popular, contra o sistema
irnanceiro nacional, Êonffi norrnas de defesa da concorrência, contra as relações de
coÍrsunto! fé pública ou propriedade.

Parágrafo único. No exercício da admi*istração, o administrador terá direito a uma
retirada mensal "a dtuls de prô-labore, cujo valor será definida de comum acordo entrs o
sócÍo.

DO.

BALANÇO PATRIwI$FIrÂL DO§ LUCE.OS E PERIIA§

CLÁUsUtÀ NONA. Ao término de cada exercício social, ern 3l de dezemhro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao titulaf ! rlÍr proporção de suas quotas, os luCros ou perdas apuradoS.

CrÁúsULÂ DÉCÍMI.. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o
titular deliberará sobre as contâs e designarão administrador (es), quando for o caso.
DO FALECIMENTO DE §ÔCIO

CLÁUSULÂ DÉCII}IÂ PRIMEIRÂ. Falece.ndo ou interditado o titular, a sociedade
çontinuará sua atividade com os herdeiros ou sucessorÊs. Não sendo passível ou
inexistindo interesre destes ou do(s) sócio{s) remanescsntê(s}, o valor de seus havçres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resoluçãc, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁU§ULA DÉCIM,4. §EGUNDA. Os casos omissos no presente conffito

serão

resolvidos pelo consenso dos sócios, com observânçia da Lei n" 10.406/2002.

DO FORO

0 foro para o exercicio e o cumprimento dos
ccntratn
direitos e obrigações resultantes do
s,ociàt é Vitória da Conquista - BAHIA.
CLÁU§ULÂ DECIMA TERCEIRÂ.
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