
POTENCIAL Solidária 

ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA 2018 

uncefe 

Salvador (Ba), 19 de Janeiro de 2021. 
A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
ATT: CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ASS.: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 103.0032.2020.0000740-91. CONCORRÉNCIA N.° 001/2020 
REF: CPO03/2021 

SEÇÃO VI -MODELODE PROCURAÇAO 
Por intermédio deste instrumento particular de procuração a POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇOEs 
LTDA, inscrita no CNPJn° 01.724.109/0001-34 nomeia e constitui seu bastante procurador o SR. LELIALDO 
ALVES VALVERDE, brasileiro, casado, Técnico em Edificações, portador do REGISTRO DE IDENTIDADE N.° 

1295067617, expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no CADASTRO DE PESSOAS FISICAS DO 
MINISTERIO DA FAZENDA, SOB O N° 01991737530, residente nesta capital, com poderes para representa- 
lo perante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTAD0, podendo participar das reuniðes da licitação em epigrafe, 
bem como elaborar e assinar propostas e seus anexos, assinar atas e outros documentos relativos ao 

desenvolvimento da reunião de licitação, bem como assinar a celebração do contrato prOveniente do referido 
processo licitatório, dando tudo por bom, firme e valioso.

Atenciosamente, 

Assinado de forma digital por 
JORGE LUIS GALVAO JORGE LUIS GALVAO 
BARROS:34570365515 BARROS3457036515 

Dados:2021.01.14 15:43:07-0300 
Jorge Luis Galvão Barros 

Engenheiro Eletricista RNP n.° 0500870640 
Sócio Administrador e RT 

Rua Castro Neves, ne 359, Matatu,Salvador/BA CEP 40.255 020 Telefax: (71) 3082-8228 
CNPJ/MF: 01.724.109/0001-34 E-mail: potencial@potencialltda.com.br 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 11 DA SOCIEDADE POTENCIAL 
ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA 

CNPJ n 01.724.109/0001-34 

JORGE LUS GALVAO BARROS nacionalidade brasileira, nascido em 24/01/1964 
casado em comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, CPF/MF n° 345.703.655- 

15, carteira de identidade profissional n° 20.003D, órgão expedidor Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia- BA, residente e domiciliado na Avenida Santa Luzia, 610, 

Apartamento 302, torre 01, Horto Florestal, Salvador, BA, CEP 40.295-050, Brasil. 
HERMANO BARROS FILH0 nacionalidade brasileira, nascido em 11/12/1958, 
casado em comunhão parcial de bens. Engenheiro Civil, CPF/MF n° 131.836.135-49, 
carteira de identidade profissional n 1992D, órgão expedidor Conselho Regional de 
Engenharia c Agronomia AL. residente e domiciliado no(a) Rua Piaui, 795, 
apartamento 612, Pituba, Salvador, BA, CEP 41.830-270, Brasil. 
HUGO LUIZ GALVAO BARROS nacionalidade brasileira, nascido em 06/11/1970, 
casado em comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, CPF/MF n 545.531.645- 
15, carteira de identidade profissional n 25.694D. órgão expedidor Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia BA, residente e domiciliado na Avenida Santa Luzia, 
6l0, apartamento 301 torre 04, Horto Florestal, Salvador, BA, CEP 40.295-050, Brasil. 
Socios da sociedade limitada de nome empresarial POTENCIAL ENGENHARIA E 
INSTALACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29201806414, com 
scde na Rua Castro Neves, 359, Casa, Matatu, Salvador, BA, CEP 40.255-020, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n 
01.724.109/0001-34, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 

alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
CLAUSULA PRIMEIRA -QUADRO SOCIETÁRIO: 
Retira-se da sociedade o sócio HERMANO BARROS FILHO, detentor de 17.500 
(Dezessete mil e quinhentas) quotas, no valor nominal e RS 1,00 (Um Real ) cada uma, 
correspondendo a RS 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentas reais). 
CLÁUSULA SEGUNDA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

sócio HERMANO BARROS FILHO transfere suas quotas de capital social, que 
perfaz o valor total de RS17.500,00 (Dezessete mil e quinhentas reais), direta e 
irrestritamente aos sócios HUGO LUIZ GALVAO BARROS e JORGE LUIS 
GALVAO BARROS, da seguinte forma: Recebendo dos mesmos em moeda corrente no 
país, dando plena, geral e irrevogável quitaç�ão. 
Após a cessão e transferêncía de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: 
JORGE LUIS GALVAO BARROS, com 600.000(Seiscentos Mil) quotas, perfazendo 
um total de R.S 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) 
HUGO LUIZ GALVAO BARROS, com 600.000(Seiscentos Mil) quotas, perfazendo 
um total de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) 
CLAUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO: 

A administração da sociedade será exercida pelos sócios administradores HUGO 
LUIZ GALVÃO BARROS e JORGE LUIS GALVAO BARROS, os quais farão uso da 
firma individualmente, isentos de caução. Parágrafo primeiro: Os sócios-
administradores, HUGO LUIZ GALV BARROSe JORGE LUIS GALV�o 
BARROS representarão a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
isoladamente ou através de procurador nomeado com observância do disposto nesta 
cláusula, especialmente para transigir, acordar, desistir, tirmar compromisso, aceitar, 
cmitir ou endossar titulos de crédito em geral e, em especial, duplicatas, letras de 

cambio, notas promissórias e cheques, contrair empréstimos com ou sem garantia real 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 11 DA SOCIEDADE POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA OP 
CNPJ n 01.724.109/0001-34 

abrir, movimentar e encerrar contas correntes bancárias, contas de poupança ou qualquer tipo de aplicação financeira, dar em penhor, caução ou alienação fiduciária em garantia de bens e direitos da sociedade, constituir mandatários e praticar todos os atos que impliquem em responsabilidade para a sociedade. Parágrafo segundo: As operações previstas no parágrafo primeiro desta cláusula referentes à aquisição elou alienação e venda de bens móveis e imóveis a integrar ou integrantes do ativo imobilizado da socicdade, somente poderdo ser realizadas mediante deliberação unânime dos sócios- administradores, facultado a qualquer deles. para o fim de deliberar a respeito, nomear procurador com poderes expressos e especificos. Parágrafo terceiro: Qualquer um dos sócios poderá individualmente apresentar Propostas Comerciais, assinar declarações, atas e termos, tomar deliberaçöões, assumir compromissos e obrigações relacionadas a qualquer Licitação que a Empresa venha a participar. Parágrafo quarto: E vedada a delegação de poderes de administração por qualquer sócio-gercnte, salvo expressa concordância dos demais. 
CLAUSULA QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O(s) administrador(es) declara(nm), 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 subormo, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fë 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: 

JORGE LUIS GALVAO BARROS nacionalidade brasileira, nascido em 24/01/1964 casado em comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, CPF/MF n° 345.703.655- 
15, carteira de identidade profissional n° 20.003D, órgão expedidor Conselho Regional de Engenharia e Agronomia BA, residente e domiciliado no(a) Avenida Santa Luzia, 610, Apartamento 302 torre 01, Horto Florestal, Salvador, BA, CEP 40.295-050, Brasil. HUGO LUIZ GALVAO BARROS nacionalidade brasileira, nascido em 06/11/1993,casado em comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, CPF/MF n° 545.531.645 15, carteira de identidade profissional n° 25.694D, órgâo expedidor Conselho Regional de Engenharia e Agronomia BA, residente e domiciliado no(a) Avenida Santa Luzia, 610, apartamento 301 torre 04, Horto Florestal, Salvador, BA. CEP 40.295-050, Brasil. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial POTENCIAL ENGENHARIA E 
INSTALACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29201806414, com 
sede Rua Castro Neves, 359, Casa, Matatu Salvador, BA, CEP 40.255-020, 
devidamente inserita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 
01.724.109/0001-34, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

Eng 

Mec. 

CREA/BA 

25.694/0 
Sócio-Adm. Potencial Eng. 

Hugo 

LuZ 

Galvao 

Barros 

Req: 81500000458388 
Página 2 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 11 DA SOCIEDADE POTENCIAL 

ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA 

CNPJ n 01.724.109/0001-34 

CLAUSULA PRIMEIRA 

A sociedade gira sob a denominação social de POTENCIAL ENGENHARIA E 

INSTALAÇÕES LTDA. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A sede social é na Rua Castro Neves, n° 359, Matatu, Salvador/Bahia, CEP 40.255-020. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O objetivo social é a Prestação de Serviços de Projetos, Cálculos, Manutenções e 

Reformas Prediais, Construções de Edificações e Obras nas áreas de Engenharia 

Mecanica, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil. 

CLÁUSULA QUARTA 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma da lei. 

CLAUSULA QUINTA 
A sociedade iniciou suas atividades em 20 de março de 1997, sendo que a sua duração é 

por tempo0 indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA 
capital social de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), totalmente 

integralizado, dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas de R$1,00 (um 

real) cada, sendo distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

SOCIOS COTAS VALOR 

HUGO LU1Z GALVÃO BARROS 
JORGE LUIS GALVÃO BARROS 

600.000 R$ 600.000,00 
600.000 R$ 600.000,00 

TOTAL 1.200.000 RS1.200.000,00 

CLÁUSULA SÉTIMA 
A administração da sociedade será exercida pelos sócios administradores HUGO 
LUIZ GALVÃO BARROS e JORGE LUIS GALVÃO BARROS, os quais farão uso da 
firma individualmente, isentos de caução. 
Parágrafo primeiro: Os sócios-administradores, HUGO LUIZ GALVÃO BARROS e 
JORGE LUIS GALVÁO BARROS representarão a sociedade, ativa e passivamente, em 
juízo ou fora dele, isoladamente ou através de procurador nomeado com observância do 
disposto nesta cláusula, especialmente para transigir, acordar, desistir, firmar 
compromisso, aceitar, emitir ou endossar títulos de crédito em geral e, em especial, 
duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias e cheques, contrair empréstimos com ou 
sem garantia real, abrir, movimentar e encerrar contas correntes bancárias, contas de 
poupança ou qualquer tipo de aplicação financeira, dar em penhor, caução ou alienação 
fiduciária em garantia de bens e direitos da sociedade, constituir mandatários e praticar 
todos os atos que impliquem em responsabilidade para a sociedade. 
Parágrafo segundo: As operações previstas no parágrafo primeiro desta cláusula 
referentes à aquisição e/ou alienação e venda de bens móveis e imóveis a integrar ou 
integrantes do ativo imobilizado da sociedade, somente poderão ser realizadas mediante 
deliberação unânime dos sócios administradores, facultado a qualquer deles. para o 
fim de deliberar a respeito, nomear procurador com poderes expressos e específicos. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 11 DA SOCIEDADE POTENCIAL 
ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA 

CNPJ a 01.724.109/0001-34 

Parágrafo terceiro: Qualquer um dos sócios poderå individualmente apresentar Propostas Comerciais, assinar declarações, atas e termos, tomar deliberações. assumir 
compromissos e obrigaçðes relacionadas a qualquer Licitação que a Empresa venha a 

participar. 
Parágrafo quarto: E vedada a delegação de poderes de administração por qualquer sócio-gerente, salvo expressa concordáncia dos demais. 
CLAUSULA OITAVAA 
As transações alheias aos seus interesses, tais como: fianças, avais, endossos, aceites de 
títulos, somente poderão ser realizadas mediante deliberação unânime dos sócios -

administradores, facultado a qualquer deles, para o fim de deliberar a respeito, nomear 
procurador com poderes expressose especificos. 
CLÁUSULA NONA 
A responsabilidade técnica das atividades da sociedade perante ao CREA ficará a cargo 
de profissionais legalmente habilitados. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
O termino do exercício social será a cada 31 (trinta e um) de dezembro. quando serd 
procedido um balanço das atividades sociais, apurando o resultado obtido. Após as 

deduções que os sócios deliberarem levar à conta de Reserva, o restante será distribuido 
entre si, na proporção de suas quotas, havendo lucro, e atribuindo-se aos sócios no caso 

de prejuíz0, com igual critério. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
A título de Pró-labore os sócios farão jus a uma retirada mensal que será fixada 

anualmente, por deliberação da maioria, obedecendo-se as prescrições de Ordem 
Contábil e Fiscal. 

CLAUSULA DËCIMA SEGUNDA 
A cessão das quotas de qualquer dos sócios fica dependendo do consentimento expresso 

dos outros sócios, sos quais é reservado, em qualquer hipótese, o direito de preferéncia 
O sócio que desejar ceder as suas quotas, assim comunicará aos outros sócios, 
declarando o nome do adquirentee o preço que lhe é oferecido, para que deliberem no 
sentido de suas preferências. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Na hipótese do falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade continuará sob a 

responsabilidade dos sócios remanescentes, embolsando os herdeiros, conforme o caso, 
da soma que lhes toque, guardadas as proporções do Capital Integralizado, e tomando-se 

por base o último balanço aprovado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não est� 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 pre varicação, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relações de 
consumo, fë pública ou propriedade. 

g 

Mec. 

CREA/BA 
25.694/D 

Ocio-Adm. Potencial Eng. 

Req: 81500000458388 

Hugo 

LuIZ 

Galvao 
Barros 

ina 4 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 11 DA SOCIEDADE POTENCIAL 

ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA 

CNPJ n° 01.724.109/0001-34 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
Fica eleito o Foro de Salvador/BA para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste contrato. 

E por se acharem justos e contratados, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, a 

cumprir o aqui estabelecido, pelo que assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, 
de igual teor e forma. 

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

Salvador, 1 de junho de 2015. 

JORGE LUS GALVAO BARROS 
CPF: 345.703.656-15 

HERMANO BARROa FILHO 
CPF: 131.836.135-49 
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Registro Nacional 

GG4400 3 

Nanie 

HOGO 11IZ CALVAo BARROS 

Filiaca SANTANA BARROS 

L'ENK TEEEEINHA GkLVAU BARKOS_ 

GP.F. 
Documonto de ldentidade 

020-SSP} PE 

Tipos 

545.b1154515JL 
Nascimento Naturalidado 

UF Nucionajid.ade 

PEIA J 
6 20JPEROLINA 

Crea de Recgistro 

CREA BA 

Emissao 
D3ta de RegIstro 

J1l6/11L12E 2 

Ass. Presilen 

25 

Tiulo Prols 

ASS 
FrofissiOnal 

CARTdaIo 
VIERA 

Cartorio do 5o Oficlo de Notas 
Rua MRel Calinon, 459. (dk. Almirante Barroso-Sobreloja 

Tomercio Salvator. Balhta CEP: 40.015-0T0 
Tel: 171) 3034-5800 

AUTENTICAÇAO 
Confere com o original a mim apresentado. 

Savador, 01A9/2013. 
Em Test 
GRAÇA MARIA DE JESUS RODRIG 
Emol: RS 2,00- Taxa Fisc. R$ 1,.10 J0 

da Verdade. 
0 

Hugo Luiz7Galvão Barros 

Eng 

Mec 

LeREA/BA 
25.694/D 

Sócio-Adm. / 

Potencial 
Eng. 

8 



República Federativa do Brasil CONselho Federal de Engenharla e Agronomia Carteira da Itentldade Profisslonal 
Regicho Nacional 

050087064- Nume 

JORGE LUIS GALVÃO BARKOS 
Fillaçho 
MEKMANO 3ANTANA UARROS 

r YRDA,TERE2IHA GALV) BARRO9 C.P.F, 
Documonto de ldentldode 

Tipo ang .6515JL1897D35 50P- PE Nascimynto Nalurolkdadu 
24/01/1964 J|_PETROLINA 
Crea de Registro 

CRE- DA 
Ass,Prosidonte 

UF Nacjonalidade 
ILPEJLPRASILRIBA 

Data de Registro 

J04/05/2012j16/09/2987 J 
Emissho 

Rogisiro no Croa 

i9 Titulo Prufissional 
Bngenheito £letriciBta Eletrotéenicu 

ASs. do Prolis siona 

Vale cauno Docunesto de ldertidado e tra f6 ika (2 io ant 56 da lei né 5194 de 247266 Lui t 5205 de 0/A575) 

IEIRA Cartórlo do 5° Oficlo de Notas 
Ra Miguel Canon, 49 Fdf. Almirante Hamoso 

Comerci0- Salvanor 
Hahla. Tel: (71) J014-5000 AUTENTICAÇÃO Confere com o original a mim apresentade 

Savador. 2509/2013. 
Em Tesi 
GRAÇA MARIA DE JESUS RODRIGUE 
Emo!' R$ 2,00 Taxa Fisc. R$ 1,10- Tötal R$ 3,10 

10 01 

de Verdade 
O41448 

N° 

003 

Hugo 

LuZ 

Gayao 

Barros 

Sócio- 

ng° Mec.CREA/BA 25.694/D 

ng° 

Mec 

Potencial 
Eng 


