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Prefeitura Municipal de kg~ie 

AO ILMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRINQUE. 

P.A n2 7955/2019-1  

Pegão presencial n2  038/2019 

SM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., sociedade comercial, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.567.322/0001-21, estabelecida a Rua Nações Unidas, n° 147, 

Pq. Suzano, Suzano, S.P, CEP: 08.673-050, vem, respeitosamente perante V. Sa., nos termos 

do inciso XVIII, do art. 4° da lei federal n2  10.520/2002, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

pelas razões de fato e direito que passa a explanar: 

1. Que na sessão de pública para credenciamento e habilitação no certame em epigrafe, 

a Recorrente fora inabilitada sob o argumento de não ter atendido aos requisitos do 

edital. 

2. Bem como fora habilitada a empresa NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

a qual não apresentou o registro disposto no anexo V, item 4, subitem 4.1. (Registro 

ou inscrição na entidade profissional competente). 



3. Ocorre que tais ilegalidades não deverão prevalecer eis que se trata de uma clara 

afronta ao Edital e aos princípios norteadores da Administração Pública: LEGALIDADE, 

MORALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, e INTERESSE PÚBLICO. 

4. Diferente do entendimento emanado pelo Sr. Pregoeiro na referida Ata de Sessão 

Pública, a Recorrente cumpriu integralmente os requisitos contidos no edital. 

5. A DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO,  descrita no 

anexo III, do edital e apresentada pela Recorrente em sua proposta, supri a eventual 

falta da referida a declaração. 

6. Declaração essa conforme disposta no inciso III, DO ART. 30 DAL El 8.666/93: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a: 

••• 

111 - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de 
que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas as informações 
e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 

7. ao inabilitar a Recorrente o sob o fundamento da não comprovação subitem 4.3, item 

4, do anexo V do edital em arena, o qual diz: Comprovação, fornecida pelo órgão 

licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação,  mostra-se absolutamente ilegal nos dias de hoje, vez 

que o edital fora retirado na "internet", a qual não possui nenhum tipo de identificação 

ou modo eletrônico que forneça o referido recibo. 
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8. Pois ao disponibilizar a retirada do edital via internet, a Municipalidade deverá 

providenciar também o fornecimento do recibo exigido no edital, sob pena de nulidade 

de tal clausula editalícia. 

9. Em caso semelhante o TCE-SP assim decidiu: 

SÚMULA N° 26 - É ilegal a exigência de recibo de 

recolhimento da taxa de retirada do edital, como 

condição para participação em procedimentos 

licitatórios. 

10. Outrossim devemos nos atentar que o Sr. Pregoeiro, a fim de obedecer aos princípios 

basilares da administração pública e conforme disposto item 10.14, poderia sanar 

eventual equivoco, casa entendesse necessário a referida comprovação, solicitando ao 

DTI da Prefeitura a comprovação, ou ao representante legal da Recorrente a confecção 

da referida declaração, na referida sessão: 

Eventuais falhas ou outras irregularidades nos 

documentos de habilitação poderão ser sanadas na 

sessão pública de processamento do Pregão, até a 

decisão sobre a habilitação, inclusive mediante 

verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 

informações. 

11. Outrossim a ilegalidade se asseverou, pois, o Sr. pregoeiro optou por habilitar a 

empresa NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, a qual não possui o registro 

disposto no anexo V, item 4, subitem 4.1. (Registro ou inscrição na entidade 

profissional competente). 

Rua Nações Unidas, n° 147 — Parque Suzano Suzano — SP CEP: 08673-050 Fone/fax: 11 4748 8880 



12. Por fim devemos esclarecer que a Recorrente cumpriu integrante com os requisitos 

dispostos no edital. E aprestou proposta extremamente mais vantajosa, pois trará uma 

economia ao erário municipal de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). 

Ante ao exposto, requer: 

a) Seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO, declarando inabilitação da empresa 

NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, diante do não atendimento ao 

subitem 4.1, item 4, do anexo V do Edital, bem como a habilitada da Recorrente no 

certame em epígrafe pelas razões acima expostas; 

b) Esclarece outrossim que cópia do presente recurso será encaminhado ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, e ao Ministério Publico Estado de São Paulo, para 

ciência e providências, quanto ao ocorrido. 

P. Deferimento. 

\ 
Suzano, 11 de nove br„ 7 6 de wip. 

7 	/ 	\ 

SM 	 E SERVIÇO LTDA 

J/MÈ n2  14.567.322/0001-21 

14.567,322/0001-211  
SM COMÉRCIO E SERVOS 	- ME 

RIM Nações UnkUt, 147 

Parque Suzano - CEP- 08673-050 

suzANo, SP 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA -
ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SERVICE 
MILLE COMERCIAL LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/02/2019 15:11:17 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA - ME ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1177465 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 13/02/2020 14:41:20 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 64211302191437430267-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3080fecaaf7907653367aef19fd36e0a1209c8e40c84c164895a1475a11a4630ebbdfea212e3a756a1fded7b355 
78525ab0ce450b4091eb227bf04f57c59ec6e 
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PROCURAÇÃO 

A empresa SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o n° 

14.567.322/0001-21, com sede na RUA NAÇÕES UNIDAS, N° 147 — PARQUE SUZANO — 

SUZANO — SP CEP: 08673-050, por seu representante legal a Sra. Adriana Yamamoto 

Rodrigues, portadora da cédula de identidade RG n° 19.408.941-1 e CPF n° 156.428.728-93, 

residente e domiciliada à RUA XV DE NOVEMBRO, N° 112, APTO. 101 — CENTRO, SUZANO/SP, 

confere e concede amplos e gerais poderes para representá-lo junto a qualquer órgão público em 

todo território nacional, no pregão em epígrafe, os OUTORGADOS abaixo identificados, a fim de 

tomar qualquer decisão durante todas as fases desta licitação, inclusive apresentar declaração de 

que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, apresentar os envelopes de proposta de 

preços e habilitação em nome da outorgante, acordar, discordar, transigir, receber documentos 

pertencentes a empresa, formular lances verbais, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pelo Pregoeiro, ou seja, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, e em 

nome da outorgante, inclusive com poderes de decisão, podendo para tanto interpor e renunciar a 

recursos e impugnações, assinar contratos, prestar esclarecimentos, receber notificações e 

intimações, enfim, agindo em nome e por conta própria da empresa que representa, com todas as 

prerrogativas de representante legal, para este fim específico, e em nome da empresa defender 

seus direitos. 

Através deste mesmo credenciamento, AUTORIZAMOS os OUTORGADOS, abaixo 

identificados, a assinar contratos e respectivos termos aditivos, relativos ao certame licitatório aqui 

caracterizado. 

OUTORGADOS: sr. KAUE GUSTAVO RODRIGUES, brasileiro, casado, do comércio, 

portador da cédula de identidade RG n° 47.194.409-9 SSP SP, inscrito no CPF/MF n° 378.826.828-

02. residente e domiciliado na RUA ARISTOPHANES CATALDO EBOLI, N° 317, SOCORRO, 

MOGI DAS CRUZES — SÃO PAULO, CEP 08,790-490: sra CINTHIA DOS REIS BAIÃO. brasileira, 

assistente administrativo, portadora da cédula de identidade RG 48.950.174-6 SSP SP, inscrita no 

CPF/MF 429.021118-60, residente e domiciliado A RUA GERALDA MANGELLA FERREIRA, 82 — 

REAL PARK TIETÊ JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES — SP, CEP 08674-175; sra. CAROLINA 
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CRIVO, DE MORAES, brasileira. solteira, auxiliar orçamentista, portador da cédula de identidade 

RG n° 47.405.678-8 SP, inscrito no CPF/MF n° 394.153.588-90, residente e domiciliado na RUA 

MANOEL DA SILVA RIBEIRO, 199 — PARQUE MARIA HELENA, SUZANO — SP; e sr. ORLANDO 

RONCON ROSA, brasileiro, divorciado, do comércio, portador da cédula de identidade RG n° 

22.964.516-1 SSP SP, inscrito no CPF/MF n° 166.852.588-70, residente e domiciliado na AV, 

PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3003 CESAR DE SOUZA, MOGI DAS CRUZES/SP. 

DECLARA, a empresa, ainda estar ciente de que responderei em Juízo, ou fora dele, se for 

o caso, por todos os atos praticados pelo representante legal designado. 

E por exata expressão de verdade, firma-se a presente declaração para que produza seus 

efeitos e direitos. 

Validade: 12 (doze) meses do reconhecimento da firma. 

Suzano, 11 de julho de 2019. 

ADRrÁ'N/(YAMAMOTO RODRIGUES 

RG n° 19466:941-1 e CPF n° 156.428.728-93 

DIRETORA 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://~.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA -
ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SERVICE 
MILLE COMERCIAL LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/07/2019 11:16:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA - ME ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1297575 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 12/07/2020 16:45:59 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 64211207191641030175-1 a 64211207191641030175-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bOba7a7ad4667dbfc6ef882791f2ab9261bb0616c2d9ce2ef960067c6cb9b4647ebbdfea212e3a756a1fded7b355 
78525164762fe04846059f1aa 18f2a66dc381 
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SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

S M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ 14.567.322/0001-21 

ADRIANA YAMAMOTO RODRIGUES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial 
de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n. ° 19.408.941-1 SSP/SP, 
inscrita no CPF sob n.° 156.428.728-93, residente e domiciliada na Rua Quinze de novembro 
n° 112, Apto 101, Centro, Suzano, SP, CEP 08674-210, 

JOSEMAR FRANCO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro maior, nascido em 17105/1983, 
solteiro, motorista, portador da cédula de identidade RG n° 42,719,158-0 - SSP/SP e do CPF 
n° 310.367.568-23, residente e domiciliado à Rua Padre Eustáquio n° 167, Vila Amorim, 
Suzano, SP, CEP 08610-010 

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação social de 
S M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua Nações Unidas n° 147, Parque 
Suzano, Suzano, SP, CEP 08673-050, devidamente inscrita no CNPJ n° 14,567,322/0001-
21 com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
n° 35226041041, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033 da Lei 
10.406/2002, 

resolvem de comum acordo, assim, alterar e consolidar seu contrato social conforme 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

A presente Sociedade Empresária Limitada resolve neste ato alterar o Capital Social para 
': ,-_,,O,C)00,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor 

de k$ 1,00 (Um real) cada, neste ato integralizado em moeda corrente nacional, ficando 
assim redistribuídas entre os sócios: 

SÓCIOS 	 UOTAS ' VALORES 

ADRIANA YAMAMOTO RODRIGUES 495.000 R$ 495,000,00 

JOSEMAR FRANCO DO NASCIMENTO 5.000 R$ 5.000,00 

TOTAL 500.000 R$ 500.000,00 

Em decorrência da presente alteração, o contrato social da empresa passa a ter a 
seguinte redação consolidada.: 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO  DE DURAÇÃO  

Cláusula 1°. A sociedade terá o nome empresarial de 

SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Cláusula 2°. O objeto social da sociedade será de atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente, atividades paisagísticas, montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos, veículos, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio 
varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de 
materiais de construção em geral, concreto usinado, concreto betuminoso, comércio 
varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de produtos saneantes domossanitários, 
estacionamento de veículos, locação de outros meios de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes, aluguei de máquinas e equipamentos para escritórios, aluguel 
de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 
anteriormente, sem operador, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 
serviços de hospedagem na internet, serviços de microfilmagem, fotocópias, serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo, outras atividades de serviços prestados 
principalmente ás empresas não especificadas anteriormente, outras obras de acabamento 
da construção, comento atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
domésticos não espsicados anteriormente, limpeza em prédios e em domicílios, 
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificado anteriormente, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos e serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 

Cláusula 3° A sede da sociedade será na Rua Nações Unidas n° 147, Parque Suzano, 
Suzano, SP, CEP 08673-050, podendo abrir filiais em qualquer parte do pais. 

Cláusula 4° O prazo de duração da sociedade será-por tempo indeterminado, podendo se 
dissolver a qualquer época, distribuindo o patrimônio liquido aos sócios remanescentes na 

proporção de suas quotas, conforme art. 1.033 do Código Civil. 

CAPITULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS 

Cláusula 5°. O capital social da sociedade é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), 
divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente 
integralizadas pelos sócios em moeda corrente nacional, assim distribuidas: 

SÓCIOS QUOTAS 	( VALORES 

ADRIANA YAMAMOTO RODRIGUES 495,000 i R$ 495,000,00 

JOSEMAR FRANCO DO NASCIMENTO 5.000 R$ 5.000,00 

TOTAL 500.000 R$ 500.000,00 
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§ Único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 6°. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o expresso consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade 
de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição, devendo se formalizar a 
alteração contratual pertinente. 

Cláusula 1°. As quotas sociais são impenhoráveis e incomunicáveis, não podendo 
responder por qualquer obrigação pessoal dos sócios, que tenha origem em negócio 
estranho ao objeto social da sociedade, 

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO  

Cláusula 8° A administração da sociedade será exercida pela sócia ADRIANA 
YAMAMOTO RODRIGUES, ativa, e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com 
poderes e atribuições de administrador, o qual, além das atribuições inerentes ao cargo 
deverá fazer uso do nome empresarial, emitir e endossar documentos e representa-la. 

§ único. O administrador tem poder geral para praticar todos os atos pertinentes a gestão 
da sociedade, 

Cláusula 9°. Os administradores poderão ter direito a um pró-labore mensal, fixado de 
comum acordo, respeitando as normas fiscais vigentes e os limites, 

Cláusula 10°. É expressamente vedado o uso da sociedade em negócios alheios ou 
estranhos aos fins sociais e especialmente em avais, endossos e fianças ou quaisquer outros 
documentos análogos a estes, onde ó--sócio que-infringir o presente parágrafo ficará 
responsável diretamente pelos compromissos assumidos, respondendo preferencialmente 
com seu patrimônio pessoal, distinto da sociedade. 

Cláusula 11°. O administrador está obrigado a prestar, aos sócios, contas justificadas de 
sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de 
resultado económico. 

CAPITULO IV - RETIRADA, MORTE OU EXCLUSÃO DE sócio 

Cláusula 12° Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade 
comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos 
sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas. 

§ Único. Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente 
a liberdade de transferir a sua quota a terceiro. 

Cláusula 13°, O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que 
poderá continuará com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem 
pela dissolução da mesma. 

§ 1° Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de 
cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e 
passiva dos interessados perante a sociedade. 
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§ 2° Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se 
da sociedade. 

§ 3° No caso de retirada de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, 
considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se á com base na situação 
patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente, levantado, a data da 
resolução e serão pagos da seguinte forma: 20% (vinte por cento) a vista com um prazo de 
60 (sessenta) dias após o falecimento ou da data retirada da sociedade, e os restantes 80% 
(oitenta por cento) divididos igualmente, em 12 (doze) meses, em notas promissórias 
reajustáveis de acordo com o índice de per inflação oficial, com vencimentos mensais e 
sucessivos, vencendo a primeira parcela em 90 (noventa) dias após o falecimento ou a data 
da retirada da sociedade. 

§ 4° A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da 
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a 
resolução da sociedade. 

CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Cláusula 14°. O exercício social encerrar-se-a em 31 de dezembro de cada ano, ao termino 
de cada exercício social os sócios efetuaram o levantamento dos lucros ou prejuizos 
apurados, podendo ser distribuídos, incorporados ao capital social ou suportados entre os 
sócios. 

Cláusula 15°. A distribuição dos lucros ocorrera na proporção das quotas sociais. 8 14° A 
distribuição dos lucros poderá ocorrer antecipadamente durante o exercício social, 
respeitando a legislação vigente, conforme apuração em balanços intermediários. 8 2° Os 
sócios são obrigados á reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título. 
mesmo aquelas autorizadas no contrato. quando tais lucros ou quantia se distribuírem com 
prejuízo do capital. 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 16°, O administrador e seu sócio declaram não estar impedidos, por lei especial. 
e nem condenados e nem se encontram sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato; ou conta -a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011 do Código Civil). 

Cláusula 17°. Os casos omissos serão tratados pelo que regula a Lei 10.406/92 — Código 
Civil. 

Cláusula 18°. As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de SUZANO/SP, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em contrato em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais. 
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Suzano, 01 de Maio de 2019. 

Jdserpar Fran a Nascimento 

RG. 42.9.15-0 

Marcos Gonçalves Santana 

RG. 24.217.527-2 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de 
acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria 
Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização 
Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada 
tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA - ME tinha posse de um documento com 
as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/07/2019 11:04:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1°  e 2°  
da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa 
SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1295464 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/07/2020 08:43:17 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 64211107190835210838-1 a 64211107190835210838-5 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 
10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
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