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Bom Dia,

A empresa Sieg Apoio Administrativo Eireli - ME, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria,
apresentar um pedido de IMPUGNAÇÃO, ao qual, segue anexo a este e-mail.

A data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico N° 32/2019 está designado para o dia 24 de
Outubro de 2019. Repetindo a regulamentação legal, estabelece o instrumento de convocação do
certame que as impugnações poderão ser apresentadas pelos licitantes até o segundo dia útil
que antecede a abertura da licitação.

Aplicando-se a regra de contagem de prazos enunciada no art. 110 da Lei n°. 8.666/93 vê-

se que o dia da licitação (dia de início) é excluído da contagem do prazo, que tem sua fluêncla,

então, a partir do dia útil anterior, 24 de Outubro de 2019, findando-se no dia 22 de outubro de

2019, que. por ser o dia do término do prazo, nele se Inclui, conforme a lei.

O Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento. No Acórdão n°. 1/2007

(processo TC 014.506/2006-2) o TCU entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em

22/11/2005 (terça-feira) em face de um pregão que se daria em 24/11/2005. Por sua vez, no

Acórdão n°. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2) entendeu o TCU ser tempestiva uma

impugnação apresentada em 27/9/2002 (sexta-feira) contra uma licitação que ocorreria em

1/10/2002 (terça-feira).

Assim, a peça de Impugnação enviada até o dia 22/10/2019, é totalmente tempestiva,

impugnando-se as alegações em contrário.

Certa de Vossa compreensão, agradecemos a atenção dispensada.
Favor acusar o recebimento deste.

Atenciosamente,

Dambros.



Setor Jurídico

íuridico@slea-ad.com.br

(41) 3019-7434
(41) 3019-SIEG
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AO ilustríssimo (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

REF.; PEDIDO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°32/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N° 213/2019

A empresa Síeg Apoio Administrativo LTDA ■ ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na

cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José Merhy, 1266, inscrita no Cadastro Nacional

de Pessoa Jurídica sob o n°. 06.213.683/0001-41, por intermédio do seu representante infra-

assinado, vêm apresentar pedido de

IMPUGNAÇÃO

em foce da constatação de irregularidade que restringe a igualdade e a competitividade no

certame, pelos seguintes fundamentos de foto e de direito:

I - DOS FATOS

Inicialmente, cumpre mencionar que a presente impugnação pretende afastar do presente

procedimento lidtatório, exigências feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que

disciplina o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição

desnecessária do universo de possíveis e capacitados licitontes, obstando o BUSCA DA

CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA para Administração Pública.

O objeto a ser licitado constitui:

"{...) aquisição de conjunto composto de lousos, projetor, mini-pc, rock de parede,
instalação, treinamento e suporte técnico - secretaria municipal de educação. (...)"

Antes de iniciar-se a análise do mérito da IMPUGNAÇÃO, cabe discorrer sobre a

tempestividode do peço que oro se propõe.
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1. A data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico N® 32/2019 está designado poro

o dia 24 de Outubro de 2019. Repetindo o regulamentação legal, estabelece o instrumento de

convocação do certame que os impugnoções poderão ser apresentadas pelos licitontes até o

segundo dia útil que antecede o abertura da licitação.

2. Aplicando-se a regra de contagem de prazos enunciada no art. 110 da Lei n®.

8.666/93 vê-se que o dia da licitação (dia de início) é excluído da contagem do prazo, que tem

sua fluência, então, a partir do dia útil anterior, 24 de Outubro de 2019, findando-se no dia 22 de

outubro de 2019, que, por ser o dia do término do prazo, nele se inclui, conforme a lei.

3. O Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento. No Acórdão n®. 1 /2007

(processo TC 014.506/2006-2) o TCU entendeu ser tempestiva uma impugnaçõo apresentada em

22/11/2005 (terça-feira) em face de um pregão que se daria em 24/11/2005. Por sua vez, no

Acórdão n®. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2) entendeu o TCU ser tempestiva uma

impugnaçõo apresentado em 27/9/2002 (sexta-feira) contra uma licitação que ocorreria em

1/10/2002 (terça-feira).

Assim, a peça de impugnaçõo enviada até o dia 22/10/2019, é totaimente tempestiva,

impugnando-se as alegações em contrário.

ii - DAS RAZÕES DE iMPUGNAÇÃO

Primeiramente o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República dispõe: Art. 37. A

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
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pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à

garantia do cumprimento dos obrigações.

Aprofundando a exigência de uma licitação equitativa, temos o artigo 23°, § 1 °, da Lei n°

8.666/93 prevê:

"As obros, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas

em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente

viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento

dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade,

sem perda da economia de escala".

Nõo bastasse isso, o entendimento dominante do TCU é pela excepcionalidade da

aquisição por lotes, utilizada apenas quando houver divisibilidade do objeto, a fim de se permitir

a ampla participação dos interessados, bem como o efetiva busca peia melhor proposta. É

neste sentido a Súmula n° 247:

"É obrigatória à admissão da adjudicação por item e nõo por preço globai,

nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que nõo haja prejuízo para o

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades

oufônomos, devendo os exigências de habilitação adequar-se a essa

divisibilidade".
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Data venia. está claro que não haverá qualquer prejuízo ò Administração Pública ao se

realizar a divisão dos itens constantes no lote único do Pregão Eletrônico supracitado, seja em

razão do conjunto em si, de sua complexidade, ou por perda de economia de escala.

Isso porque os interessados em apresentar propostas para ambos os produtos poderão

fazê-lo aindo que estejam separados por itens e, caso sejam capazes de oferecer o melhor

preço em ambos os produtos, adjudicá-los.

Por outro lado, será ampliada a participação de empresas interessadas em participar,

especialmente as fabricantes que normalmente são especializadas em apenas uma linha de

produtos, oferecerem suas propostas.

Certamente, as empresas distribuidoras de Lousa Interativa, como é o coso da

Impugnante, apresentarão propostas mais rentáveis ò Administração Pública, haja vista serem

distribuidores oficiais do fabricante, desse modo efetuaram suas ofertas sem qualquer tramitação

que lhe tenha onerado o valor, assim com uma assistência técnica direcionada àquele

equipamento.

Vale apenas ressaltar que estes equipamentos ora licitados funcionam

independentemente, sem qualquer inter-relação. Dessa forma, a necessidade de manutenção

de cada um deles não será afetada em razão do licitação por itens. Isso porque "se" e

"quando" um dos equipamentos apresentarem problema ò empresa contratada para aquele

item será convocada a comparecer para prestar a assistência necessária.

É desnecessário que a empresa tenha ofertado todos os equipamentos, porque todos os

serviços de manutenção, assistência, entre outros já estão incluídos no valor máximo de cada

item. ou seja, nõo serão cobrados ò parte. Logo. não haverá quaisquer encargos poro a

Administração Pública nas visitações que se farão para repor, manusear e corrigir eventuais

falhas de equipamentos. Assim, descartam-se possíveis argumentações a favor dos aquisições

por lotes em razão de uma (inexistente) facilitação da manutenção.
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Por isso preferem-se os aquisições por itens nestes casos. Serio improvável encontrar

empresas suficientes capazes de oferecer propostas vantajosas e tornar o certame competitivo.

Ademais, repete-se: a aquisição por itens é a regra.

Nesse sentido, é visto que o presente certame traz consigo cláusulas que comprometem

a disputa, ressalta-se que a irregularidade objeto da presente impugnação prejudica aqueles

lidtantes que embora tenham totais condições técnicos e legais, não possuem características

exclusivas de um determinado fabricante.

No edital solicita possui uma lousa retrátií de dois módulos:

Louso retilfnea retrátil que possua í,50 metros de altura (mínimo) x 4.80 metros de largura

(mínimo), dividida em 2 (dois) módulos completamente integrados, sendo J módulo

analógico para acoplar a tecnologia (lousa digital) de no mínimo 90 polegadas, com

painel retrátil deslizante que possibilite a integração analógica e digital e possuir sistema

de segurança com fechadura, além de J módulo analógico com superfície para escrita

tradicional verde quadriculada. Os módulos devem ser totalmente integrados tornando-

se uma peça única.

Porém poro uma lousa com no mínimo 1,50 metros de altura e 4,80 metros de largura

geralmente são íousas de 03 módulos.

Solicitamos que seja reavaliado os dimensões do lousa, visto que paro uma lousa com

essas dimensões, de quase 5 metros de largura, geralmente são para lousas de 03 módulos e não

de apenas 02 módulos, aonde apenas um fabricante possui este tipo de lousa em 02 módulos,

sendo assim o processo licitotório irá contra os princípios do isonomio e competitividade.

No edital solicita possuir chassi estrutura em perfis tubulares, segundo a norma ABNT, com

revestimento, acabamento e resinas automotivas:
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Chassi Estruturado em perfis tubulares, obedecendo a norma da ABNT NBR 6591:2008;

proteção contra oxidação de todas as partes metálicas.

Revestimento protetivo e acabamento executado por aplicação de pigmentos e resinas

automotiva.

Porém o principal foco deveria ser o uso e aplicação da lousa retrátil e lousa interativa e

não o acabamento da lateral da lousa, onde não ira interaferir no uso do lousa.

Essas descrições são de modelos pré definidos do órgão, a fim de apenas restringir os

modelos de outros fabricantes.

Solicitamos assim que sejam igualmente aceitas lousas que possuem os cantos das lousas

arredondados, para proteção do usuário e evitar acidentes. Visto que as exigências do órgão

referente a tal descrição se deve com o objetivo de restringir os modelos de outros fabricantes a

participar. Focando em características desnecessárias do acabamento da lousa, onde não ira

interferir e nem influenciar no uso da lousa.

O edital novamente faz uma serie de exigências direcionadas para o fabricante

MovPlan, vejamos:

Co/unas Laterais configuradas por umo base de apoio com esfrufura bo/eada e

curvafura acentuada de forma que contribua para evitar acidentes em partes ponte

agudas, com acabamento na cor cinza preferencialmente, e sua profundidade deverá

ser suficiente para instalação do "mini PC" de forma "embutida" e demais equ/pamenfos

(sistema de som e /ousa interativa).

O Edital faz uma serie de exigências sobre o acabamento externo da lousa, de um

produto pré-definido pelo órgão, onde essas exigências possui um único fim de restringir os

modelos de outros fabricantes.

Essas descrições, não ira influenciar no uso do lousa, onde deveria ser o foco desse edital.
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Onde essas descrições, são característicos da lousa da fabricante Movplan, onde possui

colunas laterais, configuradas por uma base de apoio com estrutura boleada.

Como na imagem abaixo.

https://movplan.com.br/prQdutos/lousas-escolares-auadriline/lousa-escolar-auadrlline-

ponoromica/

©MOVPLflN -ÍICJOUAL» 0RO0ÜTO5- soticrrt OOÇàUfMTO R.OC- fMlCCUtOXO -SllCOOTt.

Requeremos que seja retirada a exigência de possuir colunas lateral, configuradas por

uma base de apoio com estrutura boleada, e curvatura acentuada, onde essas descrições são

do lousa da fabricante MovPlan.

Onde essa exigência possui um único fim de restringir os outros fabricantes.

No edital possui exigências tão restritas para o acabamento da lousa, porém para o

softv^are, onde deveria ser o foco, possui pouca exigência, principalmente referente a

compatibilidade do sistema operacional. Onde no edital exige compatibilidade apenas com o

sistema operacional Windows:
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Deve ser compatível com sistema operacional Windows, incluindo Windows 7.

Deve ser compatível com plataforma Windows (Vista, 7,8e 10)

O editai exige compatibilidade apenas com o sistema operacional Windows, onde para

não deixar o uso da lousa restrito apenas para um sistema, deveria possuir a exigência de

compatibilidade com pelo menos o sistema operacional Linux também, onde o MEC recomenda

o uso desse sistema devido a facilidade e simplicidade para o usuário.

O editai faz tantas exigências desnecessárias para direcionar o certame para o

fabricante que lhe agrada, que deixa de solicitar configurações necessárias, como solicitar que

a lousa seja compatível com MAC. Linux e android. lembramos que android é o sistema

operacional de que mais cresce no mundo.

Sendo assim, solicitamos que seja aceito na lousa todos os seguintes sistemas

operacionais: Linux, Mac, Android e Windows.

No edital solicita apresentar pelo menos dois tipos diferentes de canetas, porém qual a

intenção do órgão ao solicitar essa exigência.

Visto que na descrição deveria focar no uso. onde uma caneta devera ser para tal uso e

a outra para tal, diferenciando o modelo delas de acordo com o uso.

Com o órgão solicitando essa descrição de modo vago assim, dar-se a impressão de

que o órgão esta focando apenas o estético da lousa. e não no usuário, como citando

anteriormente.

Vejamos agora as configurações do MINI - PC:

Características técnicas mínimas:

□ Processador: Intel Duoi-Core 2.16ghz (mínimo)

R. JOSÉ MERHY 1266-82560-440 | CURITIBA- PR } +55 41 3019-7434| JURtOlCO(3lSIEG-AD.COM.BR | WWW.5IEG-AD.C0M.BR



APOIO ADMINISTRATIVO

Modelo do Processador: OnBoord Intei Celeron N2830 Dual-Core Chipset: InfeI Bay

Trail M

Memória Ram: 4gb Ddr3 J333mhz

Hd: Itb

Memória De Vídeo (Gráfico): Intei HdGraphics

Conexões Traseiras: Hdmi, Usb. Áudio In, Áudio Ou/, Lan, Vga, Antena Wi-Fi.

Mouse e Teclado: Sem Fio

Sistema Operacional: Windows 10, incluso e licenciado

Deverão acompanhar o produto: Manual, Cd de Drivers, Cabo De Aiimentaçõo

Voitagem: Bi-Volf (Automático)

Garantia: 2 anos on site.

O Edital solicita uma marca registrada em seu descritivo, o correto serio que a

especificação pudesse ampliar a disputa, tornando a aquisição benéfica ao erário publico,

afinal, não há motivos para se restringir a uma única marca (Intei), visto que solicitar uma marca

vai totalmente contra os entendimentos do TCU, assim como os princípios licitatórios.

III - DAS RAZÕES LEGAIS

De acordo com o § T, inciso I, do art. 3, da Lei n° 8666/93, é vedado aos agentes públicos:

I ■ admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulos ou

condições aue comprometam, restriniam ou frustrem o seu caráter

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão do

naturalidade, da sede ou domicílio dos licHontes ou de qualquer outra

circunstância impertinente ou Irrelevante para o específico obieto do

contrato

Nesta seara, caso não seja aceito nosso entendimento, cumpre destacar que aludido

especificação viola o principio da igualdade previsto no Art. 3®, do Lei 8.666/93.
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IV- REQUERIMENTO

Em síntese, requer que sejam analisados os pontos detalhados nesta Impugnação, com a

correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que

macule todo o procedimento que se iniciará.

Tendo em vista que a sessão pública está designada para 24/10/2019 requeremos, que

seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adÍando-se a referida sessão para data

posterior à solução dos problemas ora apontados.

Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual do artigo 4.° da lei n® 10.520/2002 ser

considerado inválido, considerados os equívocos no edital ora apontados, com desperdício da

atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de

habilitação.

Requer, caso não corrigido o edital nos pontos oro invocados, seja mantida a irresignação

da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para

tanto.

Requeremos que em caso de negativa, a presente Impugnação seja levada para a

autoridade superior competente.

Pelo que PEDE DEFERIMENTO,

Curitiba. 22 de Outubro de 2019.

LUIZ FERNANDO DE Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO DE OLIVEIRA:79232329972

OLIVEIRA:79232329972 Dados: 2019.10.22 09:54:00 -03'00'

SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

CPF: 792.323.299-72
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ n° 06.213.683/0001-41

NIRE: 4160043401-3

LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 26/10/1973, inscrito

no CPF/MF sob n° 792.323.299-72, portador da carteira de identidade RG n" 5.673.153-9

SESP/PR e CNH n" 02210353692 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Máximo João Kopp,

346, Apto. 010, BL. B, Térreo, Santa Cândida, Curitiba/PR, CEP: 82.630.492, titular de uma EIRELI

(Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), que gira sob a denominação de SIEG -

APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI -ME, com sede na Rua José Merhy, 1266, Boa Vista, Curitiba/PR,

CEP; 82560-440, inscrita no CNPJ/MF sob n" 06.213.683/0001-41, registrada na Junta Comercial

do Paraná sob n' 4160043401-3 em 15/04/2004, resolve proceder à terceira alteração

contratual, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO SOCIAL - O objeto social que era: Serviços combinados de

escritório e apoio administrativo; prestação de serviço a empresas; preparação de documentos,

serviços especializados de apoio administrativo; atividades de intermediação e agenciamento de

serviços e negócios; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da

Informação para instalação e treinamento de equipamentos de informática; desenvolvimento e

licenciamento de programas de computador customizáveis e não customízáveis; comércio

varejista especializado de equipamento e suprimento de informática; desenvolvimento de

programas de computador sob encomenda. Passa a ser; Serviços combinados de escritório e

apoio administrativo; prestação de serviço a empresas; preparação de documentos, serviços

especializados de apoio administrativo; atividades de Intermediação e agenciamento de serviços

e negócios; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação para

Instalação e treinamento de equipamentos de informática; desenvolvimento e licenciamento de

programas de computador customizáveis e não customizáveis; comércio varejista especializado

de equipamento e suprimento de informática; desenvolvimento de programas de computador

sob encomenda; Locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original não

modificadas expressamente por este instrumento.

CLÃUSULA TERCEIRA - Em virtude das alterações havidas, fica o presente Contrato Social

vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente

Instrumento de alteração contratual.

SIEG - APOIO ADMINISTRATIVO EIREU ME

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
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SIEG - APOIO ADMINISTRATIVO EIREU - ME

TERCEIRA ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ n" 06.213.583/0001-41

NIRE: 4160043401-3

LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 26/10/1973, inscrito

no CPF/MF sob n° 792.323.299-72, portador da carteira de identidade RG n" 5.673.153-9

SESP/PR e CNH n' 02210353692 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Máximo João Kopp,

346, Apto. 010, BL. B, Térreo, Santa Cândida, Curitiba/PR, CEP: 82.630.492 , titular de uma EIRELI

(Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), que gira sob a denominação de SIEG -

APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI -ME, com sede na Rua José Merhy, 1266, Boa Vista, Curitiba/PR,

CEP: 82560-440, inscrita no CNPJ/MF sob n' 06.213.683/0001-41, registrada na Junta Comercial

do Paraná sob n* 4160043401-3 em 15/04/2004, resolve proceder à terceira alteração

contratual, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO - A empresa gira sob o nome
empresarial de SIEG - APOIO ADMINISTRATIVO EIREU ME, com sede na Rua José Merhy, 1266,

Boa Vista, Curitiba/PR, CEP: 82560-440.

CLÁUSULA SEGUNDA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE - A
empresa iniciou suas atividades em 03/05/2004 e seu prazo de duração é por tempo

Indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força
maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada

para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS - A EIRELI poderá a qualquer tempo,
abrir ou fechar filiai ou outra dependência, mediante a liberação assinada pelo titular.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL - A empresa terá por objeto a exploração no ramo de:
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; prestação de serviço a empresas;

preparação de documentos, serviços especializados de apoio administrativo; atividades de

intermediação e agenciamento de serviços e negócios; suporte técnico, manutenção e outros

serviços em tecnologia da informação para instalação e treinamento de equipamentos de

informática; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e

não customizáveis; comércio varejista especializado de equipamento e suprimento de

informática; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Locação de

automóveis sem condutor.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL - O capital social que é de RS 88.000,00 (oitenta e oito
mil reais), dividido em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada

uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, distribuídas da seguinte forma:

NOME Í2èl Quotas Valor RS

LUIZ FERNANDO DE OUVEIRA 100.000 88.000 88.000,00
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SIEG - APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ n' 06.213.683/0001-41

NiRE: 4160043401-3

TOTAL 100.000 88.000 88.000,00

CLÃUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO TITULAR - A responsabilidade do titular é restrita
ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÃUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO - A empresa será administrada pelo titular, LUIZ
FERNANDO DE OLIVEIRA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e
passiva, judiciai e extrajudicial, desta EIRELI.

§1° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome
da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que
poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser prazo
indeterminado.

§2* • Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art. 1.061 da lei
n' 10.406/2002.

CLÃUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos
de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÃUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL - Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

CLÃUSULA DÉCIMA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO - Falecendo OU interditado o titular da
EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se
resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA DE PRO-LABORE - O empresário poderá fixar uma
retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECURAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O administrador
declara, 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 efeitos dela, a pena
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SIEG - APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ n" 06.213.683/0001-41

NtRE: 4160043401-3

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 p

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DéCIMA TERCEIRA - DO ENQUADRAMENTO - Declara sob as penas da Lei, que se
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar ns. 123, de

14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO - Fica eleito o foro de Curltíba/PR, para resolver
quaisquer litígios oriundos do presente ato constitutivo de EIRELI.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina, o presente instrumento particular de

ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) via,

obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

CuritIba/PR, 14 de novembro de 2018
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