
De: contatoQWilumiterra.com.br
Enviado em: quarta-feira, 11 de maio de 2022 18:50

Para: licitacaoQnovohorizonte.sp.gov.br
Assunto: Solicitação de Impugnação de Edital - Concorrência 003/2022

Anexos: Impugnação - Ilumiterra x Novo Horizonte.pdf, 10

“Alt Contratual Consolidada Ilumiterra 2021nov0S.pdf; Doc AlexCart. Dig.pdf

Prezados(as), bom dia.

Considerando o "mundo digital" em que vivemos atualmente;

Considerando que nossa documentação é autenticada por cartório digital;

Considerando que nossa documentação é assinada digitalmente;

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.035. 581/0001-10,
vem pelo presente, encaminhar solicitação de impugnação de Edital, para análise.

Gentileza acusar o recebimento do mesmo.

Desde já, agradecemos a atenção.

127) 3086-0805
CNPJ: 05.035.581/0001.18

CORETRUÇÕES E MoNTAGENS LIDA É Jardim Limoeiro - Serra/ES



ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE — SÃO PAULO

Edital de Licitação — Concorrência 003/2022

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.-ME, pessoa

jurídica de direito privado, estabelecida à Av. Des. Mario da Silva Nunes, 717, Cond. Viliaggio

Limoeiro, Torre Norte, Sala 215, Jardim Limoeiro, Serra/ES, inscrita no CNPJ sob o nº

05.035.581/0001-10, através de seu representante legal, vem perante V. Ilma., o Sr. Presidente

da CPL, para apresentar a presente

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2022

com fundamento no 8 2º do artigo 41 da Lei 8.566/93, aduzindo para tanto o seguinte:

DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

O Art. 41 da Lei de Licitações prevê a possibilidade de interposição de

impugnação ao edital:

Artigo 41

5 1º: Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
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devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 três dias úteis,

sem prejuízo da faculdade prevista no 8 1º do art. 113.

5 2º; Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a

Administração o licitante que nãoofizer até o segundo dia útil que anteceder a

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes

com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de

leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em quetal
comunicação não terá efeito de recurso.

O Edital conta, em seu item 27.9:

27.9. Decairá do direito de impugnar o presente EDITAL perante a Administração o

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos

envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciarem o EDITAL,

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

E sendo a ora Impugnante parte legítima para o ato, como também o pratica

tempestivamente em razão de seu envio dentro do prazo estabelecido, cabível é a presente

IMPUGNAÇÃO como então apresentada.

De toda sorte, é poder-dever do Administrador Público conhecer e rever, de

ofício, aqueles atos administrativos que afrontem a legislação pátria, eis que a existência de

ilegalidades nestes atos, caso não sejam sanadas em tempo hábil, fatalmente ensejarão no

fracasso do certame licitatório, seja por macular todas suas fases sucessivas, seja por eivar O

próprio contrato dela decorrente de nulidade, causando enormes prejuízos à Administração

Pública, o que não é admissível.

Portanto, a presente impugnação deverá ser recebida pela Comissão

Permanente de Licitação para que, na forma da lei, seja admitida, processada e, ao final, julgada

procedente, nos termos da pretensão, o que desde já formula por requerimento.

FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS

01 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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A empresa Impugnante almeja participar da Concorrência nº 003/2022, a ser

realizada por essa Prefeitura Municipal é que possui como objeto a CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA TECNOLOGIA

CONVENCIONAL POR LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE

NOVO HORIZONTE, conforme Edital e Anexos.

Após análise da exigência de qualificação técnica, verificamos que as

exigências necessitam ser revistas, por se tratar de exigência iníqua ao cumprimento o objeto

licitado.

Isso porque, consta no item supramencionado que, para habilitação, as

licitantes deverão comprovar:

b) Comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível em características, quantidades e prazos com O objeto da Licitação,

igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), nos termos da SÚMULA Nº. 24, do

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fornecido por Pessoas

Jurídicas de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado na entidade

profissional competente (CREA/CAU).

Todavia, para que a adminisiração estipule determinada exigência em relação

à capacitação técnica das empresas licitantes, é necessário que as características e/ou parcelas

sejam, efetivamente, de relevância técnica e de valor significativo, em atendimento ao disposto, no

art. 30, 8 1º, |, da Lei nº 8.666/1998.

No caso em análise, a exigência equivocada de comprovação da experiência

na instalação de luminária LED frustra o caráter competitivo do certame, eis que contraria a
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legislação de regência das licitações, eliminando do ceriame várias empresas interessadas e que

possuem qualificação técnica.

Isso porque “Luminária LED” é, na verdade, nada mais que um tipo diferente

de “Iuminária”, cujo procedimento para instalação é o mesmo que qualquer outro.

Dessa forma, se uma empresa detém qualificação técnica para instalação de

“luminária”, decerto que também está qualificada para instalação de “luminária de tecnologia LED”,

uma vez que o procedimento de instalação é similar, tanto na luminária com tecnologia LED ou não.

Nesse ínterim, ao inserir cláusula que exige a comprovação da experiência em

instalação de um serviço específico, cujo procedimento, sabe-se, é o mesmo utilizado para

equipamentos do mesmo gênero, a Administração está, em verdade, RESTRINGINDO O

CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME, contrariando toda a normativa vigente acerca da

exigência de qualificação técnica.

No caso em apreço, além da vedação contida no inciso Ido $ 1º do art. 3º da Lei

de Licitações, o $ 3º do art. 30 do mesmo diploma legal, dispõe que: “Será sempre admitida a

comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares

de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”.

O serviço de “instalação de luminária” é notadamente similar ao serviço de

“instalação de luminária LED”, sendo, portanto, indevida a restrição contida na exigência de

qualificação técnica do edital, razão pela qual deve ser suprimida a especialização “LED”, para a

comprovação de habilitação técnica referente à instalação de iluminação pública.

Com isso, se conclui que essa exigência técnica afasta da Licitação os

princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Ampla Competição e da Supremacia do

Interesse Público, e deixando de estar alicerçado sobre a forte coluna do que dispõe o Arí. 3º da

Lei Federal nº 8.666/95, que trata da seleção da proposta mais vantajosa para o poder público.

CNPJ: 05.035.581/0001-10 Insc. Estadual: 082.153,92-2

Av, Des. Mario da Silva Nunes, 717, Villaggio Limoeiro, Torre Norte, Sala 215, Serra/ES — 29.164-044
Tel: (27) 3086-0805 / E-mail: contato G)ilumiterra.com.br



Ressalte-se, ainda, que os atos praticados pela Administração Pública em seus

procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da isonomia e da

legalidade, em consonância com o disposto no Art. 3º da Lei nº 8.666/93:

Art 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Importante salientar que a finalidade do procedimento licitatório não é revelar

aquele particular que cumpre melhor toda e qualquer exigência fixada pela Administração no

instrumento convocatório, mas sim selecionar a melhor proposta entre aquelas apresentadas em

condições de igualdade.

E é exatamente nesse sentido que preleciona o saudoso professor Hely Lopes

Meirelles, em suas lições sempre atuais:

«A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve ser
substancial e lesiva à administração ou aos outros licitantes, pois um simples

lapso de redação ou uma falha inócua na interpretação do edital não deve

propiciar a rejeição sumária da oferta. Aplica-se, aqui, a regra universal “utili per
inutile non vit atur, que o Direito francês resumiu no 'pas de nullité sans grier.

Melhor que se aprecie uma proposta sofrive! na apresentação, mas vantajosa

no conteúdo, do que desclassificá-la por um rigorosismo forma! e um

inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação” (cf. Licitação e Contrato

Administrativo, 11º ed., Malheiros, 1997, p. 124).

Ademais dessa preciosa citação, é mister salientar que eventual esteio do

entendimento supra mencionado, não autoriza a Administração Pública a utilizar, mesmo que

indiretamente, de critérios que venham a suprimir o princípio da igualdade entre os licitantes, em

razão da vedação expressa contida no 8 1º do Art. 44 da Lei 8.666/93, como segue em transcrição:

Art. 44, No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os

critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar

as normaseprincípios estabelecidos por esta Lei.
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S 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento. critério ou fator sigiloso,

secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o

princípio da igualdade entre os licitantes.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto acima, este licitante requer:

a) O conhecimento da presente impugnação;

b) Seja julgada totalmente procedente para que sejam revistas e retiradas

as exigências já mencionadas;

c) Depois de retificado o Edital, seja dado prosseguimento ao procedimento

licitatório.

Tudo na forma do que aqui restou exaustivamente demonstrado, confiando

a Impugnante na certeza do cumprimento da mais lídima justiça e com o fito de retornara disputa

para os princípios que a norteiam, permitindo-se a justa participação de todos os interessados,

especialmente no que se refere à ora Impugnante.

Nestes termos,

Pede deferimento.

De Serra/ES para Belo Novo Horizonte/SP, 11 de maio de 2022.

ALEX CORREA É Assinado de forma digital por
4 ALEX CORREA

LOUREIRO:0845541/  LREROOBASS41 1708

1708 fr Dadós: 2022.05.11 18:48:24 -03'00'
o

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
Impugnante
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10º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
“ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA”

CNPJ: 05.035.581/0001-10 Insc. Estadual: 082.153.92-2
Insc. Municipal 242.080-P. M. Serra — ES NIRC: 32.201.017.225 de 06/05/2002

JOMAR ROSSMANN DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Luiz Lopes da

Silva é Érica Amélia Rossmann da Silva, residente e domiciliado à Avn, Professor Fernando

Duarte Rabelo, Nº. 1195 — Maria Ortiz — Vitoria — ES — CEP 29070-440, inscrito no CPF sob o

Nº. 862.677.877-58 e RG. Nº. 1.203,219-SPTC/DI-ES, expedida em 28/1 0/1998, nascido aos
10 de janeiro de 1977, Natural de Vitória - ES, O ..emecenererererererererarmeaneoserareareraceceneecataeres ;

ALEX CORREA LOUREIRO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de

bens, empresário, filho de Joaquim Bastos Loureiro e Margarida Correa Loureiro, residente e
domiciliado à Rua Primeiro de Maio, Nº. 154 — São José — Vitória — ES — CEP 29031-811,

inscrito no CPF sob o Nº. 084.554.117-08 e RG. Nº. 1.615.007-SPTC/DI--ES, expedida em

29/02/2008, nascido aos 29 de abril de 1980, Natural de Vitória — ES, ......isereremeeeememeranta ;

ÚNICOS sócios que compõem a empresa “ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E

MONTAGENS LTDA”, que adota o nome fantasia de “ILUMITERRA”, pessoa jurídica de direito

privado, Sociedade Empresaria Limitada, com sede á Avenida Desembargador Mario da Silva

Nunes, Nº. 717 — Bloco VII — Condomínio Villaggio Limoeiro — Torre C2 — Sala 215 — Jardim

Limoeiro - Serta — ES — CEP 29164-044 e foro na Comarca de Serra - ES, inscrita no CNPJ

sob o Nº. 05.035.581-0001-10, Insc. Estadual Nº. 082.153.92-2, Insc. Municipal Nº. 242.080-P.

M. Serra - ES, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o

Nº. 32.201.017.225 em sessão de 06/05/2002, 18. Alt. Contratual Sob Nº, 040552748 em

sessão de 09/07/2004, Enquadramento de ME sob Nº. 040615634 em sessão de 26/07/2004,

28, Alt. Contratual Sob Nº. 20070230234 em sessão de 12/04/2007, 32. Alt. Contratual Sob Nº.

20071161805 em sessão de 20/12/2007, 42. Alt. Contratual Sob Nº. 20100376690 em sessão
de 23/04/2010, 5º. Alt. Contratual Sob Nº. 20110855221 em sessão de 23/08/2011, 6º. Alt.

Contratual Sob Nº. 20111139350 em sessão de 29/11/2011, Reenquadramento de ME para
EPP sob Nº. 20130799971 em sessão de 22/08/2013, 72. Alt. Contratual Sob Nº. 20182064247

em sessão de 05/06/2018, 8º. Alt. Contratual Sob Nº. 20192318838 em sessão de 11/07/2019

e 98 Alt. Contratual Sob Nº. 20201120305 em sessão de 22/12/2020, RESOLVEM
registrar o presente Instrumento de Aiteração e Consolidação Contratual, sob as cláusulas e

condições que se seguem:

Cláusula Primeira,
Do Objeto Social:
A sociedade passa neste ato a ter por objeto social as atividades de (42219/02)

subestações, linhas e redes elétricas: construção, montagem, manutenção e projetos de

subestações, linhas e redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, planejamento,
consultoria, cadastros, levantamentos topográficos e atualização de sistemas elétricos;

(42219/04), (42219/05) estações, linhas e redes telefônicas: construção, montagem,

manutençãoeprojetos de estações, linhas e redes de transmissão e telefônicas, planejamento,
consultoria, levantamentos topográficos e atualização de sistemas telefônicos; (41204/00),

(42111/01) construção civil: consirução e manutenção de estradas de rodagem,

pavimentação em geral, montagens industriais e similares, fiscalização e construção de

edifícios, captação e distribuição de água e demais atividades da indústria da construção civil;

construção mecânica: construção, montagem, manutenção, projeto e consultoria de sistemas
mecânicos e arco, treliças, pilares, contraventamentos, insertos metálicos, chumbadores para

fixação, grades de proteção, corrimão, portas e portões, obras complementares de engenharia
e atividades correlatas: (77195/99) locação: locação de máquinas, equipamentos e veículos,

EQ E pinAniEs
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com ou sem operador, piloto, maquinista ou motorista, compreendendo como veículos

caminhões de qualquer natureza, automóveis, motocicletas, tratores, barcos, isto é, todo e

qualquer meio de transportes existentes que auxilia, promove ou conduz por vias terrestres,
marítimas ou aéreas, sendo motorizado ou não, locação de automóveis sem motorista OU

condutor, serviços de entrega rápida; (43215/00) instalação e manutenção Elétrica;

(42111/02) pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; (42219/03)

manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; (42138/00) obras de urbanização

de ruas, praças e calçadas; (43291/04) montagem e instalação de sistemas: montagem e

instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porios e

aeroportos; (9603301) gestão e manutenção de cemitérios;

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte
redação:

Cláusula Primeira,
Do Nome Comercial, Nome fantasia, Sede e Foro: .
A Sociedade gira sob a Denominação Social de “ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E

MONTAGENS LTDA”, com nome fantasia de “ILUMITERRA”, com sede à Avenida

Desembargador Mario da Silva Nunes, Nº. 717 — Bloco VI! - Condomínio Viliaggio Limoeiro —

Torre C2 — Sala 215 — Jardim Limoeiro - Serra — ES - CEP 29164-044 e foro na Comarca de

Serra - ES;

Cláusula Segunda,
Do Objeto Social:

A sociedade item por objeto social as atividades de (42219/02) subestações, linhas e redes
elétricas: construção, montagem, manutenção e projetos de subestações, linhas e redes de

transmissão e distribuição de energia elétrica, planejamento, consultoria, cadastros,

levantamentos topográficos e atualização de sistemas elétricos; (42219/04), (42219/05)

estações, linhas e redes telefônicas; construção, montagem, manutenção e projetos de

estações, linhas e redes de transmissão e telefônicas, planejamento, consultoria,

levantamentos topográficos e atualização de sistemas telefônicos; (41204/00), (42111/01)

construção civil; consirução e manutenção de estradas de rodagem, pavimentação em geral,

montagens industriais e similares, fiscalização e construção de edifícios, captação e

distribuição de água e demais atividades da indústria da construção civil; construção
mecânica: construção, montagem, manutenção, projeto e consultoria de sistemas mecânicos e

arco, treliças, pilares, contraventamentos, inserios metálicos, chumbadores para fixação,

grades de proteção, corrimão, portas e portões, obras complementares de engenharia e

atividades correlatas: (77195/99) locação: locação de máquinas, equipamentos e veículos,

com ou sem operador, piloto, maquinista ou motorista, compreendendo como veículos

caminhões de qualquer natureza, automóveis, motocicletas, tratores, barcos, isto é, todo e

qualquer meio de transportes existentes que auxilia, promove ou conduz por vias terrestres,

marítimas ou aéreas, sendo motorizado ou não, locação de automóveis sem motorista ou

condutor, serviços de entrega rápida; (43215/00) instalação e manutenção Elétrica;

(42111/02) pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; (42219/03)

manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; (42138/00) obras de urbanização
de ruas, pragas e calçadas; (43291/04) montagem e instalação de sistemas: montagem e

instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

aeroportos; (9603301) gestão e manutenção de cemitérios;

Cláusula Terceira,
Do Capital Social:
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O Capital Social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 100 (cem)

cotas, no valor unitário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), subscrito pelos sócios e integralizado

anteriormente em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os mesmos.

eso

Cláusula Quarta:
Da Administração e Uso do Nome Comercial:
A Administração da Sociedade e o uso do Nome Comercial será(ão) exercida(s) por

ambos os sócios, separadamente, que incumbir-se-(aja de todas as operações e

representará(ão) a Sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial, fazendo uso da

Denominação Social exclusivamente em negócios pertinentes aos fins da sociedade, sendo
vedado o seu uso para outrosfins, inclusive aval;

Cláusula Quinta:
Do Inicio das Atividades, Prazo de Duração e Das Filiais:

“A atividade tem início em 06 de maio de 2002 e o prazo de duração da Sociedade, será

por tempo indeterminado, podendo a mesma abrir filiais ou escritórios de representação em

qualquer parte do território nacional ou fora dele, desde que para isso se organizem,

obedecendo às disposições legais vigentes à época;

Cláusula Sexta:
Da Responsabilidade Individual:
A responsabilidade de cada sócio é resirita ao valor de suas cotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do Capital Social;
$ 1º. As cotas do Capital Social da Sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas

ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preços

e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista

pretender cederas que possui;
$ 2º. Os Sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais;

Cláusula Sétima:
Da Declaração de Desimpedimento:
Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer

administração ou gerência da sociedade por Lei especial ou em virtude de condenação criminal

ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede ainda que temporariamente O

acesso a cargo público ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a economia popular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade;

Cláusula Oitava:
Da Dissolução da Sociedade:
Ocorrendo o falecimento ou interdição de quaisquer dos Sócios, a sociedade não se

dissolverá e ou será extinta, cabendo ao sócio remanescente, determinar o levantamento de

balanço na data do falecimento ocorrido ou os herdeiros do pré-morto, deverão em 90

(noventa) dias da data do balanço especial, manifestar(em) sua(s) vontade(s) de ser(em) ou

não ingressado(s) à mesma Sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do
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pré-morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial, em 12

(doze) prestações iguais e sucessivas, atualizados pelo índice aplicado às cadernetas de

poupança, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial;

$ 1º. Em caso de dissolução será procedida a devida liquidação e o patrimônio será
dividido entre os sócios proporcionalmente as cotas de capital.

8 2º. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que à sociedade se
resolva em relação a seu sócio (Arts. 1028 e 1031, CC/2002);

8 9º. É admissível a exclusão de sócio, desde que por justa causa, considerando-se
como tal uma ou mais entre as seguintes hipóteses: falta grave no cumprimento de suas
obrigações, incapacidade superveniente, declaração de falência do sócio ou que tenha suas

quotas liquidadas por credor em processo de execução

Cláusula Nona:
Do Término do Exercício Social:
O Exercício Social coihcidirá com o ano civil findando, portanto em 31 de dezembro de

cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros

assim como as perdasdistribuídas ou suportadas pelos sócios, na proporção de suas cotas de

Capital Social;
g 1º. A critério dos Sócios e no atendimento dos interesses da própria Sociedade, o total

ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de lucros, no critério

estabelecido pela Lei 6.404/76, ou então permanecer em lucros acumulados para futura

destinação;
g 2º, No caso de algum dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar ao

outro por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão
reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula Oitava deste instrumento;

$ 3º. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão

em reuniões, sobre as cofitas e designarão administradores quando for o caso. (arts 1072,

cc/2002);

Cláusula Décima:
Da Retirada "Pró-Labore”:
O(s) Sócio(s) no exercício da administração da Sociedade terá(ão) direito a uma retirada

a título de "Pró-labore" em valor a ser fixado, em janeiro de cada ano e vigência para todo o

exercício, respeitadas as limitações vigentes;

Cláusula Décima Primeira:
Da Prestação de Contas:
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es)

prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,

do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na

proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados;

Cláusula Décima Segunda:
Das Deliberações e Designação de Administradores:
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre

as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

Cláusula Décima Terceira:
Dos Demais Casos:
Os casos omissos ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente Contrato

serão supridas ou resolvidas com base na Lei das S/A, e noutras disposições legais que forem

aplicáveis, ficando desde logo eleito o Foro da Comarca de Serra, neste Estado, para dirimir
a SEE

- -
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quaisquer litígios entre as partes contratantes, decorrentes de ações fundadas neste contrato,

renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja;

E, por estarem justos e contratados, em tudo quanto neste instrumento particular foi

lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contraio e mandaram imprimir, por processo
eletrônico de processamento de dados, em via Única, destinando a registro e arquivamento na

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Serra- Espírito Santo, 01 de novembro de 2021.

Jomar Rossmannda Silva Alex Correa Loureiro
Assinado digitalmente Assinado digitalmente
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