
 

Página 1 de 7 
 

À ILUSTRE SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2022 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES 

 

 

 

 

 

 

 

ECO SUL USINA DE RECICLAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.380.388/0001-36, sediada na 

Rua Rui Barbosa, nº 35, Sala 02, Itaipava, Município de Itapemirim-

ES, CEP: 29.330-000, com endereço eletrônico 

contato@ecosulrecicla.com.br, e telefone de contato (28) 99988-

4605, neste ato representada por PAULO BARRETO SOARES, brasileiro, 

casado, empresário, portador do RG de nº 1.2388.462 – SPTC/ES, 

inscrito no CPF sob o nº 046.660.657-50, residente e domiciliado 

na Rua Leopoldino Fernandes da Rocha, nº 130, Distrito de Itaipava, 

Município de Itapemirim/ES, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41, §1º, da Lei Federal nº 

8.666/1993, apresentar 
 

 

IMPUGNAÇÃO 

Com pedido de esclarecimentos 

 

 

em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 0039/2022 cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada nos serviços de 

destinação final de resíduos de construção civil e demolição 

(CLASSE II B) e resíduos volumosos não perigosos (CLASSE II A – 

bagulhos, podas cocos, restos de capina e afins, exceto resíduos 

domiciliares). 

 

 

1. DOS FATOS 
 

 

Foi disponibilizado no sítio eletrônico do Município de 

Piúma/ES o Edital de Pregão Eletrônico nº 0039/2022, cujo objeto 

acima já descriminado visa à contratação de empresa para destinação 

de resíduos. 

 

 

No entanto, o edital é passível de impugnação, vez que 

restringe a participação de empresas que contenham somente 

certificado no CREA, afronta a razoabilidade e se omite quanto ao 

prazo de declaração de vencedor. 

 

 

Dito isto, no uso dos direitos conferidos no edital, através 

da Cláusula 3, itens 3.1. e 3.5, a Impugnante vem apresentar seus 
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argumentos visando à nulidade parcial do edital licitatório, bem 

como sejam esclarecidas suas dúvidas. 

 

 

2. DAS RAZÕES PARA IMPGUNAÇÃO 

 

 

2.1 LIMITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO 

 

 

A Lei Federal nº 8.666/1993 é clara que ao vedar a inclusão 

de cláusulas que restrinjam o caráter competitivo do certame: 

 

 

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.    
§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos 
de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;   

 

 

Essa restrição é respaldada, principalmente, no princípio da 

isonomia, previsto no caput do artigo, ao passo que os licitantes 

são iguais perante à lei e não podem ser tratados com 

discriminação, por exemplo, ter cláusula que favoreça uns e 

restrinja outros. 

 

 

Tal ocorrência somente é permitida em situações expressamente 

previstas em lei, o que não vemos no presente edital. 

 

 

Não é demais ressaltar que vários são os julgados do Tribunal 

de Contas da União que tratam sobre a restrição indevida no 

certame: 

 

 

São cláusulas potencialmente restritivas à competitividade das licitações: (a) a exigência de 
que visita técnica, quando necessária, seja realizada exclusivamente por engenheiro/arquiteto 
ou técnico em edificações; (b) a proibição de comprovação de vínculo entre a empresa licitante 
e o profissional por meio da apresentação de contrato de prestação de serviços; e (c) a 
comprovação de que haja engenheiro civil ou arquiteto no quadro permanente da empresa e 
que os atestados de capacidade técnica sejam apresentados em nome deste profissional. 
(Acórdão 373/2015 – Plenário; relator: Weder de Oliveira). 
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Caracteriza restrição à competitividade da licitação a exigência, como critério de habilitação, 
de atestado de qualificação técnica comprovante experiência em tipologia específica de 
serviço, salvo se imprescindível à certeza da boa execução do objeto e desde que devidamente 
fundamentada no processo licitatório. (Acórdão 1567/2018 – Plenário; Relator: Augusto 
Nardes. 

 

 

No caso presente vemos, infelizmente, duas situações 

envolvendo o responsável técnico que restringe a participação de 

outras empresas no certame: exigência de registro somente no CREA 

e a destinação final de resíduos Classe II A como critério de 

relevância. 

 

 

Desta feita, passemos à análise das razões para impugnação 

desses pontos. 

 

 

2.1.1. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CREA – POSSIBILIDADE DE OUTRO 

CONSELHO 

 

 

De acordo com a Cláusula 11, itens 11.4.1.2. e 11.4.1.3., a 

qualificação técnica da licitante é aferida por meio de registro 

do seu responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, bem como sua Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

 

 

No entanto, tratando-se de atividade que influencia 

diretamente no meio ambiental, diante da destinação ambientalmente 

correta, outros profissionais também podem ser considerados aptos 

a serem responsáveis técnicos desse serviço, além de possuírem 

outro conselho profissional específico. 

 

 

A gestão adequada dos resíduos não é privativa da profissão 

de engenheiro e outros profissionais podem desempenhar o mesmo 

papel, a exemplo dos biólogos. 

 

 

A Resolução nº 227/2010 do Conselho Federal de Biologia - 

CFBio1 dispõe sobre a regulamentação das atividades profissionais 

e áreas de atuação do biólogo, dentre elas a GESTÃO E TRATAMENTO 

DE EFLUENTES E RESÍDUOS, contido no art. 4º da resolução. 
 

 

E mais, de acordo com o art. 3º, inc. X, da Lei Federal nº 

12.305/2010, define-se gerenciamento de resíduos sólidos como o: 

conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

                                                           
1 IN: https://cfbio.gov.br/2010/08/18/resolucao-no-227-de-18-de-agosto-de-2010/ 
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tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  

 

 

Desta feita, deve o edital ser alterado para incluir a 

possibilidade de registro e CAT do responsável técnico no CRBio, 

considerando que uma das atuações do biólogo é o gerenciamento de 

resíduos, que inclui as atividades licitadas, conforme previsão em 

lei. 

 

 

Caso contrário, mantida a restrição de responsável técnico 

com registro e CAT somente no CREA, haverá, na realidade, uma 

restrição ao caráter competitivo do certame, quando outros 

profissionais, sem ser da área de engenharia, podem exercer a mesma 

atividade e com a mesma qualidade do serviço. 

 

 

Sendo assim, imperiosa a impugnação ao presente edital com 

vistas de alterar a qualificação técnica exigida na Cláusula 11, 

itens 11.4.1.2. e 11.4.1.3., com a inclusão da possibilidade do 

responsável técnico e seu CAT também serem registrados no CRBio. 

 

 

2.1.2.  MAIOR RELEVÂNCIA DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE 

II A  

 

 

Complementando o tópico anterior, vemos que além de exigir 

responsável técnico com registro e CAT somente no CREA, quando a 

lei concede aos biólogos a mesma atividade, também temos que a 

qualificação técnica do profissional com relevância na destinação 

final de resíduos Classe II A também restringe o certame. 

 

 

A Cláusula 11, item 11.4.1.4. do Edital e a Cláusula 21, item 

21.1.4. do Termo de Referência determinam que em caso de 

substituição do responsável técnico identificado ele deverá ser 

aprovado pela Administração Pública e atender aos critérios do 

edital, com maior relevância técnica a destinação final de resíduos 

Classe II A. 

 

 

Não há nenhum critério ou justificativa para colocar a 

destinação final de resíduos Classe II A como de maior relevância! 

 

 

A justificativa apresentada no termo de referência e no Anexo 

I-B não mencionam nada que dê maior ênfase à destinação final deste 

tipo de resíduo. 
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Neste sentido, e pelas razões aqui já discorridas sobre a 

vedação às cláusulas que restringem o certame, colocar como 

critério relevante a destinação final de resíduos Classe II A é 

nulo! 

 

 

Assim, pugnamos pela nulidade parcial da Cláusula 11, item 

11.4.1.4. do Edital e a Cláusula 21, item 21.1.4. do Termo de 

Referência, na parte final: “Considera-se como item de maior relevância técnica a 

Destinação Final de Resíduos Classe II A”. 
 

 

2.2. DESPROPORCIONALIDADE NO TEMPO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  
 

 

Ao longo do edital, vemos que a convocação para apresentação 

da proposta ou documentos complementares é no prazo de DUAS HORAS, 

conforme Cláusulas 9.28.2., 10.5., 11.1. e 12.1. do edital. 

 

 

Ocorre que o tempo dado para apresentação desses documentos 

é totalmente desproporcional!  

 

 

Primeiro que não é colocado expressamente no edital a forma 

que o licitante será convocado, por sistema ou por e-mail, e 

segundo que o prazo para que o licitante possa se manifestar é 

extremamente curto. 

 

 

Os licitantes são, por óbvio, pessoas jurídicas que já possuem 

suas atividades diárias e simplesmente não podem ficar à disposição 

da Administração para serem avisados do prazo para envio dos 

documentos, sob pena de serem extremamente prejudicados. 

 

 

A proporcionalidade, nas palavras de Di Pietro2, é: Isto porque o 

princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a 
Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos 
critérios pessoais do administrador, mas segundo os padrões comuns na sociedade em que vive; e não 

pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto. 
 

 

Estipular esse prazo contraria o cotidiano de qualquer 

empresa, que precisa ser avisada antecipadamente sobre as 

convocações da administração. 

 

 

                                                           
2 IN: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 81. 
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Isso tanto é verdade que nas licitações em que os documentos 

de habilitação não são enviados concomitante à proposta comercial, 

dá-se um prazo de três dias úteis para o seu envio e a convocação 

é feita tanto pelo sistema quanto via e-mail. 

 

 

Tudo com vistas de dar celeridade, transparência, legalidade 

e proporcionalidade no certame. 

 

 

Isto posto, impugna-se as Cláusulas 9.28.2., 10.5., 11.1. e 

12.1. do edital, para constar prazo de, no mínimo, vinte e quatro 

horas para apresentação dos documentos e constar expressamente o 

meio de convocação do licitante, o qual, seguindo o princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, deverá ser tanto pelo portal 

eletrônico quanto pelo e-mail cadastro da licitante. 

 

 

3. ESCLARECIMENTOS 

 

 

Prima facie, requer-se que os pontos impugnados sejam 

devidamente esclarecidos. 

 

 

Ato seguinte, considerando que o edital é omisso quanto ao 

prazo em que será declarado o vencedor, pugnamos que essa. R. 

Pregoeira possa esclarecer: 

 

 

a) Habilitada a empresa, qual será o meio de comunicação das 
demais licitantes de que será declarado vencedor? 

b) Nesta comunicação, qual o prazo que será dado para ciência 
da declaração de vencedor?  

 

 

A forma de comunicação da declaração de vencedor e a indicação 

do dia e horário que o ato será cumprido é primordial para que as 

partes possam exercer seu direito de recorrer. 

 

 

Desta feita, requer o esclarecimento desta r. Pregoeira sobre 

os itens “a” e “b” apontados no presente tópico. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

Isto posto, encaminhado a presente Impugnação para visar a 

alteração e nulidade parcial do edital, nas cláusulas apontadas, 

e esclarecimento dos pontos suscitados. 
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Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

Itapemirim/ES, 22 de julho de 2022. 

 

 

 

 

ECO SUL USINA DE RECICLAGEM LTDA 

Por seu representante legal 

Assinado digitalmente por PAULO BARRETO SOARES:
04666065750
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=27072008000110, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB 
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, 
CN=PAULO BARRETO SOARES:04666065750
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 00. IMPUGNAÇÃO - ECO SUL X MUNICÍPIO 
DE PIÚMA_Pregão eletronico 039/2022
Data: 2022.07.25 11:50:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

PAULO BARRETO 
SOARES:

04666065750
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ECO SUL USINA DE 
RECICLAGEM LTDA 

 
 
 

Instrumento particular de reativação e alteração contratual da empresa ECO 
SUL USINA DE RECICLAGEM LTDA 

 
 

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresario, nascido a 08/05/1956, portador da 
CNH Nº 00746361033 DENATRAN/RJ e do CPF Nº 375.651.177-49, residente 
e domiciliado a Avenida Miramar, nº 70, Centro, em Marataizes-ES, CEP 
29.345-000, BRASIL. 

 
PAULO BARRETO SOARES, brasileiro, casado sob o regime de separação 

de bens, empresario, nascido a 23/02/1975, portador da CI Nº 1.2388.462 
SPTC/ES e do CPF Nº 046.660.657-50, residente e domiciliado a Rua 
Leopoldino Fernandes da Rocha, nº 130, Itaipava, em Itapemirim-ES, BRASIL. 

 
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial ECO SUL USINA DE 
RECICLAGEM LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado na JUCEES sob o nº. 322.018.095-98, por despacho em 05/05/2015 
e inscrita no CNPJ sob o nº. 22.380.388/0001-36, situada a Rua Rui Barbosa, 
nº 35, Sala 02, Itaipava, em Itapemirim-ES, CEP 29.330-000, deliberam de 
pleno e comum acordo ajustarem a presente alterarção contratual, nos temos 
da Lei nº 10.406/2002, mediante condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula 1ª – Da Administração 

 
A administração da sociedade caberá ao administrador JOSE 

RICARDO PEREIRA DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresario, nascido a 08/05/1956, portador da 
CNH Nº 00746361033 DENATRAN/RJ e do CPF Nº 375.651.177-49, residente 
e domiciliado a Avenida Miramar, nº 70, Centro, em Marataizes-ES, CEP 
29.345-000, ou PAULO BARRETO SOARES, brasileiro, casado sob o regime 
de separação de bens, empresario, nascido a 23/02/1975, portador da CI Nº 
1.2388.462 SPTC/ES e do CPF Nº 046.660.657-50, residente e domiciliado a 
Rua Leopoldino Fernandes da Rocha, nº 130, Itaipava, em Itapemirim-ES, 
BRASIL, com os poderes de representação ativa e passiva na sociedade, 

Página 1 de 9



ECO SUL  USINA DE RECICLAGEM LTDA 
 

 

02/08 
 

judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotista ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

 
Cláusula 2ª: Retirada Pró Labore 

 
Os sócios em comum acordo, renunciam a retirada mensal, título de Pro- 

labore, observadas as disposições regulamentsres pertinentes. 
 

Cláusula 3ª - Declaração de Desimpedimento 
 

Os administradores declaram, sob as penas da Lei que não estão 
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial e em 
virtude de condenação criminal ou se encontram sob os efeitos dela, a pena 
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 o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade, conforme expresso no Art. 1011, Parágrafo 1º. Do Código 
Civil (Lei Nº. 10.406/2002). 

 
Cláusula 4ª – Em razão da presente alteração o contrato social consolidado 
passa a ter a seguinte redação: 

 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 
Cláusula 1ª – A sociedade adorá o nome empresarial ECO SUL USINA DE 
RECICLAGEM LTDA e tem sua sede e domicilio a Rua Rui Barbosa, nº 35, 
Sala 02, Itaipava, em Itapemirim-ES, CEP 29.330-000. 

 
Clausula 2ª – Objeto Social 

 
A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA 
DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAS 
PLASTICOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE (BORRACHA, APARAS DE PAPEL E PAPELÃO, ETC); 
CARGA, DESCARGA; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE 
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GESTÃO DE RESIDUOS; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E 
PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E 
MATERIAS SEMELHANTES; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E 
ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE 
CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; BRITAMENTO DE PEDRAS, 
EXCETO ASSOCIADO A EXTRAÇAO; FABRICAÇÃO DE OUTROS 
PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE (ATIGOS DE ASFALTO, ARTIGOS ELABORADOS COM 
MICA, ETC); ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE; ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇAO E AGENCIAMENTO 
DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS; 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDE 
DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; SERVIÇOS 
DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE 
TERRENO OBRAS DE TERRAPLANAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE 
AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS, TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE 
MADEIRA E ARTFATOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; ATIVIDADES 
PAISAGISTICAS. 

 
Codificação da Atividades: 

 
3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos 
2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
2330-3/05 – Preparação de massa de concreto e argamassa para 
construção 
2330-3/99 –Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, 
cimento fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 
239-5/01 – Britamento de pedras, exceto associado à extração 
2399-1/99 – Fabricação de outros produtos mineraius não metálicos não 
especificados anteriormente 
3600-6/01 – Captação, tratamento e distribuição de água 
3702-9/00 – Atividade relacionada a esgoto, exceto s gestão de redes 
3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos 
3832-7/00 – Recuoperação de materiais plásticos 
3839-4/99 – Recuperação de materiaus não especificados anteriormente 
3900-5/00 – Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 
4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4313-4/00 – Obras de terraplanagem 
4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não  especificados 
anteriormente 
4744-0/02 – Comércio varejista de madeira e artefatos 
4744-0/00 – Comercio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas 
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5212-5/00 – Carga e descarga 
7490-1/04 atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 
negocios em geral, exceto imobiliários 
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 
8129-0/00 – Atividades de limpeza não especicifadas anteriormente 
8130-3/00 – Atividades de paisagísticas. 

 
Cláusula 3ª – A sociedade que iniciou suas atividades em 05/05/2015 é por 
tempo indeterminado. 

 
Cláusula 4ª – O capital social será de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e 
cinquenta reais) dividido em 45.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) 
integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios. 

 
O capital social fica assim distribuído: 

Socio N de Cotas Valores 
Paulo Barreto Soares 22.500 R$ 225.000,00 
Jose Ricardo Pereira da Costa 22.500 R$ 225.000,00 

  Totais 45.000 R$ 450.000,00 
 

Cláusula 5ª – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual 
pertinente. 

 
Cláusula 6ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. 

 
Cláusula 7ª – Da Administração 

 
A administração da sociedade caberá ao administrador JOSE 

RICARDO PEREIRA DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresario, nascido a 08/05/1956, portador da 
CNH Nº 00746361033 DENATRAN/RJ e do CPF Nº 375.651.177-49, residente 
e domiciliado a Avenida Miramar, nº 70, Centro, em Marataizes-ES, CEP 
29.345-000, ou PAULO BARRETO SOARES, brasileiro, casado sob o regime 
de separação de bens, empresario, nascido a 23/02/1975, portador da CI Nº 
1.2388.462 SPTC/ES e do CPF Nº 046.660.657-50, residente e domiciliado a 
Rua Leopoldino Fernandes da Rocha, nº 130, Itaipava, em Itapemirim-ES, 
BRASIL, com os poderes de representação ativa e passiva na sociedade, 
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judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotista ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

 
Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá ser também representada por 
procuradores “ad judicia” e “ad negotia”, cionstituidos pelos administradores, 
em conjunto ou separadamente, devendo sempre constar dos instrumentos de 
mandato o prazo e a extensão dos poderes outorgados, exceto nas 
procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo 
indeterminado. 

 
Parágrafo 2º: Os administradores não poderão realizar nenhum dos seguintes 
atos sem prévio consentimento por escrito, dos sócios representando pelo 
menos 51% (cinquenta e um porcento) do capital social. Neste sentido, o prévio 
consentimento escrito para a prática dos atos abaixo listados, deverá ser 
manifestado em reunião ou meio de declaração, carta telegrama, fac-simile, 
correioeltronico ou qualquer outro instrumento escrito apropriado: 

a) Transações envolvendo o capital da sociedade, cancelamento, resgate, 
compra ou venda de quaisquer cotas; 

b) Emissão pela sociedade de novas quotas; 
c) Instituição ou alteração de políticas referentes à declaração de 

dividendos, distribuição de lucros, participação no capital, pagamentos 
de dividendos e alterações na politica de seus pagamentos (inclusive no 
que diz respeuto a remuneração e opção de compra de cotas) a 
empregados e gestores da sociedade; 

d) Fusão, consolidação, cisão, liquidação, declaração de insolvência, 
liquidação voluntária, assim coo outras transeções societárias cujos 
propósitos, efeitos ou resultados sejam idênticos ou semelhantes; 

e) Negociar, celebrar, aditar ou rescindir qualquer contrato com qualquer 
dos sócios ou suas respectivas afiliadas, ou ainda com alguma das 
partes relacionadas a algum sócio, tanto direte como indiretamente; 

f) Alteraçoes do Contrato Social relativas às matérias acima relacionadas; 
g) Assumir compromissos (inclusive emitir garantias) e realizar 

investimentos; 
h) Celebrar, aditart ou rescindir qualquer outro contrato ou acordo; 
i) Venda, arrendamento ou alienação de ativos da sociedade (Alienação); 
j) Compra, arrendamento ou aquisição de ativos da sociedade ( compra); 
k) Propositura ou encerramento de demanda judicial ou arbitragem; 
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l) O ato de incorrer em débito, com garantia ou não, inclusive a prestação 
de qualquer garantia ou comprometimento p0or debito de terceitors, por 
parte da sociedade; 

m) Liberação ou outorga, por parte da sociedade, e gravames, garantias ou 
juros de penhor concedidos a ela, ou a serem concedidos por ela; 

n) Criação de novas empresas, aquisição de participação acionaria em 
outras sociedade, joint ventures ou caso a sociedade se torne posse de 
um consórcio, participe de uma associação, joint ventures ou de 
qualquer contrato de consórcio, ou venha a ser parte em aditivou ou 
ndocumento de renuncia a isso relativo ou disso decorrente, seja por 
meio de prática de um ato ou por omissão de qualquer espécie; 

o) Aprovação de qualquer investimento ou contribuição em favor de 
qualquer entidade, seja por meio de empréstimo, garantia, compra de 
valores mobiliários ou contribuições de capital, ou de outra forma, 
inclusive de comprometimento realtivos a joint ventures ou sociedade de 
pessoas; 

p) Decisões, ações ou omissões que induzam a Sociedade a encontrar-se 
inadimplente frente a contratos com qualquer sócio ou respectivas 
empresa coligadas ou afiliadasm, ou aditar ou renunciar a algum direito 
(seja ele contratual ou de outra natureza) em relação a qualquer sócio 
ou respectivas coligadas ou afiliadas; 

 
Clausula 8ª – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
admisitrador prestará constas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço de reultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de usas cotas, os lucros ou perdas apuradas. 

 
Cláusula 9ª - A sociedade poderá a qualquertempo, abriri ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 

 
Cláusula 10ª: Retirada Pró Labore 

 
Os sócios em comum acordo, renunciam a retirada mensal, título de Pro- 

labore, observadas as disposições regulamentsres pertinentes. 
 

Cláusula 11ª – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o 
valor valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço 
especialmente levantado. 
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Cláusula 12ª - Declaração de Desimpedimento 
 

Os administradores declaram, sob as penas da Lei que não estão 
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial e em 
virtude de condenação criminal ou se encontram sob os efeitos dela, a pena 
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 o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade, conforme expresso no Art. 1011, Parágrafo 1º. Do Código 
Civil (Lei Nº. 10.406/2002). 

 
Cláusula 13ª – São expressamente vedados, sendo nulos e inioperantes com 
relação à sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, administradores, 
procuradores, preposto ou funcionários que a envolvam em obrigações 
relativas a negócios ou operações alheias ao objeto social; 

 
Cláusula 14ª – A retirada, exclusão, falência, cessação ou termino das 
atividades de qualquer sócio não acarretará a dissolução da sociedade, que 
poderá continuar entre os sócios remanescentes. 

 
Parágrafo Primeiro: Os haveres do sócio retirante, excvluido, falecido, 
cessado ou cujas atividades tenham sidom terminadas, serão claculados pelo 
valor patrimonial das quotas liquidadas, apurado em balanço patrimonial 
levantado especificamente para esse fim, e serão pagos a quem de direito em 
36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 
delas no prazo e 30 (trinta) dias contados do evento. 

 
Paragrafo Segundo: Na hipótese de a sociedade tornar-se unipessoal, por 
qualquer razão de fato ou e direito, ela não será dissolvida, nem entrará em 
liquidação pela simles superveniência do fato. 

 
Cláusula 15ª – A Sociedade poderá levantr balanços patrimoniais e 
demonstrações de resultados intermediários, bem como distribuir lucros, 
abrangendo períodos inferiores a um ano, a critério dos sócios. 

 
Parágrafo Único; Por delibieração dos sócios respresentando a totalidade do 
capital social da Sociedade, tomada em reunião de sóios convocada e 
realizada exclusivamente para esse fim, os lucros líquidos da Sociedade 
poderão ser distribuídos entre os sócios em proporções diversas das parcelas 
que cada um possui no capital Social da Sociedade. 
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Cláusula 16ª – Dependem de deliberação previa dos sócios, tomadas em 
reunião de sócios, especificamente convocada para este fim, observados os 
quóruns contratuais ou legalmente previstos: a aprovação das contas da 
administração; destituição ou designação de administraodre; a incorporação, a 
fissão, e a dissolução da Sociedade ou a cessação do estdo de liquidação; a 
modificação do contrato social; a nomeação ou destituição dos liquidantese o 
julgamento de suas contas, bem comoos pedidos de falência, recuperação 
judicial ou extrajudicial. 

 
Cláusula 17ª – Do Foro 

 
Fica eleito o Foro de Itapemirim-ES para o exercício e o cumprimento 

dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram a presente 
alteração. 

 
 
 

Itapemirim, ES, 09 de setembro de 2021. 
 
 

_   
Jose Ricardo Pereira da Costa Paulo Barreto Soares 

Socio  Sócio 
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