
Ilmo. Senhor Pregoeiro e Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Farias Brito - CE 

CONTRA RAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.04.1 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO da Empresa R.C. 
Móveis LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Moises Forti 
n° 1230, Distrito Industrial, na cidade de Capivari, Estado de São Paulo. 

Pregão Presencial 2018.07.04.1 
Item: 01 - 24 unidades Cama fawier Elétrica 
Recorrente: Santa Clara Móveis Hospitalares 

A Santa Clara Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda., inscrita no C.N.P.J. n° 
35.042.019/0001-85 sito à Rua Paulo Gomes Tavares, 120— Parque Luzardo Viana 
- Maracanaú - Ceará, neste ato representada por seu Administrador não Sócio o 
Sr. Alexandre José Diógenes Andrade, CREA-CE n° 12028D e CPF n° 
457.734.323-15, pertadora da Autorização de Funcionamento Anvisa sob n° 
8.04.132-8, na qualidade de licitante, apresentar com arrimo na legislação de 
regência, pelas côntrarrazões a seguir expostas, vem respeitosamente perante esta 
Comissão de Licitação, interpor estas Contrarrazões ao Recurso Administrativo 
interposto pela R.C. Móveis LTDA, perante essa distinta administração que de 
forma absolutamente coerente declarou a Contrarazoante vencedora do processo 
licitatório em pauta. 

1- Considerações Iniciais: 

Ilustre Pregoeiro e comiss. ão de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito 
- CE. O respeitável julgamento das contrarrazões interpósto, recai neste momento 
para sua responsabilidade, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na 
lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, 
buscando pela proposta mais vantajosa para esta digníssima administração, 
onde a todo o momento demostraremos nosso Direito Líquido e Certo e o 
cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação. 

A CONTRARRAZOANTE é uma empresa séria, que, buscando uma participação 
impecável no certame, preparou sua documentação e propostas em rigorosa 
conformidade com as exigências do edital, provando sua plena qualificação para 
esse certame, conforme exigido pelo edital, tendo sido, portanto, considerada 
habilitada, classificada e posteriormente declarada vencedora do presente 
processo. E como tal, levando em consideração, o que o recorrente manifestou 
mediante razões ao recurso, e buscando sempre a transparência nos seus atos 

	

UNrCíPIo 	a 	1sjeiYõ suas contrarrazões: 
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SANTA CLARA 
MÓVEIS HOSPITALARES 

Pois no Edital em momento algum solicita Registro na ANVISA e a recorrente 
teve todo o tempo possível para se sentindo prejudicada, impugnar o mesmo e não 
ofez. 

A Santa Clara Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda., tem Registro na 
ANVISA e em diversos produtos fabricados e comercializados, inclusive a Cama 
Elétrica já teve toda a sua documentação encaminhada para a ANVISA, conforme 
o Protocolo n° 25352.472931/2018-84 (anexo), aguardando apenas o deferimento. 

A Santa Clara Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda., é um fabricante com 
Certificado de Conformidade Técnica n° 16015-16.02 (cópia anexo) do Instituto 
de Certificações Brasileiro S/A., documento necessário para a comercialização de 
produtos no Brasil. 

Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, 
acertadamente, pela Pregoeiro e que respeita todos os princípios basilares dos 
certames licitatórios. 

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no 
bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo estas 
contrarrazões, as quais certamente serão deferidas, evitando assim, maiores 
transtornos. 

Nestes Termos, Pedimos Bom Senso, Legalidade e Deferimento. 

Maracanaú-CE, 24 de Julho de 2018. 

Alexandre Jos1íenès Andrade 
CREA,Ó1 nV12028D 

iiraUor7ftão Sócio 

RUA PAULO GOMES TAVARES, 120 PARQUE LUZÁROO VIANA MARÀCANAÚ —CE 
CEP 61910-080 (85) 3383.1588 santac1ara@santa1wmoveis.com.br  
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Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Processo 

25351.41013012018-35 

N° do Protocolo 

25352.47293112018-84 

Expediente 

05826531185 
Data de Entrada 

19/07/2018 
Assunto 

80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional 

Encontra-se na 

GQUIP - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 
Enc.: 2010712018 

Situação 

Documento distribuído para área técnica. 
Publicação (Resolução) 

Não Publicado 

Voltar 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/2535141  0130201 835/?processo=2535141 0130201835 	 1/1 



INSTITUTO DE CERTIFICAÇÕES BRASILEIRO S/A icbr 	Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, 71— Santa Genebra 

Campinas / SP - CEP 13080-190 

C E R T 1 F 1 C A Ç O ES 	 CNPJ: 07.455.563/0001-13 Tel.: +55 (19) 3112-9800 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA 
CERTIFICA TE OF TECHNICAL CONFORMITY 

INTRANSFERÍVEL 
(CANNOT BE TRANSFERRED) 

A validade deste Certificado está vinculada à realização das avaliações de 
manutenção ou tratamento de possíveis não conformidades de acordo com 
as orientações do ICBr (OCP 0052) e previstas na Portaria lnmetro n2 
35012010. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste 
Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de 
produtos e serviços certificados do Inmetro. 

The vaiidity af this certificate is Iinked to the evaluations of maintenance or 
treatment of possible nonconformities according to the ICBR (OU 0052) 
guidelines and provided for inmetro Ordinance n 9  35012010. To check the 
updated condition of reguIarity of this Certificate must be obtained from the 
product database and certifIcate services inmetro. 

Número do Certificado: 16015-16.02 
(Certificate Number) 

Data da Certificação inicial: 30104/2018 
(Initia! Certjflcatjon Issue) 

Data da Emissão do Certificado: 30104/2018 
(Certificate Issue) 

Datada Validade do Certificado: 30104/2023 
(Expiration Date aÍ Cert,ficare) 

Solicitante: Santa Clara Móveis e Equipamentos Fabricante: 	Santa Clara Móveis e Equipamentos 
(AppI,cant) 	Hospitalares LTDA EPP 	 (Manufacturer) 	Hospitalares LTDA EPP 

CNPJ 35.042.019j0001-85 	 CNPJ 35.042.019/0001-85 

Rua Paulo Gomes Tavares, 120, Parque 	 Rua Paulo Gomes Tavares, 120, Parque 

Luzardo Viana, Maracanau/CE, Brasil — CEP: 	 Luzardo Viana, Maracanau/CE, Brasil — CEP: 

61910-080. 	 61910-080.  

Tipo de Produto Cama Hospitalar 
(Product Type) ,  

Modelo(s) 	SCD04_PA, SCDO4_PP, SCD06_PA e SCDO6_AA 

(Model(s)) 

ABNT NBR IEC 60601 1 2010 + Emenda .l: 2016 

Norma(s) Técnica(s)Aplicáveis: 
ABNT NBR IEC 606014-2: 2010 

(Technical Standard Appiicab!e) 
- ABNT NBR IEC 60601-2-52: 2013 

- ABNT NBR IEC 60601-1-6 2011 

- ABNT NBR IEC 606014-9: 2014 

Selo de Identificação da Conformidade: 
(Canformity Identification Label) 

Modelo de Certificação: 
Modelo 5 

(Certification Model) 

O Instituto de Certificações Brasileiro 5/A concede esta Certificação como Organismo de Certificação de Produtos acreditado 
pela CGCRE, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) de acordo com as prescrições da Portaria 
INMETRO n"350, de 06 de Setembro de 2010. 
Instituto de Certificação Brasileira S/A grants this certification  as Product Cert,:fication Bady, accredited by CGCRE, recognized by Brazilian 
System of Conformity Assessment (BSCA) according ta the requirements af INMETRO Ordinance num ber 350 issued in September, 06 

th 2010. 

Campinas, 30 de abril de 2018 	 . .. 

• ____ 
Samir Adib de(Souza Leme — Presidente ICBr 

~ d.foqm.dlgtalp* MMI "0 DE COZA 

SAMIR ADIB DE SOUZA 
ZACoPMiiÇAOoA=OMBRiCOCJoA-MOMOi,i4AMiR 

LEME:250641 03840 
TPLT-ICB-194-CERTIFICADO_EM-(REV.10 
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Informações Complementares da Certificação do Produto. 
(Complementary information Product Certification) 

Características do(s) Modelo(s): 
(Characteristics the Model(s)) 

- Fonte de alimentação PowerSupp!y: 

• Entrada 1 Input: 110-220 Vc.a., 50-60 Hz, 300 VA 

- Marca 1 Brand: Santa Clara Móveis Hospitalares 

- Código de Barras 1 Barcode: Não informado 

- Classe de proteção contra choque elétrico 1 Protection c!ass against e!ectric shock: Classe 1 
- Grau de proteção contra penetração nociva de água 1 Degrees of protection againstharmfu!ingress of water: IPX4 

- Modo de operação 1 Operation Mode: Não contínuo (2 minutos ligado / 18 minutos desligado) 

- Parte aplicada Tipo 1 Applied part Type: B 

Auditoria Fabril: 
(ManufacturerAudit) 	 . 

Data da Realização 1 Realization date: 17/1112017 

Data da Conclusão 1 Conclusion date: 21/1112017 	 ... . .. 
Auditor 1 Auditor: Ismar Marques 	 ................ 

Relatórios de Ensaios: 
(Test Reparts) 

Laboratório de Ensaios 1 Tests laboratory IBEC Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda.  

Endereço do laboratório 1 Laboratory address Rodovia SP401 (Campinas Monte-Mor) km09 Hortolandia/SP Brasil CEP 13186 

904. 	 . . 	.... ... 	. 	 . . ...... 
Numero(s) de Relatório (s) 1 Report Number IBEC 174489 (27/04/2018) 
Número(s) de Série das Amostras 1 Samples seria! number: 6784 

Laboratório de Ensaios 1 Tests !aboratory CertLab laboratório de ensaios elétricos e magnéticos 
Endereço do Laboratório 1 Laboratory address: Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, 71 e 171, Jardim Santa Genebra, 
Campinas/SP Brasil - CEP 13080-1910.  
Número(s) de Relatório (s) Report Number: CERTLAB-MED-16015-16-01-01 	(1210112018); CERTLAB-MDR-16015-16-01-RevO 

(09/01/2018), CERTLAB IDE 16015 16 01 RevO (12/01/2018) 

Numero(s) de Serie das Amostras 1 Sam pies seria! number 6784 

Observações adicionais 
(Additiona! observations) 

1) Condição de Emisso Modelo 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante incluindo 

auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostrado 
produto na fabrica elo   v,. no comercio para realização das atividades de avaliação da conformidade As Avaliações de 

Manutenção têm por objetivo verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do 

Certificado da Conformidade) permanecem conformes e devem ser concluídas a cada doze meses. A manutenção inclui a 

avaliação periódica do processo produtivo, ou a auditoria do SGQ, ou ambos. 
Emission Condition: Model 5- Initial eva!uation consisting of tests taken at the manufacturer samp!es, including audit of the Quality 
Mana gement System, fo!Iowed by assessment of periodic maintenance through sam pie coilection of the product in the factory and / ar 
trade, for carrying aut the conformity  assessment activities. The Maintenance Reviews are intended ta verify that the items produced after 
thé initia! Cttestation of conformity (issued by the Conformity Certificate) remain compliant and must be performed each twelve month. The 
maintenance inc!udes the periodic evaluation of the production process, ar the audit ofthe QMS, orboth. 

2) IMPORTANTE: É obrigatória a afixação do respectivo selo de Conformidade no produto, segundo regulamentação do 

INMETRÕ, bem como a implementação da tratativa de reclamações, antes de sua entrega ao mercado, conforme 
determinado na referida portaria. Estas obrigações completam o processo de Certificação do produto acima e são passiveis 
de fiscalização e punições conforme a regulamentação vigente. 

IMPORTANT: It is compu!sory the affixation of the respective Compiiance labei an the product, according to regulations of INMETRO, as 
we!i as the implementation of the com p!aints dealings, before its delivery to the market, as determined in the Ordinance. These obligations 
com piement the product certification process above and are subject to inspection and punishment according to current regulations. 
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3) Este Certificado de Conformidade Técnica é válido apenas para os modelos de produto relacionados acima, e caso sejam 

realizadas quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles 

definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a autorização prévia do ICBr Certificações, o certificado será 
invalidado. 

This Technical Certificate of Conformity is valid oniy for the product modeis iisted above, and ifthey made any changes in the projects, and 
the use of components and / or different materiais from those defined by descriptive documentation of the product, without the prior 
permission of ICBR cert,ficates, the certificate  will be invalidated. 

4) Lista de Acessórios e partes ensaiadas em conjunto com o produto 1 List of Accessories and parts tested in conjunction with the 
product: 

5) Observações Complementares 1 Complementary observations: 
- Portarias com base na qual o certificado foi emitido: 

- Portaria lnmetro n 2  350, de 06 de setembro de 2010 
- Instrução Normativa Anvisa n 2  04, de 24 de setembro de 2015 

- Data do aceite da proposta/contrato: 02/1212016 

5) Relação de documentos dos produtos 1 (umer,t Reqardinq thëpróduct): 

Documento Dscriço dá Documento Versão / Emissão 
(Document) (Docurnent DescrÃption) (Version/Issue) 

Manual de instruções . 
Manual do usuario 

Data de emissão: 30/04/2018 
(instruction Manual)  Versão: 06 

Software 
NA NA (software)  

RMP - Registro Mestre do Produto Registro Mestre do produto - RMP para as Código P-007, revisão O de 
(Product Master Record) Camas Motorizadas 07108/2017 

RHP 	Registro Histórico do Projeto 
Registro Historico do Projeto - RHP 

Código P 008 revisão O de 
(Registration History Project)  05/10/2017 

6) Histórico:dO Certificado 1 (Crtflr(7tion Historic): 	 . 

Revisão 

(Reulsion) 
Data Motivo 

. .:(°°t') 	
:.. 	 .. 

00 30/04/2018 Certificação Inicial 
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"SANTA CLARA MóVEtS E EQUIPAMENTOS HOSPLTÃtÂRES•LTDA.. - 
102. ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL 

CNPi 30019100.0.5 
- 	 NÍRE)JUCECr 23.200445153 

VIVÍANÈ E.OUVE~ VASCOrIICELÔS DIÓGENES, braileirà, casada sob õ regime de, comunhão 
parcial de beics empresana naturas de ortaleza/CE ' -isuaa em 22/0/1978 portadora da 
Ceci_la de Identidade n 95004005178 - 55P/CE nscrita na CPF .sob o nR 836 311 273 9_ 
residente e domkuiada à Rua Tetrôogo Silvano Serra 350, casa 800, Bairo de Lourdes,ri 
cidade de ártaiea, estado do Ceará, CEP 60177-050. únicasicia cia soiedade empçeiària 

1r- taaa que gira nesta praça sob a denoninaça socal ce 'SANTA CLARA MÓVEIS E 
EQtJ1PAMEHtOS H5PFTALARES LTDA. -•EPP'. inscrita no CNPJ sob o ne3S.O41.Oi./0O01.8S. 
corri sede. soiai Iocatzada na Rua Pauto Gomes Tavares jt. 120 Bairro Parque Luzarda Viana, 

na ciclade de Mara :nàt, estado do Ceará, CEP 6L910-000, constituía conforme Contrato 

Scai arquado ná JUNTA, COMERCIAL DO -ESTADO DO CEARÁ - UÇEÇ .Õb o n. 
232O.445.153,. por de-sjacho de' IV12/1989, resolvem de comum acc.tdo, alterar seu 
ortrato Social, e o tzem mEdiante as cláusulas -cond.içes seguntes: 

1) ingressa na socedade MARCOS ANTONIO BONATrO,. brasilero, engenheiro mecânico, 

natural de Barão eratdo/SP, nasddo em 07/04119E5, portador da éduIa dê Identidade n 
17.941,8W— 55-PI 5P, inScrito no CPFob o r. 085.105.208-30, residénte e domicUiado na Rua 
Canuto de Aguiar n 2 . 900, Apto. 1100 6&rtc M&reles, na cidade dê Fortaleza, estado do Cèara. 
CEP6O.160-120. 

2I A socia VIVI.ANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS DIÓGENES, acima qualificada, cede 
transfere à titulo de venda. .501 Hu?n mil e qu1nheNras e uma) quotas no valor deR S 100 
;-m reafl  cada, totalizando o montante de RS 1.50z,00 hirn ml e quinhetitos e Urn real) ao 
sócio MARCOS  ANTONIO BONATTO, acima quaificado, peas quais dá plena, total e 
irrevogável quitação. 

Com a entrada do acio acima qua1ifiado o quadro soce'ano passa a ter a seguint 
.flstribuiçSo: 	 , 	 O  

- 	-* OCIOS 	 VALOR 

VIVIAS&E D OUVERA VASCONCEt.OS D1ÕGENEt 	4,5B% 	R$ 26 X83,,O0 

MARCOS ANTONIo 8ONA1-ro 	 1 	5,42% 	 501,00 
TOTAL 100% J R$ 27 684,00 

Dr face das alce açõ 	m es acia os sacias reso m ve ccrsottdar o contrato e m deais alterações 

mediante ás cláusulas e tons seguintes: 	. 	. 

• 	 O . 

' 	 junta Comaroal do Estada oCeare 	 . 	 - 	 - 
- 	crifc rcg;iro sob n 5O3O4B em 14;/2C 

. 	

1 1 da  "presa SANTA CLARA WOVEiS E EOUIPAMENTCiS t"OSTPiTALARES, LTDL - EPP. N 

- - 2O14 ,5 e protocolo 7234268$ - 2010712a17. Auteniceao. G788A3Z'54090 55 ssaiaDasseEFEcEalea 1. enra Cardoso de Alanca 

Scrare - Scretana-CeraI. Para vaiiCer caie cocurriente acess.a flhiIi'mav ucac ce,govbr e unrorme n ó  dd poêic016 1 724.2e8-5 e o côcbgc da 

a,icurca ÇZEp tala copie foi au nlOSc.a oiçslrnenite e a&nade cii lFOiCie•, 7 pc' LenIa,CarcidsQ da ,{er.caf Se ,.aune.- Secretana,Gsral 
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C0NTRto SOCIAL CONSOÚID.ADO 

VIVIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS DIÚGENtS, cidadã brasi'eira, casada sob o regime de 

-cornunhão parcial de bens empresaria natural de Fortaleza/CE ascrda em 2210211978 

portadora da Cédula de identidade n 95004005178 5SPJCE, inscrita no •CPPsb o n 2 . 

836 312. 2.73 91 r de - te e domicthacia a Rua Teatrólogo Sdvaro Serra n 350 Casa 800 

Bairro de Lourdes ria cidade det  Fortaleza estado do Ceara CEP 60. 177-050 , 1  e MARCOS 

ANTONIO BONATTO brasileiro engenheiro rnecantco natiraI de B&âo Geraldo/SP qascido 

em 07/04/1965 portador da Cédula de identidade n 0627 -5d;—  S$0  S:P inscrito -no CPF sob o 

ri 0S5.Iá6.20~-àQj  residente e domiciliado ria Rua Canuto de Aguiar n9.. 900, AQtO 1100 

Ba rro Meireles na cidade de fortaleza, estado do cea; - á l  CEP 60 160-120 uriicos socias da 

oc eoade epresaria limitaoa Que gira nesta praça sob a denommação social de "SANTA 

CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA — F-PP''I, inscrita no CN°!  sob o 

3S.02019/0OO.-85 com sede social -  localizada ria Rua Paulo omesTavaresn. 120. B.airrd 

arque Luzardo Viara ria cidade de Maracanau estado do Cea rá,  CE61 910 000 nstitwda 

conforme Contrato Sociai arru vado ria JUNTA COMERCIAL D'O ESTAZ)O DO CEARÁ — JICEC 

'o o n 23 200 44 153 por de'pacho de 12/12/2.989 resolve- consolidar o seu contrato 
social conforme as segjrntes clausulas e condtç5es 	 - 

DA DENOMINACÂO SOCIAL 
1) A presente sociedade girara sob a deori' -iação social de SANTA CLARA MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTOA — EPP' e usara como no'  ne de fantasia para uso 
excLisivo em seu estabelecimento a denominação-  social de 'SANTRCLARA MÓIE1S 

DA SEDE SQÇ!L 
sua sede soç.;al fica localizada na Rua Paulo Gomes Tavares n 1.20,Bairro Parque 

Luzardo Vaiaria na cidade de Maracanau, estado do Ceara CEP 611910Z;000.  

DO INICIO k VáACAQ 
3} A socíedade tem o inicio das atividades em 20/121989 e ua duração e por tempo 
indeteruitado. 

DOS 0&JE11VO5$OCiÂIS 
4!) A sociedade terr por objetos sociais a tndustr alização e a comercialização de róveis e 
equipamentos hospitalar ,  bem corno o conserto erecuperação de moIeiz e eq.nparperitos 
hospitalar. 	 - 	 - 	 .-. 

DO CAPITAL SIAL  

5} O Capital Social e rio valor de R$27 68400 yirite e sete. 'ir i,1 e seis centts olterita e,quajo 
res 5) com posto de 27 -684 (vznte e sete i-ii! e seisceqto e oitenta e quatro) quotas no valor 
wi aro de R$! ,0O (l'Lri real) caoa v-tdi'ssiveis em relação a cciedade e d ibuido 4 
sei r't maç ra 

— 	a Ccirca J Etad. .i3C'ara 
fic re' osrb o r 1 ,5c1 S0 em 1-4fi3 0 17 ca i,ea 	\' - °- A Ji 	.- EjiPAfAE1O S '-CSPIT  ALA PES 	EP N,  ire  

23200445,153 e proocoi 	23426P6 2&'07j2rj17.renticaao '84AC34O3 Boo uo5B aos55aEE33CE2 8C er rr Oarooso de Alen ca r  
r'c Se-  o'aria-Ge a P a v8i Øar este docurnenio, 	 - nfor'ne n1  dc.o oc o 17 1234 .2 168-6 e C. coio CC 

Esta 30ija 'o u CÇ' cacia digitaIme -r r- e &s, - rCa err 1 9109i2.017por LewaCardoso de Al&icar &raille -5reana Ce'a 
pâg4/! 



VI1VIANE OE OUVEIRA VA-$CQkCÈWS: 0.lóGENES í 	94,5854 	R$.a6.i€3,oa 

1ooyo . 	 21 

Parágrafo Primeiro:  
A responsabilidade do s60o e restrita ao valer de suas quotas «ias todos repondeni 
sohdanamente peta integraiizàção do capital social na for.má do disposto no artigo 1 052 da 

Lei n2 . 10.405, de 10 de janeiro de 2003 (Código Civil Brasileiro), nó resonøendo os sõcios, 
entretanto,pelas obngaç5es sociais na orna o ari go 997 flL si o VIII, a Lei ri 10.40 de 

10 de )a.neiço de 2003 .CôdigovilBrasileirõ). 

DA P MINISTRÃO SOCEDADE 
6) A administração da sociedade cabera exclusivamente ao Administrador riso sócio 

ALEXANDg JOSÉ DIÓGENES NDRADE, com poderes e atribuições -  de adis.trador_, 

intitulado coma ADMINISTRADOR NÃO sócio, cabendo .o me.rno a tprese.ntaça da 
sociedade, ativa e pa ivaiTerite. nos negócios em que ela seja parte em )utzo.ou fora, dele 

tedo em vista unicarriente os interesses sociais, ficando, para tanto. autorizado a fazer uso do 

nome enpre.saria1, assirtando sempre isoladarnente. 

ParágrfoPimeiro: 
Fica o ADMINISTRADOR NÃO sócio responsável pela gestão ampla dos negados da 
sociedade. cabendo-lhe, tambern a assunção da responsabilidade técnica da sociedade 
perante terceiros e Junto aos orgãas de fiscaIizaço e controle das atiiidades profissionais e 
fiscais, Secretarias da Receita Feoeral da Fazenda Esad..ial e de Finenças do município de 

Fortaleza, entre outras. . ... 

Parágrafo Segr.mdo: 
O ADMINISTRADOR NÃO sôcio cem poderes e responsav& pela ação e representação de 
formC isolada, da sociedade, em todos os casos, inctuive nos casos quieise .  refrirem a 
negóos que trateri de contrátar' I  de forma geral, transigir, deist, ercherar terceiros de 
qualquer responsabilidade para com a sociedade abrir manter, rnov(rneatar e encerrar contas 
bancarias em tir assinar chegues ordens de pagamento e quaisquer documentos relativos a 
tais contas contrair empréstimos e financiamentos de q.iaiquer natureza' com ou sem 

garantia de direito pessoal ou reais junto a instituições financeira públicas.e privadas, emitir, 

assinar, eâossar, aceitar, avalizar e protestar etras de cambio notas promissórias duplicatas 
e tripucaas praticar atos pertirsentes a oreração de bens nomear e consxtuir, em nome da 
sociedade, um ou mais procuradores com poderes das clausulas ad jadcrc e "dd negotia 
deterniinaqdo-1has os poderes e quando for o caso fixando o prazo de duração dos 
resp:ecti mandatos. 

Parágrafo TeÇceíro 	. 
O ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO: a) responde oeránte a sociedade e os terceiros prdjudJcado, 

por culpa no desempenho de seu cargo e função b) que sem consentimento dos Õcios 

apflcar créditos ou bens sociais eii proveito própi'io Ou de terçelros, terá de ?etltui-Ios 

sociedade, ou pagar o equivalente, co todos os iucros resultantes, e, havendo pteJUízo, 
também por ele respondetá c fita suekto às sanções nos casos em q, *r2M qualquer 
operacão tenha irteresse oposto ao da sociedade e tome parte na correspondente 
deliberação. 

DA RBMUNERAcÃO DO ADMJNJAOQR NÃO:SCj 	. .. 
7) A titulo de pra 'abore o administrador não sócio declara que não ha interesse do mesmo 
em...efetuar etirada.do pró-labore pra remunerar à sa adriini*tração. 

.2ne crn&, cal de,  Estado do ceará . 	 . 
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DA DEctARACÃO DE DESIMP,ED1ENO DO MZNISTADOR NÂO Sócio 

3210 ADMINISTRADOR NÃO sócIo; desinado neste aditivo, declara sob as penas da lei, que 
pão esta mpedido de exercer .a admmistraço da sociedade, por lei especial ou em virtude oe 
codenaço criminal, Ou por se encontrar sob os efeitos de'e, a pena' que vede, aindaue 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fa41mentar, de prevacação, peita 
ou suborno, ssão pecilato, contra ,a economia popular, contra o sistema tinnceíro 
nacíona, contra as normas de defesa ca concorrênda, contra as relações de consumo, e fé 
pública ou a propriedade. 

IDAS bEL BERACOES SOCIAIS 
9e) AS deRberaçes sociais serão tornadas com a obser'áncia do quórum estabeiec'do em cada' 
caso na legislação de regéncia, porém, se expressamente previsto neste contrato socia, rs 
demais casos.  

Parágrafo Primeiro: 
Não previsto ,uórum especifico neste coitratc social ou na iegisiaço dereéncia, riecessêrio 
e suficiente para tomarem juidicaméiite válidas.as  deliberações sociais, serão estas tornadas 
por sócio ou sócios que detentam pelo menos (três quartos) do valor d'o 'capital'sociaI. 

Parágrafo Segundo: 	 O  
Nas de3iberaçes Sociais OS VOtOS dos sócios serãó contados segun,do o valor das quotas que 
cada um detiver no capital soclai, s&do que para formação da maioria asouta, quando 
requerida, seja- por lei ou por disposição expressa neste conato, são necessários votos 
correspondentes a mais da metade do valor do capital soçiai. 

DOS t.Os soei ETÁRIOS 
10) Ficam instituídos os livros societeos segt. rites a) LIVRO DE ATAS DA ADMINISTRAÇÃO 
para serem transcritas as ãtas de reuniões da adrninistracão; e, 'o) UVRÓ DE ATAS DE REUN1tO 
DE SÓCIS, ara ncriçãc das atas de euniôes ds sàcíos. ' 

DOEXERdOO, SOCIAL E DAS DEMONSTRÁcÕES CONTÁSEIS 
1) O exercício, social terá, a duração de 11 koozÈ, meses coincidindo com o 	c 1 e 
q.ando do seu encerramento no oia 31 de dezembro de cada ano soo a responsbnieade da 
adnin straçãc serão levantadas as Der-onstrações Contábeis cein das em lei a saber:.a) 
3,aianço Pairnorna1 b) alanço do Resultado Eco lornico e C) 3jt'os demonstrativos qe por 
força de lei, venham z ser exigidos.  

Parágrafo Primeiro,  
a eIaboiação das supracítadas de'topstecões serão ado adas as oricas e pr ricicioS 

contébei baseados em normas técnicas originárias de orgnismnos profisionais autoraac(as 
em lei, devendo tais dernoristaçes- ser submetidas a examê e 'a 4eiieração dos sócios, 
consoante dispqstM4Vo j.â expresso nest contraio fciáus4à nona, em cumprimento à legislação 
civil de regência artigo 1 078 da tei n 2 . 110.406, oe ianeirode 2002 — Codigo Crvit,$asieiro) 

Parágroegundo: 	 ' 
Os lucros ou prejuleos gerados pela sociedade serão partúbados o stsoortaoos pelos sóc os ra 
oroporção do va'or das respectivas quotas podendo ser retido rotal ou oarclaiente pela 
ociedade que os tegis.trará na Goiva Lucros Acumulados para a) Distnb n utção ulteor, b) 

Absorção d prejuizos; ehu, c) Capitai'rzacão, neste caso, :m diant de'liberaçb de sócios ou 
sócios que deterham. pelo menos,'Á (três quartos) do valor do capital social. 

Parágrafo Terceiro:  
So:io ou sccios reprcsén a 1d  a ttaidaoe do caora' soclar podeião de ioear au,e a 
dstribuição de lucros seja feita sern,obsérância da propdrcionaHdade da particiçào de. cada.  
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urti no valo'do capi alsaciaItõmõ dispõe'o parágrafdariterior. 	podendc, 	Int er 
excluida a partcipaço de nenhum socio ia clistrib.iiçâo mpcando que a deftberaçao se 
origine em reunião dos 'SÓCIØSr  cuja ata deverá ser lavrada no LM dé:Reunião de 

Sócios e a cópia autenticada arquivada ro Registro Público de Empresas Mercantis. 

Parágrafo  
A admLnlstração esta autortzada a levantaras Demonstrações Contabeis er' periodos 
intercaares,, sejam Suas ou superiores há um m è<,,,distribuifidó,-se ou cpitaJizarido-.se 'o lucro 
gerado em cada periodo, mediante dehberaço de socos ou sócios detentores de maioria 

cptai s ciat4edo. io tZs6 de ditibuiç5o aos sócios. seçréseitaao 
o critério referido nos parágrafos segundo a quarta desta ciã.ustta. 

DA CESSÃO DE.000TÃs:E DA, RETIRA0A OÊ SÔCIO 	 - 
12 As quotas sáo livremente transferíveis entre os sócios È qúáliquer dentre eles que 

pretender se retirar da s.ociedade , :ailenara. ao sócio remán.escente, vedada a cessão 

t•-ariserencia a terceiros no Xntegrarite5 qo' quadro socetano observandcse que a cessão de 

quotas poderá ser feita no todo ou em Darte instituindo 5é._nor caso de cessáo parcat quota 

ou quotas adicionais, tântas quantas sejam os cessionáriós, exceto, no ,caso de quotas  

transmissíveis mediante herança'quano se for o caso, a propriedadé da' quota do sócio pré-

morto será detida em côridomínio. 	 - - 

DA8ESQLJCÃO DA SOCIEDADE EM RE1.ACÃO A UM sócio 
13t Além do que estaprevisto neste contrato soci.al, seja, generica ou especifcamente que 
respeite a retirada de sócio, a sociedade pQderã resolver-se em relação a sets sõcios 

minoritários', excluindo-os da sociedade, mediante deiiberaço de sóCíe ou 5óciOs que 

representem â rnaiona absoluta do valor do capital social, por entenderem que aquele(s) 

socio(s) coloca(rn) em risco a imagem e a continuidade dos riegocos da soci&ade e o 
relacionamento irifra-s.ócio.s, resultantes da prática de atos, reiterados.ou .rio, de inegável 

gravidade, procedendo-se a respectiva alteração do,conttato sociaL . 

DA CONTINUMADE,DÁ SOCIEDADE OU DA SO4 oissoiocÃo 
14) A sociedade poderá ser dissolvida nos casos de: a).Deflberaçáo de sócios POe representem 
maioria absoluta do valor do capital socía; b) Falta de pluralidade de .sôcios, não reconstiuida 

no prazo de'.ÏSO (cento e oitenta dias..e, c) Extinção, na forma da lei,, de autorização para 

funcionar, se foro caso.  

DAS RESttUiCôES 1MpUÁVEiS.Â QUOTÃ  

15v) As quotas tio capital social ficm gravadas com cláusulas de "incomunicabitdae", e 
mperhorabiboade e de iraneriabilidade inclusive quando se as mesmas ierern a ser 

detidas por sucessores e hedeiros dos sócios fundadores desta sociedade ressalvada a 

hipótese de cessão e transferência intra socios e de resolução quando ,a quota será iqidala 

pela sõciddad'e, obsérvarido-sé, em ti casos o' dispcsto nas cláusulas d ima'segunda e 
dácima treira deste contrato sdciaL,  

D0.CONELHO1ISCA,I. 	 - 	- 
165) A socLedacíe -ião tem Conselho Fiscal, ccnsoar'te faculta a lei CfvWbtasi leira toda i1a oCio 

ou sóclos.rep sentando 
 

mais em'%três quart) do valor do capftàl oda1,podero delibe'r'r 

por instituí-lo, e a ata dá reunido que assim o -fizer deverá, ser lavraJá no Livro de Ata5 d.e 
Reunião -de: Socios e a copia autent1ca sera arquivada no Registro Publico de ,Empresas 
Mercantis, eo seu funcionamento', que -não  em crátexe.cutb 4  da'r.á na:. e nos 

limites previstos na legtslaço de regência (artigos 1.056.z ,  1030 da ,ke n 1 40 de- 10 de 
janeiro de 2002 Código 'Civil Brasil&ro):  

(P 
DAS DISPOSLCÕES:COMPLEMENTARES'E FINAIS  

175) O presei'te 'contrato soci&,.regulado peto dípOitie 	nele insertos que es,ta'belecern 
preceitos, formas e condições de funcionamento da sociedade e ca re1çã'o de seus sócios, 
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regee pela lei Civil brasilsira ;  pêlos demais instiutos legais- •quê s2.-Lhes 
espeaaerte pelos artlgos 1 052 a I,087 da Le n9  10 406, cte 10 de janeiro de 2002 - Codgo 
Civil Bra•sii&ro 	 - 

D0:fQR0 
iae As partes elegem. o fõro da ddadede Fealeza,:capital do estado doCearã, renunciando 
aos demais por mais pr4vJlg1ados que sejam para dirurnr as duv4d0s ou controver3s 

oriundas deste contrato, . 

Estando, assim, justoS e contratados,assinam o presente i:nstrumnto, em 01 uma). via, -'de 

igual teor e forma, impressa apenas em seu anverso, devendo ser arquivado no Registro 

Público de Empresas Mercantis, 

Fortaleza, 07 de. Julho de 2017 - 

- 	 ' 
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