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Prefeiluro de Sôo Gonçolo do Amoronte/ RN

Comissôo Permonente de liciloçôo - CPt

Ref.: Concorrêncio Público N" 002/2021 - SMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
coNSULTtvA PARA A PRESTAÇÃo DE sERVtÇos DE Apolo rÉcNtco A
PREFETTURA MUNtcrpAL or sÃo coNÇALo Do AMARANTE, NA AREA DE
ENGENHARTA, PARA GERENCTAMENTO, SUPERVTSÃO E FtSCAL|ZAÇÃO DE

SERVIÇOS E OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO
ESpEctALtzARA EM snúor - HosprrAl MUNtctpAL, EM sÃo coNçALo
DO AMARANTE/RN.
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1. APRESENTAçÃO

Recife, 08 de outubro de 2021.

À

PÍefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN

Comissão Permanente de Liciteção - CPL

Concorrêncie Pública N' 002/2021 - SMS

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta de Preços, para o serviço

objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus

anexos.

O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de RS 1.686.36a,05 (Um

milhão seiscentos e oitenta e seis, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)),

conforme planilha orçamentáriã apresentada, referente ao mês de janeiro/2021, assumindo

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua

preparação.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de

abertu ra dos envelopes.

O prazo de execução dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da emissão

da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

lnformamos que no preço proposto estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos,

seguros e outras despesas, que de qualquer maneira incidirão na execução dos serviços

previstos.

Atenciosamente,

E ngen ar Planejamento Ltda.a

Rua Ricardo salaaar, 33 Píado- Recife-PE fone/fAx: (81) 3878 ss55

cNPJ,70.073.275/oool30.lnsc,Municipal:249.052.6.E.mãll:8eosiíema'@8eosi§temas.com-bísite
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Angela Paula Barbosa Vasconcelos de Moura Crasto

Sócia<erente
CPF: 868.468.924-00
RG: 4.562.548 SSP/PE

cREA 25.074 D/PE
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2 Orçamento Básicoa

Rua Ricãrdo Salazaí,83 Píado-Recife- P[ Fone/FAx:{81)3878 5555

EM
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2. ORçAMENTO BÁSICO

SISTEMASCr-ít

ANEXO II
PLÂNILHA ORçAfENÍÁRIA

O8RÂ:

I

IAATU: §l^Pl'8N MÂRçO 202!

Eírada de Cúandoba 5/r - CehÍo São Crcnçalo do Aharante/RN 65,31%

C.r.d
nge ana e neiamento Ltda.

Angela Paula BaÍbosa vasconcelos de Moura Crasto

Sócia-Gerente
CPF: 868.458.924-00
RG:4.s62.548 SSP/PE
qREA 26.074 OIPE
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Rua Ricardo salazar,83 Prado - Re€ife- PE tone/FAx: (81)3878 ss55

coxTnÂraçÀo oE EMpRcsa tspEcra aÁDA rM ÉNGENNAn|A CONSU LT|VÂ PÁRÂ A PRÉSÍÀçÃO OÉ SÊRV|çOS OÊ APO|O TÊCtrCO À PÀEFEIÍUÀ MU i CTPAT OT sIO GONçAIO OO AMÀÂ NÍE

NÍVEL SUPERloR R!635.716.!0
40938 1 50% 24.00 Ril 16.531,00 10.000,00RI Rt 5.000.00 Rí t 20.000 001 Ef,g6hêiÍo Coddênador
40936 1 70% 24 0t) Rl 15.425.59 9.331,31R! Rt 6.53r.92 m 156.766.012
40937 1 2:r,oo Rl 15-456.a9 I350.m Rl9 350.00 Rl 224..100 003

1075/ORSE 1 20!Á 24.00 Rt 15.456.49Eno€nhejro .lo SequEnÉ do tabdho pleno 9.350,00R$ R' 1.870,00 RS44.880,004
40939 1 ?o% 240o Rí 15_456.49 R$ 9.350,00 R! 1 A?0 00 Rt rr4.880,005 Er{ênll€iro Eleüicistâ dqro

1í7'ORSE 20% 24.00 R' r5_ut25.59Êíoenheiro irnioí útienld - aÉ 5 aB (b oeeriência 9.331,3tRÍ Rt 1 866 26 Ri 44.790.296

Ri 105.600.00PESSOAL AUNUAR
40S,16 2 100% 24 uO Rl 2.975.58 1.400,00R'Íecnico em e(IlÍcaçõês Nild l'^íio RÍ 3.600 00 Rt 8ô.400.0o7

1 x% 24.(n40820 m 2.975.58 1.400,00RI Ri 360,00 Rt 8 6,{0 mI
40805 1 24,OO Rl 3.636.E2 2.200,00R§ Fti 1.540 00Dosonhislá Oêtíhisla com mârgos coÍrpl€íÍEnlarês R 36 960 009

1 70%40808 24.@ Rli 3.3(b 20 2.000 @ RÍ 1.400 @ El 33 600 0010 Auitar dê D€sêihría coín .rc sÔs coíÍpleírBítares
Cúdo orêro ê Àlão dê Gra (A) 24.1ú Rtl33.3aa,18 Rl AOr.31ô.30

R§

FábrK(C) ? 1U49239

ÍIiDE (O) 11869

Totâl G..âl ( Âr c ) + ( a r o) Rt 1.686.364.05

SINAPI
INSUMO

DEDICAÇÂO OUANTIDÂDE
MÊSÊS

PROÊrSSrONÂrS

)r
CNPJ. 70.073.27510001-30 - ln3c. Municipal: 245.052-6 - E-mail: geosistemâs@8e osrstemâs com.bÍ Srte: wu/w.ceo

I

lcoNrRÂraçÀo Dr EMpRErq EspEcrauzÂDA EM ENGENHARTa culsur-ÍrvA pÂnA GERÉNctAMÊNÍo sup€RvtsÃo Ê FrÍauzaçÂo oE sERvrços E

loams rlal I corsrauçÃo oa uNtDÂDE oE ÁTENçÂo

REIIUNERÂçAO S'
ENCARGOS

REMUNERAÇAOoIScRIMINAÇÃO VÂLOR MENSAL ÍOTALIÍEM
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Financeiro
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Ruâ Ricêrdo S.lâ.ar,83 Prâdo- Recife-PE Fone/FAx: (81)3878 5555
CNP).70.O73.275/cfo7-30 - lnsc. Munlcipal: 245.052-6 - E-mail geosistemas@Seosistemas.com.br Site: g!4!4g9tl!!g!0A!.çqE bI
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SISTEMAS
Irq.tú â ,ts dúro
Çt5

CONTRAIÀÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIÂ CULSULIIVA PÀRA GERENCI,AMENTO SUPERVSÃO E FISCÁTIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBR''S P',RA A CONSTRUçÁO OA UNIDÁDE DE

ATENÇÃo

LOCAL: Esrrada de Güandubá S/N ' Ce.ko - Sáo Gônçslo do AÍrBranl€rRN

1 2 3 5 1 ItÍ€M Discrimanáqáo do s.diço
PrryD tb Gêr*drsno õo Prq€to (P@)

2 Rel€rúro Iêcnco,vlêneldê lú€diçáo

Rêlatóío dê @trráôFlo I'ihnsál de lvlôd Çáo3

aüErzáçáo cãâsrÍal.,ê rrnêrw§ó€6.êázâdé m p..iodo

5 ridá& ô F'M,.,ê c-ímrámnro
6 A!,ElEação d€ Das€nlbs

70.265.i7 70.265.17 '10.264.17 70.264.11 70.265.17 70.2651770.265.17 70.265 17

4,17rk
70.265.17 140.530 34 210.795 51 241.060.ô7 351.325 84 421.59'l 01 491.856 18 562.121,35

8.33% 12.50e 1ô,67% 20.43% 25.00% 29 33,33%

-

--

cRoNoGRÁMA Fasrco.FrNANcEtRo

CRONOGRAMA FISICO.FINANCEIRO

lcoNrR^TÁçÃo DE EMpREsÀ EspEct^Ltz^DA EM ENGENHÂR| cuLSULTtvA pÁRA GERENctÁMEMro supERvsÃo É Frscatz çÀo DE sER\rços E oBRÁs PARA À coNsrRuÇÁo oA uNtoADÊ oE

l^ÍÉNÇÁo

LOCAL: Estíadá de Guânduba S/N - ConlÍo- Sáo Gonçalo do A.ÍEránt€/RN

IÍEM Di.criminãção do Sêdiço 9 10 11 12 1l 14 15 16

1 Pbrc de Gs* 4F{o do Píqêto (PGP)

Rdâór o T&nrco rrbô§ál .le,vbdçáô
3 Rêl€l&ro (b Crrffcrd€río lvbnrál .le Mêdrç&

At âlzácáo cadâ§raldás rr ..6Eóes íôázádês rc pê.iôdo

RdáóíD r'rld dê Gêrmia6o
6 ÀtuálÉÇ& de Oosnhos

E@
70265.17 10.265,11 70.265.17 70.26517 70.265,17 70.26517 1426517 70.265,17

632 346 52 702.651,69 772.916,85 a43.142,O2 913.447 1S 943.712.36 1.053.977,53 1.'t24.24210
3T 500À 45 83'/" 50 00% u.'1?oh 58 33% 62.50.Â

Ruâ Rlcardo 5âlarar, 83 Prado-ReciÍe-PE Fone/FAx:(91)3878 5555

cNPJ. 70.073.275/00o1-30 - lnsc. Municipal: 245.052-6 E-màil: geosistemas@geoslstemas.com.bÍ Site: E!4d4gQ§i$eoAllqtr bI
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3. cRoNoGRaruarístco-rtruANcErRo
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Fi 1 686 364,05
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EGir
cRoNoGRÀMA Fistco-FlNÀNcEtRo

coMrRÁrÁCÀo DE EMPRESA EspEctÂLtzÂDÂ EM ENGENHARIA cuLsuLllvA p^RÁ GERENctÁMENfo supER\4sÀo E Ftsc^Ltz ÇÀo oE sERvtços E oaRÂs pAR A coNsrRuÇÃo DÂ uNtDÁDE DE
AlENÇÁo

Estr6da de Guándub. S/N - Centro - Sáo

l9 20 21 23 24ITEM Disc.iminacão do Seívicô 1T t8
1 Phrc de cêÍe.cralMto do PÍqolo (PGP)

2 Rêláqro Íácnrco I'r€nsál de lvêdçáo
3 Rêlârdro dê caeÉam1to n/rensal.,o i/kçáo

Ahidr2áção caóa!f61dâ5 rnlêíErçõês rdtzãd* m pdio<kr

5 Rê6ó.o Freló6 C.rftrffilo
Atrdrzáçáo (,ê Dês'rÉs

70 265 17 70.265,17 70.265,17 T0.2651-l 70.2ô5,17 10.26517 70.265,17 10.26517

1.264.773,U 1.335.038,20 1.405.303.37 1.475.565,54 1.545.833,71 1 616 098 8A 1.686.364,051.194.507,A7
70 a3% 't5 00% 83 33% 87.!O% 91.67.Á 95,83% 100 00%

Angela Paula Barbosa Vasconcelos de Moura Crasto
Sócia-Gerente
CPF: 868.468.924-00
RG: 4.s62.s48 SSP/PE
qREA 26.074 OIPÊ.
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Rua Ricardo Sàlazàr,83 Prado- Recife - PE Fone/FAx:(81)3878 5555

CNPI. 70.073.27510001'30 - lnsc. Municrpàl: 245 052-6 - E-mail: geosrstemas@geosistemas.com.br Site: !{!4^|ge9fi!E!Ee:19tr E
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4 a Composição dos

Encargos Sociais

8

S'STEMAS@

Rua Ricardo Salazaí,83 Píado- Reciíe- Pt Fone/tAXr{81)3878 5555
CN PJ. 70.073.275/0O01-30 - ln sc. M unicipal : 245.05 2'6 - E-ma il: Seosistemas@ geosistema s.com. bí Site
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4. COMPOSTçÃO DOS ENCARGOS SOCtAtS

EG-i

ngen a Pla nejamento Ltda.
Angela Paula Barbosa Vasconcelos de Moura Crasto
Sócia-€erente
CPF: 868.468.924-00
RG: 4.562.548 SSP/PE

cREA 26.074 D/PE k
Rúâ Ricârdo Salazar, 33 Prado- Recife- Pt Fone/FAX: (81) 3878 5555

osiStemas.com.br Site: www,ceosistemas,com.br

ENCARGOS SOCIAIS

Gru po Descrição Alíquota
A ENCARGOS SOCTATS BÁSTCOS

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8

PREV DÊNCIA S@IAL - INSS
SESI
SEl.lAl
INCRA
SEBRAE
SAúRIO EDUCAÇÃO
SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO (INSS)
FGTS

20,oov.
1,500/0

1.OOv,
O,2OYo

0,60%
2,sOYo
'l,oo.k
8,00%

TOTAL DO GRUPO "A" 34,80v"
B ENCARGOS SOCIAIS qUÊ RECÊBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO "4.'

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-7

FÉRIAS
AVI SO PRÉVI O TRABALHADO
AUXíLIO ENFERMIDADE
GRAI F|CAÇÂO T.TATALTNA (13. SALÁR|O)
AVISO PRÉVIO I NDENIZADO
LICENÇA PATERNIDADE
AUSÊNCIAS ABOI.IADAS
ACIDENTES NO TRABALHO

'11,1'to/o

0,500/"
O,2Oo/o

8,33olo
0,00%
0.0oolo
O,2Oo/o

0,00%
TOTAT DO GRUPO "B" 20,34%

c ENCARGOS SOCIAIS qUE NÃO RECEBEM A INCIOÊNCIA DO GRUPO ''A"
c-1
c-2

c-4

DEPÔSITO POR RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA
ADICIONAL POR AVISO PRÉVIO
AVISO PRÉVO INDENIZAOO
INDENIZAÇÁO ADICIONAL

0,80%
0,00%
0,00%
0,08%

TOTAL DO GRUPO "C" o,aa%

o REINCIDÊNCIAS DOS GRUPOS

D-1 REINCIDÊNCIA GRUPO (A) SOBRE GRUPO (B) 7,O80/"

TOTAL DO GRUPO "C" 7,Oa%

E ENCARGOS COMPLEMENTARES
E-'t
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6

VALE TRANSPORÍE
AUXÍLIO ALIMEMIAÇÂO
CAFÉ DA IúANIiÃ
EPI-Equip. de Proteçào lndiüdual
CONSULTAS E EXAMES MÉDICGS
SEGURO DE VIDA

o,26%
1,O6Yo

o,300/"
o,300/"
O,17Yo

o,120/0

TOTAL DO GRUPO "C" 2,2r%
TOTAL 65,31%

CNPj.70.073.27510001'30-lnsc. Municipal:245.052 6 - E,máll: gêosistemes@ge
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5 a Composição das

Despesas Fiscais

Rua Ricardo Salôraí, 83 Píado-Recife-PE Fone/FAx: (81) 3878 5555

CNPJ. 70.073.27510,001-30 - lnsc. Municipal: 24Sr052-6 - E-mail: geosiíemas@Beosistemas.com.br Site:94ryúg0fl$ÊO?$!eEl!!
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s. coMposrçÃo DAS DEspEsAs FrscArs

E
F,E írftatu rdBriô
@,r

DESPESAS FISCAIS

Como o valor das Despesas Fiscais - DF incide sobre o total da fatura e não

sobre os custos incorridos, ele é corrigldo pela seguinte fórmula.

Dr= {t r/(1-DF)l - 1}x 100 ; DF= {[ 1/(1-0,086s)] -1]x 100

Oespesas Fiscais = 9,469%

".ApedÉtÀ+#fi"mJâ&i,;ffi 
,*?t*0"

Angela Paula Barbose Vasconcelos de Moura Crasto
Sócia{erente
CPF: 868.2168.924-00
RG: 4.562.5t18 SSP/PE

cREA 26.074 D/PE

Rua Ricaído Salazar, 33 pÍâdo - Reclfe - pE Fone/FAX | {81) 3878 SSS5
CNPi 70 073.27510001-30 - lnsc. Mun,cipal:245.052'6 ' E-mail: geosiÍeÍnas@geosistemas.com-br Site: \f,*w.rÊosistemas.com.b.

11

v

ISS s,oo%

Prs 0,650/o

COFINS 3,OOo/o

Total 8,65o/o

s
X





6 Composição do Fator Ka

e TRDE
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E6fi

Rua Ricardo Salazaí,83 Prado- Recife- PE Fone/FAX: 181) 3878 5555
CNPJ. 70.073.275l0O01-30 - lnsc. Muni.ipeli 245.052'6 E'mail: geosiíemãs@geosistemas-com.br Site: !844,89!ige@i!.çgE &
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6. COMPOSTçÃO DO FATOR K E TRDE

COi{TRAIÂçÀO DE EMPRESA ESPECIATIZÂDA EM ENGENH,ÂRIACONSULTIVA PÁRAGERENCIÂIúENTO, SUPERVISÂO E

FISCÂI-UÁÇÃO DE SER\4ÇOS E OBRÂS PARA A COSNTRUÇÂO DA UNIDÁDE DE ATENÇÃO ESPECIA].ZÂDA E SAÚDE .

HOSPÍTÂI |ltUNICIPÁL

PV: (CD X l0 + (0D XTRDE)

TRDE: (1+K3) (1+K4)

K= (1 + K1 + K2)(1 + K3)(1 + K4)

K1 65,31%

K2 12.00%

K3 '10.00%

K4 7 gAa/o

K 210449239

TRDE 1 1869

CD 801 316.30

DD 0

ÍÂBEIA DE t POSToS f/,)
Prs 0.65%

COFINS 3,00%

SS 4.25%

ÍOTAL DE IMP 7,90%

-a.Y
se$tú#É"-'4É{ftdr,»tiíiôíiffff\ i a,.
Angela Paula Barbosa Vasconcelos de Moura Crasto
Sócia-Gerente
CPF: 868.t168.924-00
RG: 4.552.548 SSP/PE
qREA26.074OlPE

PV Preço de Venda Tolal Píâlicâdo pela EmpÍesa

CD = Custo direto de Máo dê oka
K = Fetor K

DD = Despêsâs diretas

TRDE = TaG de RessarciÍngnto de eÍrpÍesas e encârgos

K1 = encâÍgos sociais sobÍe a ÍÍÉo de obra (É irrcluidos no preço úilizado)

K2 = ÁdminislÍaçáo câtral da eípresa de consultoria (ou overfread) (perecntual reÍerenciâl 20%)

K3 = Margsn bruta da erpresa dê consultoria (peÍalntual rÊferencial I 2%)

Ka = hposfs

k

P},Í S

E
&orrúâkiaEro

OO FAIOR KDETERMINÂ

R§ 1 686.364.05

13

X

G-fi

0nde

PV

I

Rua Ricâ rdo Sâ ta2aí, 83 prado- Reciíe- p[ fone/FAX: (81)3878 sSSs
CNPI. 70.073.275/0001 30- tnsc. Múnicipat:24S,052-6 - E-mail: geosistemas@geosistemas_com.br Site:
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7 Custo administrativoa

Rua Ricardo Sàlazar,83 Prado- Recife- Pt Fone/FAX: {81) 3878 5555
CNPI. 70.073.275^m1-30 - losc. Municipal: 245.052-6 - E-mailr geosistemas@geosiíemâs-com.br Site: $üU4egIistgEêÍgtr=bI
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7, CUSTO ADMINISTRATIVO

PMS
Frrlha nc
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STEMAS
l.!-t6 à tEadrúió

e m ngen ar a nto Ltda.
Angela Paula Barbosa Vasconcelos de Moura Crasto
Sócia-€erente
CPF: 868.468.924-00
RG: 4.562.s48 SSP/PE

CREA 26.074 D/PE

Salazar, 83 Prado - Recife - PÊ Fone/FAXi (81)3878 5555
)l:245,052-6 - E-mail: geosistemàs@geosiíemas.com_br Site: www.eeosiíêmâs.com.br

Y

1- custos de capacitação ê atualiração técnica e gestão da qualidade

1.1 - Treinamento de íecuí'os humanos 1,00%

1,2 - PaÍticipações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos
técnicos a apresentar ne55e evento.

0,30%

1.3 - Visitas e viagenas técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com
vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe.

0,20%

1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros. 0,75%

1.5 - Manutenção e aúomação do acervo técnico (bibliotecà e arquivo técnico) 0,204/.

1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade 0,s0%

2 - Outras despesas administrativas

2.1 - 5alários e encargos do pessoal da administração incluindo; direção/ Be.ência,
planejamento e controle de produtos, contabilidade, setoí de pessoal, suprimento, serviços
gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros

encargos salariais que possam existir.

7,OO%

2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização 7,OO%

2.3 - Honorários pagos a terceirosr assessoria jurídica, despachantes, auditoria etc

2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e

acompanhamento de propostas.
0,25%

2.5 - Hardware e Software para aplicações técnicas não incluidos no contrato 0,05%

2.6 - Gastos legais, bancários e seguros 0,30vo

2,7 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão 0,20%

2.8 - Comunicações gerais e serviços gráficos (telefone, fax, telex, malotes, relatórios, etc.)

Íotal 72,OOyo

15
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1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais. 0,50%

0,20%

0,15%

4
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Rua Ri(aído sala.ar,83 Prado - Recife - PE Fone/FAX:(81)3878 5555

CNPJ. 70.073.27510001-30 - lnsc. Municipàl:245.052-6 - E'mail: geosiíemas@geosistêmas.com.bí Site: !4!&Jgg!i!lsq3§.ç9!4.8
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8. REMUNERAçÃO DA EMPRESA

E
PE-rÉ à lEidú.o
€,fr

*rê^nridffi Jf,r4h$Jiláfu ffi rito Ltd a.

Angela Paula Barbosa Vasconcelos de Moura Crasto

Sócia-Gerente
CPF: 868.468.924-00
RG: 4.562.S48 SSP/PE

cREA 25.074 D/PE

V
Rua Ricardo Salazaí,83 Prado- ReciÍe- PE Fone/FÀ(: (81)3878 5555 v

REMUNERAçÃO DO ESCRÍTÓRIO

1 Oportunidede de capita I

1.1 Percentual de ressa rcima nto (%) 7,OO%

2 Correção Monetária
2.t Percentualde ressa rcima nto (%) !,ooo/o

3 Lucro

3.1 Percentua I de lucro (%) 8,OO%

TOTAL to,oo%

I

cNPJ'70,073.275/ooo1-30-ln5c,M0nicipàl:245.052.6'E-mall:8eosistema5@geoSistema5'com.brsite:wY/tvxeosistemas.com.EÍ

$
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9 Garantia dea

Proposta

Rua RicaÍdo Salarar, 33 Prado -Recife- pE Fone/FAX: (81)3878 5555

CN Pl. 70.073.275/0001-30 - ln sc. M u n icipâ l: 245.052-6 - E- mâ il: eêosistemâ s@Beosistemas.com. br Site: www..eosistemes.aoín.br
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9. GARANTIA DE PROPOSTA

Ruâ Rlcardo salâraí, 83 Prâdo - Recife - PE Fone/FÂx: (81.) 3878 555, 6
CNPJ. 70.073.27510001-30 - lnsc. Municipal: 245.0S2-6 - E-màil: Seosiíemas@Eeosistem.s-com.b. Site: !4ó4!"999§lgeO!§tQE E
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A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-!o como Segurado. Segue em anexo a

apólice de Seguro Garantia no 014142021001207750765373, emitida em conformidade com a I'lP no

2,200-21200L
que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade,
a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apolice
impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificaÉo digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada
através de nosso site www.berkley.com.br, e confirmada apos 7 (sete) dias úteis da emissão da

apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o no 014142021001207750165373000000.

Atenciosamente

LEANDRO EZEOUIEL GARCIA OKITA No de Série do CerliÍicado: 1 1DE200í 08660C8A Data e Hora Atual Oct 5 2021 7)47PM

ALEXANORO BARBOSA SANXES N' de Série do Certificado: 1 1DE20010865F468 Data e Hora Atual Oc1 5 2021 7:47PM

'- b I Berkley Brasil Seguros
\,/ ê Berklcy ComDa.y

Documento €letrónico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-22001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras -
ICP - Brasil por: Signatários(as):

a

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiÉo quê lhe oferece o ert. 62 da Con§tituiçâo, adola a seguinle l\4edida Provisória.
com íorça de lei:

Art l'- Fica institulda a lnfra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - lCP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade
jurÍdica de documentos em íorma elekônica, das aplicaçóes de suporte e das aplicaçôes habilitadas que utilizem certificados digitais, bem
como a realizaçáo de transaçóes eletrônicas seguías.

No Apólice: 014142021001207750165373 - ENDOSSO 0000000
Controlê lntêÍno: 1655'190

Data da publicação: Oct 5 2021 7t47PM
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

§

Página:1/14
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BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

rÍrulo; ApóLIcE sEGURo GARANTTA Noo14142o21oo1207750]^65373 - ENDosso ooooooo
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

lcP
Brasil

$





Apólice - via Segurado

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SÀ - 01414, a seguir denominada "SEGURADORÁ", tendo em vista as declarações constantes
da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima jdentificado, proposta esta que, servindo de base para a
emissão da presente Apólice, frca fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o'SEGURADO" de acordo com as Condições
Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte antegrante da presente apólice, as repaÍaç&s pecuniárias decorrentes dos riscos do
seguro, tudo de acordo com as condiçõ6 gerais, especidis e particulares anexas.

MODAUDADES

4501-LICITANTE

b BerkleyBrasil Seguros

05/ 10/_20a1 . _12-RECIFE oL4 t 4 20 2tOO t207 7 501 65373 0000000 9775880

SEGURO GARÂNÍIA - SETOR PUBLICO LICIIANTERISCOS FINANCEIROS
DÂDOS DO SEGURÂDO Iolna r- 

-lÀ
08.079.402/0001-3sMUNICIPIO DE SAO GONCALO OO AMARÂNTE

R ALEXAT{DRE CAVALCÂ?{TI SN
CEP

59290-000 CENTRO
c4rde
SAO GONçALO DO AMARANTE RN

DADOS DO TOMÂDOR
CNP.]

7O.073.27sl0001-30GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

83R RICARDO SALAZAR

RECIFE PE50720-120
CEP

PRADO

GARANTIAS:
ToÍÂL DA IMpoRTÂNcIA sEGURAoA: Rí 23.042,46 (vIN1E E rnÊs ut e eumrnn E DoIs REAIs E eUARENTA E sErs cENTAvos)
VIGENCIA: DAS 24:00H DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2021 AS 24:00H DO DIA 8 DE MARÇO DE 2022.
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes AND(OS que ora raüficamos:
1) Demonstrabvo de PÉmio;
2) Condições Particulares;
3) Condições Especiais;
4) Condições Gerdis;
OBSERVAÇOES:
- Aúlice emitida conÍorme TERi4os E coNDIÇõEs DA oRcutAR susEP No 477, de 30 de S€tembro de 2013 e seus ANAOS
e PROCESSO SUSEP No 15414.902037/2013-11;
- Após sete dias úteis da emissâo deste do@mento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente
registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.bÍ;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

coN DE MODALIOADE

LIMITES INICIO VIGENCIA FIM VIGENCIA

RS 23 042.46 08t1u2421 08t0312022

CORRETOR

202037399 - MD CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

S€gurador.: BERKIfY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
EndeÍeso: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P

CNP,: 07.021.5,1410001-89

SAC: BO0-777 -3123

Docrrnsnto êlstrônico âs§insdo dqit.lm6ntá @níom6 MP nô 2 20G22001 qu€ in6ütui ã inírâ-€strúurs do Châv!! PúUicas Brasrorra - tCP - 8ra§il por Signaráno

LEANORO EZEQU tEL GARCI^ OKITA No dê Sóí3 do Certficado: .t 
1 0E200108A60C8A O.ls . Hoá Àtuat Ocl 5 2021 1:1?pM

AIEXANDRO BARBOSA SÂNXES N. d€ Sárie ô CsôÍcâdo 1 1 DE20010865FA64 Dds 6 Hora Atust Ocl 5 2021 1 a7Pln

o PRESIOENÍE OÀ REPÚBLICA no $o d6 alnbuiçlo qu6 lhê ofêr6c€ o árt 62 da con§t[uação adolia â sêgurrnê M6drdâ Prcv3ôná, com torF ds rer Aí 1q -
Fica indiluld€ â líúá.E6!uú.8 d6 Ch!83 Pública! 8râsilârás - ICP Bíôal. psrâ !E6rti.. ãlionücidadê. â fn6qnr!âd. ê â wlidrrto juridlca d€ doorm§nt s 6m
io.ma ê16üóírrcá d.s aplicáçõ€! dê epdto s das apllcl(ó6s hâbrlú.dls qu. utiliz€m csnifcados dgitâi3, bâm cono à E.tlzáÉo (b ra.ssçõ6! d6útu@!

Pêrô fâlâr com a Ouvldoíia Berkley ligue para: 08{»-79r-3,4/a4
ou envÍe um e màil pàrâ: ouvldoriâ@bêÍkley.aom.br

tsva Bêrkley Compány

Páginai 2ll4

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Fedêral responsável FBla fiscalização, normatização e controle dos mercados de
seguro, previdârcia complementar aberta, capitalização, Íesseguro e coÍretagem de s€guros - site www.susep.gov.br - Atendamento gratuito ao
público Susep 0800-021-8484

í
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lmpoÉáncieSegurada: R$ 23.O42.46

Peííodo de Vigênciat OBl1Ol2O21 à O8lO3l2O22

Prêmio Llquido:

Adicional de Fracionamento:

(-) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito

,--\-E 
A

R$

R$

R$

\0 t.-z r'

281,21

0,00

0,00

Prêmio Total

ição de Pagamento:

Numero de Prestações:

1a Prestação:

Demais Prestações:

Forma de Cobrança:

Vencimentos:

R$ 28',1,21

À visa

1

281,21

0,00

TfÍulo DE coBR çÂ cEF (REMEss or{uÍ{E)

tzlLol202t

(r) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Tecnica Àtuarial, processo SUSEP n0
15414.0014531200743, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à lÊi 12.74U12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65010 de PIS/Pasep e de 4olo de COFINS sobre (os prêmios
de seguros/as contribuições a planoG de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a plano6 de capitalização), deduzidos do
estabelecido em legislação específica.

o t4 t4 20 2too L20, 7 50 1 65373 0000000 9775880 05llol2o2t

RISCOS FIÍ{ANCEIROS sEGURo GARÂNTra - seron púguco LICTTAÍ{TE

DEMONSTRATIVO DE PREMIO DIUíQnrn

PREMIO TARIFARIOMODALIDADES

R$ 281,214501-LICITANTE

: b I Berktey Brasil Seguros
" Bc, r. c, Comp.-,
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CON DIçÕES PARTICULARES
\q

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o no de 07.021.y4l0001-89, com sede à Av
Presidente Juscelino (ubitschelç 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Mlice de Seguro GaÍanba, garante ao SEGURADO:
I4UNIOPIO DE SAO GONCÁLO DO AMARANTE, inscrito no CNPJ/CPF sob o n0 08.079.402/0001'35, com sede à R ATDGNDRE
CAVALCANTI, SN - CENTRO, São Gonçalo do Amarante, RN as obrigações do TOMADOR: GEOSISTEIIAS ENGENHARIA E PLANEIAMENTO
LTD^A inscíto no CNPJ sob o no 70.073.27510001-30, com sede à R RICARDO SALAZAR, Recife, PE até o valoÍ de R$ 23.042,46 VINTE E

TRES lvlll E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita.

[{odálidãdê - LICrÂNTE
Impoítância Segurada - R$ 23.042,46
Vigência - das 24:00h do dia 8 de Outubro de 2021 as 24:00h do dia I de Março de 2022

OBJ EÍO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAçÃO, ÂTE O VÂLOR DA GARANTIÁ FüADO NA AúLICE. PELOS PRUUÍZOS
DECORRENTES DA RECUSA DO TOMADOR ADJUDICJTÁruO ETl ASSINAR O CONTRATO PRINCIPAL NAS CONDIçÕES PROPOSTAS NO

EDITAL DE OO2l2021 - SMS, PROCESSO ,, QUE TEPI POR O$ETO A CONTRATAÇÃO DE EI'IPRESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA Et.4 ENGENHARIA CONSULTIVÀ PARA A PRESTACAO DE SERVIC-OS DE APOIO TECNICO A PREFEITURA I4UNIOPAL DE

SAO GONC-ALO DO AMARÀNTE, NA AREA DE ENGENHARIA, PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISAO FISCALIZAC,A-O DE SERVIC,OS E

OBRAS PARA A CONSTRUC,AO HOSP MUNICTPAL, DENTRO DO PRAZO EÍABELECIDO,

RECIFE, 5 DE OUTUBRO DE 2021

f ,i, :. no

oslto l2o2t12-RECIFE ot4t4202toot207 7 50 r.653 73 0000000 *977saa0

LICITANTERISCOS FINANCEIROS SEGURO GÂRÂNTIÂ - SETOR PUELICO

- b I Berkley Brasil Seguros
\7 ê Berklcy Co,np.ny

Pálinat 4/74
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OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Condiçôes e cláusulas do Seguro

Cláusulas Particulares

1. Estô apolice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP no 477113 e fica expressamente estabelecido que para todos os
fins e efeítos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condiçôes Gerais e Especiais da preseate Mlice.

2. Esta apolice nfo poderé ser úilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora refêrente
ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

3. A presente apolice, de riscos declaradot assegura o cumprimento das obrigades diretas do tomador perante o segurado,
especificamente descritas no obreto deda apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia índicada na mesma, não ass€gurando o
pagamento de quaisquer danos acordadG, indenizaçõ€s a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro

despêsas de salvamento, não asseguGndo, ainda, riscos referentes a outros Gmos ou modalidades de s€guro, obrigações quanto ao
pagamento de tributos, obrigaçeEs trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e conndencaalidade em
conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-gâranüa.

4. Ao aceitar este documento o S€gurddo concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar redamação quanto à
cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inâdimplemento contratual que tenha origem anterior à data de
emissão do presente insúumento e que não tenha sido prsr'iamente informado pelo Segurddo à Seguradora.

5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer
prejuízo6 e/ou demais penalidades decorÍentes de atos ou fatos úoladores de normas de anticonupção que tenham sido provocados pelo
segurado ou seu representante, sera isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

6. Ratificam-se integralmente as dispoíções dõ Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Cláusulas
Particulares.

+
12.RECIFE o 14,420 2to o 120 7 7 50 1653 73 0000000 9775AAO osltol2o2l

RISCOS FINA CEIROS SEGURO GARÂNTIA - SETOR PUBLICO LICÍTANTE

- b 1 Berktey ?m::l§ssuros V

Páginar 5/14
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CONDIçÕES ESPECIAIS

1. OB'ETO:
Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garanua fixado na apólice, pelos prejuizos deconentes da
recusa do tomador adjudicatário em assinaí o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do
prazo estabelecido.

2. DEFII{IçõÊS:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, tamtÉm, as definições constantes do art. 6o da Lei no 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:
A vigência da apólice coincidiá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal

4. RECTAÍ{AçÃO E CARÁCTERTZ çÃO DO STNTSTRO:
1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicâtário êm assinar o

principal nas condições propostas, dentro do pÍazo estabelecido no edital de licitaçãq data em que
rêstará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.1.1, Para a Rêclamasão do SinistÍo será necessária â apÍ€§êntação dos sêguintes documentos, sem prejuízo
do disposto no item 7.2,1. das CondigõGs Geràis:
a) cópia do edital de licitação;
b) cópia do termo de adjudicação;
c) Plânilha, relatório e/ou corrêspondências inÍoÍmando os yalores doe prejuÍzos sofridos, acompânhada dos
documêntos comprobatórios;
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, apos análise, ficar
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apolice, o sinistro ficará câracterizado,
devendo a seguradora emitir o relatório final de rêgulaÉo;

5. RATIFICAçÃO:
Ratificam-se integralmente as disposi@s das Condições Gerais que não tenham sido âlteÍadâs pela presente C-ondição

Especial.

12-RECIFE 014142021001207750165373 0000000 9775440 osl lol2o2t

RISCOS FIÍ{AÍ{CEIROS SEGURO GARANTIA . SETOR PÚBLICO LICITÂNTE
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coNorçoEs GERATS

1. OBJETO:
1.1. Este contrato de seguro garante o Íiel cumprimento das obrigaçÕes assumidas pelo tomador
peranle o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo
com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razâo de
participaçáo em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, concessÕes e permissôes no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, ou, ainda as obrigaçôes assumidas em função de:
| - processos administrativos,
ll - processos judiciais, inclusive execuÇões fiscais,
lll - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou nâo, em dívida ativa;
lV - regulamentos administrativos.
11.2. Encontram-se também gerantidos por este seguro os valores dêvidos ao segurado, tais como
multas e indenizaÇões, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos
em legislação específica, para cada caso.

2. DEFTNTçÕES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes deÍiniçÕes:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, quê representa formalmente o contrato de Seguro
Garantia.
2.2. Condiçoes Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um
plano de seguro, que estabelecem as obrigaçóes e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condiçóes Especiais: conjunto das disposiÇÕes específicas relativas a cada modalidade e/ou
cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposiçÕes estabelecidas nas CondiçÕes Gerais.
2.4. Condiçoes Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma Íorma, as CondiçÕes Gerais
e/ou CondaçÕes Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgáos ou entidades da Administíaçáo Pública
(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo
e a estipulação de obrigaÇÕes recÍprocas, seja qual Íor a denominaÉo utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de
Seguro Garantia, mediante solicitaçáo e anuência expresse des partes.
2.7. lndenizaçeo. pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigaçÕes
cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em funÇão do pagamento de andenizaçáo.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomadoÍ à seguradora, em funçáo da cobertura do seguro, e que
deverá constar da apóljce ou endosso.
2.10. Prêmio Único: Valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da
apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.
2.1'1. Processo de RegulaÉo de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou nâo a
procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuraçáo dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.12. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissáo de apólice de seguro, firmado nos
termos da legislaçáo em vigor.
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2.1 3. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamênto acerca da caractetizaÉo ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores
a serem indenizados.
2.14. Segurado: a Administraçáo Pública ou o Poder Concedente.
2.'15. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das
obrigaçôes assumidas pelo tomador.
2.16. Seguro Garantia: seguro que garante o Íel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.17. Sinistro: o inadimplemento das obrigaçÕes do tomador cobertas pelo seguro.
2.18. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACETTAÇÃO:
3.1. A contrataçeohfteÍaçeo do conlrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita
deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitaÉo do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identiÍique a proposta por
ela recepcionada, com a indicaçáo da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitaçâo ou náo da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como
para alteraçÕes que impliquem modiÍicação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitaÉo de documentos complementares,
para análise e aceitaçáo do risco, ou da alteraçáo proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o
prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer
mais de uma vez, durante o prazo prevasto no item 3.3., desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elemenlos, para avaliação da proposta ou taxaçáo do risco.
3.3.3. No caso de solicitaçáo de documentos complementares, para análise e aceitaçâo do risco, ou da
alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. Íicará suspenso, voltando a correr
a partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitaçáo da proposta, a segur.adora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especiícando os molivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a
aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contrataÇão ou alteraÉo de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, Íessaltando a consequente
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissáo da apólice ou do endosso seíá feita em ate 15 (quinze) dias, a partiÍ da data de
aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4.1. O valor de garantja desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido

+
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4.2. Quando efetuadas alteraçÕes previamente estabelecidas no conlrato principal ou no documento
que serviu de base para a aceitaçâo do rasco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar
tais modiflcações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Para alteraçôes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que servau de base
para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modiflcação do
valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modiÍicações, desde que solicitado e haja
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da
apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver
pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora
recorrer à execução do contrato de contra garantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, náo será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a
título de custo administrativo de fracionamento, devendo seÍ garantido ao tomador, quando houver
parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com
a consequente reduçâo proporcionel dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas
coincidir com dia em que neo haja expediente bancá[io, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro
dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguÍadora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu
representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do
respectjvo vencimento.

6. VIGÊNCIA:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculaÉo da apólice â um contrato
principal, a vigência da apólice será igual ao pzzo estabelecido no contrato principal, respeitadas as
particularidades previstas nas Condiçôes Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Pa:a as demeis modalidades, a vigência da apólice será igual ao pazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condiçôes Especiais da respectiva
modalidade.
6.3. Quando efetuadas alteraçôes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
acompanhará tais modificaçÕes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. PaÍa alteraÇões posteriores eÍetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitaÇão do Íisco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificaÇão da
vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o

respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAçÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
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7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade
nas CondiçÕes Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nes CondjçÕes Especiais os documentos que deveráo ser apresentados
para a efetivaçáo da Reclamaçâo de Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justiícável, a seguradora poderá solicitar documentaÉo e/ou
informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice podeÍá ser realizada durante o prazo
prescricional, nos termos da Cláusula '17 destas Condigões Gerais,
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenizaÉo, apresentando, conjuntamente, as razÕês que
embasaram sua conclusáo, de forma detalhada.

L TNDENTZAçÃO:
8.1 . Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, ate o limite
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas âbaaxo, conforme for acordado entre as
partes:
l- realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade,
sob a sua integral responsabilidade; e/ou
ll - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os preluízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, coberlos pela apólice.
8.2. Oo gruzo para o cumprimento da obrigaÉo:
8.2.1. O pagamento da indenizaçáo ou o início da rcalizaçâo do objeto do contrato principal deverá
ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último
documento solicitado durante o processo de regulaçáo do sinistÍo.
8.2.2. Na hipótese de solicitaçáo de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias
será suspenso, voltando a corre[ a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente
atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da
apólice, o pÍazo de 30 (kinta) dias será suspenso voltando a correr a partir do primeiro dia útil
subsequente a revogação da decrsão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos
do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da
reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenizaÉo no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuraçáo dos saldos
de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer
excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAçÃO DE VALORES:
9.1. O nâo pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusave da indenizaçáo nos lermos
da Cláusula 8 destas CondiçÕes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigaçáo,
acarretará em:
a) atualização monetáÍia, a partir da data de exigibilidade da obrigaçáo, sendo, no caso de indenização,
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a data de caracterizaçáo do sinistro, e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualizaçáo monetária será o IPCÁJIBGE - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo da Fundação lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo,
sendo calculado com base na variaÇâo positiva apurada entre o último índice publicado antes da data
de obrigaÉo de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liqujdação.
9.3. Os juros moratóraos, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo Íixado parâ
pagamento da obrigaçáo, seÍão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
imposlos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente
de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamenle com os demais valores
devidos no contrato.

10. suB-ROGAÇÀO:
10.1 . Paga a indenizaÇão ou iniciado o cumprimento das obrigaçôes inadimplidas pelo tomadoí, a
seguradora sub+ogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros
cujos atos ou falos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos
a que se reÍere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintês
hipóteses:
| - Casos fortuitos ou de Íorça maior, nos termos do Código Civil BrasileiÍo;
ll - Dêscumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de
rêsponsabilidads do sêgurado;
lll - Alteração das obrigaçõês contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido
acordadas entrê seguredo e tomador, sêm prévia anuência da sêguradora;
lV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo
bênêficiário ou pelo representantê, de um ou de outro;
V - O segurado não cumprir intêgralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de
seguroi
Vl - Se o segurado ou sêu ropresentante legal fizer doclaraçõss inexetas ou omitir de má-Íé
circunstâncias de sêu conhêcimento que configurem egravação de risco de inadimplência do
tomador ou quê possam influenciar na aceitação de proposta;
Vll - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto
deste seguro, em beneÍício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao preluÍzo comum.

b I gertley Brasil Seguros
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í3. CONCORRÊNCIA OE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste
contreto, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINçÃO DA GARANTIA:
í4.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguinles eventos, o
que ocorrer primeiro, sem prejuízo do pêzo paÍa reclamaçâo do sinistro conforme item 7.3. destas
CondiçÕes Gerais:
l- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice Íor deÍinitivamente realizado mediante
termo ou declaÍagáo assinede pelo seguredo ou devolução da apólice;
ll -quando o segurado ea seguradora assim o acordarem;
lll - quendo o pagamento da indenizaçáo ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;r' lV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais heje vinculaÉo da apólice a
um contrato principal, ou quando a obrigação garantida Íor extinta, para os demais casos; ou
V - quando do téÍmino de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas
Condições Especiais.
14.2. Quando a gaíantie de apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente
será liberada ou restituida epós a execuÉo do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo
40 do artigo 56 da Lei N'8.666/1993, e sua extinção se comprovaÍá, além das hipóteses previstas no
item 14.1, pelo recebimento do objeto do conlrato nos termos do art. 73 da Lei no 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, poÍ iniciativa do segurado ou
da seguradora e com a concordância recíproca, deveráo ser observadas as seguintes disposiçÕes:
15.1.'1. Na hipótese de rescisão a pedado da sociedade seguradora, esta poderá reter do prêmio
recebido, além dos emolumentos, a parte pÍopoícional ao tempo decorridoi
í5.1.2. Na hipótese de rescasáo a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com e seguinte tabela de prazo curto:

- b 1 Berkley Brasil Seguros
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1à

.20

.27
30
1'7

40
46.
50.
56.
Ân

66.
70.

,,75
,,78
.80
.83
.85
.88
.90
.93
.95
.98
100

15 /365.
30 /365.
45 /365.
bu /Jb5..
75 /365..
90 /365..
105 /365
120 1365
í 35 /365
í 50 /365
í65 i365
í 80 /365

.195 /365

.210 /365

.225 t365
240 t365.
255 /365
270 t365.
285 t365
300 /365
3í 5 /365
330 /365
345 /365.
365 /365.

15.1 .2.1 . PaÍa prazos náo previstos na tabela constante do subitem 1 5.1 .2., deverá ser utilizado
peícentual correspondente ao prazo amediatamente inferior

16. CONÍROVÉRSIAS:
16.1 . As controvérsias surgidas na aplacaçâo destas CondiçÕes Contratuais poderáo ser resolvidas:
| - por arbitragem; ou
ll - por medida de caráter judacial.

16.2. No caso de arbitragem, dêverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
arbitragem, que deverá sêr facultativamente aderida pelo sêgurado por meio de anuêncie
expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a

resolvêr todos os seus litígios com a sociedade seguradora poÍ meio de Juízo Arbitral, cujas
sentenças têm o mêsmo efeito quê as sentenças proÍeridas pêlo Poder Judiciário.
1|6.2.2. A cláusula de arbitragem é regida psla Lei no 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRTçÃO:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lea

b BerkteyBrasil Seguros Y k
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18. FORO:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serâo processadas no foro do domicílio deste.

i9. DlsPosrçôEs FrNArs
19.'1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal Ílm
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neles indicadas.
19.3. O registro do produto é automático e náo represenla aprovação ou recomendaçáo por parte da
Susep.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. O Segurado poderá consullar a satuação cadastral do corretor de seguros e da sociedade
seguradora no sítio eletrônico www.susep. gov.br.
19.6. Este seguro é conÍatado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográflco das modalidades contratadas todo o território nacional,
salvo disposição em contrário nas CondiçÕes Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de traduçáo refeíentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior
ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

"./ 19.9. O Tomador, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou represenlante legal, ao assinar a
proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condiçÕes contratuais, pelos canais
disponíveis pela seguradora e constante na proposla de seguro.
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10. CONTRATO SOC|AT E PROCURAçÃO
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ClqMÍ 5ob o nt 223.264.2r.i1-34, rliidcntc e domiciliàdo ne5ta cldadc do Recife, til.do dr
Peínambuco.à Rua Médico Márlo Guhirãri, n9 100, Poço d! Panela, Ht MBIRÍO PINTO

sltvA. bía5lleko, tolteiío, entenhêlío clvil, poÍt.doí d. cancl.. de ldentidade Prcíillion.l
CREA-PE ne 22.205 - D 2i Região, lnscílto no CIC/Mt iob o núírteÍo 652.998.254{{, ..ridlnte
? dotna(iliado ncrt- Cidàdê do ReciÍa, €itãdo de Peínámbuco, a Av. Luia de laceída nl 277 àplt
3o1, lputlnBa, H€NRIOUI Plt{To SlLvÂ bíasllriro, 5oltêiío, engcnhêlro civil, poítldoÍ da

Csrteir, d! ldêntidáde Profi3sionel CREA.PE nr 24.465 - D 2r R.!i5o, inlcrito no CIqMF rob o
númeÍo 783.026,174-15, reildente . domlcillado nest. Odade dq Reclíe, Estado de

Pernômbuco, a Ru. Bom Pastor nr 427 âptr 406, lrutingà, aNDRÊA LAPTNDA Dt MORAIS,

brasllelra, casada, eôtenh€irá civil, portador. dà çanelra de ldêntH.de ni 2.697.356 - 55P-PE,

inscrh. no CIqMF rob o númeÍo 463.t97.414-72, r.lidcnt. c domkili.da nesta cld.dê do
Recife a Ruã Vlrconde de ltapeíi.a ne 1i12, rptl 701, ToíÍe, ANA ÍERIZA GU€RRÂ PINÍO,
br.5ileir., !ollêira, entenhêira civll, ponadora da cartêiÍâ d. idêôtldade ne 6.31r.042 -SDS'PE,
in5cÍita no CIqMF lob o número 888.299.2E4.53, resident€ e domlcllladô ncsta cidrd€ do
Reclfe Esl.do dê Pernâmbuco,. Rur 8om Pritor nl 427 apte 406, lputhga, a?{G€tÂ PAULA

BARBoSA VASCOI{CELOS DE MOURA, bràsllelrd, caiad., cng.nh.lr. civil, portadora da c.nelra
de idêntidadê ne 4.562.í8 - 55P-PE, lnscÍita no OÇMF sob o número 868.468.924{0,
írsidênt. ê domicili.d. nesta cidade do Reclíe Ertado d! Pchambuco à Rua Guedcs PeÍelrô
ne 1E0, Apto nl 102, Parn.mirim, Cll{THEA RENÂTA SANTOs DE OLlVtlRA, br.lilciíâ, catadã,
êng.nhelía .ivil, pon.doíâ da cdneiÍa de ldêntid.d. nr 5-198.752 - SSP-PE, lns.íltâ no CIC/MF

rob o núme,o 027.197.914-31, nê.ta cldade do Recifc Eitado de Pernàmbuco a Ru. 8.qulmão,
ne 54, IncÍuzilh.d., EtÂlNE ÍERiIANDA Dt SOt ZA, bí.5i|êir., rollelír,.íquiteta, ponadoÊ da
caÍteiÍô de ldentidade nr 1.196.s92 - SSP.PE, inscÍit. no CIC/MF sob o núínero 179.782.4ô4-
34, íêiidênta e domi(lli.d. nesta aldâde do Rê(iÍe Estádo dê Parnambuco à Rua Conde de
kejá, ne 160, apto nr 1003, TorÍe, MARcuS ÂNrÓNlo DE souzA sat{Tos, braillelro,
divoÍciado, técnlco de contâbilidadr, portador d. c.rteiÍô d. idEntldade nl 1.710.554 - SSP-

PÉ, inscrito no CIC/Mt sob o númeío 235.867.61it-49, rêlid.nk e domicili.do nêst. cldade do
Reciíe Ert.do dê Pernambuco. Ru. Voluntáílo d. Pátrla, n! 54, bloco B, Aplo nl 201, Càmpo

G.ând. ê RICAROO LUIZ LEMOS MUNIZ, bíàsilêiÍo, divorciado, administÍ.doÍ de cmprelà5,
poÍtadoí dô clnêlra de identidedr ne 2.403.2it0 - SSP-P[, lnscrito no CIC/Mf rob o núm.ro
4Ot.375-56i1-O4, reildlnt€ ê domicillado neíà cldade do R.ciÍ! Estado de PeÍn.mbuco a Rua

loão de Deui, nc 210, Íoír., únicos 3ório! da Socied.d. Limitada denoml.âda GEOSISTEMAS

ENGtNHAnn E PLANEJAMENTO lÍOA, CNPJ/Mr Nl 7.073.275lm01-30, com reglitío í.
JUCÉPÊ iob o Í{lRC 2620.083.302{ dr 11/03/1994, poÍ êstaÍem lunto! e acordâdos nã rnêlhor
íoÍma do dirallo, íetolvem, m.nter o Contrato §ocíal da Socirdrdc [mpÍeráÍia rom at
sctuintrg cláurulô5:

§glrsupa§Àa

capfÍulo r - o€ oMrr{AcÃo. s€DE. foRo E DURAcÃo

CúUSULA PXIMEInA - A eoçled.de .doteíá a d.nomlnaç5o de GIOSTSÍIMÂ5 TNGENHARIA
PLAI'IEJAMENÍO LÍDA, podêndo fàrer-se conhec.r pelo nom v
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CúusutÂ SEGUNDA - a iade soci.l ÍunclonaÍá nã Rua HêÍmógênêí dc Moíair, nl 120,

Mâdalênâ, Rêciíe-P.íôambuco. onde teÍá tânbém sêu Íoío.

CúUSUIá IEnCÉlRÁ - Poí deliberaÉo da dlretoria, n"Íleíá a socicdad. eb.i. o', íechaí

arcriLóÍios em qualque. pâne do teíritório nrcional.

OáUSUIÁ OUARÍA - O prazo dc duração da roriedade é inrê:cím:nado, pcdcôdo sêÍ
dlirohida poí drliberâçro tomâdâ em reunilo com a pÍêtÉaça Je, no,nÍnimú. §óc:ot Eotistâs
qu..epresêntem X (tíêr quã.tosl do câpital ioci.l, ficândo ert.belecldo que cada cote
Gpreienta 01 lum) voto, confoÍmc determina â llBirlaçro, ou por molivo datrÍmln.do por
t.i.

caPÍÍuLo [- o8r€Ío 50ctAL

CúUSUIA OUll,lÍA - A rgciedàde têm por obi.to 3oci.l . pÍeltáção de seMçor técnicor no

c.mpo da [ntenhãílà, da A.qult.tur-â, da Groloti., d. Asslrtêrcla e Promoção Socill ? da

lnformátlca, compre€ndendo:

Ertudo, plenejamerto, pÍojeto, .oordÊn.çlo, dlÍeção, t€ícnciamcnto, supeívisão.

fiiç.ll.ação e Gonitruç,ô dc obrài nar J.e.r de: ediíicaçóer, Íodoviar, ,êÍrovl.t
abastêclmento d'átua, e5gotam.nto .ônitárlo, limpêr. uÍbana, resrduos úlidos,
aterÍos sanitáÍioi, drcnetlm, lrriSeção, portos, rlos, canals, aeaoponos, urbanirmo ê

s€ur ierviçoi afin! co.Íêlato!.

Estudo, plànaiamcnto, projcto, coo.denação. diraçio, ga.anciamanto, tup€ívlilo e

íiscllltação de ie.viços n.s áÍeat d.: topoSÍôílô, Beodér|., crrtotralia,
àlroÍoto8Í-metÍia, Blop.ocetiâmento ! sêus serulços aÍina e coííclitoi.
[rtudos, plarejamento, pmj.to, coorden.ção, diÍeção c geíenclamcnto n. atca da

têolo8la, Êntlobàndo: lcv.ntame6to de dados teoíítlcoÍ, geoqulmicoi, pctroSráficos,

p.trológicoi ! taolóticoi, elaboração de mapas, levantamênto dc ÍecuEoa mlnaÍals e

ta!! rêívlço3 afin, e coríelôlos.

Ertudoi ambiênt.is ên8lobãndo: Plàno 8árico Ambl.nt.l, Estsdos de lmpacto

Ambi.nt.l (ElAl. Relatóílo' de lmpacto Ambicntal (RIMA) e leur s€Íviço! arlns e
(oíÍelatoí.

Eíudot planeiamento, proleto, coorden.çlo, dlreção e êrecúção dr tr.bàlho de

alsl5lan(i.. p.omoção ioci.l ên8lobando: tr.balho técíraco roci.l, c.pecit.ção,

ríobilaraçro ê demais sê,viçgs aflni c coííelator.

Anllise, d€icnvolvlínento, implânt.ção, gcaenchmcnto e reprasanração de sirtemas

iníoÍmátlco5.

Represêntação, inrtâlaçâo e mânutêõçto dc cquipamêotos técnlcot.

CAPÍÍUtO III - AOMINISÍRACÃO

GlÁUSUIÁ SIXÍA -A Socledade será edminiíradô pelor só(ios cotirtas Robêrlo lemog Muni!,
e/ou Humbêrto Pinlo lilvi e/oú Henílque Plnto Sllva, que sâo aindô raiponráveir pelat
dccjrões sobía o! nagócioi da sociededê, êsiãndo oi mermos munidos de plenos podeíes para

aut nticrção Dlglt l Códlgo: 2773Í008203447í64275-3
Oâtã: í0/0E12020 00:08:45
v.l,oÍ Íotal do Ato: R3 4.56
Selo Digltâl TIpo lloímal c: AKl37/l6al«ss;
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PARÁGMFO PRIMEIRO- Caberá também âos rócios iobeno Lamos Muni! ê/ou Humb.rto
Pinto Silva a/ou Hanrique Pinto Sllva. ertabalecGÍ procurailn pârâ l.rctiío! ê attumir
compÍomisios ílnancaiÍos em nome da roci€dãde.

PAú6RAFO SEeuÍ{OO - Não podeíão os sócios RobÊÍto [emo5 Muílir e/ou Humbeíto Pihlo

Silva €/ou Henrique Plnto Silvâ, em conjunto ou itolad.ment!, !s3umlí avall c/ou íienças em

nomc dâ rociedadc, cujo motivo 8eíadoí seja alhelo ao cumpÍimento dos obletlvos e

lnteresses da ioclededê.

PAúGRÂFo ÍERcElRo - Fic. êstabelecido que . iociedade não terá conselho fircal

cÂpíÍu[o rv - caPtÍal. soclAl

CúUsUtÂ SÉT|MA - O C.pltal Soci.l é de RS 2.5OO.OOO,m ( dolr mllhôei ê qulnhehtos mil

íeái5 ), divldido cm 2.500.000,00 { doi3 milhôes e qulnhent.s mil lcotas de valor uhitário e

nominaldê RS 1,m ( um r€àl )cada úmã, totalmente 5ubrcritâr r lntêgrãllràdai.

pARÁGnÁÍo úNrco- a dirtribuição do cápirilentre os rócios ÍreÍra a r.r, reBUlnte:

i) o rócio ROBERÍO IEMOS Mutllz, pâ$a a ser titular de 1.718.750 (um mllhão, sete<ent.s e

derolto mll ietecenlâs e cinqülnt.) .ot!5, no vôloí tlobal de RS 1.718.750,00 (Um mllhão

letacentor e dêroito mil, rctcccntos c cinqüenta re.is), repíesentando uma paíticlpaçáo

loci.táÍia equlvalcnte à 68,7596 em relaç:o . totalldade do c.pltal 5ocial;

b) o sóclo HUMBTRÍO PlilTO slLvÀ peÍmanccê tituleí dê 4!7.500 ( qu.troccnt3r e trint e

sêtê mll e qulnhenter) cotái, ío valor Elob.l d! RS 437.500,m í qu.tÍoceítos e tíinta r iete

mil e quinhlntor r.ei3l, Ícpr.i.ntando uma peíticip.Éo rocietáíi. €qulvale.tc a I7,5 em

.elação a totalidôdc do càpitel socirl.

cl o rócio HENRIqUÉ PINTO SltVA, p€Ímanãcc titular d€ 123.000 (ce.to c vinte Ê.inco mil)

colar, no vâloí Blob.l dc RS 125.000,00 (cento e vlnte e cinco mil re.iil, Í.pr.tênllndo um!
partlclpeção roclrtá,lr rqulval.nte â 5,016 em telação . totâlldáde do c.pit.l ioci.l.

d) o rócio ANoREA i-APINDA Dt MORAIS, ant.tr.. Jochdãdc c p.t5. . ser titul.r de 31.250

(trinta e um, mil dur.nt.! . cinqü.nta) cotâs, no v.lo. tlob.l de RS 31.250.00 {trlnta c um mll

duzlntor c cinqüenta real5), repreient.ndo um. panlclpaÉo soclctárl. equlvalenle a 1,2596

êm íêl.Co. totalldade do capltalsocial.

el o úcio A A ÍEREZÂ GUERRA PlllÍO, lnteSta a socledade e pe3!â â rêÍ tituLí dê 31.250 {

trlnt e uma mll duzenrar e cinqüenta ) cote3, no vrlor tlobrl de RS 31.250,m I tílntâ a um mil

durentoi e cinqüêntâ rê.is ). ..pÍÚêntando um. prítícipôção ioclctáÍi. €quiv.lente. 1.25%

êÍn rêleçto. tot.lidrdc do câpitâl5ociâl;
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0 o tócio ÂN6E|A PAULA SARBOSA VÀ§CONCEIOS OE MOU8A, lnrcg... sociêdadr e pâ§s. a

s.í,rur.í dr !1.250 ( rrintr.,..,r r_"ffiÇ *, r#*

Íeprêsentá-la pcrànte inrtituiçôÉs públic!§ r pÍlvadat, êrtabêlecimento5 comerçiais, bancáÍba
! da crfuito!, ! qúaisquar outroi o.Bankmot e inrtituiçô.Í que sê íeça rc.etí.io, cm
crrmprimento aoi obletlvot Soclalárlos.
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31.250,00 (tdnt. ê um mil duzentos r clnqoenta Íeair ). írpÍaianlando uma panlcipaÉo

rocietárla equlvàlênle à 1,25,6 am íêlaçlo . totalldade do aapitrl soci.l;

t) o !ócio CINIHIA RE ATA SANÍOs DE OI|VSRA, iít.tr, à io(iedàdd . prrt. à rêÍ rlorlâÍ d.
31.250 ( trint. e um. mll durentat e cinqú.nlr ) cot.s, no v.loÍ globãl d€ RS !1.250,00 { trinta

c um mil dur€nto§ e cinqüenta reais ), rcprêtcntando uma pnrt:ciDacto 5Ji:etá,ie cqJivrlente

. 1,25X em Íelaçáo a lotôlidãd" do capital roci.l;

h) o sócio EtAl t FÉRNAI{DA DE SOUZÁ, lntet.a a rocl.drd! . patt. â reÍ titula, de 31.250 (

trint. E umà mll duzênt.5 ê cinqllcnta ) cotas, no \r.lor dobôl d! RS 31.250,00 ( tÍlnta c um mil

durêntoi € cinq0enta r€ai5 ), ÍepÍesenlâído uma p.rticipaçto 3ocletá,|ô equivalenlc a 1,25t6

.ín r.laçlo. totàlidad. do c.pitôl rocial;

il o.óclo MARCUS ANTOÍ{IO DE SOUZA SANÍOs, lntrgr. ô soclcdidc ! pâtra a ser titúlâÍ d!
31.250( trlntà ê um, rnil du!.nt.i e cinqüenta ) cgtat. no valor tlobrl dc R§ 31.250,00 ( trlnra e

um mll durantos a rinq0enta rean ), íêprasantando umô particip.çto tociatária lqulvalente a

:.,25% êm í.hçâo e totôlid.de do cepltal io<ial;

j) o ró(lo RICARoO Lulz IEMOS MUNlz, int.grô i 5ociêd.de e pe55l ler tjtulaí dê 31.250 I

tdnta e um. mll dúrentas e cinqüente ) cotar, no valor global dc R5 31.250,00 ( ttifltà c um mil

dur€Írtor e clnqoentá íeôir ), rcpreslntando uma participeÉo socictáÍia equivalente â 1,25X

em Íelaçâo a totalidade do c.pit.l roci.l;

CúuSULA OÍTÂVA - O Crpit.l Sociãl pod€rá ier aumentâdo com contribukão em dinhelío ol,
quelquer espéçle de bens surEeptlval! de avrli.Éo em dlíhelÍo, ou eindt, mcdiante.
apropíiação d. rBêrvas a, em qualqucr do' côro! por dêlibaraçto cxcluriva da soclcdade.

CúUSU]A Oira - a rerponr.bilidade dos sóclor, na íormà da lel, é limitàda à totalldâdê do
càpital rocial, Íeipeitada a píopoÍçáo dâ particip.ção subscrita poí cada um.

CúUSU|Á DÉOMA - Á cer§o dÊ cotar obedêcerá ao seguintê cíitéíio

| - O lnSresso da novos sóclos deveíá ser íeito arravés de equi3iç8o dê cot.i doi sócio5 atual!
ou de aumanto do Crpital Social de €mpresa, *ndo ncccssária a.provação da malorla

absolula dos sócios;

+

Y

ll - Ouôlquer tóclo podê crdcí total ou paíclalmcnt€ súas cotas â outÍo 5ó(io, sendo

naccrsária a aprovsÉo da maioíiâ absolutâ doi rócios:

Parágrafo Pílmêiro - Âs deliberações 5oclals rêÍerldãs noj itrn3 lc ll desta Cláusule Déclma

sêrão tomâdsr am Aitembléia €xtraordlnáíla convocadâ êsprclflcâmente para estc íim, onde

scÍá con3id!.ada . pÍoporcionalidade da pôrticip!ção iocletária d! cada róclo, fi.endo
llt.bclccldo que cada cqta Íepreieot.01 ( um )voto.

capÍTu[o yr - oa REsot-ucÀo DA soctEpaot EM REtacÀo a uM sóoo

OÁUSUI]A DÉOMA PR|ME|RÂ - O sócio que por qualqueÍ motivo delejar retira-íe da
3ociadôdc, dcveíá comúnicar por escrito o scu lntuito aot tyu-

e
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ântacadên(ia mlnim. dê 60 (iesi€ntô) dlâr, or queii pÍovidênEiarão a elaboíação de um
balenço extr.ordináÍio, paÍa àpüíaçto do.ca{rhâdo do êrlrciíio .té â d^ta deílnidã entÍe oi
mesmos para !íetu.Í-sr o pr8amênto d.s cotás a que ía! lúa o sóaio ra:irrntc, pa:o veloÍ
pãtrlmonial êncontÍado.

PAúGRÂFO PRIMÉ|RO - No caro de hàveÍ acoído firmàdo cntrc ai partes. poí êscrito, or
iócioi Íemanetcentês podeíão tâmbém adqlirií aÍ cotas dc soci2 lue ac desrJa íltireí, por

valo. astípulado mutu.mente cntre gs pânes, podcnJo nêrra càso rêr dilpen5áda a

elaboÍaç5o do balân(o ertreordinário.

cúusutÂ DÉoMA sEcUNoA - A soci€dadc nto 5c dlrsolverd por mo.tc dc qu.irqú€Í dot
Sóciot.

PAúGRÂÍO PiIMEIRO - Em ca3o d. falcclmcnto de quahuer um dos 5ócioi é frcultado,

ãtendldag à5 deieímináçõei lêgait, ao côniute sobrcvlvente ou herdriror, o dlrcito de

lntrêisa, na loci.dedr ou ÍccebeÍ os haveíei do sócio íalêcido.

PARÁGRÂFO sEGuÍ{DO - N. hipótese de íàhclmenro d. quàisqu.Í dos úGioi e o çônJuBe

sobÍavrvrnte ou herdeiros, àtendendo àí limlteçôei hgaii, dcicjarem inSressar na so(ledàde.

davêíro maniÍe5taÍ e 5ua vontade, no pÍãuo dê 60 (resient.) dies, â contaí da dôta do

Í.lecimento. Dcvç ê Socledâde, no ceso, comunicêí este dispositivo aor lntercsSôdo!, no p.ã!o

máximo de 30 (trlnta) di.s, a contàr dâ datà do Í.lecimento.

PAúGR fO TtRCÉ|RO - Càso não s€Ja atendido o disposto no .nl8o àntêrioí. no caso de

íltirada, moíte, Íalência ou lncapâcldade de qúeiiqúar dot tóqior, os haverer, gu deveres

daquehi, §€r5o âpuÊdo! em balànço íeâlirado aspêcialmente prera esre ílm e em caso de

h.varct lcílo pãtos eo(r) úçio(s) rrtlÍãntels), seu! herd.iros, ruccssoíe! ou repíeicnllntet
cm 12 (do.!) prestaçôei mensãls e íuceisrv.c, d.vidam.nte coÍÍi8idos e alualllldo! seut

valoÍes, vencendo-se a primeira 60 {s!i!entàl diaÍ .pós o fato 8crãdoÍ da alteraçáo contretu.l.

cÂPíÍuLo vÍ - oA otssotucÃo DÂ socrtpaot

cúUSUtÁ DÉOMA ÍERcElRÂ - No câso de dlsiol!ção da rociedade, rerá p,ocedido o
rcipectivo bãlônço rxtoordlnáíio, e oi h.ver6 §crão dlvldido! entre or sócioi na propoÍção
de suat cotri,

cÁpíÍuro v t - ExERcicro 50ctAt € DÉsÍtNÂcÃo oos tucRos

o.ÁusuLA DÉoMA ouARÍa - o erêrcÍcio iociel têÍmineíá .m 3t dc de.embro de cada â
quàndo sa píocedêrá e êlâboração do inventárlo, do balanço prtÍlmonlâl ê do bãlanço

resultado econ6mico, nor tcrmor que prevê o an. 1.065 de lli n 10.406/2002

,@1

$
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F'HE "5ffiE
aul€nücâção olgltâl código: 2n3r008203,a,4716,6275.6
D.tã: í0/0812020 09:08:46
vâloÍ Íotâl do Ato: Ri 4,56
S€lo Dlgitâl Tipo llorm.l C: AKl37tl67.W0 S;

41 o

F

cartório Azêvêdo Bãstos
lv, Púró.d. cF.úêL túd . rla5
B:irE d6 Eâ.b, J.ao t..@ . Pà
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PAúGRÁFO SIGUI{DO ' Em qualquêí dos doir ca5os, o p.B.mcnto das colô! adquiridrs 3!rá

eíetuado êm até 06 (!€ir ) percelàs mensáis e tuclr3ivai, a contaí de data de sua aquirição.

devendo o vôlor dar parÉlai ser corri3ido monrta.i.mGnte pab crltéalo lêBal que aiiver !m
viSoÍ.
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PAúGBAIO ÚÍ{lCO - Os luEror ou prêjulros apuÍ.do! r..ro diitribuldo! ou srrpoÍtôdos pelot
§ócioi nr proporçto dê sua pâ.licipaÉo no C.pit.l tocl.l.

cÂPÍÍuto tx - otsPostcÕEs Ítr{Ats

clÁusulÁ DÉoMA oulÍ{ÍA - As dêlib€r'ç6.r rocialr sêÍIo tôm.d.r !m í.unlão com a

paêsença de, no mÍnlmo,'ócior cotiata3 qur íapíê3entêm !{ (trêr auart,), )do caEltâl soclal.

ticando Êitãbelecido que ced. cola ícpícrcnt.01 ( un, ) !otg. coíícr.1e dê:cnnlnâ â

leBillâção.

PAúGRAFO PRIMEIRO - À. rruniõer r€Íão convocader pêlos !ócioi cotiilai que rrpÍerentem

ã màlorla do rápll.l so<ial, mediante caíta paoto(olada, com anteaêdênciã rnÍnima dc 5 Ícinco)

dias da dat. d.5u. realireção.

PAúGRÁ'O StGUi{Do. o conpàrêcimcnto dê todos os iócio, quotlrtar à Íeunião dlipênea o

ato de convocôção pÍérià.

PAúGRAFO ÍERCEIRO - tu deliberações locl.ls rerão tom.drs p.lo! sócior cotiit.Í qu€

íepíeientem a maloíla do rapltâl da roaaededc, re$rlvada! ai matéries que lêtalment!

exigem quoÍum mlnlmo superior peíe es sues ãprovações.

PAúGRAFO QUARÍO - Oâr reuíi6.r dot sôcios cotistas deverão ser lavÍãdâ! âtâs

aiícunstânciâdrr, a iríem averbadâs e aíqúivadàs no reglstro públlco mcrcântil.

PAnÁGRAFo Qull{Ío - O contrato rocial pode.ó r!í.ltÉÉdo, no lodo ou em p.Íte, lncluslve

pera e modlficaçlo a ou tÍan5Íormação do tipo loc.ctárlo, mcdiante dêlibeírç8o dos óclo-
cotittas qua repÍesêntem no mínlmo á Ínâioria dr X (tíÉ5 quaítos ) do capltal rocial.

P^RÁGRÂfO SEXTO - Dêlibereda e autorarada a moditlcaÉo e ou .lt!..ção do contrato rocial,

o instíumeÍto que a conrolldâÍ, lôdependr da assinátuír dê todos 03 sócio! quotistàr,

rssistlndo ao iócio que dlvêr8lí a Íeculdade da se Gtlrar da sociedade, devendo âi tua! quotas

reíem liquid.dai pelo seu valor e os hàveÍe! íeí5o !purôdoi cm brl.nço realitado

espêri.lmente para lrse íim e 5eÍão patos.o(!) sócio{5) rctiÍante(r) em 06 (5€is) prestâç6e5

mrnsais e lucesilvas. devidamênle corrigidor a ôtualitados reus vâloíê3, vencendo-s€ a

pÍlmelra 60 (les5ental dias após o fãto Berador da.lteÍ.ção contÍatual, para eíelto de

pagâmênto dos direito3 a hàvaícs do Jócio que u5eí o iêu diÍelto de receiio.

CúuSUtÂ DÉqMA SEXTA - O. caror oml$oi neste contÍato social. 5erão decidldos pêlos

róclos e dê .cordo com oi termos do Códl8o Civll - LEl ô9 406/2002.

clÁusura DÉclMA sÉÍtMA - o(!) adminlrtíedo(er) dêclaÍ.m. sob as penas da Lel, de que

nào crtão imp€didos de u.ícer à Administr.ção dr Socled.de, por l.i.rpacial, ou cm virtlde
de condcnaç5o cÍimlnà|, ou poí re .ncontra.cm Job êÍêitos dela, i peôô que vede, alnda qu€

tempoÍariamente, o a(e5so a Côítos Públlcosj ou poÍ cÍlmê íâlimrntar, dc p.cvarlcação, peità

ou SuboÍno, concusrão, pccuhto, ou contra a economia popular, contai o siíeína Íinancclro
nâalonâ|. contía no,mas de deíerã dã <oncoÍrência, (onlla ôi Íehçõli de consumo, íé públicà

ou à ptopíiedade (aít. 1011, pàíágÍ.ío le, ccl2002)
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q.Áusuta DÉoMÂ OÍÍAVA - Para todaÍ .r .çõei quê pôs5rm advir .o presente cont.ato, fica
êlêilo o íoro da cidrdê do Reclfê, E3tàdo de Pemãmbuco, co'n íehúnai? expreila a quâlquer

outro, poÍ mâi! priviletiãdo quê tclâ.

Ê, por estârem ju3lor ! côntràtados, Íirm.m o píarente ln3tÍumento em (trê') vias de i8ual

tloÍ e íoíma, iont.mente com as testemunhâ! abâaÍo, pâra q,re píodr,ra o( êfelloi lê3âis.

Re.ií., 01 de Março de 2011
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çlo 0^ 5r coxsouoaçÀo 0o cot{tnÂÍo sooat oa
GTOS§IIMAS EI{GEiIHAiIA E PLATEJAMENÍO I.ÍDA

Pdo prÉanlt lnslrumrnto pardcuLr na íÉlh6 toÍma do dkalto, c abaho: 8O6€tTO I.^EMOS

Mulile, b.a!ihÍo, aarado no íatlína & coínsnlúo uílrríla! da bar!. êrraôhairo dvil,
po. do. d. C.ídr. d! ldêntu.dc Píofr.tloDl CiEA-Pi r.l i2-492.. D 2! Rltrlo, lntcrllo ílo
OC/MF lob o nr 2B,26ail+34, ,r.ld.nl! . d.lrlld,Ldo ncru rit.d. ü R.c|Ír, Errdo d.
Plri.mbu.o,a &r! Médlco Mffo Gulín íl.!, íll 1@, PoíD d. P.od., HUMIIÍTO P fÍO
SILVA br.glclro, 3olt lro. ãr3rítlcko .Ml, poÍt do. rr. C.Ít ir. irc ldêotiôd. Msion.l
CR8A.?€ nr 22.215 - 0 2r XêSilo, ln*Íito íro ClgMr .ob o núÍ.ío 652.91t.25'l-0l, í!.ldcírlc
! doíÍdlLdo n rt Od.d. do R.dí!, Btrdo d! P!flr.mb{<D, . Ay. Llk d. t .ríd. Íú 277 .ptr
3O1, lprlü.I!, HE iIOUE Ptt{TO SILVA bnt{elm, tôlrdro, crtaí{rdro civil, poít do. d.
Ondra dr ldrôüdada Proíttloíral CR€A.PE n. 2a.a65 - 0 2. R.!tlo, lnírÍto íro OC/Mf tob o
nünc.o ,8!.(n6.114.15, í!ídõrt . doí{dl.do llcst @.d. do R€dí!, €5t do d?
P!Ínamb{co,. nu. Eom Pastoí nr 427.pti «É, lFnha., Ar{DiÉA UPÍ OA Ot fron E,
brrCldr., crt ô, .n!ÊírMrà ódl, pdtldo.r d. l.rlllÍa dr ld.ndd.d. ng2,er7,356 - SSP.PE,

ln!('tta rc CIC/MF roü o núíncío 461.t97.a1+72, Ílridaírtr . dookili.d. ncrta dôd. do
R..ih . t!. Vitcondc dc it p.ri,o nt fa2, .Él 7Ol, lcÍ!, 

^tl^ 
ÍEiEz GUEiRÂ glÍÍO,

bt.rlHra, toltdr., cítüh.íra cMl, poít dor. dô (a.l!lr. d! lffid.dc nr 5,31:l.Ota2 - SOtPt,
lG.rtr. m Oc/Mf soà ottú,trcío 888.29118+53, rt ldüt. r do{r.{1.d. l!.rt dd.d. do
Radtr tstrro d! PamÍhbuco. a Ru. Eorn Púto. íl| a27.Ér itl)6. lpüüal.a, 

^raGEl,A 
PAUIÁ

BÂn8O6 V ÍOr{cEtOS O€ MOtlRA, borldn, cas.ô, .'r3aítlldn cMl. ,oírrdor. d. c..tdra
d. lit íldd.(,. .r a.S62.Sa8 - SSP+E, ln..,it .o CIC/MÍ iob o núnüo t6el6t.92/&@,
r! lffi r do.nldlhd. nart ddíG do Aadrr Estado d. Peínrnôuco a Rr,a 6u.der
PcÍd...rlú, Aío nU02, P.rttl,nirlm, OI{IHEA R[IÁT^ S l{TO§ DE OUVEIRÀ b.atlcln,
a!d., lnfúàclr. càrl, po.üor. d. c.ridn ê ldfitlúdÊ nl 5.196.752 - SSP-Pt, lnt(rit no
OC/MF 5ob o núrnrío 017.t9r.91+31, n rfa dd.dr do icclt! Eía.b dr Ptm.íüu.D . Rua

Scqulllrto, nr 5í, €ÍrrutÍh.ô. EUlfaE ÊEn Axo IX SOUZA, biclLlr.,solt lr., ..qült L,
púLdo.. d. 6rtdr. d. ldatldad. f.196.t92 - SP.PE, lntqta no CIqMF toõ o odm.ío
179.rt2.a6+3i1. ,tÉldãit. c domLlllâdâ Ílrta dd.dÊ ô Radte E aa{ro da Pr.naúbrrco a Ítla
Coírê dG hlá, nr1É0. Apro Íú1(x8, T6Íc ll ICUS AlífÓ{to DC SOUZA SArrOs, br8Ídro,
diroÍdado, taôl.o d. cdlt bllld.dt, poírrôr d. c..t lr. d! ld.írddaócoq.7r.0.55,4 - sSP.PE,

lüdto rc OC/MF aoô o nim.ío 23s167,6!l-a9, nsldtírt. . donLr[.do n! r. ddad. ô
Redíe CÍt do d! p!ílmbuco . &r. Vols.idíb ô PltrL, nr í, Uoco !, ADio nrãrl Campo
Gãnd. c flC im LUlz LtMO§ MUIÍZ" h..tÍdro, dh,oíddo, .dnínktndoÍ d.
rrBprlr!!.po.trdor d! c.Íult! d" ldcírtld.dr nt 2.«r3.2i10 - SSP+E lnsqito Íro OqMÍ iob o
nún!ío t1o4.375,66a41, nridÉllc . dqrikilLô í.rt dd.d. do i!dí! Ed.do d.
PcÍn mbuco a iu. ,olo d. O.or, nl 210, Toí., únlc6 ró.16 ô S.dcda(,C UÍÍdfàô
dcíroíÍrln d. GtOSlsllMAS €I{GETHARI^ E PIANA MErÍO tIDA' C}lPJ/rrF Nt
Xr,073.2ãl0001-3O, coíir í!tBt! nr n CEP€ ioô o XliC 262O.qB.It2.a & rvoa/199a, ,o.
.3ta,aílt Juatoa a rorúadoa na |rrdhoí íoflna dô dlílito, .Éoàrün,Ctrar o Conlrato Sodll da
!od.írrd. ErnoÍüaÍL n. tdtliô. **M
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CL^UEULA PRIIEIRA 
^ 

!o.i.d.d. qu! üú. erGírtído ru.. .düdad6 no endeíeço
rltu.ô a Ru. HêíÍrÍígenes de Mor.ls n. 120, Madâlena, CIF n. 9r.61(}160. Rê.lrÊ.
PeÍnambucq p.5i. . f.rllo no 3êgulnte cndêÍêço 3ltuado. Ru. Rice:do S.L?rr n ü13, Prado,

CtP n. 5O.7ã! 120. Ra<lfê.P€ínembuao, oídc tarú tarnhánr .iãr íü u,

CúU8ULA SEGuÍrDA As Cláueiâ! ê condiçôGa arta:r:add.. €ítl Íú lâ .q'Árãdoc 6 qua
nâo íoaam ogcúrna.í. Íiodficadaa poa rata CEraç+, c,It,inúIr| rrir ü.pr.

E, po. aCrlm .3im isdoa ! coiffiadoa, aad'tam ada hrln naí{o. êlr 03 (tâa} yira da iEull
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CÂRTóRIÔ AZEVÊDO BÂSTOS
FUNDADO EM 1888

PRlltElRo REGTSTRO ctvtl DE NAsct ENTo E ÓBtTos E PRIvATtvo DE CASA ENTOS, tNTERotÇÔEs E TUTELAS oA coÍúARcA DE JoÃo
PESSOA

P\íSGA1R]Y
_11+t

+
Av. Epitácio Pessoa, '1145 Bairro do§ Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB

Íel.t (83) 3244-5404 I F ax: (83) 3244-í84
http:/r\i 

^rw.azevedobastos.not.brE-mail: câatorio@azevedobastos.nol.br

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Ofcial do Primeiro Registro Ciúl de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnteídiçÕes e Tulelas

\, com atribuiÉo de aulenticar e reconhecer frmas da Comarcâ de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paralba, em ünude dê Lêi. etc...

- 
DECLARO a'nda que para garantr transparência e seguÍança jurÍdica de todos os atos oriundos da atividade Notariale Registíal no Estado da Paraíba, foi

- inslrtuÍdo pela da Lei No 10.132. de 06 de novembro de 2013, a aplicaÉo obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização ExtÍajudicialem todos os atos de
. notas e Íegistro, composto de um código único (por exêmplo: Selo Digital: ABC'12345-X'|X2) e dessa Íorma, cada autenticaÉo procêssada pela nossa
- SeNenta pode sêí verificadâ e conÍrmada tanlas vezes quanlo for necessário alravés do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endêaeço

\_ l' r://conegêdoria.tipb.jus.br/selo-digitau.

- - ÀÚlenlicaçáo digilal do documenlo faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Geosistemas Eng Planej LTDA tinha posse de um

- documento com as mesmas caÍacterÍslicas que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo da empresa Geosislemas Eng Planej LTDA a

\, responsabilidade, única e exclu§iva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaÍo que a Geosistemâs Eng Planej LTDA assumiu, nos termos do artigo E', §1", do Decreto n' 10.27812020, que íegulamentou o artigo
3'. inciso X. da Lei Federal n" 13.874/2019 e o artigo 2'-A da Lei Fedeâ! 12.68212012. a responsabiíidade pelo processo de digitalizaÉo dos documenlos
Ílsicos, garanlindo perante este Cartório e têíceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposlo no artigo 2o-A, §7', da Lei Federal n" 12.68212012, o documento em anexo, identiÍicado individualmente em cada Código dev AulenticaÇáo Digilal'ou na reÍenda sequência. poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio flsico.

v esta OeCLeAeçÃO foi emitida em Ofrl1Ot2O21 07i23152 (ho.a locãl) alravés do sistema de aúenticaÉo digital do Cãrtório Azevêdo Bastos. clê ãcordo
com o Arl. 1o, 10'e seus §§ 1'e 2'da MP 2200/2001, como também, o documenlo eletrónico aulenticado conlendo o Cênaíicâdo Digital do titulâr dov Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado diretamente a empresa Geosistemas Eng Planej LÍDA oú ao Cartório pelo endereço de e-mail
aútenticâ@azevedobastos.not.br Para informaçÕes mais detalhadas deste ato, acesse o site httpsr/autdigital.azêvedobastos.nol.br e informe o Código dev Autenticação Digital

v Esla DeclaraÇão é valida por tompo indotennlnado e está disponível para consulta em nosso site.

\,' tcódigo do Autentlcaçáo olgtt l: 27731 008203447 16427 í1 a 27731008203447 16/27 5-1 0
,Legislâçóes Vlgente6: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Fêderâl no 10.406/2002, Medida Provisótia n' 220012001, Lei Federal no 13.105/20'15, Lei Estâdual no

v 8.72í12008, Lei Estadual n" 10.132/2013, Provimento CGJ N" 003/20í4 e Provimento CNJ N' 100/2020.

CHAVE DIGITAL

BÍa6il

v O reÍeíido é verdade, dou fé

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc0sbd2422eca0fi6f19afb6e1206b15íbe011172dd944489a369bb07cae53f3e909Í8a1bd78Í9e551533328475b362d5bb9bÍ56
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNÀIIBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO . JUCEPE

CERTDÃO DE hITEIRO TEOR ITITERNET
Côdso dê AulônúcaÉo 09ÔA.BO69.CBBB.201E

Catjdão oe€da êm &4/m16'14:48:16
PROTOCOLO SIARCO 16,§24036-3

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO
EVENTO(S)

GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

26.2.00833024

OO2 - ALTERACÃO

02'r - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARTAL)

ASSINADO POR

ARQUIVADO EM 814120'1 6 14:48:16
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2. Altêreçào de 5' CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL UA
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

PMS
Folha no
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Pelo presente instrumenlo particular nE gnelhor {q1m.q d.o..direito, os abaixo:
ROBERTO LEMOS MUNIZ, brasileiÍq ;câsado:Jo: Eolme de comunhão
universat de bens, engenheiro ciü|. bôfadgr HE Frr!çir" de ldentidade
ProÍissional CREA-PE no 12.492 - D 2r Região, lnscúo no CIC/MF sob o no

223.2U.214-34, residente e domiciliado nesta cidade do Reciê, Estado de
Pernambuco, à Rua Médico Máío GurmaÍâes, no 100, Poço dâ Penela;
HUMBERTO ÊINTO SILVA, bíasileiÍo, solteiío, erE€nheiro ciü|, portador da
Carteira de ldentidade Profissional CREA-PE na 22.205 - D 2" Regiâo, inscrito
no CIC/MF sob o núrr,ero 652 998 254-04. residente e doíniciliado nestia
Cidade do Recife. Estado de Pernambuco, a Rua Engenho Poeta no 193 apf
1302, Caxangá; HENRIQUE PINÍO SILVA brasileiro, solteíro, engenheiro civil,
portador da Carteira de ldentrdârde Profissicnal CRFÁ-PE no 24.465 - D 2'
Regiáo, inscrito no CIC/MF sob o número 783.026J74.15, residente e
domiciliado nesta Cidade do Recife, Estâdo de Pemambuco, a Rua Dr. Genaro
Guimaráês nc 145 epP 1403, Case Amarela: ANDRÉÂ LAPÊNDA 0E
MORAI§, Drasllêirâ. caseda, engenneara civil, poÍtadora da carteira de
idêntidade no 2 697.356 - SSP-PE, inscÍite no CIC/MF sob o númêro
463.897.414-72, residente e domiciliada nesta cidade do ReciÍe a Rua José
Antonio da Silvêirâ no 70, apf 602. Iiladalenaj ANA fEREZA GUERRA PINTO,
brasileire, solleira, engenheka civil, portadora da carteira de identidâdÊ n"
6312.U2 - SDS-PE, inscrita no CIC/MF sob o número 888.299.284'53,
resrdentê e dorniciliada nesta crdade do ReciÍê Eslado de Pernembuco, a Rua
Dr. Genaro Guimaráes no 145 apto 1403, Casa AmaÍela; ANGELA PAULA
BARBOSA VASCONCELOS DE MOURA, brasileira, casada, engenheira civil,
portedora da certeiÍe de identidede no 4-562.548 - SSP-PE, inscrita no CIC/MF
sob o númeru 46"E.488.924-00, ÍesideÍrt€ e domicilaada nesta cidade do Recifu
Estado de Pamambuco a Rua Guedes Pereira . n" 180, Apto no 102,
PernâmiÍimi CINTHEA RENATA SANTOS DE OLMEIRA, brasileira, casadâ,
engenheira civil, portadoía da câíêira de identidede no 5.198.752 - SSP-PE,
inscrita no C;C/MF sob o número 027 .197 .914-31, residente e dorniciliada
nesta cidade do Recíe Esiado de Pernambuco a Rua Beq;rimáo, no 54,
Encruzilhada; ELAINE FERNANDA DE SOUZA, braslÍeira, soltêira, arquiteta,
porladora da carteira de idenlidade no '1,196.592 - SSP-PE, inscrita no CIG/MF
sob o númgro 179.782.464-34, residente e domiciliada ne§ta c'rrade do Râcife
Estâdo de Pêmambuco a Rua Conde de lrajá, no 160, Apto n0'1003, TorÍe;
MARCUS ANTÔN|O DE SOUZA §\NTOS, brasileiro, divorciado, técnico de

contabilidade, portador da caÍteira de identidadê no 1.7í0.554 - SSP-PE'
inscrito no CIC/MF sob o nÚmero 235.867.614-{9, resideírta e domiciliado
neste cidâdê do Recife EBtado de Pernambuco a Rua Voluntário da Pátria, no

54, bloco B, Apto no 201, Campo Grande e RICARDO LUIZ LEMOS MUNIZ'

braslleiro, divc:ciado, admlniskador de empresas, portador da carteira dê

identidade n' 2.403.240 - SSP'PE inscrito no CIC/MF sob o número

404.375.66404, residenle e doÍniciliado nesta cidádê do Recife Estado de

PernambucÕ e Ruâ Nossa Senhora da Pompêia, no 86, apf 903, Encruzilhade

únicos sócios da Sociedade Lrmitada denominada GE
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ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ/MF N" 7.073.275IOOO1-30,
com registo ne JUCEPE sob o NIRç 2ô20.0p3.302í dq 11/03/1994, por
estâíêm iunto€ e acordados na mglhoi'íorrp (o.dir€lo,Sresolven, alterar o
ContÍato Social da Sociedade Edrlt*,ária ilâ '.ü, qôUrftã sétima êm seu
paragrafo único para retiradâ dos Sócios CINTHEA RENATA SANTOS DE
OLIVEIRA, brasileira, casada, engeqhçi1a .civjl.. pqÍt4{gra da carteira de
identidade n" 5.198.752 - SSP-PE: h3clitâ 3§o:ClClMF sob o número
027.197.914-31, residente e domicilgitá. ire\§ hU,il" lp Reciíe Estado cte
Parnarnbuco a Rua B€quiÍnâo, n'54, Encruzilhada, ELAINE FERNANDA DE
SOUZA, brasileira sotteira, arquiteta, portdora da carter'íe de irlentidade no
1.196.592 - SSP-PE, insc:ita no CIC/MF sob o núÍneÍo 179.782.@.34,
resrdente e domiciliada nesla crdade do ReciÍe Estado de Pernambuco a Rua
Conde de lrajá, n0 160, Apto no í003, Torre, MARCUS ANTÔNlO DE SOUZA
SANTOS, bÍasileiro divorciado, tecnico de contabilidade, portador da carteira
dc rdentidade no L710.554 - §SP-PE, inscrito no CIC/MF sob o número
235.867.614-49, residente e domiciliado nesta cidade do Recife Estado de
Pernambuco, através de c6são oneÍosa ao Sôcio Roberto Lemos Muniz,
corÍforme Cont-eto de Compra e Venda Íirmado entre as partes que livÍemente
estipulam. aceitam. outorgam e mutuamente se obrigam a cuÍnpdr, em caráleÍ
irÍevogável e irÍetratável, por si e por sêus herdêiros ou sucessores, dando
plena e geral guitaçâo nâo havendo nadâ e reclamaÍ, passando a cláusula
setirna e o paragraío ünico a vilir com a sêgúinl€ rêdação:

CLÁUSULÂ SÉTIIA - O Capital Social é de RS 2.500.000,00 (dois milhóês e
quinhentos mil raars), dividido em 2.500.000,00 (dois rnilhões e quinhentas mil)

cotas de vâlor unitário e nominal de R$ 1,00 ( um real ) cada uma, totalmenb
subscritas e intêgrelizadas.

PARÁGRÂFO úntCO - n dislribuição do capital êntre os sÔcio8 passa a s€í a
seguinte:

a) o sócio ROBERTO LEMOS MUNZ,íassa a ser litular de 1.812.500 (um

milhâo, oitocentos e doze mil ê quinhentas) cotas, no valor global de R$
1.812.500,00 (Um milhâo oitocentos ê doze mil e quinhentos Íeais),
representando uma participaÉo socretária equivalente ê 72,50/0 em relaçâo a
lolalidâde do câpital socral; 

.,.
b) o sócio HUMBERTO PINTO SILVA, permaílêce tltular de 437.500
(quatrocentas e kinla e sele mil e quinhentas) cotas, no vah global de R$
437.500,00 ( quatrocentoe e trintâ e sete mil € quinhentos Íeais), Íepresentando
uma participaçáo soci€lária equivalentê a 17,5Do/o sín retaçáo â totalidadê do
câpital social.

c) o sócio HÊNRIQUE PINTo S|LvA,íernenece titular de 125.000 (cÊnto e
vrnte e cinco mil) cotas, no valor global dê RS '125.000,00 (cenlo e vinte e cinco

mil Íeais), representando uma paÉicipeÇão societária equivabnte a 5,07o em
relaçâo e totali{iade do capital sociai.
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+d) a sócia ANDREA LAPENDA óe UOnAtSí"Ímanêce titúlar dê 31 250

(trinta e uma rnil duzêntas e cinquênta).@.tas. no valor qlobal.de R$ 31.250,00
(trinta ê um mil duzentos e cinquêoia F?is)..ppb!êntf,dlf üma participação

societária equivalêntê a 1 ,25% em relaçâo a lotalidatlê odtapital social.

e) a sócia ANA TEREZA GUERRA o,*ig ,1*U."8{Uuret d€ 31.2s0 (trinte e
uma mil duzerrtas e cinquenla) caas,.nb _v{ot Cd6atiÉ S$ st.zso,oo ltanta e
um mal duzentos e cinquenta reais), represêntándti'uúa ffiicpaçao societária

equivalênte a 1,25% em ÍelaÉo a total,dade do cepital Bocial;

0 a sóciâ ÂNGEIÁ pAULA BARBoSA vAscoNcELos DE MouRAí
peÍmanece titular de 3í-250 (trinta e uma mil duzêntas e cinquenta ) cotas, no
valot global de R$ 3'1.250,00 ( trínta e urn mil duzentos e cinquenta reais ),
rBpres€ntando uma participaçáo societáÍia eguivalBntB a 1,?5a/" dm relâÉo â
totalidadê dc capital socrai; 

,/
g) o sôco RICARDO LUIZ LEMOS MU NlZ, 'permanece tirular de 31.250 (tínta
e uma rnil duzenlas e cinquenta) cotas, no valor global de Rg 31.250,00 (trinta

e um mi{ duzentos e cinqueÍ(a Íeais), representando uma participaÇão

societária equivalente a í,25% em Íehção a totalidade do capital social;

E, por eslarem iustos e conuatados,

o slLvA
r74-t 1

de igual teor ê foÍmâ, juntâmen
uza os eíeitos legais,

presente instrumento ern (lrês)
lêslemunhas âbâixo, para que

de 2016

te
o

z,

t0.

BERTO LE&IOS MUNIZ
PFN."223.2E4.214-34

ENRlaU€

ReciÍe, 29

RÍD PIIÍTO SILVA.
N." 652 998.251-04

-t*r,-tuvr&r-rxoeffiEn6iõãrrcffi
cPF N ô 06!.8Ê7rr+72N..783.026.

Ât{Á ÍE GUERRA PIN-3
cPFll o 600.2E9 284.53

c o
914-3!

cpFN..2t5_887 614-49

9.

TESTEMUNHÂS
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Pelo presente instrumento particular na íoÍTna do direito, os abaixo: ROBERTO
LEMOS MUNIZ, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de b€ns,
engenh€iro civil, portador da Carteira de ldentidade ProÍissional CREA-PE n"
12.492-D 2' Região, lnscrito no CPF(MF) sob o no 223.264.214-U, rêsidente e
domiciliado nesta Cidede do ReciÍe, Estado de Pêrnsmbuco, à Rua Médico
Mário Guimaráes, 100, Poço da Panela: HUUBERTO PINTO SILVA, brasileiro,
solteíro, engenheiro civil, portador da Carteira dê ldentidade PÍofissional CREA-
PE no 22.2O5-D 2' Regiâo, inscrito no CPF(MF) sob o no 652.99A.25444,
residente e domiciliado nesta Cidade do Rêcife, Estado de Pernambuco, a Rua
Engenho Poeta, í 93, apl 1302, Caxangá; HENRICIUE PINTO SlLvA, brasileiro,
solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de ldentidade Profissional CREA-
PE n" 24.465-D 23 Regiâo, inscrito no CPF(MF) 7A3.026.174-15, residente ê
domiciliado nesta Cidade do Recife, Estado de Pemambuco, a Rua Dr. Genaro
Guimarães, 145, apt 1403, Casa Amarêlâ; ANORÉA LAPENDA DE MORÂES
BARBOSA, brasileira, casada, engenhêira civil, portedora da carteira de
identidede no 2.697.356 - SSP/PE, inscrita no CPF(MF) sob o no 463.897.414-
72, residente e domiciliadâ nêsta Cidade do Recife, a Rua José Antonio da
SilveiÍa, 70, apt 602, Madalena: ANA TEREZA GUERRA PINTO, bresilêira,
solteira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade no 6.312.042 -
SDS/PE, inscrita no CPF(MF) sob o no 888.299.284-53, residente e domicilieda
nesta Cidade do Recife, Estado de Pernembuco, a Rua Dr. Genero
Guimaráes, 145, apt Í403, Casa Amarela; ANGELA PAULA BARBOSA
VASCONCELOS DE MOURA CRASTO, brasileira, cesada, engenheira civil,
portadora dâ cartêiÍa dê identidede no 4.562.548 - SSP/PE, inscrite no
CPF(MF) sob o no 868.468.924-00, residênte e domiciliada nesta Cidadê do
Recife, Estado de Pemambuco, a Rua Guedes Pereirâ, 18o, apt 102,
Parnamirim e RICARDO LUlz LEmoS mU lZ, brasileiro, c€lsado no rêgime de
comunháo parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade no 1.710.554 - SSP/PE, inscrito no GPF(MF) sob o no 4O4.375.664-
04, residente e domiciliado nesta Cidadê do ReciÍe, Estado de Pemambuco, a
Rua Nossa Senhora de Pompeia, 86, apt 903, Encruzilhada, únicos sócios da
Sociedade Limitada denominada, GEOSISTEIIIAS ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO LTOA, CNPJ/ÀIF n" 70.073.2751O001-30, com registro na
JUCEPE sob o NIRE 2620.0E33024 de 11/03/1994, por estarem juntos e
acordados na melhor forma do direito, resolvem, alterar o Contrato Social da
Sociedade Empresária existente na forma de sociedade limitada, na sua
Cláusula Sétima em virtude da Transferência de Cotas em Doaçâo, mediante
os itens e condições seguintes, que livremente estipule, aceitem, outorgam, e
mutuamente se obrigam a cumpÍiÍ, em caráter irrevogável e irÍetratável, por si e
por seus herdeiros ou sucessores:
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3.. ALTERAçÃO DA 5. CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL DA
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
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1. cEssÃo DE corAs:

O Sócio ROBERTO LEMOS MUNIZ, cede a tÍtulo de doaÉo 50O.0OO
(quinhentos mil) cotas do Capital Sociel da empresa de valor nominal de R$
í,00 (um real) cada uma, correspondente a RS 500.000,00 (quinhentos mil
reais) e 20,00% do Capital Social, aos seguintês sócios:

a) HUMBERTO PINTO SILVA: 31 .250 (trinta e um mil, duzentos ê
cinquenta) cotas, no valor global de RS 31.250,00 (trinta e um mil, duzentos e
cinquenta reais), e 1 ,25o/o do capital social:

b) HENRIQUE PINTO SILVA: 93.750 (noventa e três mil, setecentos e
cinquenta) cotas, no valor global de R$ 93.750,00 (noventa e três mil,
sêtecentos e cinquenta reais), e 3,75o/o do capital social;

c) A sócia ANDRÉA LAPENDA DE MORAES BARBOSA: 93.750 (noventa
e três mil, setecentos e cinquenta) cotas, no valor global de R$ 93.750,00
(noventa e três mil, setêcentos e cinquenta reais), e 3,75o/o do capitel social;

e) A sócia ANGELA PAULA BARBOSA VASCONCELOS DE MOURA
CRASTO: 93.750 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta) cotas, no valor
globel de R$ 93.750,00 (novente e três mil, setecentos e cinquenta reais), e
3,7 5o/o do capital social:

f) O sócio RICARDO LUIZ LEMOS MUNIZ: 93.750 (noventa e três mil,
setecentos e cinquenta) cotas, no valor global de R$ 93.750,00 (noventa e lrês
mil, setecentos e cinquenta reais), e 3,75o/o do capital social;

cLÁusuLA SÉTIMA - o capital social é de R$ 2.500,000,00 (dois milhÕes ê
quinhentos mil Íeais), dividido em 2.500.000 (dois milhÕes e quinhentos mil)
cotas no valor unitário e nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
subscritas e integralizadas.

PARAGRÂFO ÚNICO - A distribuição do Capital entre os sócios passa a ser a
seguinte: v

\q,
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d) A sócia ANA TEREZA GUERRA PINTO: 93.750 (noventa e três mil,
setecentos e cinquenta) cotas, no valor global de R$ 93.750,00 (noventa e lrês
mil, selecentos e cinquênta rêai6), e 3,75% do capitâl social;

1. COMPOSTCÃO SOCIETÁR|A:
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+a) O sócio ROBERTO LEMOS MUNIZ, passa e ser titular de 1.312.500 (um
milháo, trezentos e doze mil e quinhentas) cotas, no valor global de R$
1.312.500,00 (um milhão, trezentos e doze mil e quinhêntos reeis),
Íepresentendo ume participaçáo societária equivalente e 52,5Oo/o 6m r6laçáo a
totalidade do capital social:

b) O sócio HUMBERTO PINTO SILVA, pesse a ser titular de 468.750
(guatrocentos e sessenta e oito mil e sêtecentos e cinquenta) cotas, no velor
globel de R$ 468.750,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e setecentos e
cinquenta reais), representando uma participação societária eguivalente a
18,75% em relação a totalidade do capital social:

c) O sôcio HENRIQUE PINTO SILVÁ, passa a ser titulaÍ de 218.750
(duzentos e dezoito mil e setecentos e cinquente) cotas, no valor global de R$
21 8.750,00 (duzentos € dezoilo mil e s€tecentos e cinquenta reais),
rêpÍesentando uma participaÉo societária êquivalente e 8,75o/o em relação a
totalidâde do câpital social;

d) A sócia ANDRÉA LAPENDA DE MORAES BARBOSA, passa a seT
titular de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, no valor global de RS
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), representando uma pârticipação
societáÍia equivalente a 5,OOo/o em relaçáo a totalidade do câpital social;

e) A sócia ANA TEREZA GUERRA PINTO, pessa a ser titular de 125.000
(cento e vinte e cinco mil) cotas, no valor global de R$ 125.000,00 (cento e
vinte ê cinco mil reais), representendo uma participeçâo societária equivalente
a S,OOYo em relação a totalidade do capital social;

0 A sócia ANGEIA PAUTA BARBOSA VASCONCELOS DE MOURA
CRASTO, pãssa a ser titular de 125.000 (cento ê vinte e cinco mil) cotas, no
valor global de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), representando
uma perticipação societária êquivalente a 5,OOo/o em rêlação a totalidade do
capital social;

g) O sócio RICARDO LUIZ LEMOS MUNIZ, passa a ser titular de í25.000
(cento e vinte e cinco mil) cotas, no vâlor globel de R$ 125.000,00 (cento e
vinte e cinco mil reais), representando uma perticipação societária eguivalente
a 5,007o em relaçâo a totalidade do cepital social;

E, por estarem justos e contratedos assinam o presente instrumento em 03
(tÍês) vias, de igual teor e forma iuntamente com as testemunhas, para que

.rp.>-
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4.. ALTERAÇÃO DA 5. CONSOLTDAçÃO OO CONTRATO SOCTAL DA
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

Pelo presente instrumento particular na forma do direito, os abaixo: ROBERTO
LEMOS MUNIZ, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens,
engenheiro civil, portador da Carteira de ldentidâde Profissional CREA-PE n"
12.492-D 2" Região, lnscrito no CPF(MF) sob o no 223.264.214-34, rêsidênte ê
domiciliado nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, à Rua Médico
Mário Guimaráes, 1OO, Poço da Panela; HUMBERTO PINTO SILVA, brasileiro,
solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de ldentidade Profissional CREA-
PE no 22.2O5-D 2a Região, inscrito no CPF(MF) sob o n" 652.994.254-04,
residente e domiciliado nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuc.o, a Rua
Engenho Poeta, 193, apt 13O2, Caxângá; HENRICIUE PINTO SILVA, brasileiro,
solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira dê ldentidade Profissional CREA-
PÉ no 24.465-0 2ã Região, inscrito no CPF(MF) 7A3.026.174-15, Íesidente e
domiciliado nesta Cidade do ReciÍe, Estado de Pemambuco, a Rua Dr, Genaro
Guimarães, 145, apt 14O3, Casa Amarela; ANDRÉA LAPENDA DE MORAES
BARBOSA, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de
identidade no 2.697.356 - SSP/PE, inscrita no CPF(MF) sob o n" 463.A97.414-
72, residentê e domiciliada nêsta Cidade dô Rêcife, a Rue José Antonio da
Silveira, 70, apt 602, Madalena: ANA TEREZA GUERRA PINTO, brasileira,
solteira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade n" 6.312.042 -
SDS/PE, inscrita no CPF(MF) sob o no 884.299.284-53, residente e domiciliada
nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, a Rua Dr. Genaro
Guimarães, 145, apt 1403, Casa Amarela: ANGELA PAULA BARBOSA
VASCONCELOS DE MOURA CRASTO, brasileira, casada, engenheira civil,
portadora da cartelra de identidadê no 4.562.548 - SSP/PE, inscrita no
CPF(MF) sob o no 868.464.924-00, residente e domiciliada nesta Cidade do
Recife, Estado de PeÍnambuco, a Rua Guedes Pereira, 180, apt 102,
Parnamirim ê o espólio do sr. RICARDO LUIZ LEMOS MUNIZ, brasileiro,
casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas,
portador da carteira de identidade no í.71O-554 - SDS/PE, inscrito no CPF(MF)
sob o n" 404.37 5.664-04, residente e domiciliado nesta Cidade do Recife,
Estado de Pernambuco, a Rua Nossa Senhora de Pompeiâ, 86, apt 9O3,
Encruzilhada, neste ato representado por sua viúva, inventariante e única
Herdeira Sra. KALINE REJANE DE LACERDA BARBOSA MUNIZ, brasileira,
viúva, psicóloga, portadora da carteira de identidade no 4.495-231 - SDS-PE,
inscrita no CPFIMF sob o número 87O.O89.8O4-OO, residente e domiciliada
nesta cidade do Recife Estado de Pernambuco a Rua Nossa Sênhora da
Pompeia n.o 86, apartamênto n.o 9O3, bairro da EncÍuzilhada - Recife - PE,
únicos sócios da Sociedade Limitada denominada, GEOSISTEMAS
ENGENHARIA E PLANEJAMENTo LTDA, CNPJ/MF no 70.o73.275too01-3o,
com registro na JUCEPE sob o NIRE 2620.0A33024 de 1 1/03/1994, por
estarem juntos e acordados na melhoÍ forma do direito, em virtude do
falecimento do sócio RlcARDo LUlz LEMOS MUNIZ, resolvêm promover
alteraÇáo do Contrato Social da Sociedade Empresária existente na forma de
sociedade limitada, nos seguintes termos
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As cotas do sócio Íalecido sáo liquidadas neste ato mediante a utilização de
recursos da tesouÍaria da empresa, O valor de RS í25,OOO,0O (cento e vinte e
cinco mil reais) está sendo pago em moeda corrente nacional à Kaline Rejane
de Lecerda BaÍbosa Muniz, na qualidade de viúva e única hêrdeira do sócio
falecido Ricardo Luiz Lemos Muniz, conforme contrato de comprâ e venda
firmado entre as partês. O capital social mantém-se inalterado, pois os
pagamentos a serem efetuados na liquidação do sócio Íalecido serão oriundos
da tesouraria dã sociedade, ficando tais quotas Íepassadas sem ônus aos
sócios remanescentes, na seguinte proporção:

a) ROBERTO LEMOS MUNIZ, adquire 62.500 (sessenta e duas mil e
quinhenlas) cotas do Capital Social da empresa dê valor nominal de R$ 1,0O
(um real) cada uma, no valor global de RS 62.500,00 (sessenta e dois mil e
quinhenlos reais) e 2,5O"/" do Capital Social;

b) HUMBERTO PINTo SILVA: adquirê 31.250 (trinta e um mil, duzentos e
cinquenta) cotas do Capital Social da empresa de valor nominal dê R$ 1 ,OO
(um real) cada uma, no valoÍ global de R$ 31.25O,0O (trinta e um mil, duzêntos
e cinquenta reais), e 1 ,25"/o do capital social;

c) HENRIQUE PINTO SILVA: adquire 31.250 (trinta e um mil, duzentos e
cinquenta) cotas, no valor global de R$ 31.250,00 (trinta e um mil, duzentos ê
cinquenta Íeais), e 'l ,25%" do capital social.

cLÁusuLA SÉTIMA - o capital social é de R$ 2.5oo,ooo,oo (dois milhões e
quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil)
cotas no valor unitário e nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmentê
subscritas e integÍalizadas.

PARAGRAFO Úf.ttCO - A distribuição do Capital entre os sócios passa a ser a
seguinte:
a) o sócio RoBERTO LEMOS MUNIZ, passa a ser titular de 1.375.0OO (um
milhão, trezentos e setenta e cinco) cotas, no valor global de RS 1.375.O0O,O0

o4t10t2021
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De acordo com a cláusula décima segunda paragrafo terceiro do contrato
social, os haveres do sócio falecido RICARDO LUIZ LEMOS MUNIZ foram
apurados em razão do capital social da empresa, sendo que o valor da
participaçáo sociâl deste sócio corresponde a R$ 125.ooo,oo (cênto e vinte e
cinco mil reais).

1. COMPOSTCÃO SOCTETÁRrA:
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(um milhão, trezentos e setenta e cinco mil reais), rêpresentando uma
participação societária equivalente a 55,OOo/o em relaÉo a totalidade do capital
social;

b) O socio HUMBERTO PINTO SILVA, passa a ser titular de 5OO.00O
(quinhentas mil) cotas, no valor global de R$ SOO.OOO,OO (quinhentos mil reais),
representando uma participação sociêtária equivalente a 2O,OOo/" em rêlação a
totalidadê do capital social;

c) O sócio HENRIQUE PINTO SILVA, passa a ser titular de 250.000
(duzentos e cinquenta mil) cotas, no valor gtobal de R$ 25O.00O,O0 (duzentos e
cinquenta mil reais), representando uma participâção societária equivalente a
10,00% em relaÉo a totalidade do capital social;

d) A Sôcia ANDRÉA LAPENDA DE MORAES BARBOSA, passa a SeÍ
tituler dê 125.OO0 (cento e vintê e cinco mil) cotes, no valor global de R$
125.OOO,OO (cento e vinte ê cinco mil rêais), rêpresentando uma pârticipação
societária equivalente a 5,OOo/o em relação a totalidade do capital social;

e) A sócia ANA TEREZA GUERRA PINTO, passa a ser titular de 125.OOO
(cento e vinte e cinco mil) cotas, no valor global de R$'125.OOO,OO (cento e
vinte e cinco mil reais), representando uma participação societária equivalente
a 5,OOo/o em relação a totalidade do capital social;

f) A sócia ANGEI-A PAU t-A BARBOSA VASCONCELOS DE MOURA
CRASTO, passa a ser titular de 125.OOO (cento e vinte e cinco mil) cotas, no
valor global de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), representando
uma participação societária equivalente a 5,OOo/o em relaçáo a totalidade do
capital social;

E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03
(três) vias, de iguâl teor e forma ,untamente com as testemunhas, para que
pÍoduza os eÍeitos legais
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o Lemos Muniz
F - 223.264.214-34

Recife, 16 de setembÍo de 2021 .
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PROCURAÇÃO

!Àos 02 ldois) dias do mês de sctcmbro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), no 3'TABEL,IoNATo
DE NorÀs Do RECIFE, situado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, N" 212 - Graças - Recife -

Pemambuco, lavro este instrumento público de procuraçâo, em que. peraÍrte mim Junia Gomes
Flora, tabeliã, compareceu como OUTORGANTE: GEOSISTEMÂS ENGENHÁRIA E
PLAIIEJAMENTO LTDA, pessoa jurídica de tlireito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n"
70.073.275/0001-3 0, com endereço na Rua fucardo Salazar, no 83, Prado, Recife-PE, neste âto
rcprcscntada pclo scu sócio: HLMBERTO PINTO §ILYA, brasileiro, solteiro, engeúeiro civil,
ponador da cédula de identidade n'3.220.923-SDS/PE. CNH 02395616129-1IETRANIPE, inscrito
no CPFÀÍF sob o n' 652.998.254-04, residente e domiciliado na Rua Engeúo Poeta- 193, Apto.
1302, Edf. Engenho Poeta" Caxangá, Recife-PE, reconhecida pela própria de mim Escreveúe
Autorizada, por ela me foi clito, por seu represenlante tegal, que por este público instrirmento, e nos
termos de Direilo, nomeia e constitui sua procuradora: ANGELA PAULÀ BARBOSA
VASCONCELOS DE IUOURÂ CRASTRO. brasileira, casad4 engentreira óivil, poÍadora da
cédula de identidade RG n'026074 D CREA PE, CNH n' 02326506234-DETRAN,çE, inscrita no
CPF/MF sob o no 868.468.924-00, residente e domiciliada na Rua Guedes Pereira, no 180, apto.
102, Eáf. Maison Chagall, Casa Amarela, Recife-PE, áqual confere poderes espeõiais para assinar,
receber e solicitar documentos, propostas, impugnações, recursos e todos os atos e documenlos
indispensáveis ao bom e lel cunprimento dos processos licitatórios de contratos em nome da
empresa o-utorgante. tudo requerer e assinar, apresentar e retirar documentos, enf,m, praticar todos
os atos necessários ao frel desempenho deste mandato. Os elementos Ielativos à qualificação e
identificação da procuradora, bem como o objeto do prcscnte ma.ndato foram fornecidos e
conferidos pela outorpíante, que por eles se responsabiliza. Recolhidas as Taxas FERC - Fundo
Especial do Rêgistro Civil, no valor de RS 7,15. TSNR - Taxa de Serviço Notariril e de Registro, no
valor de R$ 14,i0, ISS - Imposto Sobre Serviç0, no valor de R$ 3,57, FERM-PJ - Fundo F.special
de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciiirio, no valor de RS 0,71, FLINSEG - Fundo
Estadual de Segurança dos Magistrados, no valor de R$ 1,43, sendo os Emolumentos R$ 64,33.
Selo Digital: 007j692.PDX08202102.03994. Consulte autenticidade em
wxv.tjpe jus.br/selodigital. Em fé de verdadc assim o disse e outorgou, sendo lavrada a presente
Procuração, a qual feita e lhe sendo lida, em alta e clara voz, achou-a co e, outorgando,
aceitando e assinando. Â presênte procuração pode ser substabelecida. Os os poderes
são concedidos por 02 (dois) anos. Eu" Roberta Cristina da Sih,a N{aÍques , Escrevente
Autorizad4 lawei, rubriquei e encerrei este ato, conferindo toda a document ecessana pÍua
sua devidá,efetivação, como também, as assinatruas apostas neste documento- Eu, JUNIA GoMEs
FLOR{ - Tifular do 3' Tabelionato de Nopaq do Recifc. subscrevo e assino, estando conforme o
original. (aa) HUMBERTO PINTO SIL\'AÍri.
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11. Termo de

Encerramento

Rua Rrcardosalarar, 83 Prêdo-Recife-PE Fone/FÂx: 181) 38785555
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11. TERMO DE ENCERRAMENTO Folha ro

Recife, 08 de outubro de 2021.

À

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN

Comissão PeÍmanente de Licitação - CP[

Concorrência Pública N" 002/2021 - SMS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados Sen hores,

Declaramos que este volume de Proposta de Preços possui 65 (sessenta e cinco)

folhas numeradas em ordem sequencial crescente.

Atenciosa mente,

uu"MÉ?fr"'^MI do..,o".
Angela Paula Berbose Vasconcelos de Moura Crasto

Sócia<erente
CPF: 868.458.924-00
RG: 4.562.548 SSP/PE

cREA 26.074 D/PE

v
x

Rua Rica rdo 5a lazaí, 83 Prado- Recife- PE Fone/trü: (81)3878 5555

C Npl . 70.073.275IOOO1-30 - lnsc. M unicipall 245.0S2-6 ' E- mail: Seosiíemas@ Seosistemas cÔm ' br Site
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