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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
SESI/PB

Pregão Presencial 042/2019

A empresa SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA. EPP,
inscrita no CNPJ/MF n° 11.400.815/0001-84 IE 148.925.770.118, pessoa
jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila
Califórnia São Paulo - SP CEP 03216-010, neste ato representado por seu
procurador Sr. Marcelo Vasconcelos Herrninio, vem, respeitosamente,
perante a ilustre presença de Vossa Excelência, dentro do prazo legal e nos
termos do item 9, do Pregão Presencial n° 042/2019, apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO contra a r. decisão lavrada na Ata da
Reunião de Licitação realizada em 28/08/2019, que DECLAROU vencedora
para o item 03 - Bom de Amostragem empresa ALMONT DO BRASIL
IMPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., expondo
para tanto os fatos e fundamentos a seguir deduzidos:

Conforme disposto no item 6.4.4 do Edital, as propostas apresentadas foram
objeto de exame de conformidade técnica, mas para este item em específico,
um detalhe passou desapercebido pela equipe técnica do SESI/PB que é
exigência do instrumento convocatório. se não vejamos:

Neste item, a especificação solicitada foi:

"BOMBA DE AMOSTRAGEM INDIVIDUAL Apropriada para medição
de gases, vapores e poeiras Precisão de controle automático de ± 5%
Detector de falha: Reinicialização automática Programação de fluxo
totalmente digital, dispensando uso de chaves de fendas Bateria de Íon de
lítio com indicador de nível Armazenamento de até 200
medições separadas Carregador de bateria único ou com vias
Indicação de interrupção de fluxo, parada e retorno automático a
operações, registro em memória Indicação de nível de bateria e tempo de
funcionamento Código de proteção de teclado para impedir o acesso de
pessoas não autorizadas à programação Faixa de temperatura para
operação: Oà 45 oC Faixa de umidadepara operação: 20 à 95% Vazão de
1000 a 5000 ml/min. Manual em português Certificado de calibração

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo - SP CEP 03216-010 TEL:(11)
4305-9377 FAX:( 11)4304-9377
E-mail: spcomercial@terra.com.br
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rastreavel ao INMETRO. Indicacao de interrupcao de fluxo, parada e
retorno automático a operações, registro em memória; Display Digital com
as seguintes informações simultâneas: Volume, Tempo deMedição, Pressão
Barometrica, Data, tempo da bateria Intrinsecamente seguro para uso em
ambientes inflamáveis"

A empresa recorrida ofertou o modelo GILIAIRPLUS DL marca
SENSIDYNE e após consulta realizada no site do fabricante
https ://www.sensidyne.comlair -sampling -equipment/ giIian -air -sampling -pumps/ giIair
pIus/ às 10:00 horas e cópia anexa é possível constatar que o produto ofertado
NÃO POSSUI INDICADOR DE CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE ATÉ 200 MEDIÇÕES SEPARADAS, ou seja,
mas de apenas 16 medições, estando em totalmente em desacordo com o
estabelecido.

É importante ressaltar, que não está descrito em nenhum lugar do catálogo
ou manual do produto ofertado pela empresa recorrida que o equipamento
possui tal recurso tecnológico com a capacidade solicitada.

Durante a sessão, a equipe técnica foi indagada pela nossa empresa com
relação ao atendimento do quesito, mas documentalmente não foi
comprovado o seu atendimento, mas apenas com uma declaração verbal da
empresa recorrida.

A comissão técnica do SESIIPB aceitou o produto sob a alegação de que o
software fornecido que não está sendo solicitado no Edital, teria a
capacidade de realizar o armazenamento das medições, o que obrigaria ao
usuário da bomba de amostragem, além de levar consigo, o produto em
questão, um computador a fim de registrar os valores em campo.

Portanto, de acordo com o princípio da ISONOMIA e VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, a proposta da empresa ALMONT
DO BRASIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
LTOA. deve ser desclassificada, pois ofertou modelo que está em desacordo
com o instrumento convocatório.

Considerando que a empresa recorrida não atende ao instrumento
convocatório e que a nossa empresa atende aos requisitos do Edital, a
recorrente SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTOA. EPP requer
desta mui digna Comissão de Licitação que seja dado provimento ao presente
RECURSO ADMINISTRATIVO para reconsiderar a r. decisão proferida
na Ata de Reunião de 28/08/2019, e julgar procedente as razões ora
Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo - SP CEP 03216-010 TEL:(11)
4305-9377 FAX:( 11)4304-9377
E-mail: spcomercial@terra.com.br
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apresentadas, DECLARANDO a empresa SP COMERCIAL
ELETROELETRÔNICOS LTDA. EPP VENCEDORA do item em questão.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 28 de Agosto de 2019.

Marcelo Vasconcelos Herminio

Procurador

CPF n° 085.822.364-33

., . - CEP 03216-010 TEL:(ll)bi S6Bairro Vila Califórnia Sao Paulo - SPRua Paranau is,
4305-9377 FAX:( 11)4304-9377
E-J71ail: spcomcrciaI@terra.com.br
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IIContact Us (support-request.php) \. 800-451-9444 / +1 727-530-3602 (teL:+17275303602)

GiLAir PLus PersonaL Air SampLing Pump (1 - 5,000
cc/rnin)

GilAir Plus - The World's Most Capable Air Sampling Pump Now with
3 New Technologies!

@About GilAir Plus @TrainingVideos @Speciflcations @Resourcesand Documents

@GilianCONNECT

https://www.sensidyne.com/air-sampling-equipmenVgilian_air-sampling-pumps/gilair-plus/ 1/6
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GilAir Plus Personal Air Sampling Pump (1 - 5,000 cc/min) ISensidyne

One Air Sampling Pump with All the Features VOU Need and Want

3 New TechnoLogies

• Motion Detection
• Bluetooth Connectivity
• CONNECTMobile App*

ALso IneLudes:

• QuadModesfI Air Sampling Technology
• Selectable Automatic Fault Recovery
• Standard Temperature & Pressure Correction
• Superior Design & Comfort
• Real-time Clock with Data-Iogging

Innovation Delivered

The ultimate personal air sampling pump delivering enhanced performance, greater versatility, and
superior design and comfort.

Motion Detection

Detect andmeasure up to 3 leveisof activity (active,stationary, inactive) of eachworker, ensuring
sampie integrity

Bluetooth Connectivity

• Remotelymonitor an air sampling pump up to 5 meters away
• No disturbance of the worker
• Stay in unrestricted areaswhile workers are in restricted areas
• No need to suit up

CONNECT Mobile App

• Start, stop or pausethe sample remotely
• Monitor andgraph tlow rate, sample run time, and volume remotely
• Perform real-time remote assessments:

• Identify if cassette isoverloading
• Identify if filter media is detached

• Sampie audits provide the following right on the smart phone/tablet:
• Report of current conditions
• Screenshot of current conditions

https://www.sensidyne.com/air-sampling-equipmentlgilian_air-sampling-pumps/gilair-plus/ 2/6
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• Time stamp
• GPScoordinates (actual address)
• Pumpnumber
• E-mailablereport

• Check the status of multi pie pumps in the sarnearea.

List of tested iOS Devices:

Type OSVersion Tested Devices

iOS 8.0to 10 iPhones 5, 5C, 5S,6, 6+, 6S,6S+, iPodTouchand iPad

*The Google app for Connect Mobile is not currently available for download via the Google Play Store.
Sensidyne isworking to correct this issue.Wewill update this site when the android platform becomes available
onceagain.

This list will be updated asnew smart phone/tablet models are released and assessed.

Pleasecontact Sensidyne '5 Software Support Teamat softwaresupport@sensidyne.com
(mailto:softwaresupport@sensidyne.com) with questions regarding additional devices or support for
this application.

The Widest Flow Range of Any Personal Air Sampling Pump

The GilAir® Plusfeatures wide dynamic flow
and pressure rangesto address ali personal air
samplingmethods with flow rangesbetween 20
and 5,000 cc/minoWith patent pending
QuadModeSM air sampling technology, the
GilAir Pluscan perform both high-flow constant
pressure and constant flow (450-5,000 cc/min)
and low-flow constant pressure and constant
flow (20-499 cc/min) with a single pump
without external adaptors. lt's like getting two
pumps in one.

Unmatched Versatility

• Samplesparticulates, vapors, gases,and metal fumes
• Works with ali common samplingmedia
• Multi-Ianguage capability: English,Spanish,French, Italian, Dutch, Portuguese and German
• Outlet port for bagsampling

High Performance

https://www.sensidyne.com/air-sampling-equipmentlgilian-air-sampling-pumps/gilair-plus/ 3/6
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• GilAir Plusis a smart air sampling pump that provides
ambient or standard temperature and pressure
corrected display (STPmodel) and data-Iogging for up
to 16 samplingevents (STPand Datalog model).The
pump hashigh backpressure capability of up to 40"
H20 in high flow and up to 40" H20 in low flow. An
automatic self check system ensures sampleaccuracy.
ln the event of a fault condition, the pump's selectable
automatic fault recovery feature attempts to restart
the pumpup to 10 times every 3 minutes to determine
if the fault condition hasbeen cleared.

belt clip securely attaches the pump in a horizontal
position, allowing workers a full rangeof motion to
perform awide variety of tasks without
interference or discomfort.

Communications

An intuitive menu, keypad interface
and large,easv-to-read back-lit
display makesadjusting pump
settings quick and easy.Once the
pump is set up, the keypadcan be
locked to prevent tampering.
Convenient and innovative
SmartCalSM feature provides
automatic pump calibration.

Ergonomic Design

One-third smaller than traditional
personal air sampling pumpsand
weighing lessthan 21 oz. (595 g),
the GilAir Plusprovides superior
operator comfort. An integrated

TheGilAir Plusdock provides charging and
communication functions for the STPand data
loggingmodels.Once docked, the PCapplication
allows users to review datalogs, generate sampling
reports, managesampling programs, and create pump set-up profiles that expedite deployment of large
pump fleets. The SmartCalSM feature usesthe dock asa communication link between appropriate
calibration devices and the GilAir Plus.SmartCalSM automates calibration and records pre and post
samplecalibrations in the pump's datalog.

https://www.sensidyne.com/air-sampling-equipmentlgilian-air_sampling-pumps/gilair-plus/ 4/6
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Gilian CONNECT isour industry-Ieading PC
application for managingair samplingdata and
Gilian PlusSeriespumps.

CLickto Learn more about GiLian CONNECT (air-sampLing-equipment/giLian-air-sampLing-pumps/gilair-pLI

Barometric Pressure Compensation

When samplingat altitudes of up to 8,000 feet
aboveor 8,000 feet below sea levei,GilAir Plus
hasthe capability of automatically correcting the
flow rate for altitude changesto maintain
constant flow accuracyof +/- 5%over this
barometric pressure range.This feature permits
GilAir Pluscalibration at ground levei and
samplingat high elevations or deep mineswithout
lossof flow accuracyor the need to calculate and
usemanualcorrection factors. GilAir Plus is the
only personal air sampling pumpwith this
capability.

Download the Barometric Pressure Sampling
Note (librarv/air
sampling/Application%20Notes/GiIAir
Plus_Barometric-Altitude-Sampling.pdf)
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View ALLGiLian Air SampLing Pumps (air-sampling-equipment/giLian-air-sampLing-pumpsl)

View Air SampLing Equipment (air-sampling-equipmentl)

Copyright © 2019 - Sensidyne,LP(https://www.sensidyne.com/)
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GilAir Plus Personal Air Sampling Pump (1 - 5,000 cc/min) ISensidyne
1000 112th Cirele North, Suite 100 I St. Petersburg, Florida 33716 I U.S.A.

Phone: 800-451-9444/ +1 727-530-3602 I www.Sensidyne.eom I www.SensidyneGasDeteetion.com
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REPÚBLICA FEDERATIVA00 BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
PRIMEIRO REGISTRO FUNDADO EM 1888

CIVIL OE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVOOECASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA OE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

-----_ .._---_._--_._--- DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber ~ze~ê~o de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DEC.LARApala ?Sd~vidos fi.nsde direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
refenda sequencia, fOIautenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Parafba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo DigItaI: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SP COMERCIAL
ELETROELETRONICOS LTDA· EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA • EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/08/2019 10:25:38 (hora local) através do sistema de au_tenticaçãodigital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digitai do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTOA • EPP ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

d d t o site httns:llautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta destaPara informações mais detalha as este a o, acesse "
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1330750

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 22/08/202013:53:47 (hora local).

'Código de Autenticação ~igital: 5747220819134L9~6~9~5-1t ~71ii~~~~2~di4~!~~;:5p~ovisória n? 2200/2001, Lei Federal nO13.105/2015, Lei'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, el e era n. ,
Estadual nO8.721/2008, Lei Estadual nO10.132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

7bd6adccd98f8c2c7cba48bac46e599c86a7acdb1b2b3d434d8456d326d8139f904b679084778f1
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4532b3a4ffdOb32851fe676b764418cb1cbaff3abf13bba9c

i/i
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iic'os Ltda..
o PARA CREDENCIAMENTO

'------.,."..o-r-e-s":"'"te-in-s-,-tl-·u-m-e-n-:t-o-p-a-r-:-tl-c-u'la-r-(.-JeProcuração. a SP Comercial Eletroeletrônicos Ltda.

EPP. com sede na Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo SP CEP 03216-

010 inscrita no C.N.P ..I./MF sob n." 11.400,815/0001-84 e Inscrição Estadual sob n."

148.925.770.118, representada neste ato por seu sócio-gerente Senhor Flávio Francisco

Sampaio, portador da Cédula de Identidade R.Cl. n." 29.220.959-9 e C.P,F.

11.°188.563.568-05. nomeia e constitui seu bastante Procurador o Senhor MARCELO

VASCONCELOS HERMINIO. portador da cédula de identidade 11" .:1:245:285. expedida

pela SSP-PB e CPF/MF n° 085.822.364-33. a quem confere amplos poderes para

representar a SP Comercial Eletroeletrõnicos Ltda. EPP perante aos ORGÃOS

PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, EMPRESAS DE

ECONOMIA MISTA E AS EMPRESAS DO SISTEMA "S", TAIS COMO SENA I,

SES}, SENAC E SESC, para praticar todos os aros necessários. e poderes especiais para

formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances. desistir \ erbalmenre de

formular lances ou ofertas nas etapas de lances. negociar a redução de preço. assinar

proposta. demais condições. desistir expressamente da intenção de interpor recurso

administrativo ao final ela sessão. manifestar-se imediata e motivadamente sobre <l

intenção de interpor recurso administrativo ao final ela .sessão. assinar a Ata da sessão.

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim. praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame. em nome da Outorgante.

Validade: 22/08/2020.

São Paulo. 22 de Agosto de 20 I9,

Flávio Francisco Sampaio
Sócio-Gerente
RG 29.220.959-9! CPF 188.563.568-05

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo - SP CEP 03216-010
T[L:( 11) 4305-9377 / 4304-9387
E-mail: spcomercial@terra.col11.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DEAUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídíca de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da
Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e
registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo DigitaI: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada
autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA _
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autentícada, sendo da empresa SP COMERCIAL
ELETROELETRONICOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/12/2018 08:45:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com
o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório
Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e
mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httRs:/Iautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1140870

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 27/12/2019 10:41 :19 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 57472712181036320895-1 a 57472712181036320895-6
'Legislações Vigentes: Lei Federal nO8.935/94, Lei Federal nO10.406/2002, Medida Provisória nO2200/2001, Lei Federal nO13.105/2015, Lei Estadual nO
8.721/2008, Lei Estadual nO10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc690467ac49525ea6711199f44c6999c4b2833f5904691 bbfda12f1 d013787356d326d8139f904b679084 778f1 b3285613
208777bc97be4e17e5ge5f1 f5b5a4

https:/Iautdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/57 472712181036320895 1/1



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SP COMER~IAt. ELETRC:E::"ET~ÓNICOS LTOA _ EPP.

'11.400.815/00"6',\ -&4

, 38 -, F,ica pr~ibido O USO da firma para endossos, avais, fianças OU qualquer
npo de negocIo alheio ao objetivo da sociedade,

48 - A sociedade cujo obieto social:

COMERCIOATACADISTA,DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA USO INDUSTRIAL;'
PARTES E PEÇAS, COMERCIO E VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA
VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRICOS
DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS
ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOSE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,
COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLlCAÇOES,
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA,
COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO
ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS,
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, ~."
COMERCIOATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA USO COMERCIAL;
PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
COMERCIO ATACÁDISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM,
MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO
HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E
COMPRESSORES' PARTES E PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
PEÇAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESiORIOS,
COMERC\O VAREJISTA DE CALÇADOS, C9MER~~~s6~~EJ~6~E~~,gO~:R:~~S~~
PRODUTOS DE P~~F~~:~MEEN~~SHI~~~~CAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO
ESPEClALlZADOEOM6VEISCOMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,
VAREJISTA, IDRÁULlCOS COMERCIO V REJISTA DE
COMERCIO VAREJISTA DE M~6~~6AI~6'MERCI0 VAREJISTA ESPECI LIZADO DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRI 'COMUNICAÇÃO COMERCI R JISTA DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E ÓPTICA COME DE
LlVROS, COMERCIOVAREJISTA DE ~~~~O~~:ÉRCIO VAREJISTA DE RTIGOS DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS R~c;~:~CIO VAREJISTA ESPECIALIZADO E PEÇAS
CAÇA, PESCA E CAMPING,

r
fi



J~ ~~~..(.'~ ..,.

mri~~';~fj, ICESSORIOS PARA APAREL~OS ElETROELETRÓNICOS PARA USO DOMÉSTICO,
ggjl. l:l :XCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, C.oMERCIO VAREJISTA DE OUTROS~~liJ·· , ~li'RODUTOS ESPECIFICADOSAN,TERIORí'JIENTE,:COIViERCIOVAREJISTA DE OUTROSll!!e~llo.~~ll\RTIGOS DE USO·DOMES"}:I\;O'~ÃO·-=S~~IFIÇ~~S ANTERIORMENTE, COMERCIO~d~.:~:~i~i \TACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E~:;;:~Ií!H~ '-~~ )OMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIOMENTE, COMERCIO VAREJISTA

I.-;r.;;.•::.e.>".I...!.•·E ...~>.......:. :SPECIALlZADO DE ELETRODOMÉS7lCGS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VíDEO,
j~,~d~II ;OMERCIO VAREJISTA DE ARTIGjJ~ :OE RELOJOARIA, COME,RCIO VAREJISTA~Jrl~l~l!j :SPECIALlZADO DE EQUIPAMENTOS!: StJPRIMENTOSDE INFORMATICA.~ni".ul~!,t,~·~
~rl:J~!,I:~igi~~~~~~;!~O:~:;~:~e~~~~~:~~;i~ife~~~~~~~~~~!:~:~~~!~$

moeda corrente do País e distribuídos entre eles na seguinte proporção:

FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO 175.000 Quotas = R$ 175.000,00

GABRIEL ROBERTO GONÇALVES DA SILVA 175.000 Quotas = R$ 175.000,00

TOTALlZANDO 350.000 Quotas = R$ 350.000,00

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 1.052da Lei nO10.406de 10 de Janeiro de
2002,a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos .
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6a - Os sócios não poderão transferir parte ou totalidade de suas quotas para
pessoas estranhas, sem antes oferecê-Ias ao o.utro_sócio, qu~ em igual.dade ~e
condições terá preferência na aquisição. A comurucaçao sera feIta ~or esc.rlto e nao
havendo manifestação do direito de aquisição no prazo de 30 (Trinta) dias, estas
poderão ser alienadas ou cedidas a terceiros.

7' - Aadministraçãoda sociedadeserá exercidapelosócioFlavioFrancisc~ ~'
Sampaio que assume a responsabilidade e a função de admtnlstr~dor, o qual podera
raticar t~dos os atos de operações referentes à gestã~ d~ .Socledade dentro dos

~mites do objeto social, assinando sempre pela sotiedade individualmente.

Parágrafo Único - RlesponderãodPea~a:~t~ ~~c~~~~~~t~:~~e C~~t::~~~~ ~~:~~~~e ilimitadamente, pe o excesso
da Lei e do presente instrumento. i

. t d' ã permanente de um dos sócios a .PJ88 - No caso dê falecimento ou. ln er IÇ o d 180 (cento e oitenta) dias .'l' írá fazendo JUs ao prazo e ,
sociedade não se ex mgUl , . L . 10406/2.002. Promover-se-a um
estipulado no inciso IV, do art~go 1.033 da ~~ só~io extinto, pagando os direitos
balanço patrimonial para apuraçao dos ha~e:~~esponSáVel) em 12 (doze) prestações
deste aos seus herdeir~s o~ ao seu ~~r~ri~ta) dias após o balanço patrimonial ~ ~s
mensais veneenoo a ~n~el~o ~~:i~~a)em 30 (trinta) dias, sendo as. . as, do socro
demais sucessl~amen e e 6' remanescente ou a quem ames Indlextinto, transfendas para o s CIO
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- ara os sócios serão fixadas r tí d '

i_" :om as possibilidades da soci~dade. e Ir~ as a tltulo de pró-labore de acordo
<~ -
0,"

-'y"" 11& - No dia 31 de Dezembro de d ' . ,
em como o Balanço Patrimoni ca a exerci CIOser~ elaborado o inventário,
.065 da Lei 10.406/2002 o ai e de Resulta~o, econôrníco da sociedade (Artigo

'------"___:_::::::'::::_;é:Iistribuídosou suportado{ po~d~aâ: lucr~s ou pr~JUlzos por ~entura existentes serão,
cada um. um os SOCIOS,proporcionalmente, as quotas de

128 O ,. -retir - s soc~os se:ao obrigados à reposição dos lucros e das quantias
at~asa q~al~ue~ título, arnda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou

quan las se dlstríbutrern com prejuízo no capital.

13a - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado.

148 - Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes
previstos em Lei, que os impeçam, de exercerem atividades mercantis. Os
administradores da Sociedade deverão ter, no exercício de suas funções, o cuidado e
a diligência que todo homem ativo e probo costuma entregar na administração de ~,'_....
seus próprios negócios. ~

§ 1° - Os sócios declaram sob as penas da Lei que não são impedidos por Lei
especial, condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso ao
exercício empresarial; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

§ 20 _ Aplica-se à atividade dos administradores, no que couber, a disposição
concernente ao mandato.

15". As quotas são Indivisíveis em relação à sociedade como dispões o Art. 8f
1.056 da Lei 10.406/2002.

1&- _Todas as deliberações dos sócios que se fizerem necess~rias, tais co.mo
a a rovação de contas dos administradores, aumento/reduça_? do ~Plt~~

. P çã,/destituição dos administradores, modo de remun.eraça. pedldo_
deslgn~~ d\stribuição de \ucros, alteração contratual e fus~O,.cisão e I ~rporaçao,
concor, . . posição da Lei ou relevancl par a
e outros assu~tos, seJSdmp~ ::união convocada pelo administrad para e fim,
sociedade, serao toma as e



17a - Todas as divergênciasserão resolvidas pela interpretaçãodeste contrato,
.endo os casos omissos regidos pelas disposições dos artigos 1.052 a 1.087 do

'------c'ódigo Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as sociedades empresariais, na
forma e tipo de Sociedades Limitadas, subsidiariamente,e no que for aplicada a Lei
das Sociedades Anônimas, bem como as disposições gerais para as Sociedades
Simplesque regem a matéria.

188 - Para todas as questões decorrentes do presente contrato será
competenteo Foro da Comarca de São Paulo Estado de São Paulo com renúncia de
qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja ou venha a ser.

E assim por estarem de pleno e comumacordo com todas as cláusulas e disposições,
passam a assinar em 03 (Três) vias de igual teor para um só efeito, na presença de
02 (Duas) testemunhas, suas conhecidas e a tudo cientes, sendo uma oasvías deste
instrumentoarquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, e as demais com
as devidasanotações devolvidasaos contratantespara documentaçãode cada um.

TESTEMU

São Paulo / SP, 10 de Agosto de 2017.

J~
i

R nO 17.417.988-1 SSP-SP
CPFIMFnO 043.758.038-51

BRUNO FERNANDES DOS SANTOS

RG nO 49.486.603-2SSP- SP
CPF!MFn!l403.646.598-82

DA SILVA


