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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERINIA (SP). 

CÂMARA  MUNICIPAl. DE S VE NIA  
PROTOCOLO  N° 	 ....... 
DEN 	/  4 	 

a a 

M 
DEV.  DE 

ar de Setieinda  

Ref:  CONVITE  01/2022 

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa com sede na 

Avenida Presidente Vargas n°2001 Sala 184 - 18° andar, CEP 14020-

260, na cidade e comarca de Ribeirão Preto-SP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°06.344.497/0001-41, vem, com o devido respeito 

e acato, ante Vossa Senhoria, nos termos da legislação aplicável 

espécie, inconforrr ada com as decisões levadas a efeito nos autos 

da licitação em apreço, interpor o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,  fazendo-o 

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir articulados: 

I. 	DOS FATOS 

A  Camara  Municipal de Severinia/SP, realizou no dia 

07/06/2022 a Ata de Abertura e Julgamento das Propostas relativas ao 

Convite n°01/2022, tendo o seguinte objeto no certame, a saber: 
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I — DO OBJETO E TIPO DE LICITAÇÃO 

1.I.Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de implantaçao, emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico - 
"vale alimentação", cuja estimativa é de 09 (nove) servidores da Câmara Municipal, no valor 
de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, para o período de 12 (doze) meses. Referido cartão 
poderá ser com as seguintes tecnologias:  chip  de segurança ou tarja  magnetics  ou qualquer 
outra correlata, que permita a aquisição de géneros alimentícios em estabelecimentos 
comerciais conveniados à futura CONTRATADA. 

1.2. Tipo de Licitação Menor preço (Menor Taxa de Administração) 

1.3. Regime de execução: Menor preço unitário. 

Participaram da sessão pública as empresas: 

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA que ofertou taxa de -4%,  MEGA  VALE 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA com taxa de - 

7,30% e BK BENEFÍCIOS EIRELI cuja proposta foi taxa de -5,79%, razão 

pela qual, a Comissão declarou a empresa MECA VALE, como 

vencedora do certame. 

Presente na sessão, o representante da empresa 

Verocheque, ora recorrente, manifestou interesse em recorrer da 

decisão, posto que o preço ofertado está em desacordo com o 

item 4.4. do Edital, haja vista não conter a devida planilha 

demonstrando a sua exequibilidade. 

II. 	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL - OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E 

LEGALIDADE 

Preocupa-se a Lei 8.666/93 em ver classificadas no 

contexto das licitações públicas apenas aquelas propostas que se 

mostrem viáveis e que admitam de forma induvidosa a execução 
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do objeto que é pretendido pela Administração. 

Desta forma, corretamente fez a  Camara  Municipal de 

Severinia em exigir no referido Edital, a demonstração de 

viabilidade da proposta, através de planilha de custos detalhada, 

conforme item 4.4. do Edital. Vejamos: 

4.4. No julgamento observar-se-á o disposto nos artigos 

43, 44 e 48 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Desse modo, em que pese os benefícios advindos da 

busca da melhor proposta para o erário, não se pode olvidar das 

regras legais que regem o processo licitatório, a pretexto de 

obter preço vantajoso, tal como previsto nos artigos 44 e 48 da 

Lei 8.8666/93, a conferir:  

Art.  44. No julgamento das propostas, a Comissão 

levará em consideração os critérios objetivos definidos 

no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 

normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

§ 32 Não se admitirá proposta que apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os pregos dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 
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ou à totalidade da remuneração.  

Art.  48 da Lei 8.666/93. Serão desclassificadas: 

(—) 

II - propostas com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com pregos manifestamente 

inexequíveis, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE NÃO 

VENHAM A TER DEMONSTRADA SUA VIABILIDADE 

ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE QUE OS 

CUSTOS DOS INSUMOS SÃO COERENTES COM OS DE 

MERCADO E QUE OS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE 

SÃO COMPATÍVEIS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO DO 

CONTRATO, condições estas necessariamente 

especificadas no ato convocatório da licitação. 

Cumpre-nos salientar que, os pregos inexequíveis são 

assim considerados como aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos são coerentes com os de mercado e 

compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 

estas necessariamente especificadas no ato convocatório. 

0 respeitado  Prof. Jesse  Torres assim assevera sobre o 

prego inexequível, ou inviável, como prefere denominar: 

Prego inviável é aquele que sequer cobre o custo do 

produto, da obra ou do serviço. Inaceitável que 

empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa 

cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar 
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com prejuízo se saísse vencedora do certame, 

adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por 

incongruente com a razão de existir de todo 

empreendimento comercial ou industrial (o lucro), 

conduz, necessariamente, à presunção de que a 

empresa que assim age está a abusar do poder 

econômico, com o fim de ganhar mercado 

ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de 

menor porte.  Sao  hipóteses previstás na Lei n°4.137, de 

10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder 

econômico. (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. .57-558) 

É através da planilha de exequibilidade, que as 

licitantes demonstram os seus respectivos limites de rentabilidade, 

com o intuito de comprovarem a sua exequibilidade durante a 

vigência contratual, ou seja, evita que as empresas licitantes 

apresentem proposta destoante do que efetivamente possam 

atender, de forma que, o detalhamento é que torna evidente 

todos os custos que a empresa deve suportar e evidentemente 

custear com base na contrapartida da contratação que pretende 

firmar. 

A fragilidade de uma proposta inexequível pode se 

configurar em uma verdadeira armadilha para o órgão licitante, 

em que o primeiro classificado vence o certame, fracassa na 

execução do objeto e rapidamente se socorre da revisão de 

preços. 

Neste sentido são as lições de Marçal Justen Filho: 
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Admitir generalizadamente a validade de propostas 

de va.or insuficiente pode significar um incentivo a 

práticas reprováveis. 0 licitante vencedor procurará 

alternativas para obter resultado econômico 

satisfatório. Isso envolverá a redução da qualidade da 

prestação, a ausência de pagamento dos tributos e 

encargos devidos, a formulação de pleitos perante a 

Administração e assim por diante. 

Usualmente, a contratação avençada por valor 

insuficiente acarretará a elevação dos custos 

administrativos de gerenciamento do contrato. Caberá 

manter grande vigilância quanto 6 qualidade e 

perfeição do objeto executado e litígios  continuos  com 

o particular, sempre interessado em obter uma solução 

que propicie a reestruturação da contratação. Logo, 

as vantagens obtidas pela Administração poderão ser 

meramente aparentes. No final, a Administração 

obterá ou um objeto de qualidade inferior ou se 

deparará com problemas muito sérios no tocante 

execução do contrato. JUSTEN FILHO, Marçal. 

Comentários a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 16° edição.  Rev.,  atual'. E ampli., -  Sao  

Paulo, 2014- pág. 870 (grifamos) 

Assim, para uma plena e satisfatória execução do contrato,6 

necessário existir um equilíbrio financeiro entre o preço cobrado e 

os custos para a prestação dos serviços contratados,  ou seja, a 
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empresa  so  deve ofertar em prego compatível com os custos que a 

mesma terá para cumprir a sua parte no contrato. 

Ademais, a prática de pregos abaixo de um valor 

razoável para cobrir os custos da execução do contrato é também 

ilícito por implicar em concorrência desleal. Trata-se de abuso 

contra a ordem econômica pela prática do  DUMPING,  repelido pela Lei 

Antitruste  (Art.  21, XVIII, da Lei ri° 8.884/94). 

PORTANTO, RESTA INCONTROVERSO QUE 0 PREÇO 

OFERTADO PELA EMPRESA  MEGA  VALE É INEXEQUÍVEL, UMA VEZ QUE 

FOGE EM MUITO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NO MERCADO E DOS 

CUSTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. 

Com efeito, o subitem 7.7. do edital é expresso ao determinar 

que o  prey)  ofertado deverá englobar todas as despesas e custos 

da operação da empresa contratante, conforme se depreende: 

7.7.A proposta deverá conter o valor da Taxa de Administrado (%), bem como as demais 
caracteristicas. O percentual da taxa nao sofrerá reajustes no período contratado e no valor 
apresentado, exceto nas condições do item 7.2 — 1), o licitante deverá incluir todos os 
impostos, seguros, demais taxas, contribuic6es sociais e quaisquer outras 4espesas, 
relacionadas com o objeto da presente licitado. 

Note-se, através da Ata, que as taxas ofertadas pela 

maioria das empresas participantes ficaram adstritas a um percentual 

médio de -5%, o que demonstra que a taxa (-) 7,30% oferecida pela 

licitante  MEGA  VALE e que lhe possibilitou a vitória do certame está 

muito além da taxa de reembolso de vales praticada no segmento. 

No mercado de fornecimento de "vale 

alimentaçao/refeição", as empresas fornecedoras emitem 
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cartões/créditos para os empregados das empresas tomadoras, os 

quais são entregues pelo trabalhador ao supermercado/restaurante de 

sua escolha em troca de gêneros alimentícios  "in  natura", refeições 

prontas e/ou produtos de primeira necessidade. Os supermercados e 

restaurantes, após um prazo mínimo exigido pelas emissoras, podem 

descontá-los nas mesmas, recebendo o valor correspondente, abatida a 

taxa de reembolso. 

E, pois, a partir da taxa de reembolso de vales praticada 

entre as emissoras e os supermercados que se pode ofertar taxa de 

administração negativa as empresas tomadoras (desconto sobre o valor 

de face dos vales). 

Ou seja, da diferença entre a taxa de reembolso de vales 

cobrada dos supermercados e a taxa de administração (desconto) 

ofertado as tomadoras é que se remunera a empresa fornecedora, 

para poder arcar comseus custos e obter o lucro esperado em qualquer 

negócio submetido ao sistemacapitalista. 

Conforme demonstrado, a desclassificação da 

empresa  MEGA  VALE é medida que se impõe, considerando ainda 

a afronta ao principio da vinculagdo ao instrumento convocatório, 

onde ambas as partes, quais sejam a Administração Pública e os 

licitantes estão estritamente vinculados ao Edital, ou seja, ficam 

sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no 

instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao 

procedimento, quer quanto Ci documentação, às propostas, ao 

julgamento e ao contrato. 

Ao não desclassificar a empresa  MEGA  VALE, o órgdo 
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recorrido, sem qualquer motivação ou razoabilidade, fere o 

principio da isonomia,  pois confere tratamento diferenciado, em 

prejuízo ao recorrente sem qualquer amparo legal. 

Sabidamente, trata-se de preceito basilar e 

indispensável de todo e qualquer ato público, conforme leciona 

Adilson Abreu DaHari: 

"0 principio da isonomia é uma decorrência imediata 

do principio republicano, motivo pelo qual o 

insuperável Geraldo Ataliba, às páginas 133 e ss. De 

seu República e Constituição (...), afirmou que ele se 

irradia sobre todos os dispositivos constitucionais, 

afetando tanto a elaboração das leis quanto todos os 

atos administrativos: "...Os poderes que de todos 

recebem devem traduzir-se em benefícios e encargos 

iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a  

legalidade, se não fosse marcado pela igualdade. A 

igualdade 6, assim, a primeira base de todos os 

princípios constitucionais  e condiciona a própria 

função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de 

quantas funções o povo, republicanamente, decidiu 

cria. A isonomia  hã  de se expressar, portanto, em todas 

as manifestações do Estado..."  (in  Concurso Público e 

Constituição. Coordenador Fabricio  Motto. Ed.  Fórum, 2005. Pg.92) 

Portanto, qualquer ato que venha a comprometer a 

igualdade entre os administrados deve ser rechaçado pelo Poder 

Judiciário - como no presente caso. 
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Afinal, trata-se de ato que contraria o próprio principio 

da finalidade, da eficiência e da razoabilidade,  pois acaba por 

reduzir a maior amplitude de opções a atingir o objetivo público. 

A esse propósito, insta trazer 61 baila •a lição do saudoso 

professor e magistrado Hely Lopes Meirelles, que assim assevera: 

(...) toao ato administrativo, de qualquer autoridade ou 

Poder, para ser legitimo e operante, há que ser 

praticado em conformidade com a norma legal 

pertinente (principio da legalidade), com a moral da 

instituição (principio da moralidade), com a 

destinação pública própria (principio da finalidade),  

com a divulgação oficial necessária (principio da 

publicidade) e com presteza e rendimento funcional  

(principio da eficiência). Faltando, contrariando ou 

desviando-se desses princípios básicos, a  

Adminkstracão Pública vicia o ato, expondo-o a 

anulação por ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se 

requerida pelo interessado.  (in  Direito Administrativo 

Brasileiro, 340  Edição, 2008, Editora Malheiros, São Paulo, pg. 716) 

Não obstante, é imperioso ressaltar que as 

contratações baseadas em propostas inexequíveis devem 

ser combatidas com rigor, justamente para evitar que no 

curso da execução do contrato, a empresa vencedora 

pleiteie o reajuste do preço sob a ardilosa alegação de que 

fatos supervenientes desequilibram a relação econômico-

financeira contratual. 
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Não pairam dúvidas de que o desconto ofertado 

pela licitante considerada vencedora está manifestamente 

acima da taxa de reembolso de vales praticada no 

mercado, o que caracteriza inexequibilidade  e 

concorrência desleal.  

Nesse contexto, é imperioso salientar, a premente 

necessidade de desclassificação da licitante  MEGA  VALE por 

ter ofertado taxa de administração de prego inexequível. 

Ill. DO PEDIDO 

Diante de todos os argumentos de fato e de direito 

acima aduzidos, requer-se o PROVIMENTO DESTAS RAZÕES 

RECURSAIS, com a desclassificação da proposta da empresa  MEGA  

VALE, por ser manifestamente inexequível, prosseguindo-se o 

certame, convocando -se os licitantes subsequentes, na ordem de 

classificação. 

Por fim, caso não haja a reforma do  status  do presente 

certame, o que apenas se cogita a titulo de argumentação, 

requer cópia integral dos presentes autos para resguardar o direito 

desta empresa em propor as medidas judiciais julgadas cabíveis, 

além de comunicação imediata ao Tribunal de Contas do Estado. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Ribeirão Preto, 8 de junho de 2022. 
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F.
ONVÉNIO 

ER. Ribeirão Preto 

Página 1 

15° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL: 
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 

CNPJ: 06.344.497/0001-41 
NIRE: 35.219.228.719 

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, nascido em 24/01/1985, natural de  Ribeirao  Preto, Estado de  Sao  Paulo, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 32.594.073-3 SSP-SP e do CPF-MF n° 225.748.008-
26; e BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, nascida em 18/06/1982, natural de  Ribeirao  Preto, Estado de 
S6o Paulo, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 34.770.063-9-SSP-SP e 
do CPF-MF n° 305.554.488-94, ambos domiciliados na Avenida Presidente Vargas n° 2001, 
Conjunto 174, Jardim Santa Angela, CEP 14020-525, nesta cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo; Únicos sótios componentes da sociedade EMPRESARIA LIMITADA, 
(7.  le  gira nesta Praga de  Ribeirao  Preto, Estado de São Paulo, sob a denominação social 
de VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA, conforme contrato social arquivado sob o n°  
35.219.228.719  ern  24/06/2004 e última alteração contratual arquivada sob n°36.474/18-6 
em 20/03/2018, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 
06.344.497/0001-41, têm entre si justos e contratados, a 15° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 
DO CONTRATO SOCIAL, conforme segue: 

A - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL 
Neste ato os sócios resolvem de comum acordo, alterar o endereço da sede social da 
empresa paia a Avenida Presidente Vargas n.° 2001, Conjunto 174, Jardim Santa Angela, 
CEP 14020-525, nesta cidade de  Ribeirao  Preto, Estado de São Paulo, podendo 
estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional, desde que por via de 
alteração contratual, obedecendo às disposições vi35219gentes e as normas da profissão 
regulamentadora. 

B - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 
0 capital social que era de R$ 21.000.000,00 (vinte um milhões de reais), representado por 
21.000.000 (vinte um milhões) de quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado, .6 neste ato elevado para o valor de R$ 21.200.000,00 
(vinte  urn  milhões e duzentos mil reais), representado por 21.200.000 (vinte um milhões e 
duzentas mil) quotas iguais, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que o 
aumento no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi neste ato, integralizado, 
mediante reserva de lucros, ficando o capital dividido entre os sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI - 51% 10.812.000 R$ 10.812.000,00 
BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO - 49% 10.388.000 R$ 10.388.000,00 
TOTAL- 100% 21.200.000 R$21.200.000,00 

g 1* - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos 
respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social. 

§ 2° - As quotas sdo indivisiveis e ndo poderõo ser cedidas  A 	TA 	NTICACAO 
EiatitiMe4szrArrol ortt 

o consentimento do outro sócio, a quem fica asseguradignatie.OlditZAMOSMr: u  "I  
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prego direito de preferência para a sua aquisição se postas cia venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

C - DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
Em virtude das alterações ocorridas os sócios resolvem consolidar todas as cláusulas 
contratuais, que passarão a reger-se nos termos a seguir: 

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA 
CNPJ: 06.344.497/0001-41 

NIRE: 35.219.228.719 

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, nascido em 24/01/1985, natural de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, empresário, 
portador da Cédula de.  Identidade RG n°32.594.073-3 SSP-SP e do CPF-MF n°225.748.008-
26; e BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, nascida em 18/06/1982, natural de  Ribeirao  Preto, Estado de 
São Paulo, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 34.770.063-9-SSP-SP e 
do CPF-MF n°305.554.488-94, ambos domiciliados na Avenida Presidente Vargas n°2001, 
Conjunto 174, Jardim Santa Angela, CEP 14020-525, nesta cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo; 

DO TIPO DE SOCIEDADE  
A sociedade é EMPRESÁRIA LIMITADA e se rege pelas cláusulas deste instrumento e nos 
casos omissos pela legislação vigente, dela fazendo parte como sócios quotistas: 
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI e BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO. 

II 
DA DENOMINACÃO SOCIAL 

A sociedade gira sob a denominação social de VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.  

III  
DO OBJETIVO SOCIAL  

A sociedade tem como objetivo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS 
DE LEGITIMAÇÃO (IMPRESSOS, CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS, OU OUTROS 
ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) COM A FINALIDADE DE QUALQUER NATUREZA, 
PODENDO SER REFEIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, COMBÚSTIVEL, FARMÁCIA, ADIANTAMENTO 
SALÁRIO, CESTA BÁSICA E OUTROS SIMILARES, TODOS ANTERIORMENTE NA MODALIDADE DE 
CONVÊNIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E OU CONVÊNIOS DE 
QUALQUER NATUREZA JUNTO A ESTABELECIMENTOS, ESPECIALMENTE RELATIVOS A 
REFEIÇÕES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CAMPANHAS DE INCENTIVOS. 

IV 
DA DURACÃO DA SOCIEDADE  

A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado podtAntjer, EeNtrice-lansw 
dissolvida a qualquer época, uma vez observada  at  legislaçãoguTEOPOActlaMidMrciwiloNliellt 
o seu inicio de atividades em 17/05/2004. 	
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V 
DA SEDE SOCIAL  

A sociedade tem sua sede social instalada na Avenida Presidente Vargas n.° 2001, 
Conjunto 174, Jardim Santa Angela, CEP 14020-525, nesta cidade de  Ribeirao  Preto, 
estado de  Sao  Paulo, podendo estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional, 
desde que por via de alteração contratual, obedecendo as disposições vigentes e as 
normas da profissão regulamentadora; 

VI 
DO CAPITAL SOCIAL  

O capital da sociedade é de R$ 21.200.000,00 (vinte um milhões e duzentos mil reais), 
totalmente integralizados pelos sócios, em moeda corrente do pais, dividido em 
21.200.000 (vinte um milhões e duzentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, subscritos pelos mesmos, na seguinte proporção, ou seja: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 
;;ICOLAS TEIXEIRA VERONEZI - 51% 10.812.000 R$ 10.812.000,00 
BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO - 49% 10.388.000 R$ 10.388.000,00 
TOTAL- 100% 21.200.000 R$21.200.000,00 

§1° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

§20  - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem 
o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e 
prego direito de preferência para a sua aquisição se postas 6 venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

VII 
DA DIVISÃO E CIRCULACÃO DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL  

As quotas do capital social são indivisíveis em relação 6 sociedade a qual não 
reconhecerá mais de um titular para cada quota. Cada quota permitirá a um voto nas 
deliberações sociais. As quotas do capital social, assim como os direitos sobre as mesmas, 
não poderão ser transferidas, vendidas, alienadas, entregues em daçõo de pagamento 
ou cedidas a qualquer titulo, sem que a mesma seja oferecida ao outro sócio, que terá 
sempre o direito de preferência. 

Parágrafo Único - Caso algum sócio pretender transferir, vender, alienar e ceder, mesmo 
em dação de pagamento de suas quotas, deverá dar ciência de tal fato ao outro sócio, 
cumunicando este por escrito para que, no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação, o 
mesmo possa exercer o direito de preferência; 

VIII 
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade  sera  administrada somente pelo sócia NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI que, 
assinando individualmente, na qualidade de sócio administrador, terá os mais amplos 
poderes necessários á direção dos negócios empresariais, podendo representar a 
sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmripr  Eiiketnitt Aecikiros  e 

ory  I 
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praticar todos e quaisquer atos necessários á consecução dos objetivos ou á defesa dos 
interesses e direitos da sociedade. 

Onico - A sociedade poderá constituir procuradores com poderes especiais, devendo 
estes poderes ter prazo de validade determinado e especifico: 

IX 
DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE  

Apenas o sócio administrador NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI fará jus a uma retirada mensal 
a titulo de "pró-labore", que serão levadas a débito da conta de despesas gerais da 
sociedade, cujos níveis deverão ser fixados de comum acordo entre os sócios; 

X 
DO EXERCÍCIO SOCIAL  

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do Inventário, do 
Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo aos sócios de 
forma desproporcional ao valor das suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, que serão 
definidos em reunido. 

XI 
DO FALECIMENTO  

A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou interdição de um dos sócios, mas 
continuará com o sócio remanescente, até que o meeiro e os herdeiros do sócio falecido 
ou o representante do sócio que for declarado interdito possa ingressar na sociedaae, 
podendo exercer atividades de responsabilidade técnica, desde que detenha 
habilitação profissional e respectivo registro no órgão profissional, ou tal fato não 
ocorrendo, proceder-se-á a alteração no objetivo social. A sociedade se dissolverá por 
vontade dos sócios ou decisão judicial. 
§1°  - Em tendo ocorrido o falecimento do sócio, o inventariante enquanto no curso do 
inventário não terá poderes de gerência, a menos que seja da mesma categoria 
profissional do falecido. 

§2° - Em ocorrendo á interdição, o curador não terá poderes de gerência, a menos que 
venha a ser da mesma categoria profissional do interdito; 

XII 
DO FORO JURIDÍCO  

Fica eleito o Foro da Cidade de  Ribeirao  Preto, para dirimir qualquer divergência entre os 
sócios, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

XIII  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

O sócio odminisfrodor NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI e a sócio BARBARA TEIXEIRA VERONELI 
GRANERO declaram sob a pena da lei, que não estão impedidos, por lei especial, e nem 
condenado ou encontra-se sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentarAclk lEttilid &SI  A 

IIP Re39FeittgOtiViti* 
u 

grtifti: peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economiatrni• 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrênilia, 
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E assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente 
instrumento, lavrado em três vias de igual teor e para o mesmo fim, assinados pelos 

socios, na presença de duas testemunhas. 

Ribeirão Preto, 29 de janeiro 2019. 

'cola eixeir 	eronezi 
	 arbara Teixeira Verohezi Grarero 
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o G 	e Morae 
RG: 30. 94. 1-0 SSP-SP 

CPF: 318.685.46-28-08 
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