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METRON TOPOGRAFIA E CONTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNI1 al 08.687.611/0001-61, 
com sede na Av. Marechal Henrique Teixeira  Lott,  8020, Bairro Vila  Nair,  Cidade São José dos 
Campos -SP, vem tempestivamente perante Vossa Excelência, apresentar RECURSO 
ADMINISTRATIVO com as inclusas razões, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea e demais 
dispositivos legais pertinentes à matéria, a Lei Federal n°8666/93, exercendo seu direito de 
petição, assegurado no artigo 5° inciso XXX1V, alínea a, da Constituição Federal, em face da 
decisão desta digna Comissão de Licitação que ínabilitou o processo licitatório em epígrafe, 
pelos motivos de fato e de direito a seguir exposto. 

I - PRELIMINARMENTE - DO EFEITO SUSPENSIVO 

Requer o Recorrente, sejam as presentes razões encaminhadas à autoridade competente para sua 
apreciação e julgamento em conformidade  corn  o artigo 109, parágrafos 2' e 4' da Lei 
11'8666/1993, concedendo o efeito suspensivo à inabilitação aqui impugnada até o julgamento 
final na via administrativa. 

II- DOS FATOS 

No dia 12 de Setembro de 2019, foi aberta a sessão PÚBLICA do pregão, cujo o objeto é a 
contratação de empresa para o fornecimento de serviços de agrimensura e topografia, a serem 
realizados no meio rural e urbano do Município de Tremembé. 

Na ocasião, foi aberto os envelopes contendo as propostas, o Recorrente apresentou a melhor 
proposta e foi inabilitado sob assertiva de não ter apresentado a certidão positiva de débito, 
exigida no item 6.1.2 d. 

Ocorre que, foi apresentada a certidão negativa de débito da fazenda estadual, emitida em 
09.0Q2019, certidão n.0  19090038251-06. 

Tal inabilitação se dera com a seguinte fundamentação: 

Aberto o 2Q Envelope do Licitante que apresentou a melhor 
proposta e analisados os documentos de habilitação de 
METRON TOPOGRAFIA E  CONS-I RUCAO CIVIL LTDA,  nag  
foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no 
Edital. INABILITAÇÃO Participante Inabilitação Motivo 
METRON TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA 
12/09/2019 Não apresentou a Certidão Negativa de Débitos 
inscritos em Dívida Ativa, exigida no item 6.1.2, "d". 
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No entanto, data vênia, a presente Comissão está equivocada quanto ao parecer de inabilitação. 

Desta forma, referida decisão denegatória merece reforma pelos fatos e fundamentos trazidos no 
teor do presente recurso administrativo.  

III-)  DO DIREITO  

A licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a administração Pública e 
entidades estatais selecionam a proposta mais vantajosa, para o contrato do seu interesse 
visando sempre a vilidade da proposta no que baseia na perfeita observância legal, isto é se 
foram cumpridas as condições intrínsecas e extrínsecas previstas na lei. 

Desta forma, deve se primar no certame pela razoabilidade ao se analisar a habilitação de um 
licitante. 

Veja-se que, os requisitos descritos no item 612 d, encontra-se satisfatoriamente preenchidos, 
posto que foi apresentado a certidão negativa de débito  ref.  a fazenda Estadual. 

Destaca-se, que no item 6.1.2 d é taxativo com relação as certidões vejamos; 

A Prova de regularidade para com a fazenda Estadual ( débitos 
inscritos e não inscritos), (de acordo com a resolução conjunta 
SF/PGE03 de 13.08.2010) emitida ep2k_procuradoria Geral do 
Estado e Secretária da fa7enda do Fstado por meio das 
respectivas-  certidões Negativas OU positiva com efeito 
negativo, com Pta20 de validatle em vigor.  

Veja-se que tal conduta ocorre em razão do excesso de formalismo o qual vem prejudicar o 
interesse publico que terá melhor oferta e menos gastos. 

Os termos do edital não podem ser interpretados com rigor excessivo, que acabe por macular a 
própria finalidade da licitação, privando-se de apreciar proposta vantajosa em razão de mero 
formalismo. 

A comissão de licitação poderia entrar no sitio da fazenda estadual na internet para cientificar 
sua regularidade fiscal, o que levaria sua habilitação no certame, conforme item 9.13 b do edital. 

E mais, está fazendo exigência de uma documentação da qual foi devidamente entregue, só não 
foi entregue a certidão positiva de débito, uma vez que o recorrente não tem nenhum débito 
iriscrito na fazenda estadual e ainda o edital é taxativo em afirmar que pode apresentar certidão 
negativa OU certidão positiva com efeito negativo ou seja cumpriu a empresa os requisitos do 
edital e mesmo assim foi desabilitada. 

Assim sendo, sem mais delongas, o recorrente alerta essa d. Comissão para o fato de que não 
pode ser imposta o licitante, nova obrigação sem respaldo legal, não prevista pela Lei 8.666/93 e 
repudiada pelos Tribunais de Contas, pois a documentação anexada a sua pasta de documentos 
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para Habilitação atende a todas as exigências legais possíveis, tendo sido apresentada 
tempestivamente dentro do envelope de documentos de habilitação, a certidão negativa de 
débito da Fazenda Estadual. 

Portanto, não sendo outro o motivo que alicerçou a decisão de inabilitar a recorrente, sendo que 
tal equívoco restou esclarecido, postula-se por direito e justiça a refol 	i  in  daquele entendimento 
para habilitá-la, e por conseguinte, prosseguir no certame em comento. 

De outro norte, num esforço extra para se esclarecer qualquer dúvida que possa surgir &ante 
desse quadro fático, convém trazer a baila alguns elementos jurídicos que fundamentam a 
hipótese aqui tratada. 

IV - DOS FUDAMENTOS JURÍDICOS/ LEGAIS E DOUTRINARIOS ACERCA DA 
MATÉRIA 

Com efeito, cabe indagar, se a documentação a qual na sua integralidade atende às exigências do 
edital, bem como da Lei de Licitações, que fora apresentada dentro do envelope de documentos 
de habilitação da licitação,  Lelia  sido de fato observada pela douta Comissão de Licitação, ou se a 
mesma não fora considerada uma vez que houve um equívoco da administração em exigir as duas 
certidões , sendo que o edital é taxativo entre uma ou outra certidão. 

Importante ressaltar que o legislador originário, muito  ban  se preocupou em evitar que fossem 
exigidos documentos estranhos aos determinados em lei, assim dede ser observado que a 
documentação relativa à qualificação técnica encontra-se LIMITADA, não sendo possível 
portanto ao Administrador exigir documentos não previstos em lei, sob  pen  a de ferir à 
Legalidade. 

Tal situação por si só caracteriza o abuso de poder da decisão que inabilitou licitante que 
cumpriu estritamente o que se encontra determinado pela lei, que em  momenta  algum a lei cita 
que é obrigatório apresentar certidão positiva de débito com efeito negativo. 

Outro fator preponderante que impossibilita a condução do procedimento licitatório, pela forma 
inicialmente adotada pela Comissão de Licitação, é que nesse cenário fere-se de morte o que 
determina o Princípio do Julgamento Objetivo das Propostas, insculpido no  art.  45 da lei 
8.666/93 que garante que a licitação se dará com a observância de critérios que possibilitem 
tanto aos demais licitantes, quanto aos Órgãos de Controle, a aferição da validade dos 
documentos acostados ao processo, sendo que no presente caso, os licitantes ficam à mercê do 
julgamento único da forma que a Comissão interpretou a veracidade dos documentos 
apresentados por este recorrente. 

Outro princípio também malferido pela postura adotada pela d. Comissão de Licitação, é o 
princípio d2 instrumentalidade das formas, o que noutras palavras , significa dizer que estamos 
diante de um formalismo/rigorismo excessivo, ao exíg'r certidão negativa de débito e positiva de 
debito com efeito negativo, sendo que a Recorrente apresentou a certidão negativa de débito, e 
por si só suficiente, conforme item 6.1.2 d. 

Destarte, considerado que a exigência fim fora cumprida; considerando que não há prejuízos 
para os outros licitantes; considerando que a habilitação do recorrente resultara no aumento da 
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competitividade, forçoso é concluir que a manutenção de seu alijamento reflete um nocivo e 
repugnante formalismo/ rigorismo, ambos os aspectos censurados pela doutrina e mais aba1i7ada 
jurisprudência pátria. 

A propósito do entendimento sobre a  form  alidade da licitação, o saudoso mestre  Rely  Lopes 
Meírelles assim de manifestou: 

• "Procedimento formal, entretanto, não se confunde com 
"formalismo", que se caracteriza por exigências inúteis e 
desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o procedimento 
diante de meras omissões ou irregularidades formlí s na 
documentação ou nas propostas, desde que, por sua irrelevância, 
não causem prejuízo à Administração e aos licitantes. A regra é a 
dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde 
não houver dano para qualquer das partes  'pas  de nullite  sans grief'  
como dizem os franceses." (Direito Administrativo Brasileiro. 
Malheiros Editores, 20a ed., p. 248) 

Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão que inabilitou a Recorrente, uma vez que 
preencheu na integralidade o item 6.1.2 d. 

IV-) DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO  

A título de celeridade informa que se encontra anexa ao presente recurso, Certidão negativa de 
débito, apresentada no dia do pregão. 

V-) DOS PEDIDOS 

Requer seja a presente Preliminar acollnda, concedendo-se o efeito suspensivo da decisão  
denegatõria até o julgamento final do presente recurso.  

Assim, diante de tudo ora exposto, a Recorrente requer digne-se V. Exa. Conhecer as razões do 
presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim com a 
anulação da decisão em apreço, declarando-se a Recorrente habilitada para prosseguir o pleito, 
como medida da mais transparente Justiça 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer se que a Comissão de Licitações reconsidere 
sua decisão e, não sendo este o entendimento faça este recurso subir, devidamente informado à 
autoridade superior, em conformidade com o parágrafo 4', do artigo 109, da Lei n'8666/1993, 
observando-se ainda o disposto no parágrafo 3' do mesmo artigo. 
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PROCURADORIA GERA 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 08.687.611  

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que-, 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada 

Certidão no 	 23537990 
	

Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 	17/09/2019 10:30:30 
	

(hora de  Brasilia)  

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http:II~.dividaativa.pge.sp.gov.br 
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Secretana a azenha o sao e ao  au  o 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de  Sao  Paulo de apurar 
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado 
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na 
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima 
identificado 

Certidão n° 	 19090038251-06 

Data e hora da emissão 	09/09/2019 14:17:18 

Validade 	 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  
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TRASLADO 	LIVRO 1002 	 PÁGINA(S) 158/159 
ATO N° 063 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: METRON TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA, NA FORMA ABAIXO: 

SAIBAM 
quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, 
aos quinze dias do mês de março, do ano de dois mil e dezoito 
(15.03.2018), nesta cidade e comarca de São José dos Campos, do 
Estado de São Paulo, neste Segundo Tabelião: de Notas, perante mim, 
Escrevente, assistido do Substituto Designado, que esta subscreve, 
compareceu como outorgante, METRoN TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA, pessoa jurídica, legaimente constituída, com sede nesta cidade, 
na Avenida Marechal Henkique Teixeira  Lott,  no 8020, Vila  Nair;  
.inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 3uridica - CNPJ, sob no 
08.687.611/0001-61, com seu Contrato Social 'Consolidado datado de 12 
da março de 2013, devidamente registrado. na  Junta Comercial do 

f Estado de São Paulo - JUCESP, sob no 136.338/13-3; em sessão de 15 de 
abril de 2013, o qual encontra-se arquivado nestas Notas, As fls. 

,3 109/117, do livro no 165, par aos devidos fins; neste ato 
representada nos termos da cláusula SEXTA do citado Contrato Social 
Consolidado, por sua sócia, MARIA CRISTINA DE SOUZA NOVO, brasileira, 
viúva, empresária, portadora da cédula de identidade, Registro Geral 
no 12.349.133-2-SSP/SP, inscrita no Cadastro. de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda, sob no 026.216.078-10; domiciliada nesta 
cidade, onde reside à Rua Heitor Vieira  Junior,  nu 191, apto 51-S, 
Bairro Altos do Esplanada; reconhecida como a própria de que trato, 
por mim e pelo Substituto Designado, do. que dou fé. E, pela 
outorgante referida, na forma como vem representada, me foi dito que 
por este público instrumento e nos melhores termos de ciíreito, NOMEIA 
E CONSTITUI seu bastante procurador, LEANDRO DE SOUZA NOVO, 
brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de 
identidade, Registro Geral no 46.606.0134-0-SSP/SP, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob no 

k; 396.506:608-01; domiciliado nesta cidade, onde reside .à Rua Heitor 
Vieira  Junior,  no 191, apto 51-S, Bairro Altos do Esplanada; à quem 
confere os mais amplos e gerais poderes para o fim especial de 
livremente gerir e administrar o estabelecimento comercial acima 
citado, e tratar de todos os seus negócios, podendo transigir 
livremente em Juízo e fora dele, pagar, receber, passar recibos, dar 

• e aceitar quitações, comprar e vender mercadorias, prestar serviço de 
seu ramo de negócio; admitir e demitir empregados; representá-la no 
foro em geral, com a cláusula  "ad  judicia", constituir advogados, 
requerer inquéritos e quaisquer medidas policiais; dar e jurar 
queixas crimes; defendê-la na Justiça do Trabalho, em todos os seus 
Departamentos e Instancias, inclusive Jutitas de Conciliação e 
Julgamento e substabelecer esta para os casos judiciais; representá-
la perante as repartições públicas e administrativas Federais, 
Estaduais e Municipais em qualquer assunto de seu interesse, mesmo 
em concorrências públicas, defendê-la em processos fiscais, interpor 
recursos, requerendo, assinando e promovendo o que preciso for; 
assinar a sua correspondência comercial, livros, guias e papéis 
fiscais; fazer declarações de imposto sobre a renda; retirar da 

11111311111011110111111 
Francisco Jose Longo. 149- t.j. 7 / 9 / 12 - Sao Dimas  

São  Josè dos Campos • SP • CEP 12245-000  
FONE:  (12) 3921-6022 - FAX: (12) 39214245 
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?Repartição Geral de Correios e Telégrafos registrados com ou sem 
valor,  coils,  vales postais e o que mais lhe pertença; representá-la 
junto a quaisquer estabelecimentos de créditó, tais como,. bancos, 
caixas econômicas e casas bancárias, assinar propostas ou contratos  
die  abertura de contas bancárias, movimentá-las, bem como movimentar .; as já existentes; emitir, assinar e endossar cheques; fazer retiradas 
mediante recibos, autorizar débitos, transferência e pagamentos por 

jmeio de cartas; solicitar saldos, extratos de contas e requisitar 
'flalões de cheques para uso da outorgante; receber quaisquer 

importâncias devidas à outorgante, assinando os necessários recibos e 
dando quitações; sacar aceitar e endossar letras de câmbio, assinar, 
aceitar, emitir e endossar notas Promissórias e duplicatas, 

-,descontar, caucionar e entregar para cobrança bancária letras de 
' câmbio, notas promissórias e  duplicates,  assinando os necessários 
.scontratos e borderõs; assinar toda a correspondência da outorgante, 
inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções sobre títulos, 

:'.'esutorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimento, 
'entregas de franco pagamento e o que mais preciso for; assinar 
_..escrituras ou contratos de penhor mercantil; representá-la perante o 
:".;. BANCO CENTRAL e BANCO DO BRASIL S/A para conversão de 	moeda 
Mnacional em moeda estrangeira e, posterior remessa ao exte  or;  
-formular lances, negociar preço, interpor recursos e desis 	de  us  
,-interposição, bem como praticar todos os demais atos !, inent 	em 
'-processos de licitações públicas, inclusive rec-.er  inti,=ções, 
desistir de recursos e dar fiel cumprimento dos m os; pode-o ainda ------) 
referido procurador, praticar quaisquer  at.:  outros por 	s 	/ 
especiais que sejam e que se tornem necessár'.s à boa a  mist  ção e 
gerência do estabelecimento comercial. E, 	como  ass 	dig--,  d que 
dou fé, lavrei este ínstrume 	(pie seio-lhe  lid  em 	ta e lar 
voz, por conforme o  ac  ito ....n.ápftgrft c..c. ,m .Ldig o, ou rgo e . 
assina, dou fé. Eu - 	 Adk  ,—IL  •LIVEI ROCHA 
-Escrevente, que a,esdrev tiltr; 
(SILVIO PEREIRA DE VASCONCELOS)., ub5rrue5i,fiado, ..screvi. 

"f f--  1---- *(ln . yr„...tr ‘)..1......:7AAALC.  de l  
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- 
.Valor cobrado pela proCUr  
,Ito  Tabelião 	 1 
g Estado 
IPESP 
Município 

Público 
Reg. Civil 
Trib. Justiça 
Sta. Casa 

4 TOTAL  
O 

lado é cópia fiel da procuração 
158/159 do livro 1002, que vão 
em número de 02 páginas. Eu, 
(SILVIO PEREIRA DE VASCONCELOS), 

escrevi. 
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INSTRUMENTO PARTICUtAR DE QUARTA ACTERAÇÂO ECONSOUDAÇÃO I' 

METRO TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTO..6 

MAXUEL NOVO brasileiro, engenheiro civil  CREWS?  n1/4  5061276132/0, casado  sub  o regime de comunhão  
partial  de bens, portador do RG nS  37.667.686-3 SSE/SP e do CPF/ME ne 823.208,297-68 residente e 

domiciliado à Rua Heitor Vieira Júnior n2  191- apto 51-8- Altos do  Esplanade- CV  12246-013, na cidade 
de  Sic  José dos Campos, Estado de São Paulo, 

MARIA CRISTINA  DE SOUZA NOVO. brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens 
empresária, portadora do RG ne 12.349.133-2 SSP/SP e do CPF/MF ne 026.216.078-10 residente e 

domiciliada á Rua Heitor Vieira  Junior  ne 191 - apto 51-8 - Altos do Esplanada -CEP 12246-013, na cidade 
de  Sao  José dos Campos, Estado de São Paulo; 

LEANDRO  OE  SOUZA INOVO, brasdeiro, solteiro, empresário, portador do RG ne 46.606.013-0 55P/SP e do 

CPF/N1F n? 396.506.608-01, residente e domiciliado à Rua Heitor Vieira  Junior  ne 191 •- apto 51-6 Altos do  
Esplanade  - CEP 12246-013, na cidade de São Jose dos Campos, Estado de São Paulo; 

RAFAELA DE SOUZA NOVQ, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG n 48.51424843 SSP/W e do 
CPF/MF ne 367.246.678450, residente e domiciliada à Rua Heitor Vieira  Junior  ns 191- apto 51-B Altos do  
Esplanade  - CEP 12246-013, na cidade de São José dos Campos, Estado de Sk Paulo. 

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária urratada, sob a razão social de METRON 
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA, estabelecida à Rua Pindamonhangaba ne 97 - Vila  Nair  CEP 

12231090, na cidade de São  lose  dos Campos, Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP sob n*. 35221.144.535  ern  05/03/2007, primeira alteração sob lie 

18.385/084 em 05/03/2008, segunda alteração sob ne 231.763/08-6  ern  28/08/2008 e terceira alteração 

sob na 255.769/12-0 em 15/06/2012, inscrita no  CNN  (MI) sob n".  08.687.611/0001-61 resolvem em 

comum acordo alterar e consolidar seu Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes: 

ou;u1a Primeira: 

A sociedade altera seu endereço pare à Avenida Marechal Henrique Teixeira  Lott  n* 13020 - Vila  Nair  

CEP 12231-100, nesta cidade de SR,  José dos Campos. Estado de São Paulo, podendo estabelecer filiais ou 

sucursais  ern  qualquer ponto do território nacional. 

Cjilinwis2; 

0 sócio MAXUEL NOVO, acima qualificado, retira-se da sociedade e na condição de cedente, cede e 

transfere 97 (noventa e sete) quotas do capital social da mesma, já integraüzadas, perfazendo o valor total 

de RS 155.200,00 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos reais) para a Sócia MARIA CRISTINA DE SOUZA 

NOVO, acima qualificada, na condição de cessionária, pelo preço certo e ajustado de R$ 155.200,00 (tento 
e cinquenta e cinco me e duzentos n,aitl CWP declara haver recebido neste ato, em moeda corrente, dando 
e recebendo junto à cessionária, rasa, geral e plena quitação 

FIEL CONTABILIDADE. (12) 3904-490  

k's  

Página  I k 

JUCESP PROTOCOLO 

0.313.242113-6 

111111110101111 



Sigicigfa Temeirai 

O capital permanece inalterado em seu v-Alcr, ror força de cessão e transferencia das quota. passa a ser 
distribuído em.  

Maria Cristina  tie  Souza Novo Quotas no valor de R$ 156.800,00 
Leandro de Souza Novo 	 . . .1%: 1 Quotas no valorde R$ 	1.600,00 
Rafaefa de Souza Novo 1%.  1 Quotas novaksr de R$ 	1600,00 

R$ 160.000,90 TOTALIZANDO 	+ 100% 	_ 100 Quotas no valor de 

porágrafo Pritnegg:  As quotas subscritas são integralizadas neste ato eiri moeda corrente. 
Parágrolo Segundo:  De acordo com o  art.  iNs 1.052 do Código civil 2002, a responsabilidade de cada sócio é 

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social 
conforme art.1.052 do CC/2002. 
Parógrafo Terceira:  Nos termos do inciso VIII do Artne 99? do Código  OW  2002, os social não respondem 
subsidiariamente pelas obrigaçaes  socials.  

Clágsuta gloom; 

A sodedade será administrada exdusivamente pela sócia MARIA CIIIISTINA DE SOUZA NOVO, a qual 

administrará a sociedade em toda a sua plenitude, exclusivamente para os negócios da própria sociedade 
exctuindo o uso da firma em negócios estranhos aos interesses sociais, como em endossos de favor, avais 
aceites, fianças em favor de tetceiros, sob pena de nulidade em relação à sociedade e responsabilidade do 
sócio quotista que infringiu esta proibição. 
Paraorafo Primeiro: A sócia administradora MARIA CRISTINA tiE $012A NOVO decide pela não retirada de  

"PRO-LABORE". 
Parágrafo Segigido: Os sócios LEANDRO DE SOUZA NOVO e RAMELA I* • SOUZA NOVO, a critério dos 

mesmos, terão direito a retirar mensalmente, a titulo de  "PRO-1 ARORÉ", Importância convencionada  antra  

os mesmos, limitada ao pemiindo peia Legislação do Impostu de Renda, que será lançada como despesa 

operacional no exercido competente. 
Paráarafo Terceira:  Decidido pelos sócios, os mesmas poderão efetuar retiradas mensais, a titulo de 

distribuição antecipada de lucros, inclusive desproporcionalmente em relação à participação de cada sócio 
no capital social da empresa, mediante balancetes especialmente elaborados para esse fim. 

Cláusula  Quinces 

Os sócios resolvem "consolidar" as cláusulas contratuais do instrumento- de constituição da sociedade que 

rt40 foram alteradas e inserir nova redação as que foram revogadas ou alteradas parcialmente nos termos 

da Lei 10.406/2002, conforme segue abaixo: 

wag...~ivAQST 	 lo 

MARIA CRILIMS_Xj_QM.,....tegYQ, brasileira, casada sob o regime de comunhão  partial  de bens 

eroPreskta. Portadora do  PG  fr9  12349.133- 2 55P/SP e do CPE/hif nfl 026.216.078-10 residente e 
aanbietitat a Rua Heitor Vieira júnior  nit  193— apto 51-8 - Altos do Esplanada — CEP 12246-013, na cidade 
de São Jose dos Campos. Estado de São Paulo; 

4:5‘ 
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LEANDRO  OE  SOUZA MOVO,  brasileiro, solteiro, empresário, portador do HG n9  46.606.013-0 SSP/SP e do 
CPriNiF n9 396.506.608-01,  residence  e domiciliado' Rua Heitor Vieira  Junior  0 191 - apto 51-B Altos do 
Esplanada -  UP  12246-013, na cidade de ã' José dos Campos, Estado de Selo Paulo; 

RAFAEL,*  OE  SOUZA NOVO  brasileira, solteira, empresária, portadora do RG ritt 48.514.748-8 SSP/SP e do  
CPO.*  n9  367.246.678-60, residente e domiciliada à Rua Heitor Vieira  Junior  ne 191 - apto 51-13 Altos do  
Esplanade  -CEP 12246-013, na cidetle de  So  iose da; Campos, Estado de São Paulo. 

Pelo presente instrumento particular tem entre si  jinn's  e contratados a consolitlação de uma Sociedade 
Empresaria Limitada, que se regerá pelas dáusulas e condições seguintes e,  gas  omissões pela legistação 
especifica que discipline essa forma societária. 

gifutido  &d.r.neireft 

A sociedade gira sob a denominação social de METRON TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO OVII.  auk  

Clgusui  Seam*:  

A sociedade terá sua sede na cidade de São Jose dos Campos. Estado de São Paulo, à Avenida Marechal 
Henrique Teixeira  Lott  n9  8020 Vila  Nair  - CEP 12231-100, podendo estabelecer filiais ou sucursais em 

qualquer ponto do território  national.  

Clausulo Terceira: 

O objeto da sociedade será a prestação de serviço de topografia e de construção civil, com fornecimento 
de material e sem manutenção de estoque, prestação de serviço de análise, assessoria e execução de 

projetos nas áreas de construção civil. 
Pardarafo Único:  Os sócios declararam expressamente que exploram atividade econômica empresarial 

organizada, sendo, portanto, Uma sociedade empresária, nos termos dos art.966 e 982 do Código Civil. 

Cláusula Quarto: 

A sociedade tem seu inicio em 26(02/2007 e seu prazo de duração será par tempo indeterminado. 

O Capital Social é de R$ 16E1.000,00 (cento e sessenta mil reais) divididos em 100 (cem) quotas no valor de 

RS 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) cada urna e subscritas em: 

Pot  ósroto Primeira:  As quotas subscritas são integraiizadas neste ato em moeda corrente. 

Pardiregfd $oundo:  De acordo  corn  o  art.  n9  1.052 do Código Civil 2002, a responsabilidade de cada sócio é 
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem soiedariamente peta integralização do capital social 

conforme art.1.052 do CC/2002 

Portgrafo Terceiro:  Nos termos do inciso VIII do Art.n9  997 do Código Civil 2002, os sacias  We°  respondem 

subsidiariamente peias obrigações  socials.  

Maria Cristina de Souza Novo 98% 98 Quotas no valor de R$ 156.800,00 

Leandro de Souza Novo 1% 1 Quotas no valor de R$ 	1.600,00 

Ratattla de Souza Novo 1% 1 Quotas tio valor de R$ 	1.600,00 

-'i:OTALi2ANDO 	4 	 .,_  100% 1.00 Cluotas  Op  valor' de RS 160.00(1,00 

1/4  

?°1133  €rkh4 



55o José dos Campos, lide Março 	013. 

Cassr_kii£, cE• 
Marla  Cristina  de Souza Novo 135C  $4:  

1\çãáa04 )1'40V 
Rat-alai Sawa Naito 

Giovah Orinizeti Vieira 
RG:36. 7:28,1-7 SSP/SP 
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representar enquanto indiviso o quinhão  respective,  per um dentre eles devidamente credenciado pelos 
demais. 
05 herdeiros do pré-morto deverão, em  it  (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua 
vontade de serem integrados ou no à suciadace, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do 
sócio falecido, que serão pagos em 24 (vinte e quatro) prestações mensais sucessivas corrigidas 
monetariamente, conforme PS ifidirPS  ern  vigor na época, adotados e aceitos pelo governo federal 
vencendo-se a primeira 90  ON  entz.) dias ipPs a byesertação à sociedade da autorização judicial que 
permita formalizar-se inteirarneme a opeiação, inclusve pe. ante o registro do comércio. 
Parágrafo Primeiro: A sociedade não se dissolverá ou liquidará senão pelo consenso unánime dos sócios ou 
nos casos previstos em lei, servindo sempre como liquidante uni dos sócios. 
parágrafo Seguada:  Ficam facultadas, mediante consenso unanime entre os sócios e herdeiros, outras 
condições de pagamento desde que nio afetem a situação económica financeira da sociedade. 

atusaassgaisg_ 

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas 
com base no Código Civi1/2002 e noutras disposições legais que forem aplicáveis. 

ciausuia Dike!~ _Terceira: 

Os sócios declaram que toda e qualquer alteração que  «Ant  na empresa, após o seu estabelecimento  

sera  comunicado mediante instrumento de alteração contratual devidamente registrado na JUCESP-SP. 

C/Ousula Erécima Quarto: 

Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose dos Campos. Estado de São Paulo, para quaisquer ações 

fundadas neste contrato renunciando-Sei qualquer outro por muito especial que seja. 

E por SP acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular loi lavrado obrigam-se 

a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em três vias de  ',goal  

mor,  corn  a primeira destinada ao registro e arquivamento na JUCE5P-SP 
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