
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - 

    

 

Belo Horizonte, 08 de Setembro de 2016. 
 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 03/2016. 
 
Com referência ao Procedimento Licitatório nº 03/2016 – Pregão Presencial nº 
03/2016 cumpre-me informar que, em 06/Setembro/2016, por meio do 
PROCOLO TJM Nº 06772201611, a empresa TOTAL PRINT IND COM IMP 
EXP LTDA [CNPJ 07.443.448/0001-29], protocolizou neste Tribunal, às 
14h36min, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL e, às 16h56min, enviou e-mail 
DESISTINDO de tal impugnação.  
 
Neste sentido, esclareço também que: 
 

a) Tanto os dizeres da Impugnação quanto o e-mail da desistência, estão 
anexos a este documento; 

b) Que neste Edital, em nenhum momento, há exigência de especificação 
ou código de produto/suprimento com direcionamento a determinada 
marca. PELO CONTRÁRIO: nos itens 5.b.1 e 6.6.10 claramente dizem 
que a especificação na proposta da licitante deverá ser de acordo com a 
especificação do fabricante que apresentar. OU SEJA: se a licitante 
apresentar proposta da marca HP, a especificação e código do 
produto/tonner/suprimento deverá ser de acordo com a 
especificação/código da HP; se a licitante apresentar proposta da marca 
XEROX, a especificação e código do produto/tonner/suprimento deverá 
ser de acordo com a especificação/código da XEROX; e, observando a 
compatibilidade, se a licitante apresentar proposta de outra marca, a 
especificação e código do produto/tonner/suprimento deverá ser de 
acordo com a especificação/código dessa outra marca. É O QUE DIZ O 
EDITAL. 

c) Em relação ao LAUDO solicitado, este deverá ser apresentado no dia da 
sessão pública do Pregão, ou seja, 12 de Setembro/2016 às 10h30min, 
pois o pregão é presencial e qualquer postergação para apresentação 
do laudo geraria dúvidas ou embaraços para a Administração quanto à 
aceitabilidade da proposta, esclarecendo que a aceitabilidade e 
julgamento da proposta são feitos no dia do pregão, nos termos do 
Edital. 

 
São esses, pois, os esclarecimentos necessários a se fazer no momento. 
Nesse sentido, MANTÉM-SE O DIA E O HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 CONFORME INFORMADO NO 
EDITAL: às 10h30min do dia 12 de Setembro/2016[segunda-feira], na sede 
deste Tribunal. 
 
Atenciosamente, 
 

Vaneide Cristina da Cruz - PREGOEIRA 
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Vaneide Cristina

De: tjmmg@tjmmg.jus.br em nome de financeiro@tonertotalprint.com.br
Enviado em: terça-feira, 6 de setembro de 2016 16:59
Para: licitacao@tjmmg.jus.br; vaneide@tjmmg.jus.br; total.print@terra.com.br
Assunto: [licitacoes] DECLÍNIO DE RECURSO INTERPOSTO
Anexos: DECLINIO DE RECURSO.pdf

BOA TARDE, SRA. VANEIDE! 
 
 
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O DECLÍNIO DO RECURSO INTERPOSTO. 
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO: 06772201611. 
 
 
 
 
PEÇO GENTILEZA CONFIRMAR RECEBIMENTO. 
 
 
 
 
ATT.: 
DENISSON AUGUSTO 
 

 





www.tonertotalprint.com.br

A SRA PREGOEIRA VANEIDE CRISTINA DA CRUZ E EQUIPE DE APOIO
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR/MG

REF. RECURSO ADM. PREGÃO PRESENCIAL N.° 08/2015, - OBJETO -
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER'S

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

TOTAL PRINT IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rua Progresso 453 - Ij 04 - Padre
Eustáquio/BH/MG inscrita no CNPJ sob o n. 07.443.448.0001.29 , neste ato
representada por seu Diretor Comercial, Sr. Denisson Augusto Dias - CPF-
59630698668, vem, tempestivamente, até Vossas Senhorias, para, tempestivamente,
IMPUGNAR O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 3/2015 deste TRIBUNAL DE
JUSTIÇA MILITAR /MG, pelas razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguir aduzidas

I- NOTA INTRODUTÓRIA -

Gostaríamos de ilustrar os artigos que regem os instrumentos convocatórios
de licitações, que definem também as responsabilidades dos participantes e
comissões de licitações.
Estes artigos norteiam o nosso pleito.

Lei 8666 - Art. 32

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlates.

É vedado aos agentes Públicos admitir, prever, incluir, nos atos de
convocação clausulas que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo e estabeleçam preferencias ou distinções em razão
de naturalidade, sede, domicílio ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

Total Print IND COM. 1MP. EXP. LTDA (CNPJ: 07.443.448/0001-29)
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Portanto, uma simples leitura dos aludidos dispositivos legais não deixam margem para
qualquer dúvida de que a impugnação tempestiva do Edital de licitação n. 3/2016 faz- se
necessária, pois o edital, em seu item 5.b.l e no item 6.6.10 afronta princípios
normativos e direciona sutilmente sua preferencia por determinada marca.

A apresentação de laudo técnico juntamente com a proposta impõe também uma forte
pressão e causa um desequilíbrio entre os participantes, pois, os mesmos terão o ónus de
realizar uma medição técnica onerosa em seus produtos sem saber se serão os
vencedores do pleito. Medida correia e justa seria abrir prazo de ao menos 5 dias para
apresentação do referido laudo técnico para a licitante vencedora.

Conceito de Termo de Referência -

1. ato de referir; menção. 2. coisa referida. 3. alusão vaga,
insinuação. 4. o que serve de modelo a seguir ou de ponto de apoio;
fundamento. 5. elemento de apoio.

Senhores, no Edital item S.b.l) diz que "A especificação/descrição do toner
/suprimento contida na proposta da licitante deverá ser de acordo com a especificação
do fabricante que apresentar e conforme condições do edital. Caso seja de fabricante
diverso da marca de referencia ,deverá obedecer a descrição desse fabricante (inclusive
código, se houver ) e ser compatível com as impressoras deste Tribunal , nos termos
descritos neste edital, sob pena de desclassificação".

Senhores, a referencia do edital para o lote l item 1.1 é impressora laserjet 205 5DN ,
código CE505AB , onde este código é referencia da marca HP.

Senhores , a nossa referencia conforme Dl de importação é PTCE505X/280X é
original e própria da marca Total Print e equivale a da HP . Ele é um modelo de
toner que atende ao edital , serve na impressora modelo LASERJET 205 5N com
impressão de 6500 pgs . O referido modelo de toner da marca Total print serve nas
impressoras solicitadas no edital tanto no item 1.1 como no item 1.2. Note que o
próprio Tribunal Militar de MG terá a vantagem de comprar produto com capacidade
de impressão de 6500 pgs para os dois itens que compõem o lote l .

Cada fabricante tem seu código de referencia próprio e o termo de referencia de
um edital serve apenas como um elemento de apoio , um norte para a correta
especificação do produto e sua adequada compatibilidade e funcionabilidade não sendo
motivo de desclassificação apenas pelo código de um fabricante ser divergente do
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j. j r- • j .c i. • ,. i • t www.tqpertotalprint.coin.brcódigo de referencia do fabricante das impressoras como requer o termo de referencia
do edital.

É inadmissível a desclassificação de um participante desta licitação com base nestes
argumentos , pois,além de caminhar em sentido obliquo a lei 8666 , contradiz ao
próprio edital que abre a possibilidade de comprar outras marcas originais e
equivalentes desde que apresentando laudos técnicos.

Nossos produtos servem nas impressoras solicitadas no Edital, é original da marca
Total Print conforme Decisão TCU 1622, com lacre , garantia do edital ,produzido para
as impressoras do edital ,origem importado,e nacionalizado regularmente no Brasil ,
portanto se tornando um produto também Brasileiro.

O edital em seu item 5, f) também exige que o laboratório comprove que os produtos
ensaidos são originais de fábrica , novos e de primeiro uso e os laboratórios não
possuem esta competência , produtos novos são oriundos de algum fabricante ou que
possui equiparação a tal.

DOS PEDIDOS-

Diante do exposto , pugna a Recorrente pela exclusão das clausulas contrarias a
lei 8666 nos itens S.b.l e 6.6.10 d) do edital de pregão n. 3/2016 refazendo-as,
admitindo na descrição técnica o código particular de cada fabricante , lançando novo
edital com a descrição clara deste permissão ,restabelecendo assim a devida isonomia
entre os participantes .

Retirar na clausula 5. F) que determina que os laboratórios através do laudo técnico
comprovem que os produtos são originários de fabrica , pois os laboratórios não
possuem esta competência , eles atestam a funcionabilidade , rendimento , qualidade ,
se são originários de fabrica as empresas vencedoras que devem comprovar a
condição de fabrica ou equiparado a tal requisito .

Caso assim não entenda esta honrada comissão de Licitações que faça subir
este devidamente informado a autoridade superior deste Tribunal Militar /MG
onde espera que seja reformada a decisão ora guerreada e acatado na
integra os pedidos expostos.
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Nestes Termos,

Pede Deferimento e JUSTIÇA ,

BHTE, 06 de Setembro de 2016

Denisson A
DIRETORIÁ

Dias/
;RCIAL / JURÍDICA

V
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X rCartório
2° Tabelíonato de Notas

República Federativa do Brasil

Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais

LIVRO - 1834P
PRIMEIRO TRASLADO

FOLHA - 092

Procuração que faz Total Print
Industria, Comércio, Importação e
Exportação Ltda.

>atímm quantos este público instrumento virem que, do ano de nascimento de Nosso

Senhor Jesus Cristo, de dois mil e quinze (2015), aos 14 (quatorze)dias do mês de abril nesta cidade de Belo

Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, no 2° Tabelionato de Notas, situado na

Rua da Bahia n° 1000, perante mim, Gilmar de Almeida Silva, Escrevente Autorizado, compareceu como Outorgante:

Total Print Industria, Comércio, Importaç5o e Exportação Ltda., com sede na Rua Progresso, n° 453, Sala 03,

bairro Padre Eustáquio em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.443.44,8/0001-29, neste ato

representada por: Mariza Manieta Maciel Dias, brasileira, viúva, pedagoga, carteira de identidade n°. MG-3.762,076

da, SSP/MG, inscrita.-no"©PF-sòfl^õ n0r220!TSrS7636--34 ~ residente e domiciliada na Rua Costa Sena, n° 243,

apartamento n° 403, bairro Padre Eustáquio em Belo Horizonte, Minas Gerais, a presentes reconhecida e identificada

como a própria e de cuja capacidade jurídica dou fé, e por ela, por sua representante, me foi dito que nomeiam e

constituem seu bastante procurador: Denisson Augusto Maciel Dias, brasileiro, casado, administrador de empresas,

carteira de identidade n", M-3.768.687 da SSP/MG, inscrito no CPF sob o n°. 596.306.986-68, residente e

domiciliado na Avenida Coronel José Benjamim, 1147, apartamento 102, bairro Padre Eustáquio em Belo Horizonte,

Minas Gerais, com amplos e gerais poderes para administrar e gerir os negócios da firma outorgante, podendo:

comprar e vender mercadorias ligadas ao seu ramo de negócio; representá-la perante repartições públicas federais,

estaduais, municipais, em licitações, podendo retirar editais, ofertar lances, interpor recursos e o que mais fizer

necessário em procedimentos licitatórios, cartórios, sindicatos, juntas comerciais, ministérios, secretarias e onde mais

for necessário, assinar recibos e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários; dar e receber quitação;

assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados, representá-la junto ao Ministério do Trabalho e Justiça

do Trabalho, assinar rescisão de contratos de trabalho, fazer acordos, dar baixa em carteiras profissionais; abrir e

movimentar contas bancárias e outras aplicações financeiras em quaisquer estabelecimentos bancários, inclusive

Banco Bradesco S/A., agência n° 3417-7, conta corrente n° 10.629-1, emitir e endossar cheques, assinar contratos ou

propostas de abertura e encerramento de contas, solicitar saldos e extratos, requisitar talões de cheques, fazer depósitos

e retiradas mediante recibos, autorizar débitos, pagamentos e transferências por meio de cartas; assinar o que for

necessário relativamente ao FGTS, PIS/PASEP; - representá-la ainda junto a quaisquer órgãos da Receita Federal,

R . . O HM RaViia KWH - fVntrn - f 'PP "Í0160-01 l



INSS, companhias telefónicas e outras, podendo requerer, recorrer, apresentar, juntar e retirar documentos, produzir

qualquer género de prova, pagar taxas, impostos e emolumentos, fazer e assinar termos e declarações; concede ainda

poderes para o foro em geral e fora dele, mais os de transigir, desistir, firmar acordos e compromissos, requerer,

recorrer, concordar, discordar contratar advogado, enfim, praticar todos os demais atos precisos ao bom e fiel

desempenho deste mandato. Valido por 20 anos. Protocolo n°. 7944/2015. Valores referentes a esta Procuração:

Emolumentos: RS 78.15; Taxa de Fisc. Judiciária: RS 24.56; Total: RS 102.71. Valores referentes a Arquivamento de:

5 folhas: Emolumentos: RS 24.00; Taxa de Fisc. Judiciária: RS 7.55; Total: RS 31,55. Assim disse e me pediu este

instrumento, que lido e achado conforme, aceita e assina dispensada a presença de testemunhas, nos termos da Lei

Federal n°. 6.952 de 06 de novembro de 1981, do que dou fé. Eu Gilmar de Almeida Silva, Escrevente Autorizado, a

escrevi. Dou fé. Eu, Mirian Bomfá Santos Alves, Tabeliã Substituta, a subsescreví. Mariza Maneta Maciel Dias -

TRASLAJ>AlM EM SEGUIDA. ,/7 ,1 /f /^

Bu, ///wYl^fj^/ /P/? Ai/)'rL&fs/M/ /ÍJ-s£/<r- tabelião, a subscrevo e assino em

da verdade.

OTABELIÃCLTAB

í ' Citmarde.Almeida '
\'l Silva
'•- -;. Esc. Auíoruado
V-v <í'í

PODER JUDICIÁRIO - T3MG __^

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇ^^E *
Ofício do-2o.de Notas de Belo HortotJJ^*- K"

Selo Eletrcrsico N° :
Cód.Seg,: 1385.7723.81108:431^

" 7" " " - - - • i _1 , , . : - • • ftOGCS — "Quantidade dá.Atos;P.ratK3íics: -—- ^H
Emol,: R?102,15.'TR:.R5 32,11 - Valor Final. hÇ 134,26

CorLte e^Hdade deste ̂  ™ ̂  htoS://selos.tjmgou,br

,'
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QUIMTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TOTAL PRINT INDUSTRI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME

MAR1ZA MAR1ETA MACIEL DIAS, brasileira, Viúva, Professora Universitária, nascida aos

22/08/1941, portadora da Cl MG-3.762.076, expedida pela SSP/MG, e cadastrada no CPF

sob o número 220.198.636-34, residente e domiciliada a Rua Costa Sena, número 243,

apartamento 403, bairro Padre Eustaquío em Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30720-

350 e;

ANA PAULA MACIEL DIAS, brasileira, solteira, Psicóloga, nascida aos 28/10/1972,

portadora da Carteira de Identidade sob o número M-5. 008.995, expedida pela SSP/MG, e

cadastrada no CPF sob o número 875.596.176-20, residente e domiciliada a Rua Costa

Sena, número 243, apartamento 403, Bairro Padre Eustaquio em Belo Horizonte - Minas

Gerais, CEP 30720-350.

Sócias componentes da empresa ^TOTAL PRINT INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA ME", com sede á Rua Progresso, número 453, sala 03, Bairro Padre Eustaquio,

CEP 30720-320, em Belo Horizonte - Minas Gerais, registrada na JUCEMG sob o número 3120727297-8

em 02/05/2005 e no CNPJ 07.443,448/0001-29, resolvem de comum acordo fazer uma ALTERAÇÃO

CONTRATUAL, na forma seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA:

DO ENDEREÇO DA SOCIEDADE

Neste ato o endereço da sociedade passa para a RUA PROGRESSO, NÚMERO 453, SALA 04,

PADRE EUSTAQUIO, CEP 30720-320, EM BELO HORIZONTE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

CLÁUSULA SEGUNDA: .....

DO OBJETIVO SOCIAL
* « • " •

Neste ato o objeto social passa para A IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE SUPRI M ENTQ3 'PARA

INFORMÁTICA, O COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS* DE

INFORMÁTICA, BEM COMO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS COM

TONNERS, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS,

RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS / TONERS PARA IMPRESSORAS; O COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.

CLAUSULA TERCEIRA:

CONSOLIDAÇÃO

Os sócios resolvem promover a revisão geral e consolidação do Contrato Social que passa a vigorar com

a seguinte redacão.

TOTAL PRINT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
Rua Pnutrcsso, u&mçro 433. sUl 04, Baiiro Padre Eusttquio, CE1> 30720-J20. Beto HonzontcrtvlG.

Certifico que este documento da empresa TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, Nire:
3120727297-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5338259 em 17/07/2014. Para validar este
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/501.442-8 e o código de segurança FFqD. Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomílm — Secretária Geral.
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DENOMINAÇÃO SOCIAL, A, SEDE DA SOCIEDADE E PRAZO DA SOCIEDADE

A razão sócia! da sociedade empresarial continua sendo TOTAL PRINT INDÚSTRIA, COMÉRCIO,

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME.

A sede da sociedade será a RUA PROGRESSO, NÚMERO 453, SALA 04, BAIRRO PADRE

EUSTAQUIO, CEP 30720-320, EM BELO HORIZONTE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

O prazo de duração da sociedade continua sendo por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA:

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade continua sendo de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), divididos em 50.000

(cinquenta mil) quotas de capital social no valor de R$ 1,00 (hum real) cada urna, totalmente subscritas e

integralizadas em moeda corrente do país, que será distribuído entre as sócias da seguinte forma e

proporção:

MARIZA MARIETA MACIEL DIAS 45.000 QUOTAS R$ 1,00 = R$ 45.000,00

ANA PAULA MACIEL DIAS 5.000 QUOTAS R$ 1,00 = R$ 5.000,00

TOTAL 50.000 QUOTAS R$1,00 = R$50.000,00

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente

pela integralização do capital sociaí. »
+

.» •»

CLAUSULA QUARTA: ."**

DA ADMINISTRAÇÃO ****
• 3

1. A sociedade será administrada por ambas as sócias, acima qualificadas, que serão incumbidas'de
* • "• 1 •

todas as operações da sociedade assinando em conjunto ou isoladamente, represõhtânçjo-a

ativamente e passivamente em caráter judicial e extrajudicial, ficando vedado o uso 8ò*&o7ne

comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade. •

2. As administradoras declaram não estarem Impedidas por lei, que não praticaram crime falirtierrtar^ de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra ô Sistema

Financeiro Nacional, contra as Normas de defesa de concorrência, contra relações de consumo, a fé

pública ou propriedade.

3. Os sócios farão jus a uma retirada mensal a título de pró-tabore, fixado em reunião ou assembleia de

sócios.

4.

CLÁUSULA QUINTA:

CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

1, As quotas sociais e os direitos de subscrição somente poderão ser cedidos a terceiros após terem

sido ofertados, por escrito, preferencialmente aos sócios atuais segundo o seu percentual de
participação, conforme Art 1029 CC2002.

TOTAL PRINT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME.
Rua Progresso, número 4S3, sala 04, Bairro Podre Eusliquio, CEP 30720-320, Belo HorilontctvTO.

Certifico que este documento da empresa TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, Nire:
3120727297-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5338259 em 17/07/2014. Para validar este
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/501.442-8 e o código de segurança FFqD. Esta cópia foi
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CLÁUSULA SEXTA:

DO PAGAMENTO DOS HAVERES POR RESOLUÇÃO PARCIAL DE QUOTAS

1. Os haveres dos sócios retirantes ou excluídos serio pagos mediante a elaboração de balanço de

determinação. Obedecida às determinações dos artigos 1.031 e 1.085 da lei 10.406/2002.

2. A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo máximo 90 dias, se for até o montante de 5% do

capital social ou em até 12 meses se superior, em prestações mensais iguais e sucessivas,

atualizadas por índice de correção monetária nacional acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao

mês calculados de forma simples, procedendo-se a diminuição do capital social e as respectivas

reservas liquidadas.

CLAUSULA SÉTIMA:

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DOS DESTINOS DO RESULTADO.

1. O exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em 1° de janeiro e se encerrará em 31 de

dezembro. Quando será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações,

levantados e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com as prescrições do art.

176, da Lei 6.404/76 e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, mais O Relatório da

Administração e a Demonstração de Valores Adicionados e o Balanço Social.

2- Em Assembleia de sócios anual, será e decidido o destino dos lucros acumulados, a participação nos

lucros dos administradores e empregados; a constituição de reservas de lucros bem como a sua

reversão. Os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, serão partilhados

entre os sócios na proporção de sua participação no capital social e em conformidade com a

determinação da destinação do resultado. Se ocorrentes prejuízos serão eles de igual; «modo

suportados pelos sócios. * > >.
, • • u

CLÁUSULA OITAVA:

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, lei,jQ.^>06

art.1.033. * '
> * • > j
j * >

CLAUSULA NONA: ' > *

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o

encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc, relativos a atos societários de seu interesse. A

responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva dos sócios, que deverão fazê-

lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA: ' '"ílff'CO^f

DO DESIMPEDIMENTO

Os sócios subscritores das quotas do capital social declaram, para todos os efeitos legais, que não estão

impedidos, nos termos da lei, de exercer os atos empresários, em virtude de condenação criminal ou
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qualquer tipo de impedimento legal inclusive incapacidade superveniente. Estando exercendo plenamente
os seus direitos cíveis, inclusive de personalidade,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

ESPECIAL

Fica eleito o foro desta comarca, para dirimir dúvidas oriundas desse Instrumento de contrato.

E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três vias), de igual teor
e para a melhor forma do direito, abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 20 de junho de 2014.

MARIZA
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