CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR
CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
COMISSAO DE LICITAQAO
SETEC - SERVIQOS T^CNICOS GERAIS

Ref.: CONCORRENCIA n° 01/2019 (Processo SEI 2019.00000419-16)

Pelo presente instrumento de mandate, CONSORCIO MEMORIAL - BOM PASTOR, composto
pelas empresas MEMORIAL - GESTORA DE NECROPOLES LTDA., inscrita no CNPJ sob n°
10.618.796/0001-02, com sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antdnio, n° 1041, 1° Andar, Cj. 11,
Bela Vista, S3o Paulo - SP e FAC ORGANIZAQAO SOCIAL DE LUTO LTDA., inscrita no CNPJ
sob n° 59.031.500/0001-33, com sede na Avenida Doutor Arlindo Joaquim Lemos, 1.532, Vila
Lemos, Campinas - SP, neste ato representado por sua llder, FAC ORGANIZAQAO SOCIAL
DE LUTO LTDA. e doravante denominado “Outorgante”, nomeia e constitui seus bastantes
procuradores, os Srs. Hercules Mariano Pereira, portador da c6dula de identidade RG n°
32.571.840-4, inscrito no Cadastre de Pessoas Flsicas do Ministerio da Fazenda sob o n°
220.416.328-79, com enderego profissional na Avenida Doutor Arlindo Joaquim Lemos, 1.532,
Vila Lemos, Campinas - SP e Evans Edelstein, portador da c6dula de identidade RG n°
5.196.327, inscrito no Cadastre de Pessoas Flsicas do Ministerio da Fazenda sob o n°
070.252.798-03, com enderego profissional na Avenida Brigadeiro Luiz Ant6nio, n° 1041, 1°
Andar, Cj. 11, Bela Vista, S3o Paulo - SP, credenciando-os para, em conjunto e/ou isoladamente,
praticar todos os atos necessaries durante a realizagSo do certame licitatbrio descrito no Edital
da Concorrbncia n° 01/2019 (Edital 06/2019), inclusive para:

a) representar a Outorgante nas sessoes publicas de licitag§o e em todos os demais atos do
processo licitatbrio;
b) interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;
c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em bmbito administrative durante o
procedimento licitatbrio; e

%

CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR
d) assinar, apresentar proposta, prestar esclarecimentos, satisfazer exigencias, ajustar
condigoes, receber notificagoes e intimagoes, concordar e discordar de atos e decisoes da
COMISSAO.
Esta procurag§o tern prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias.

S3o paulo, ()5 de margo de 2020.

\ CONSORCIO MEMORIAL - BOM PASTOR
FAC ORGANSACAO SOCIAL DE LUTO LTDA. (Llder)
H&Jfcules wlariano Pereira
R^S n°
571.840-4
CPF/m n° 220.416.328-79
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PailRANSroWWACAODE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
EM f/SOCIEDAPE*ENfPRESARIA DO TIPO LIMITADA"
com aproveitamento do NIRE anterior da LTDA
que passa a denominar-se
"MEMORIAL- GESTORA DE NECROPOLES LTDA"
JUCESP/NIRE: 35.222.990.588
CNPJ/MFn* 10.618.796/0001-02

Pelo presente Instrumento Particular de Transformagao de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI em Sociedade Empresaria do Tipo Limitada, a
abaixo assinada:
JOSE SALOMON ALTSTUT, argentine, viuvo, nascido em 06/01/1938, empresario, '
portador da cedula de identidade para estrangeiro RNE n. ^ w 682235-0 SE/DPMAF 2507-87 e inscrito no CPF/MF n. s 040.646.668-87, residente e domiciliado em Santos,
Estado de Sao Paulo, na Rua Waldomiro Silveira, n. 2 8 - Apto 71-c - Boqueir3o - CEP:
11055-150,
na qualidade de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI,
que gira sob a denomina^ao de:
MEMORIAL - GESTORA DE NECROPOLES EIRELI
com SEDE e FORO na cidade de SAP PAULO, Estado de S3o Paulo, Avenida Brigadeiro
Luiz Antonio, n? 1041, 12 Andar, Conjunto n° 11 - Bairro Bela Vista - CEP: 01317-001,
inscrita no CNPJ/MF sob 0 n? 10.618.796/0001-02,
constituida por Contrato Social devidamente registrado na JUCESP " Junta Comercial
do Estado de Sao Paulo sob 0 NIRE n2 35.222.990.588 em sessao de 02/02/2009 e Ato
Constitutive por Transformagao em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
- EIRELI sob 0 NIRE 35.600.092.851, em sessao de 27/07/2012,' devidamente
cadastrada e inscrita no CNPJ/MF n2 10.618.796/0001-02.
1
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, vem na melho^Torma admiti
em Direito,
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Uma vez que admitiu os socios’aBaixo:
1) LS2 PARTICIPAgdES 7 EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada, com sede so*aal raf Av. Washington Luis, n^ 452, Conj. 81, Gonzaga,
CEP 11.055-000, Municipio de Santos, Estado de S3o Paulo, devidamente
inscrita no Cadastre Nacional de Pessoa Jun'dica do Ministerio da Fazenda sob
0 n? 33.920.391/0001-11 e NIRE 35.602.822.938, em sessao de 13/06/2019,
representada por seu titular LEONARDO FABIAN ALTSTUT. brasileiro, casado
pelo regime de separagao total de bens, empresario, portador da Cedula
de Identidade R.G ns 6.403.025-8 SSP/SP, expedida em 18/08/2010 e inscrito
no CPF sob ns 133.790.488-01, nascido em 20/06/1970, natural de Santo
Andre, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 1041 - 12
andar conj. 11 - Bela Vista - S3o Paulo -SP -CEP 01317-001; e
2) EVANDRO DENYS ALTSTUT, brasileiro, solteiro, empresario, portador da
Cedula de Identidade R.G ns 11.597.415-5 SSP/SP, expedida em 19/08/2008 e
inscrito no CPF sob ne 199.367.268-04, nascido em 14/11/1973, natural de
Santos - SP, residente e domiciliado na Rua Waldomiro Silveira, ns 8 - Apto ns
71C - Boqueirao - Santos - SP - CEP 11055.150.
passando, por essa razao, a constituir 0 Tipo Jun'dico de "SOCIEDADE EMPRESARIA", '
organizada do Tipo Limitada, nos termos do Paragrafo Unico do Artigo 966,
combinado com o Artigo 982 do novo Codigo Civil, declarando que assumira o "Ativo"
e "Passive" da EIRELI " MEMORIAL-GESTORA DE NECROPOLES EIRELI ", como segue:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO TIPOJUMDICO
Fica transformada esta EIRELI em SOCIEDADE EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA, que
girara sob 0 nome empresarial de: "MEMORIAL - GESTORA DE NECROPLES LTDA",
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NIRE:

35.222.990.588 em sessao de 02/02/2009 e inscrita no CNPJ/MF sob ns
10.618.796/0001-02".

CLAUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL
O Capital da EIRELI que era de R$ 3.310.000,00 (tres milhoes, trezentos e dez mil
reais), nesta data, 0 seu titular JOSE SALOMON ALTSTUT nao altera 0 seu valor e que
passa a constituir 0 Capital Social da empresa "MEMORIAL - GESTO

DE

NECROPOLES LTDA", sendo que, JOSE SALOMON ALTSTUT, c^deetr^nsfefe\ao
beliAo de notasd/santIs
socios ora admitidos conforme abaixo:
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a) LS2 PARTICIPACOes - EIREU, 25 % (vinte e cinco por cento) da sua participate
do Capital, pVtfcjpatcjesjajrep^sei^tqda por 827.500 (oitocentos e vinte e
sete mil e qgfoheptas)
pelfcprefo de R$ 827.500,00 (oitocentos e vinte
e sete mil e quinhentos reals);
b) EVANDRO DENYS ALTSXUi;25 % (vinte e cinco por cento) da sua participagao
do Capital, participagao essa representada por 827.500 (oitocentos e vinte e
sete mil e quinhentas) quotas, pelo prego de R$ 827.500,00 (oitocentos e vinte
e sete mil e quinhentos reals);
Paraerafo orimeiro - Com a nova composigao societaria os sodas, JOSE SALOMON
ALTSTUT, LS2 PARTICIPACOES - EIRELI e EVANDRO DENYS ALTSTUT, aclma
qualificados, fleam sub-rogados em todos os direitos e obrigagSes pelas quotas atuais,
assumlndo perante terceiros, responsabllldade total por todo o "ATIVO" e "PASSIVO"
da empresa, que representam o PatrimGnlo Lfquldo da Socledade nesta data.
Paraerafo seeundo - 0 Capital Social 6 de R$ 3.310.000,00 (Tr§s milhSes, trezentos e
dez mil reals), dividido em 3.310.000 (tr£s milhSes, trezentas e dez mil) quotas no valor
nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma,
totalmente integralizado, em moeda
corrente nacional, dinheiro de contato, distribuldo entre os soclos na proporg§o
seguinte:

S6CIOS

QUOTAS DA
SOCIEDADE

% DE
PARUCIPACAO

CAPITAL SOCIAL
EM REAIS

1.655.000

50,00%

1.655.000,00

EVANDRO DENYS ALTSTUT

827.500

25,00%

827.500,00

LS2 PARTICIPACOES - EIRELI

827.500

25,00%

827.500,00

3.310.000

100,00%

3.310.000,00

JOS£ SALOMON ALTSTUT

SOMA

clAusula terceira - da administracAo
A "AdministracAo" da sociedade ser^ exercida isoladamente e exclusivamente pelo
SOCio JOSt SALOMON ALTSTUT.
CLAUSULA QUARTA - DA FILIAL
A sociedade ora constitufda assumira a responsabilidade pela Filial 01, localizada na
cidade de Santos, Estado de S3o Paulo, na Avenida Dr. Nilo Peganha, n^ 50, Oonj. 01,
Bairro Marape, CEP: 11070-050, inscrita no CNPJ sob n2_10.618.796/0qc 2-85 e
JUCESP/NIRE n? 35.903.568.933.
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CLAUSULA QUINTA - DO CONTRATO SOCIAL
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Contra to Social, ao qual se obrigam

mutuamente todos os socios, conforme cteusulas e condifoes seguintes:
• •• •••

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA

MEMORIAL-GESTORA DE NECROPOLES LTDA
CNPJ/MF: 10.618.796/0001-02

1) JOS£ SALOMON ALTSTUT, argentine, viuvo, nascido em 06/01/1938, empres^rio,
portador da c^dula de identidade para estrangeiro RNE n. a w 682235-0 SE/DPMAF
25-07-87 e inscrito no CPF/MF n. a 040.646.668-87, residents e domiciliado em
Santos, Estado de S3o Paulo, na Rua Waldomiro Siiveira, n. a 8 - Apto 71-c BoqueirSo-CEP: 11055-150;
2) LS2 PARTICIPACOeS - EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,
com sede social na Av. Washington Luis, n? 452, Conj. 81, Gonzaga, CEP 11.055000, Municfpio de Santos, Estado de Sao Paulo, devidamente inscrita no Cadastre
Nacional de Pessoa Jundica do Ministerio da Fazenda sob o na 33.920.391/0001-11
e NIRE 35.602.822.938, em sessao de 13/06/2019, representada por seu titular
LEONARDO FABIAN ALTSTUT. brasileiro, casado pelo regime de separagao
total de bens, empresario, portador da Cedula de Identidade R.G na 6.403.025-8
SSP/SP, expedida em 18/08/2010 e inscrito no CPF sob na 133.790.488-01, nascido
em 20/06/1970, natural de Santo Andre, residente e domiciliado na Avenida
Brigadeiro Luiz Antonio, 1041 - ia andar conj. 11 - Bela Vista - Sao Paulo -SP -CEP
01317-001;

n

3) EVANDRO DENYS ALTSTUT, brasileiro, solteiro, empresario, portador da Cedula de
Identidade R.G na 11.597.415-5 SSP/SP, expedida em 19/08/2008 e inscrito no CPF
sob n9 199.367.268-04, nascido em 14/11/1973, natural de Santos - SP, residente
e domiciliado na Rua Waldomiro Siiveira, na 8 - Apto na 71C - Boqueirao - Santos
-SP-CEP 11055.150.

DO NOME EMPRESARIAL, FORO E SEDE.
CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girara sob o nome empresarial de MEMORIAL GESTORA DE NECROPOLES LTDA, com sede e foro na cidade de S3o Paulo, Estado de
S3o Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antfinio, n9 1041, conjunto na_ll, Bairn
Vista, CEP 01317-001; podendo abrir filiais, sucursais ou outros
igual natureza em qualquer parte do territdrio nacional.
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Par^grafo unico - A filial 01, gira na cidade de Santos, Estado de Sao Paulo, ci Avenida
Dr. Nilo Pe$anha, r>^{p0j£onj.*<jl, gajrro Kjar?p^, CEP 11070-050. Inscrita no CNPJ sob
n^ lo.eisjge/ooo^se.iucE^/MijSE n5j5.5Q3.568.933.
DO CAPITAL SOCIAL
CLAUSULA SEGUNDA - 0 Capital .Social e de R$ 3.310.000,00 (Ires milhoes, trezentos e
dez mil reals), dividido em 3.310.000 (tres milhoes, trezentas e dez mil) quotas no valor
nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, jci totalmente integralizado, em moeda
corrente nacional, dinheiro de contato, distribufdo entre os sbcios na proporgSo
seguinte:
S6CIOS

QUOTAS DA

% DE

SOCIEDADE

participacAo

CAPITAL SOCIAL
EM REAIS

1.655.000

50,00%

1.655.000,00

EVANDRO DENYS ALTSTUT

827.500

25,00%

827.500,00

LS2 PARTICIPACOES- EIRELI

827.500

25,00%

827.500,00

3.310.000

100,00%

3.310.000,00

JOS£ SALOMON ALTSTUT

SOMA

Par^grafo unico - A responsabilidade de cada sdcio, 6 restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizado do Capital Social, nos termos
do art. 1052 da Lei na. 10.406/2002.
CLAUSULA TERCEIRA - As quotas da sociedade sao indivisfveis e nao poderao ser
cedidas ou transferidas a terceiros, sem 0 expresso consentimento dos outros sbcios,
dado por escrito, cabendo em igualdade de condifSes e prefo, 0 direito de preferencia
para sua aquisigao, aos socios interessados, devendo esta oferta ser feita por escrito.
DO OBJETO SOCIAL E DO PRAZO
CLAUSULA QUARTA - A sociedade explorara atividade empresaria nos termos do
paragrafo unico do artigo 966 combinado com 0 artigo 982 do Codigo Civil e tern por
finalidade o objeto social:
a) Administragao de Cemiterios Particulares, com direitos de transferencia de uso
de Ibculo, ossario e cinerario;
b) Administragao de Crematorios;
c)

Prestagao de Servigos Funerarios;

d) Prestagao de Servigos de inumagao, exumagao, lapide, letras, reinumagao,
cremagao, e servigos correlates;
e) Projetos, planejamento, execugao, fiscalizag§o, gerenciamento e operagao de
cemiterios e crematorios;
f)

Intermediagao de Negocios;

g) Prestagao de Servigos de Construgao Civil.
Paragrafo unico - A empresa no atendimento dos seus objetivos sociais, relative a
atividade de construgao, mantera sempre que necessario em seu quadro di*
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funcion^rios e/ou contratados, engenheiros devidamente habilitados perante o
Conselho Regional dejErjgenharja, ^rjuiteljjrajetAgronomia CREA 69 Regi3o, que ser§o
os responsSveis ifotoy poj-'.seijs eixiir^ndimentos perante 6rg3os piiblicos
municipals, estaduais e federais e ao CREA, recolhendo ART - Anota?5es de
Responsabilidades Tecnicas que sejam necess^rias.
CLAUSULA QUINTA - A sittrecfcJde tera seu

prazo de duragao por tempo

indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/01/2009.
DAADMINISTRACAO
CLAUSULA SEXTA - A administracao da sociedade bem como a sua representagao ativa
e passiva judicial e extrajudicial sera exercida, pelo socio, JOSE SALOMON ALTSTUT, ja
qualificado.
Paragrafo primeiro - 0 administrador assinara isoladamente a emissao de cheques e
duplicatas bem como seus endossos ou qualquer outro tipo de documento que
implique responsabilidade da sociedade ficando expressamente proibido o seu uso em
negocios estranhos ou interesses da sociedade sob pena de nulidade em relagao a
sociedade.
Paragrafo segundo - 0 administrador assinara isoladamente nos atos de prestagao da
sociedade perante a justiga do Trabalho, Repartigoes Publicas Federais, Estaduais e
Municipais, bem como representar a sociedade em Assembleias Gerais de outras
empresas das quais participa ou quando para fins judiciais.
Paragrafo terceiro - Para celebragao com instituigoes bancarias de contratos de/
abertura de credito mediante penhor mercantil e ou hipoteca de bens pertencentes a
sociedade, o administrador assinara sempre isoladamente.

[

Paragrafo quarto - 0 administrador podera eleger procurador(es) para atividades
especificas devidamente suportado(s) por Instrumento Publico.
Paragrafo quinto - A sociedade podera ser administrada por pessoa estranha nos
termos do artigo n^ 1.060 e seguintes, Sess3o III, Capitulo IV da Lei 10.406/2002.
Paragrafo sexto - Ao administrador responde por todos os atos praticados nos termos
dos artigos 1.010 a 1.021 da Lei 10.406/2002.
DO EXERCfCIO SOCIAL, BALAN^O E RESULTADOS.
CLAUSULA S^TIMA - O exerclcio social coincidir3 com ano civil e em 31 de dezembro
de cada ano, os administradores prestarSo contas justificadas de sua administragSo,
procedendo a elaboragSo do Inventario, do Balango Patrimonial e do Balango do
Resultado Econdmico, de acordo com as normas contabeis e a legislagSo fiscal
pertinente.
Paragrafo unico - Os lucros h'quidos trimestralmente obtidos terao a aplicagao que
Ihes for determinada pelos socios, podendo haver levantamento de balan^os men^js,
trimestrais ou semestrais, e a distribuigao dos lucros podera /5correr
desproporcional a participagao de cada socio.
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CLAUSULA OITAVA - Depois de deduzidos os valores necessarios a constituigao de
fundos ou formacaatte W5erva5dei&jmin^asjbela legisla?ao vigente e superveniente,
os lucres ou prejuizt)*s yWificajos; irao ^ep^tidos ou suportados pelos socios, na
proporgao de suas rVspectivas quotas.
Paragrafo unico- Nos quatro meses seguintes ao termino do exerdcio social, os socios
deliberarao sobre as contas e dasignarao administradores, quando for o caso.
••• •••
DA DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA SOCIEDADE
CLAUSULA NONA - A sociedade nao se dissolvera por interdigao, falencia ou
inabilitagao de quaisquer sbeios, permitindo aos socios remanescentes, de comum
acordo, admitir novos socios para a continuidade da empresa.
CLAUSULA DECIMA - A sociedade nao se dissolvera pelo falecimento ou interdigao de
quaisquer de seus socios, devendo a mesma continuar suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes
ou dos socios remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com
base na situag§o patrimonial da sociedade, £ data da resolugSo, verificada em Balango
especialmente levantado.
Paragrafo primeiro - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relagSo a seus sbeios, incluindo na hipbtese da retirada
prevista na clausula dbcima primeira.
Parbgrafo segundo - Apurados os haveres, seu pagamento serb formalizado em (36)
trinta e seis prestagoes mensais e sucessivas, corrigidas anualmente pelo IGPM/FGV ou por outro indice que venha a substitui-lo.
.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O sbcio que desejar se retirar da Sociedade podera/
faze-lo desde que faga a comunicagao aos outros socios, por escrito, atraves da
Cartbrio de Registro de Titulos e Documentos, com antecedencia minima de 6d
(sessenta) dias.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A sociedade entrara em liquidagao nos casos previstos
em Lei, ou por consenso dos socios, que escolherao o liquidante e ao qual incumbira
todas as medidas necessarias ao cabal desempenho deste mister.
DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - 0 presente contrato, que obriga assim as partes como
os seus herdeiros ou sucessores a qualquer titulo, podera ser alterado, no todo ou em
parte, de comum acordo entre os socios, e nos termos da legislagao em vigor. Em caso
de dissolugao, o Patrimbnio Social Liquido sera dividido entre os socios, na ordem
direta das percentagens de quotas existentes.
DA CESSAO DE QUOTAS
CLAUSULA DECIMA QUARTA
As quotas sao indivisiveis em relagao a sociedade e nao poderao ser cedidas oii
transferidas a terceiros sem consentimento dos demais socios, aos quais fici
assegurado, em igualdade de condigoes e prego, o direito de transfetencia nara sua
aquisigao, se postas a venda, formalizando, se realizada a cesspo delas\a /itAragjlo
contratual pertinente.
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CLAUSULA DECIMA* QUISTA
Oslcasot. o^ssos serao considerados, regidos e
solucionados, de conformidade com a legislagao em vigor, no que Ihe for aplicavel,
ficando eleito o Foro da cidade de Sao Paulo - SP. Para todos os efeitos de execu^ao
ou inexecugao do presente contrato, com renuncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

"

DECLARAQAO
0 administrador bem como os socios quotistas declaram, sob as penas da lei, que nao
est3o impedidos de exercer a administra^So da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenagao criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena de
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar,
de prevaricate, peita ou suborno, concussao, peculate, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrencia, contra as relates de consume, fe publica, ou propriedade.

E por estarem os signatories do presente instrumento particular de ALTERACAO DE
CONTRATO SOCIAL, como outorgantes e reciprocamente outorgados, justos e
contratados, assinam-no para os devidos efeitos legais, em TR£s (3) vias de igual valor
e teor, nos termos da lei.
Sao Paulo (SP), 18 de setembro de 2019.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 12a ALTERA^AO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA: /
FAC ORGANIZA^AO SOCIAL DE LUTO LTDA
CNPJ: 59.031.500/0001-33
NIRE: 35215402749
EDSON PEREIRA JUNIOR, brasileiro, solteiro, natural de Limeira, Estado de Sao Paulo, empresario,
portador do RG 30.356.901-3-SSP-SP e do CPF 295.343.338-40, residente e domiciliado nesta cidade de
Limeira, Estado de Sao Paulo, sito a Via Ravenna, 104 - Resid. Vila San Marino, CEP 13.480-704;
PARAIBA 191 PARTICIPA^OES LTDA, com sede e foro na cidade de Limeira, Estado de Sao Paulo,
na Rua Ceara, 47, sala 22, Vila Cristovam, CEP: 13.480-565, inscrita no CNPJ/MF sob o no
31.229.937/0001-67 com o contrato social de constituit^ao devidamente arquivado na Junta Comercial do
Estado de Sao Paulo - JUCESP sob o NIRE n° 35231018893 em sessao do dia 15/08/2018, neste ato por
seu representante e administrador ANGELO GERALDO PEREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos
05/07/1958, empres&rio, residente e domiciliado em Limeira, Estado de Sao Paulo, na Via Mantova, 414,
Residencial Villaggio San Pietro, CEP: 13.482-432, portador da Cedula de Identidade RG no 11.789.1101, expedida pela Secretaria de Segurantja Publica de Sao Paulo, inscrito no CPF/MF no 849.308.028-49;
NATAL MANOEL THEREZA JUNIOR, brasileiro, maior, casado em comunhao parcial de bens,
empresario, natural de Limeira (SP), nascido em 23/02/1975, portador do RG n° 24.983.640-3 SSP-SP
expedido em 17/07/2013 e do CPF n° 192.179.328-76, residente e domiciliado na cidade de Limeira (SP),
a Rua Mario de Souza Queiroz n° 235 - Boa Vista, CEP 13.486-105;
Unices socios quotista da sociedade empresaria limitada denominada FAC ORGANIZA^AO SOCIAL
DE LUTO LTDA, gira na cidade de Campinas, Estado de Sao Paulo, sito a Avenida Doutor Arlindo
Joaquim Lemos, 1532 - Vila Lemos, inscrito no CNPJ sob n° 59.031.500/0001-33, Inscrifao Estadual
244.643.520.118, Inscri^ao Municipal 6608-7, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial
do Estado de Sao Paulo sob NIRE 35215402749 em sessao de 05 de novembro de 1998, e ultimo
arquivamento sob n° 20.644/19-0 resolvem de comum acordo proceder as seguintes altera^oes e dar nova
reda£ao ao referido contrato social pelas clausulas e conduces a saber:

E admitido na sociedade o seguinte socio:
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EDSONENA PARTICIPA<^OES LTDA, com sede na cidade de Limeira, Estado de Sao Paulo, na Rua
Ceara, 47, Sala 27, Vila Cristovam, CEP 13.480-565, inscrita no CNPJ n° 33.454.152/0001-13, com
contrato social de constitui^ao devidamente arquivado na Junta comercial do Estado de Sao Paulo JUCESP sob N1RE 35231476093 em sessao do dia 25/04/2019, neste ato por seu representante e
administrador NELSON PEREIRA NETO, brasileiro, casado sob regime de separaqao de bens na
vigencia da Lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial lavrada junto ao 1° Tabeliao de Notas
e Protesto de Letras e Titulos de Limeira/SP, aos 01/02/2012, no livro 755, pags. 123 a 125, devidamente
registrada sob n° 10.745 no Livro 3 - Registro Auxiliar do 1° Oficial de Registro de Imoveis de
Limeira/SP, nascido aos 21/01/1977, empresario, residente e domiciliado em Limeira, Estado de Sao
Paulo, na Via Ravenna, n° 104, Vila San Marino, CEP 13.480-704, portador da Cedula de Identidade RG
n° 30.356.900-1, expedida pela Secretaria de Seguranqa Publica de Sao Paulo, inscrito no CPF/MF n°
260.353.118-22;

II
Retira-se neste ato da sociedade o socio EDSON PEREIRA JUNIOR, que cede e transfere a totalidade
de suas quotas de capital, ou seja, 4.300 (quatro mil e trezentas) quotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais)
cada, totalizando R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil rea.s) para a sociedade empresaria
EDSONENA PARTICIPACOES LTDA, acima qualificada, transferindo assim integralmente a
totalidade de seus direitos e obrigaqoes a sociedade cessionaria ora admitida.

Ill
Em razao da retirada do socio EDSON PEREIRA JUNIOR, este da a sociedade e ao socio
remanescente plena, geral e irrevogavel quitaqao de todos os seus direitos e haveres, decorrentes de sua
saida do quadro societario, bem como, a sociedade e os socios remanescentes, dao ao socio retiiante,
plena, rasa geral e irrevogavel quitaqao de todas e quaisquer obrigaqdes, dividas, onus, encargos ou aqoes
relativas a sociedade, porventura existentes, desde a sua constituiqao, ate a presente data, em especial no
que se refere a eventuais debitos trabalhistas, previdenciarios, tributaries ou fiscais, bem como as aqoes
indenizatorias, ou de cobranqa existente ou futuras, promovidas por terceiros contra a sociedade e seus
socios, nada mais tendo a reclamar do socio retirante, a que titulo for.

IV
Em razao da retirada do socio acima mencionada, o capital social da sociedade ficara da seguinte fonna :
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CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL
O capital social que e de R$ 1.000.000,00 (Um milhao de reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas no
valor de R$ 100,00 (Cem reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, ficando
assim distribuidos, entre os socios da seguinte forma: (Art. 997 II), (Art. 1.055).
Socios
EDSONENA PARTICIPACOES LTDA
PARAIBA 191 PARTICIPACOES LTDA
Natal Manoel Thereza Junior
Total........

Quotas

% Partic.

Valores RS

4.300
4.400

43,00%
44,00%

430.000,00
440.000,00

1.300
10.000

13,00%
100,00%

130.000,00
1.000.000,00

Paragrafo Unico - A responsabilidade dos socios e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integraliza^ao do capital social, conforme Art. 1.052 da Lei 10.406/2.002.

V
A sociedade a partir dessa data sera administrada pelo administrador nomeado HERCULES MARIANO
PEREIRA, brasileiro, solteiro, empresario, natural de Limeira (SP), portador da Cedula de Identidade
32.571.840-4 SSP/SP e do CPF 220.416.328-79, residente e domiciliado a Rua Leclerc n° 16 - Jd
Monsenor Rossi, na idade de Limeira (SP), CEP 13.484-221 e o segundo administrador nomeado
EDSON PEREIRA JUNIOR, brasileiro, casado em regime de separai^ao de bens, natural de Limeira,
Estado de Sao Paulo, empresario, portador do RG 30.356.901-3-SSP-SP e do CPF 295.343.338-40,
residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, Estado de Sao Paulo, sito a Via Ravenna, 104 - Resid.
Vila San Marino, CEP 13.480-704;
Apos as altera^oes acima, resolvem os socios consolidarem o contrato social, que doravante passara a
vigorar com a seguinte rpdafao:

CONSOUD

AO DO CONTRATO SOCIAL

\,

FAC ORGANIZ^CAO SOCIAL DE LUTO LTDA
CNPJ: 59.031.500/0001-33
\ \ NIKE: 35215402749
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EDSONENA PARTICIPACOES LTDA, com sede na cidade de Limeira, Estado de Sao Paulo, na Rua
Ceara, 47, Sala 27, Vila Cristovam, CEP 13.480-565, inscrita no CNPJ n° 33.454.152/0001-13, com
contrato social de constitui<?ao devidamente arquivado na Junta comercial do Estado de Sao Paulo JUCESP sob NIRE 35231476093 em sessao do dia 25/04/2019, neste ato por seu representante e
administrador NELSON PEREIRA NETO, brasileiro, casado sob regime de separa9ao de bens na
vigencia da Lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial lavrada junto ao 1° Tabeliao de Notas
e Protesto de Letras e Titulos de Limeira/SP, aos 01/02/2012, no livro 755, pags. 123 a 125, devidamente
registrada sob n° 10.745 no Livro 3 - Registro Auxiliar do 1° Oficial de Registro de Imoveis de
Limeira/SP, nascido aos 21/01/1977, empresario, residente e domiciliado em Limeira, Estado de Sao
Paulo, na Via Ravenna, n° 104, Vila San Marino, CEP 13.480-704, portador da Cedula de Identidade RG
n° 30.356.900-1, expedida pela Secretaria de Seguran9a Publica de Sao Paulo, inscrito no CPF/MF n°
260.353.118-22;
PARAIBA 191 PARTICIPACOES LTDA, com sede e foro na cidade de Limeira, Estado de Sao Paulo,
na Rua Ceara, 47, sala 22, Vila Cristovam, CEP: 13.480-565, inscrita no CNPJ/MF sob o no
31.229.937/0001-67 com o contrato social de constitute devidamente arquivado na Junta Comercial do
Estado de Sao Paulo - JUCESP sob o NIRE n° 35231018893 em sessao do dia 15/08/2018, neste ato por
seu representante e administrador ANGELO GERALDO PEREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos
05/07/1958, empresario, residente e domiciliado em Limeira, Estado de SSo Paulo, na Via Mantova, 414,
Residencial Villaggio San Pietro, CEP: 13.482-432, portador da Cedula de Identidade RG no 11.789.1101, expedida pela Secretaria de Seguran9a Publica de Sao Paulo, inscrito no CPF/MF no 849.308.028-49;
NATAL MANOEL THEREZA JUNIOR, brasileiro, maior, casado em comunhao parcial de bens,
empresario, natural de Limeira (SP), nascido em 23/02/1975, portador do RG n° 24.983.640-3 SSP-SP
expedido em 17/07/2013 e do CPF n° 192.179.328-76, residente e domiciliado na cidade de Limeira (SP),
a Rua Mario de Souza Queiroz n° 235 - Boa Vista, CEP 13.486-105;
Unicos socios quotista da sociedade empresaria limitada denominada FAC ORGANIZAQAO SOCIAL
DE LUTO LTDA, gira na cidade de Campinas, Estado de Sao Paulo, sito a Avenida Doutor Arlindo
Joaquim Lemos, 1532 - Vila Lemos, inscrito no CNPJ sob n° 59.031.500/0001-33, Inscrto Estadual
244.643.520.118, Inscrto Municipal 6608-7, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial
do Estado de Sao Paulo sob NIRE 35215402749 em sessao de 05 de novembro de 1998, e ultimo
arquivamento registrado sob n° 20644/19-0 em 22/01/2019, resolvem consolidar e dar nova reda9§o ao
referido contrato social pelas clausulas e condi96es a saber:
CLAUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINA^AO E^ENDERE^OS E FILIAIS

PttTURAIS DE UMEIRA- ESY SAO
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I- A sociedade gira sob a Razao Social de FAC ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO LTDA;
II - A sociedade tem sua sede a Avenida Doutor Arlindo Joaquim Leinos, 1532 - Vila Lemos na cidade
de Campinas (SP) CEP 13.100-451;
III - A sociedade possui uma filial sito a Avenida Suaguna, 594 - Vila Aeroporto na cidade de Campinas
(SP), CEP 13.054-105 sem capital social destacado, inscrita no NIRE 35.904.974.919 e CNPJ
59.031.500/0003-03;
IV - A sociedade possui uma filial sito a Rua Edson Luiz Rigonatto n° 765 - Jardim Maracana - na cidade
de Campinas (SP) CEP 13.058-344, inscrita no NIRE 35.905.040.928 e CNPJ 59.031.500/0004-86,
podendo abrir e manter filiais, escritorios ou sucursais em qualquer parte do territorio nacional ou no
exterior e desde que agregados a matriz, contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ATIVIDADE
A sociedade tem como ramo de atividade:
Comercio de Pianos de Assistencia Funerarias
A atividade podera ser ampliada, reduzida, ou modificada, mediante alteragao contratual. (Art. 997 II).

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURA^AO
O prazo e a duraipao da sociedade e por tempo indeterminado, tendo seu im'cio a partir de 05/11/1998.
(Art.997 II).

CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL
O capital social que e de R$ 1.000.000,00 (Um milhao de reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas no
valor de R$ 100,00 (Cem reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pals, ficando
assim distribuidos, entre os socios da seguinte forma: (Art. 997 II), (Art. 1.055).
S6cios
EDSONENA PARTICIPAQOES LTDA
PARAIBA 191 PARTICIPACOES LTDA

Quotas

% Partic.

4.300
4.400

A3,00%
<4,00%

Valores RS
430.000,00
440.000,0
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Natal Manoel Thereza Junior
Total.........

13,00%

1.300
10.000

130.000,00
1.000.000,00

100,00%

Paragrafo Unico - A responsabilidade dos socios e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integraliza9ao do capital social, conforme Art. 1.052 da Lei 10.406/2.002.

CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAQAC)
A administra^ao da sociedade sera exercida em conjunto ou isoladamente, pelos administrador nomeado
HERCULES MARIANO PEREIRA, brasileiro, solteiro, empresaric, natural de Limeira (SP), portador
da Cedula de Identidade 32.571.840-4 SSP/SP e do CPF 220.416.328-79, residente e domiciliado a Rua
Leclerc n° 16 -Jd Monsenor Rossi, na idade de Limeira (SP), CEP 13.484-221 e o segundo administrador
nomeado EDSON PEREIRA JUNIOR, brasileiro, casado em regime de separate de bens, natural de
Limeira, Estado de Sao Paulo, empresario, portador do RG 30.356.901-3-SSP-SP e do CPF 295.343.33840, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, Estado de Sao Paulo, sito a Via Ravenna, 104 Resid. Vila San Marino, CEP 13.480-704, que se incumbirao de todas as operafoes e representarao a
sociedade ativa e passiva, judicial e extra judicialmente, cabendo a responsabilidade e a representafao
ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objetivo social, ficando vedado o uso da denominafao social em negocios estranhos aos fins sociais. (Art.
997 VI), (Art. 1.015). As procura^oes que vierem a ser outorgadas pela sociedade deverao, especificar os
poderes conferidos e, com exce9ao daquelas para fins judiciais conterao prazo de validade limitada e
deverao, obrigatoriamente, serem assinadas conjuntamente por 2 (dois) socios, ou entao por 1 (um) socio
e 1 (um) administrador conjuntamente.
Paragrafo unico - nos termos do Art. 1.061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a altera^ao deste contrato
para a nomea9ao de administradores nao integrante do quadro societario, desde que aprovado por 2/3
(dois ter90s), ou mais, dos socios quotistas.

CLAUSULA SEXTA - DO PRO-LABORE
No que se refere a retirada, os socios, terao direito a uma retirada mensal a titulo de Pro - Lahore, cujo
valor sera fixado period!camente, obedecendo aos limites estabelecidos pela legisla9§o do Imposto de
Renda. Os socios terao ainda participa9ao no resultado, apuraao anualmente, e distribuido na
porcentagem de cada um no capital social.

CLAUSULA SETIMA - DO EXERCICIO SOCIAL
O exercicio social coincidira com o ano calendario, terminado em trinta e um de dezembro de cada ano,
quando serao procedidos O/levantamento do balan90 geral e a apura9ao de res^ltados.
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com as disposi?6es legais pertinentes, e os lucres e ou prejui'zos serao apurados entre os socios, na
propor9§o de suas quotas do capital social, (Art. 1.065), (Art. 997 VII).

CLAUSULA OITAVA - DA RETIRADA E FALECIMENTO
A retirada de qualquer dos socios, nao acarretara na dissolutpao da rociedade, que prosseguira com os
socios remanescentes e outro que sera admitido. Porem na hipotese de falecimento, os herdeiros do
falecido exercerao o direito as suas quotas, entretanto nao havendo interesse destes em participar da
sociedade, os socios em questao deverao ser pagos na seguinte projjo^ao: 20% (vinte por cento) em
moeda corrente nacional no prazo de 30 (trinta) dias apos a manifesta;ao da inten^ao dos herdeiros, e os
restantes 80% (oitenta por cento) em 18 (dezoito) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 60
(sessenta) dias apos a efetivagao da assinalada manifesta9ao.

CLAUSULA NONA - DA TRANSFERENCIA E CESSAO DAS QUOTAS
As quotas sao indivisi'veis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
demais socios, a quem fica assegurado em iguaidade de condi9des e pre90 o direito de preferencia para a
sua aquisi9ao. (Art. 1.056 e 1.057).
,
Paragrafo Primeiro - Os socios que representam a maioria do capital social, poderao promover a
altera9ao do contrato social, independentemente do consentimento expresso ou tacito, por parte dos
demais socios, especialmente no que tange a exclusao de socio que passe a colocar em risco a
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegavel gravidade (Ait. 1.030 e Art. 1.085).
Paragrafo Segundo - A exclusao somente podera ser determinada em reuniao especialmente convocada
para este fim, ciente o acusado em tempo habil para permitir seu comparecimento e o exerdcio do direito
de defesa.
Paragrafo Terceiro - Sera tambem de pleno direito excluido da sociedade o socio declarado falido, ou
aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor parlicular do socio.

DAS DELIBERAQOES SOCIAIS
CLAUSULA DECIMA
A retirada, exclusao ou morte do socio, nao o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obriga9oes sociais anteriores, ate dois anos averbada a resolu9§o da sociedade. {Art. 1.032).

CLAUSULA ONZE
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A regencia supletiva da sociedade limitada dar-se-a pelas normas regimentais da Sociedade Anonima, Lei
6.404/76.

CLAUSULA DOZE
As deliberafoes dos socios sempre que for necessario, serao feitas atraves de reuniao, mediante
convoca^ao do socio majoritario, ou pelos socios minoritarios cujas quotas formem pelo menos 1/5 (um
quinto) do capital social, e suas resolugoes ou decisoes constarao no livro “Atas de Reunioes da
Diretoria”. Para delibera^ao valida sera necessaria a presen9a da maioria societaria e o “Quorum” para
decisao sera a maioria simples. No caso de empate, o socio majoritario tera o direito do segundo voto de
desempate (Art. 1072).
Paragrafo Unico - A reuniao torna-se dispensavel quando todos os socios decidirem, por escrito, sobre a
materia que seria objeto dela.

CLAUSULA TREZE - DAS OBRIGA^OES SOCIAIS
Segundo remissao determinada pelo Art. 1.054 da Lei 10.406/2002 ao Art. 997 da mesma legislafao, fica
expresso que os socios nao respondem subsidiariamente pelas obriga9oes sociais.

CLAUSULA QUATORZE - DA EXTINCAO
A sociedade somente podera ser extinta pelo consenso unanime dos socios. (Art. 1.087)
Paragrafo Unico - Em caso de extin9ao da sociedade, sera apurado o balan90 e os bens direitos, e
obriga9oes serao atribuidos na propor9ao da participa9ao dos socios no capital.

CLAUSULA QUINZE - DO EORO
Fica eleito o foro de Limeira-SP, para dirimir quaisquer 39005 fundadas no presente contrato.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA DECLARACAO CRIMINAL
Os socios declaram, sob penas da lei, de que nao estao impedidos de exercer a administra9ao da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condena9ao criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos piiblicos; ou por crime falimentar, de
prevarica9ao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a econorbia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra tu; rela9qes de consume, fe publica,
ou a propriedade (Art. 1.011).
8
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E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em tres vias de
igual teor e data, na presen9a de duas testemunhas, para que se produzam os efeitos legais.
9.

Campinas, 30 de agosti

SOCIOS

PARANA 191 PARTIOPAcOES LIDA
Renresentada por Angelo Geraldo Pereira

EDSONENA PARTICIPACOES L I DA
Representadapor Nelson Pereira Neto
v.

NATAimANOEl\THERE; A

socio demRsionario
keg

r-rva. c.£|

U-M Ml t,k - SS»1

E.

iNlOR
NOMEA DO:

ADMINISTRADO

!R£C.

fj

1

v
JUNIOR

BSON

HE tCLILESfMARIANO PEREIRA

TESTEMUNHAS

/% Kiu tU

/
D
MAUREN SIMONE DOS SANTOS
RG2Z595.178-6 SSP-SP

ALEXANDRE JORDAO
RG >6.587.607-2 SSP-SP
SECBHTARIA Of OESfNWOLViMCNTO
ECON6M1CO - JUCtSP

G1
ITARIA SERAL

SSi'^S ;1

^esiseJ

sT

1

in

0 5. 12. 2013
&

i'^c-RioS^

DE REG. CIVIL DAS PESSOAS
S DE Ur^EhlA - E8T SAO PAULO
FR^ICiSCO a^RELLI - Offcwsl

AUTENmieAf.

m

vTCESp

^

AU0528A#&'4f1109

SP

13 MAR 20Z0
' auTenticaOAo

fWfctoSww'l
coffl»a!a • ;
Autenfjcsjy.
JRS 3,72 ;

A prosente cdpia reprografica confero
com o original a mbn aprt-sentado

(Jlcytx/ro (yoi/ (/’ (m/eira

Jo*° f^t‘“ B*r*l

RuiBoaMo>k.t7i C«tto-CesIMO-ttS-LmnfSC-Fengs:|ll)]49'2B3f344M2Zl-Fti (19) JiSHl

Reconhefo por stselhitiCJ (doc c/vr eco») J fir« isdicadi d?
EBSOH PEREIRA JUNIOR
que coofcre t/ a padrio reg. fiesta servestu. in fd.
Liieira, Ct ie oatabro de iM. Ea iest^
da^erd^de.

80

86BR

U ,1

Cl

Escreveate

Eaol.: R$ i,62 TAKAS: Rt 3,31 Total; *1 ?,A3
OFICIAL Dt: REG. CI'/W'NS PESSO^? wan IRAJS
E D€ IMTERD!?OES E TUTELAS DE UMEIRA- SP
GABRIELE ROCINHOU MACEDO

ESCREVENTE

PtP^S

i

JoAo Francisco Barol

•
■"

Uie/i-Hh'o (vtn/ (/• ./i/netni
Or«cial Ti^jlar
=.*
»76 ■
etc W,:!! -irw. .■ SC • F«l (!9) MM-26231• Fu (V,

P.

Reccfikeco per sneltunca (doc c/vr ecoa) as firaas iaditadis de
HEISOM PiREIRA N£T8. EISON PEREIRA JBdIW
sue coaterea c/ o padrao rea. aesta serveatw. B«b td.
Liaeira, M de outubre de 201?.
vVWjade.
&AIRIEC1 KOCIHfill
Eaol.: Rt 11,2* TAKAS: Rt ?,62 MalV Rt 18,86

q\mU dRS

m

■:

a

|{|^n81(Escr«vtate)^

OFIQALJjC REG. CIVIL C-AS PEC50A8 .-WUF »
9 »J
E DEINTEROI^OES E TuTEL/ : UE UMcIRA VaR-^K |
GABRIELE ROONI lOLI MACEDO
ESCRE'.'ENIE

If

'Z

I

mm

1

ffiPfS
7:

auos:

M10

y

j0

DE REG. CIVIL DAS PESSOAS )
« DE UMEIRA - ESI SAG PAULC '
JOAO Francisco barelli - oficiai i
VMo Sail'-’

13 MAR 2M
o

consotoAutoMics.-3.72

Apraaanla odpta r^xocrAfica confero
com o original a mim apresentado

P8.SSC

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUICAO DE
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPEGFICO - SPE

Pelo presente Instrumento Particular:

a)

FAC ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO LTDA.; inscrita no CNPJ sob n? 59.031.500/0001-33,
com sede na Avenida Doutor Arlindo Joaquim Lemos, 1.532, Vila Lemos, Campinas - SP, por
seu representante legal abaixo assinado, o Sr. Hercules Mariano Pereira, portador da
Cedula de identidade RG n^ 32.571.840-4 e inscrito no CPF sob O n° 220.416.328-79,
doravante denominada "FAC";

b)

MEMORIAL - GESTORA DE NECROPOLES LIDA., inscrita no CNPJ sob n^ 10.618.796/000102, com sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, n? 1041, 1^ Andar, Cj. 11, Bela Vista, Sao
Paulo - SP, por seu representante legal abaixo assinado, o Sr. Jose Salomon Altstut,
portador da Cedula de Identidade para estrangeiro RNE n^ W 682235-0 SE/DPMAF 25-0787 e inscrito no CPF sob o n° 040.646.668-87, doravante denominada "MEMORIAL";

Individualmente denominadas "PARTE" e, em conjunto, simplesmente "PARTES";

CONSIDERANDO QUE:

I.

As PARTES decidiram participar de forma conjunta, por meio de CONSORCIO, da

Concorrencia n.^ 01/2019 (Processo Administrative n.2 2019.00000419-6), promovida pela SETEC
- Services Tecnicos Gerais, cujo objeto a outorga de Concessao Comum para presta^ao dos
services publicos de crema^ao de corpos cadavericos humanos do Municipio de Campinas/SP,
contemplando reforma, amplia^ao, operagao, manutengao e exploragao do sistema existente,
conforme o edital e seus anexos, doravante "Projeto";

PARTES tern pleno conhecimento e aceitam, de forma irrestrita e irretratavel, todas as

K0 ^
b.K

estabelecidas no Edital da Concorrencia n.^ 01/2019;

RESOL
|

^ firmar o presente Instrumento Particular de Constitui^ao de Sociedade de Proposito

x (V.

^^^p^jji^^SPE ("Compromisso"), que se regera pelas clausulase conduces a seguir descritas:

V \ \
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1.

DO OBJETO DO COMPROMISSO E DA FUTURA SPE

1.1.

O objeto do presente Compromisso e estabelecer a participagao conjunta de MEMORIAL

e FAC na Concorrencia em e pig rate, por meio de CONSORCIO, sendo que as PARTES cabera (i) o
desenvolvimento e a apresentagao da garantia de proposta, documentos de habilitagao e
proposta comercial ("Proposta") exigidos no certame, bem como, caso o CONSORCIO sagre-se
vencedor da Licitagao, (ii) constituir e registrar; de acordo com as leis brasileiras e com o Edital da
Concorrencia; Sociedade de Proposito Especifico - SPE, com sede e administrapao no pais, no
Municipio de Campinas, para fins de executar o objeto do future Contrato de Concessao a ser
celebrado com a SETEC (doravante denominado "Cliente"), devendo a propor^ao de participa^ao
de cada PARTE na SPE ser a mesma da prevista neste Compromisso, conforme descrito na
subclausula 6.1, abaixo.

1.2.

O Compromisso e constituido sob a egide das disposipoes especificas contidas no Edital,

inclusive quanto a subscribe e integralizagao do capital social da futura SPE.

1.3.

Fica desde ja estabelecido o compromisso de a futura SPE de obedecer aos padroes de

governan^a corporativa e de adotar contabilidade e demonstrates financeiras padronizadas, de
acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei Federal n.2 6.404/76, nas
normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e nas interpretagoes,
orientates e pronunciamentos do Comite de Pronunciamentos Contabeis estrutura administrative, contabil e fiscal especifica.

T'possuindo

I

2.

OBJETIVO DO CONS6RCIO

2.1.

Conforme mencionado na Clausula 1, acima, o CONSORCIO tern como objetivo a

cq^e^cao de esforcos das PARTES para o fim especifico de participacao na Concorrencia n.^
a consequente apresentato de Proposta junto a SETEC-Services Tecnicos Gerais.

P
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Para^Q£§j2 efeito, as PARTES concordam, por meio deste Compromisso, em manter sigilo e
c^qriciaIroa^fe e exclusiva cooperate para a preparagao de toda a documentato exigida, de
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as disposites previstas no Edital.
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DA DENOMINACAO, DA SEDE E DO PRAZO DO CONSORCIO
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3.1.

0 presente CONSORCIO tern a denominate) de CONSORCIO MEMORIAL-BOM PASTOR e

sera no presente instrumento doravante simplesmente denominado CONSORCIO, e tera sede na
Avenida Doutor Arlindo Joaquim Lemos, 1.532, Vila Lemos, Campinas - SP.

3.2.

O CONSORCIO vigera durante todo o procedimento licitatorio, ate a efetiva constitui^ao e

operacionalizato da SPE, e/ou ate a assinatura do Contrato de Concessao pela Licitante
Vencedora.

4.

DA DENOMINACAO, DA SEDE E DA ORGANIZACAO DA FUTURA SPE

4.1.

Nos termos da subclausula 1.1, do presente Compromisso, as PARTES acordam,

expressamente, que caso o CONSORCIO seja o vencedor da Licitato, estas constituirao a futura
SPE, que sera responsavel pela execugao dos SERVINGS observando rigorosamente os termos e
condigoes do EDITAL da Concorrencia n^ 01/2019 e de seus anexos.

4.2.

As PARTES elaborarao, em caso de adjudicagao do objeto licitado em favor do CONSORCIO,

um manual de diretrizes que especificara as normas operacionais da futura SPE, bem como
regulara as suas atividades, de forma a viabilizar a consecugao de seus objetivos.

4.3.

A forma de deliberagao sobre assuntos de interesse da SPE igualmente sera definida no

manual anteriormente mencionado.

/

/
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5.

DA LIDERANCA DO CONS6RCIO

5.1.

Observado o Item 8.4, subitem (iv) do Edital, a lideranga e gerenciamento do CONSORCIO

ser ^^alizados pela FAC (doravante denominada "Elder"), a qual sera responsavel pela
^V\^^^^g§0 ^as PARTES perante o Cliente ou seus prepostos, em todos os quesitos tecnicos,
ancei^s^omerciais e administrativos, podendo a Eider, inclusive, representar as PARTES ativa
%
va
e, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos relatives a Licitagao, tendo plenos
j

6c,v»

'«b^ene^^ra'^sumir obrigagoes, compromissos e receber instrugoes em nome do CONSORCIO.
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A MEMORIAL confere a Eider, por meio deste Compromisso, poderes expresses,

irretrataveis e irrevogaveis para concordar com condigoes, transigir, recorrer e desistir de recurso,
compromissar-se, assinar quaisquer papeis, documentos e instrumentos relacionados com o
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objeto da Concorrencia n.9 01/2019, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos
os atos relatives a LICITA^AO, podendo assumir obrigagoes em nome do CONSORCIO.

6.

DA PARTICIPACAO

6.1.

A participagao de cada PARTE na execugao do Projeto observara a seguinte propor^ao:

6.2.

FAC

50 % (cinquenta por cento)

MEMORIAL

50 % (cinquenta por cento)

As PARTES dar-se-ao mutua e reciproca colaboragao profissional e tecnica para a boa

execu^ao dos trabalhos, visando a integragao, harmonia e uniformiza^ao dos respectivos services
e o perfeito cumprimento das obrigagoes previstas no Edital da Concorrencia n.9 01/2019.

6.3.

A propor^ao de participagao ora estabelecida se aplica as receitas, custos e despesas

comuns, lucres e prejuizos, garantias, contra garantias e garantias cruzadas, aportes e
investimentos, inerentes a execu^ao de seu objeto, assim como aos direitos, obriga^oes e
responsabilidade, enfim, em todas as atuagoes e repercussoes decorrentes do ora acordado entre
as PARTES. Caso qualquer das PARTES efetue uma despesa comum sem autorizagao previa das
outras, ela arcara individualmente com tal despesa, sem direito a reembolso.

7.

DAS RESPOIMSABILIDADES

7.1.

As PARTES declaram expressamente que:

Serao solidariamente responsaveis entre si pelos atos praticados pelo CONSORCIO

gfitilis'
s. PAULO 1 3
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em rela^ao a Concorrencia n.9 01/2019, nos termos da Lei n9 8.666/93, no tocante
ao objeto da licitagao, cobrindo integralmente todas as obrigagoes assumidas na

i£l proposta;

\

AUTENTICA; MMitenub)esta Assumem, solidaria e integralmente, todas as obrigagoes contidas na Proposta
rciii'oiine o original

saoMMJitNiiaoloE apresentadas pelo CONSORCIO, durante a fase de Licitagao e ate a constitui$ao da
SPE e assinatura do contrato e, no caso de o CONSORCIO nao ter sido vencedor, pelo
prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato;
c)

O CONSORCIO nao tera sua composigao ou coqstituigao alterada, ou sob qualquer
forma modificada, ate a constituigao da SPE;
A
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O CONSORCIO nao se constitui, nem se constituira em pessoa juridica distinta da de

d)

seus membros;
e)

Nao

participarao

de outro

consorcio e/ou

nao

oferecerao

documentagao

isoladamente na Concorrencia n.9 01/2019; e
f)

Estao cientes

de que a desqualificagao de

qualquer

PARTE

acarretara

a

desqualificagao do CONSORCIO; e que a qualificagao isolada de empresa integrante
do CONSORCIO nao a qualificara como proponente individual.

8.

COMUNICACAO

8.1.

Todas as comunicapoes a serem trocadas entre as PARTES deverao ser enviadas por correio

e/ou e-mail, nos enderepos descritos no preambulo deste Instrumento e aos seguintes
representantes:

FAC - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO LTDA.
Nome: Angelo Geraldo Pereira
E-mail: angelobompastor@gmail.com
Telefone: (19)2113-1777

MEMORIAL-GESTORA DE NECROPOLES LTDA.
Nome: Evans Edelstein
E-mail: evans@grupoaltstut.com
Telefone: (13) 3226-4900

9.

RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

9.1.

Toda e qualquer controversia oriunda deste Compromisso, ou em conexao com ele, sera
meio de arbitragem, a ser conduzida conforme a presente

MIRELIE SANTOS

s. RADIO

STJla. r^—1

1 3 MM).

is
ser^ conduzida conforme as regras do Centro de Arbitragem e Mediapao da

u

m

ontoi e o olig'><la,

1U at^^^mdrcio Brasil-Canada.

ly&lODtAUlENUCIDADE

9.3.
,

O tribunal arbitral sera composto por 3 (tres) arhrtros, escolhidos conforme as regras

wMM mencionadas na subclausula 9.2, acima.

a mf
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9.4.

A Lei regente deste Compromisso e a brasileira.

9.5.

0 tribunal arbitral sera conduzido em portugues, e tera assento na Cidade de Sao Paulo/SP.

9.6.

Case qualquer disputa entre as PARTES nao possa, por motive de lei, ser resolvida por

arbitragem, sera a controversia submetida ao foro da Comarca de Cubatao, com exclusao de
qualquer outro.

E, por estarem justas e acordadas, assinam as PARTES o presente Compromisso em 03 (tres) vias
de igual teor e forma, na presen^a de dua\testemunhas abaixo assinadas.

fl AUilUQT^

Sao Paulo, 04VJe mar^o de 2020.
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MIRELLE SANTOS MATOS - ESCREVENTE

S. FAULQ 1 3

Im®

am

AO: Aulentico esla
T
JLrojj'rdtici, conlorme o original
Batfresentado, do que dou 16.
S'MENTE COM SELODE AU1ENTICIDADE

o

S
3

. \
FAC OR^ANfZACAdSOCIAL DE LUTO LTDA.
Hercules Mariano Pereira

o

if
i

MEMORIAL - GESTORA DxE NECROPOLES LTDA.
Jose Salomon Altstut

Testemunhas:

Nome:

RG.: ^5. -I

Nom

*<*■" ' C!

CPF/MF.: $iq-QQ*/ 1515-03

b-/cmT>o

RG.:
CPF/MF.:

CS'

6/6

f

jW»

i i'( mi u

a

11 i >i KAllVAOCrUK,ASH

MIN.I-.I I Hl'l >
’ 1)1 I-AKIA.M
:< AKII IK

>/\S I II ».M>! S

lily-

r 7M

—*

UQ

HERCuXES MARIANO PEREIRA

doc. tttNiwa 7 om imho* if

32571040

S3P

220.416.328-79
— l«JA0*O

ANGELO GBRALDO
MORGANA APARXCIOA MALE
TO DE PAULA PEREIRA

eanarinn
W H041TJO

00*:il>1484(>0

25/08/2012
Bib
ii!:1'

m.

Rocnio* Mffc, FnaraAMil ,U«io

nim»rnrrHA,NiM<i

I

^

MINAS GERAIS

23275161860
MG5185 3«cz

m '^mcc

