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CONCORRENCIA N° 01/2019
OBJETO: Concessao comum para prestagao dos servi?os publicos de cremagao
de corpos cadavSricos humanos do Municipio de Campinas/SP, contemplando
reforma, ampliai^o, operapao, manutenpao e explorapao do sistema existente,
conforme o edital e anexos.
CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR
Consorciadas
MEMORIAL - GESTORA DE NECR6POLES LIDA.
CNPJ/MF 10.618.796/0001-02
FAC ORGANIZAQAO SOCIAL DE LUTO LTDA.
CNPJ/MF 59.031.500/0001-33
ENVELOPE 01 - GARANTIA DE PROPOSTA
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CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR

GARANTIA DE PROPOSTA
(Envelope 01)
SETEC - Services Tecnicos Gerais
Concorrencia n° 01/2019 (Processo Administrative SEI n° 2019.00000419-6)
Objeto: Concessao comum para prestagao dos servigos publicos de cremagao de
corpos cadavericos humanos do Municipio de Campinas/SP, contemplando reforma,
ampliagao, operagao, manutengao e exploragao do sistema existente, conforme o edital
e anexos.
\

CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR
Consorciadas
MEMORIAL - GESTORA DE NECROPOLES LIDA.
CNPJ/MF 10.618.796/0001-02
FAC ORGANIZAQAO SOCIAL DE LUTO LTDA.
CNPJ/MF 59.031.500/0001-33

CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR
TERMO DE ABERTURA DO ENVELOPE 1
DOCUMENTOS DE GARANTIA DE PROPOSTA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2019

Inicia-se nesta pagina a documentagao referente ao ENVELOPE N° 1 - GARANTIA DE
PROPOSTA, encaminhada pela Proponente CONSORCIO MEMORIAL BOM
PASTOR.
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SEQURO GARANTTA - SETOR PUBUCO
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89824438

65 8982443-8 -

SEGURADO : SETEC SERV TECNIC0S GERAIS
PONTE PRETA - CAMPINAS/SP CEP: 13041-900

ENDEREQO : PC V0LUNTARI0S DE 32 S/N, S/N
CNPJ/CPF

: 49.413.800/0001-23

TOMADOR
ENDEREQO

: MEMORIAL GESTORA DE NECROPOLES
: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 1041

CNPJ/CPF

: 10.618.796/0001-02

BELA VISTA - SAO PAULO/SP CEP: 01317-001

CORRETOR : ALERTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SUSEP: A5237J

SUSEP OFICIAL 10.0091936

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, atraves desta apolice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrument)

ao

SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas pelo TOMADOR ate o valor abaixo descrito."

descriqAo da garantia
(Modafclade, valor • prazo prevMos no contrato)

ModaHdade

Umlte

CONCORRENCIA / LICITANTE

de

Vlgdnda

R$ 124.761,69

7

Infck)

T&mlno

15/03/2020

21/09/2020

z

OBJETO DO SEGURO
PARTICIPAQAO NO EDITAL DE CONCORRENCIA Na.

1/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI

Ne.

2019.00000419-16

Condigoes PARTICULARES (Atendimento ao Anexo IV.3 do Edital)
Objeto do Seguro: garantir a indenizagao ao Segurado, no montante

de

quaisquer de suas obrigagoes decorrentes da Lei ou do E dital,

incluindo,

R$

124.761,69

no

caso

de Tomadora descumprir

mas nao se limitando, ao caso de vir a ser
convocada, na condigao de LICITANTE, para assinar o CONTRATO e nao o fizer no prazo estabelecido na Concorrencia
n°. 01/20
19
Internacional
ou conforme as condigoes por ela ofertadas, ou, ainda, no caso de a Tomadora desistir da L
ICITAQAO

disciplinada na Concorrencia ne. 01/2019, nos termos do EDITAL e seus ANEXOS, ou ainda,

no caso de aplicagao

de multas pelo PODER CONCEDENTE no ambito da LICITAQAO.
Instrumento: Apolice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e autorizada a operar pela Superintendencia
de Seguros
Privados
SUSEP, Observando
os
t
ermos
dos
atos normativos da SUSEP e as condigoes
estQhelecidas no EDITAL
Valor da
G arantia: R$
124.761,69 (cento e vinte e quatro mil setecentos e sessenta e
u.
reais e sessenta e nove centavos)
A Modalidade e a Importancia Segurada acima, dispostas na Descrigao da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS
descritas abaixo.
Limite maximo de indenizagao para a cobertura de CONCORRENCIA / LICITANTE: ate 100% do valor da Descrigao da Garantia.
E'

aso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Maximo de Indenizagao nao ultrapassara o Limite Maximo de

Gaiantia. O excesso nao estara garantido por este seguro.

Condigao Especial:
Este contrato de seguro garante a indenizagao, ate o valor da garantia fixado na apolice, pelos prejuizos decorrentes da recusa do
tomador adjudicatario em assinar o contrato principal nas condigoes propostas no edital de licitagao, dentro do prazo estabelecido.
Ratificam-se integralmente as disposigoes das condigdes gerais que nao tenham sido alteradas pelas condigoes eboeciais e/ou
condigoes particulares especificadas na apolice.
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\

V

SAG PAULO, 12 DE MARCO DE 2020
DocumenLo eletrflnico asBinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001. que insLifuiu a infra-estrutura de
Chaves Piiblicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurldica
de documentos era forma eletrdnica, das aplicacdes de suporte e das aplicacOes habilitadas que utilizem
certificadoe digitais, bera corao a realizacdo de transapdes eletrfinicas seguras.
Signatories autorizadcs:

Marcelo Pican?o - N° de S6rie do Certificado: 601fffeed534d7fb Data e Hora: 12/03/2020 19:10

Marcelo Picanijo
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Marcos Lou?ao - N° de S6rie do Certificado: 7ee4fd5ab1045ab9 Data e Hora: 12/03/2020 19:10
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SEGURADO : SETEC SERV TECNIC0S GERAIS
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: 49.413.800/0001-23
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TOMADOR

MEMORIAL GESTORA DE NECROPOLES
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Constituem parte integrante da presente apolice, as condigoes gerais, condigoes especiais e o demonstrativo do Premio. A Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apdlice emitida com base nas informagoes
constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte
integrante do presente contrato.
A presente apolice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos orgaos reguladores e limite de retengao da
Seguradora.
A

-esente apolice nao assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplencia do Tomador perante a seguradora, em decorrencia de sinistra pago ou premio do seguro pendente, podera resultar
em registro nos orgaos de protegao ao credito.
S"SEP - Superintendencia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagao, normatizagao e controle dos
r,

ados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalizagao, resseguro e corretagem de seguros.

Numero de telefone gratuito de atendimento ao publico da SUSEP: 0800 021 8484
Codigo de registro desta seguradora junto a SUSEP e 05886.
Apos sete dias uteis da emissao deste documento, podera ser verificado, sob o n8 058862020002207750015992000000 se esta foi
corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.
As condigoes contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto a SUSEP poderao ser consultadas no
enderego eletronico www.susep.gov.br, de acordo com o numero de processo constante da apolice/proposta.
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletronica, podem ser verificados no site da Porto Seguro w " portoseguro.com.br/segurogarantia.
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SEGURO QARANT1A - SETOR PUBUCO
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PONTE PRETA - CAMPINAS/SP CEP: 13041-900

TOMADOR
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CNPJ/CPF

: 10.618.796/0001-02
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COBERTURAS

Cobertura

Umtte M&dmo de Indeniza^So

Pr8mk> Uquido

CONGO RRENCIA / UCFTANTE

R$ 124.761.69

R$ 429,15

DEMONSTRATFVO DO PR^MIO
Importancia Segurada,

: R$

124.761,69

Premio Liquido.

: R$

429,15

Adicional de Fracionamento: R$

0,00

Gusto.

R$

0,00

: R$

0,00

I.O.F.

Taxa de Juros ao mes %:

0,00

condjqOes de pagamento
Forma de Pagamento:

BOLETO
Pamela

Vencimento

Valor

1

22/03/2020

R$ 429,15

Esta apples 6 emMda de ecofdo com as condlgOea da ckcular SUSEP n° 477/13 e Lei 8.666.93.
Em stood[memo 6 regutementagSo vigente, Informamoe que Inddem as alqotes PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a fcxmagSo de prego.
Para efetto desta apdilca, flea certo e ajustado que a soma de todas as hdeNzagOes nSo ultrapessard o Limlte Mdxkno de GarenHa desertto no
fro
do da apdilce.

;v
SAC: 0800 727 2748 (informagao, reclamagao e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusive para pessoas com
deficiencia auditiva) Informagfles sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gde. SSo Paulo) 4004-2800 (Demais Capitate) e 0800 727
8005 (Demate locaildades) Ouvidoria: 0800 727 1184
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PORTO El
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SEGURO GARANTIA- SEGURADO: SETOR PUBLICO
PROCESSO SUSEP N°15414902181/2013-49
CAPlTULO I - CONDIQOES GERAIS - RAMO 0775
1. OBJETO
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas pelo tomador perante o segurado
conforme os termos da apolice e ate o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razao de participagao em licitagao, em contrato principal
pertinente a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, concessoes e permissoes no ambito dos Poderes da
Uniao, Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou, ainda as obrigagdes assumidas em fungao de:
I - processes administrativos;
II - processes judicials, inclusive execugoes fiscais;
III - parcelamentos administrativos de creditos fiscais, inscritos ou nao, em divida ativa;
JV - regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se tambem garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizagoes,
oriundos do inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo tomador, previstos em legislagao especifica, para cada
caso.
2. DEFINIQOES
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigdes:
2.1. Apolice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condigdes Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de urn piano de seguro,
que estabelecem as obrigagdes e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condigdes Especiais: conjunto das disposigdes especificas relatives a cada modalidade e/ou cobertura de urn piano
de seguro, que alteram as disposigdes estabelecidas nas Condigdes Gerais.
2.4. Condigdes Particulars: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condigdes Gerais e/ou Condigdes
Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre orgaos ou entidades da Administragao Publica (segurado) e
particulars (tomadores), em que haja urn acordo de vontades para a formagao de vinculo e a estipulagao de obrigagdes
reciprocas, seja qual for a denominagao utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificagdes na apolice de Seguro Garantia,
mediante solicitagao e anuencia expressa das partes.
2.7. Indenizagao: pagamento dos prjuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo
seguro.
2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o segurado em fungao do
pagamento de indenizagao.
2.9. Premio: importancia devida pelo tomador a seguradora, em fungao da cobertura do seguro, e que devera constar da
apolice ou endosso.
2.10. Processo de Regulagao de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatara ou nao a proced^ftda daN
reclamagao de sinistro, bem como a apuragao dos prjuizos cobertos pela apolice.
N.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissao de apolice de seguro, firmado nos termos da
legislagao em vigor.
2.12. Relatorio Final de Regulagao: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca
da caracterizagao ou nao do sinistro reclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados.
2743.17.02.E - JUL/19
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2.13. Segurado: a Administragao Publica ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apolice, do cumprimento das obrigagoes
assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo tomador perante o
segurado, conforme os termos da apolice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigagdes do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigagdes por ele assumidas perante o segurado.
3. ACEITAQAO
3.1. A contratagao/alteragao do contrato de seguro somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera center os elementos
essenciais ao exame e aceitagao do risco.
i
3.2. A seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada'
com a indicagao da data e da bora de seu recebimento.
3.3. A seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagao ou nao da proposta, contados
da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovagoes, bem como para alteragoes que impliquem
modificagao do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitagao de documentos complementares, para analise e
aceitagao do risco, ou da alteragao proposta, podera ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa juridica, a solicitagao de documentos complementares podera ocorrer mais de uma
vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos
elementos, para avaliagao da proposta ou taxagao do risco.
3.3.3. No caso de solicitagao de documentos complementares, para analise e aceitagao do risco, ou da alteragao
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficara suspense, voltando a corner a partir da data em que se
der a entrega da documentagao.
3.4. No caso de nao aceitagao da proposta, a seguradora cornunicara o fato, por escrito, ao proponente, especificando
os motives da recusa.
3.5. A ausencia de manifestagao, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a aceitagao tacita do
seguro.
3.6. Caso a aceitagao da proposta dependa de contratagao ou alteragao de resseguro facultative, o prazo aludido no
item 3.3. sera suspense ate que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistencia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.
3.7. A emissao da apolice ou do endosso sera feita em ate 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagao da proposta.
4. VALOR DA GARANTIA
4.1. 0 valor da garantia desta apolice e o valor maximo nominal por ela garantido. /
4.2. Quando efetuadas alteragoes previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitagao do risco pela seguradora, o valor da garantia devera acompanhar tais modificagbes, devendo a
seguradora emitir o respective endosso.
4.3. Para alteragoes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitagao
do risco pela seguradora, em virtude das quais se faga necessaria a modificagao do valor contratual, o valor d^garantia^
podera acompanhar tais modificagbes, desde que solicitado e haja o respective aceite pela seguradora, por m&o da
emissao de endosso.
5. PREMIO DO SEGURO
5.1.0 tomador e responsavel pelo pagamento do premio a seguradora por todo o prazo de vigencia da apolice.
2743.17.02.E-JUU19
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5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o tomador nao houver pagado o premio
nas datas convencionadas.
5.2.1. Nao paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do premio devido, podera a seguradora recorrer a
execugao do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do premio, nao sera permitida a cobranga de nenhum valor adicional, a titulo de custo
administrative de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a
j, 1
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redugao proporcional dosL
juros pactuados.
s' V ,
5.4. Se a data limite para o pagamento do premio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em queJ L
nao haja expediente bancario, o pagamento podera ser efetuado no primeiro dia util em que houver expediente banoqrid^ 1
5.5. A sociedade seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao tomador ou seu representante,
observada a antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis, em relagao a data do respective vencimento.
6. VIGENCIA
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculagao da apolice a urn contrato principal, a vigencia
da apolice sera igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condigoes
Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigencia da apolice sera igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo
com as disposigoes previstas nas Condigoes Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alteragdes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu
de base para a aceitagao do risco pela seguradora, a vigencia da apolice acompanhara tais modificagoes, devendo a
seguradora emitir o respective endosso.
6.4. Para alteragoes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitagao
do risco pela seguradora, em virtude das quais se faga necessaria a modificagao da vigencia da apolice, esta podera
acompanhar tais modificagoes, desde que solicitado e haja o respective aceite pela Seguradora, por meio da emissao
de endosso.
7. EXPECTATIVA, RECLAMAgAO E CARACTERIZAQAO DO SINISTRO
7.1. A Expectativa, Reclamagao e Caracterizagao do Sinistro serao especificadas para cada modalidade nas Condigoes
Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descrevera nas Condigoes Especiais os documentos que deverao ser apresentados para a efetivagao
da Reclamagao de Sinistro.
7.2.1. Com base em duvida fundada e justificavel, a seguradora podera solicitar documentagao e/ou informagao
complementar.
7.3. A Reclamagao de Sinistros amparados pela presente apolice podera ser realizada durante o prazo prescricional,
nos termos da Clausula 17 destas Condigoes Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela nao caracterizagao do sinistro, comunicara formalmente ao segurado, por escrito,
sua negative de indenizagao, apresentando, conjuntamente, as razoes que embasaram sua conclusao, de forma
detalhada.
8. INDENIZAQAO
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprira a obrigagao descrita na apolice, ate o limite maximo de garantia da
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a Ihe dar continuidade, sob a sua integral
responsabilidade; e/ou
II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuizos e/ou multas causados pela inadimplencia do tomador,
cobertos pela apolice.
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8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigapao:
8.2.1. 0 pagamento da indenizagao ou o inicio da realizagao do objeto do contrato principal devera ocorrer dentro do
prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do ultimo documento solicitado durante o processo
de regulagao do sinistro.
8.2.2. Na hipotese de solicitagao de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias sera suspense,
reiniciando sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigencias.
8.2.3. No caso de decisao judicial ou decisao arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagao da apolice, o prazo de 30
(trinta) dias sera suspense, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia util subsequente a revogagao da decisao/
8.3. Nos casos em que haja vinculagao da apolice a urn contrato principal, todos os saldos de creditos do tomador no
contrato principal serao utilizados na amortizagao do prejuizo e/ou da multa objeto da reclamagao do sinistro, sem
prejuizo do pagamento da indenizagao no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenizagao ja tiver ocorrido quando da conclusao da apuragao dos saldos de creditos do
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer excesso que Ihe tenha sid
9. ATUALIZAQAO DE VALORES
/
9.1. O nao pagamento das obrigagoes pecuniarias da seguradora, inclusive da indenizagao nos termos da\Clausula 8
destas Condigoes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigagao, acarretara em:
V___
a) atualizagao monetaria, a partir da data de exigibilidade da obrigagao, sendo, no caso de indenizagao, a data de
caracterizagao do sinistro; e
b) incidencia de juros moratorios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao termino do
prazo fixado.
9.2. O indice utilizado para atualizagao monetaria sera o IPCA/ IBGE - Indice de Pregos ao Consumidor Ample da
Fundagao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na
variagao positive apurada entre o ultimo indice publicado antes da data de obrigagao de pagamento e aquele publicado
imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidagao.
9.3. Os juros moratorios, contados a partir do primeiro dia posterior ao termino do prazo fixado para pagamento da
obrigagao, serao equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda
Nacional.
9.4. O pagamento de valores relatives a atualizagao monetaria e juros de mora sera feito independente de qualquer
interpelagao judicial ou extrajudicial, de uma so vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.
10. SUB-ROGAQAO
10.1. Paga a indenizagao ou iniciado o cumprimento das obrigagoes inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogarse-a nos direitos e privilegios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao sinistro.
10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos a que se refere
este item.
11. PERDADE DIREITOS
O segurado perdera o direito a indenizagao na ocorrencia de uma ou mals das segulntes hipoteses:

'

I - Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Codigo Civil Brasileiro;

^

II - Descumprimento das obrigagoes do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III - Alteragao das obrigagoes contratuais garantidas por esta apolice, que tenham sido acordadas entre
segurado e tomador, sem previa anuencia da seguradora;
IV - Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiario ou
pelo representante, de urn ou de outro;
'
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V - 0 segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagoes previstas no contrato de seguro;
VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declaragoes inexatas ou omitir de ma-fe circunstancias de
seu conhecimento que configurem agravagao de risco de inadimplencia do tomador ou que possam influenciar
na aceitagao da proposta;
VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
12. CONCORRENCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em
beneficio do mesmo segurado ou beneficiario, a seguradora respondera, de forma proporcional ao risco assumido, com
os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.
13. CONCORRENCIA DE APOLICES
E vedada a utilizagao de mais de urn Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo
no caso de apolices complementares.
14. EXTINQAO DA GARANTIA
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na ocorrencia de urn dos seguintes eventos, o que ocorr
primeiro,
sem prejuizo do prazo para reclamagao do sinistro conforme item
7.3. destas Condigoes Gerais:
I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apolice for definitivamente realizado mediante termo ou
declaragao assinada pelo segurado ou devolugao da apolice;
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
III - quando o pagamento da indenizagao ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apolice;
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagao da apolice a urn contrato
principal, ou quando a obrigagao garantida for extinta, para os demais casos; ou V - quando do termino de vigencia
previsto na apolice, salvo se estabelecido em contrario nas Condigoes Especiais.
14.2. Quando a garantia da apolice recair sobre urn objeto previsto em contrato, esta garantia somente sera liberada ou
restituida apos a execugao do contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N°
8.666/1993, e sua extingao se comprovara, alem das hipoteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do
contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
15. RESCISAO CONTRATUAL
15.1. No caso de rescisao total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora
com a concordancia reciproca, deverao ser observadas as seguintes disposigoes:
15.1.1. Na hipotese de rescisao a pedido da sociedade seguradora, esta retera do premio recebido, alem dos
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipotese de rescisao a pedido do segurado, a sociedade seguradora retera, no maximo, alem dos
emolumentos, o premio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
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Relagao a ser aplicada sobre
a vigencia original para
obtengao de prazo em dias
15/635
30/365
45/365
60/365
75/365

90/365
105/365
120/365
135/365
150/365
165/365
180/365

% DO PREMIO
13
20
27
30
37
40
46
50
56
60
66
70

Relate a ser aplicada sobre
a vigencia original para
% DO PREMIO
obten$ao de prazo em dias
73
195/635
75
210/365
78
225/365
80
240/365
255/365
83
270/365
85
285/365
88
300/365
90
93
315/365
330/365
95
98
345/365
365/365
100

15.1.2.1. Para prazos nao previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., devera ser utilizad'
correspondente ao prazo imediatamente inferior.
/

ircentual

16. CONTROVERSIAS
16.1. As controversias surgidas na aplicagao destas Condigoes Contratuais poderao ser resolvidas:
I - por arbitragem; ou
II - por medida de carater judicial.
16.2. No caso de arbitragem, devera constar, na apolice, a clausula compromissoria de arbitragem, que devera
ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuencia expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicagao desta clausula, o segurado estara se comprometendo a resolver todos os
seus litigios com a sociedade seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas sentengas tern o mesmo efeito que
as sentengas proferidas pelo Poder Judiciario.
16.2.2. A clausula de arbitragem e regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.
17. PRESCRIQAO
Os prazos prescricionais sao aqueles determinados pela lei.
18. FORO
As questoes judiciais entre seguradora e segurado serao processadas no foro do domicllio deste.
19. DISPOSigOES FINAIS
19.1. A aceitagao do seguro estara sujeita a analise do risco.
19.2. As apolices e endossos terao seu inlcio e termino de vigencia as 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste piano na Susep nao implica, por parte da Autarquia, incentive ou recomendagao a sua
comercializagao.
\
19.4. Apos sete dias uteis da emissao deste documento, podera ser verificado se a apolice ou endosso foi corretameht^
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situagao cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do numero
de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro e contratado a primeiro risco absolute.
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19.7. Considera-se como ambito geografico das modalidades contratadas todo o territorio nacional, salvo disposigao em
contrario nas Condigdes Especiais e/ou Particulares da Apolice.
19.8. Os eventuais encargos de tradugao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarao totalmente
a cargo da Sociedade Seguradora.
20. CANAL DE DENUNCIA / DISQUE FRAUDE
O Seguro Garantia disponibiliza para voce um servigo que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a
sinistralidade e consequentemente encarecem o seguro. Este numero de telefone de discagem gratuita possibilita a
informagao, anonimamente, da existencia de uma fraude ou denuncias. Voce recebera uma senha com a qual podera
acompanhar as providencias tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serao mantidos sob sigilo e
garantia de anonimato. Faga sua denuncia atraves dos canais abaixo:
Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda a sexta das 09h as 18h (exceto feriados) ou atraves do e-mail:
denuncia@portosequro.com.br.

SAC: 0800 727 2748 (informagao, reclamagao e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusive para pessoas
com deficiencia auditiva) - Informagao sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento Sao Paulo) - 4004-2800
(Demais Capitals) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portosequro.com.br
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CONDigOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
MODALIDADE I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE
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CONDigOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES • RAMO 0775
MODALIDADE I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este contrato de seguro garante a indenizagao, ate o valor da garantia fixado na apolice, pelos prejuizos decorrentes da
recusa do tomador adjudicatario em assinar o contrato principal nas condigoes propostas no edital de licitagao, dentro do
prazo estabelecido.
2. DEFINigOES
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, tambem, as definigoes constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.
3. VIGENCIA
A vigencia da apolice coincidira com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.
4. RECLAMAgAO E CARACTERIZAgAO DO SINISTRO
4.1. Reclamagao: o segurado comunicara a seguradora da recusa do tomador adjudicatario em assinar o contrato
principal nas condigoes propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitagao, data em que restara
oficializada a Reclamagao do Sinistro.
4.1.1. Para a Reclamagao do Sinistro sera necessaria a apresentagao dos seguintes documentos, sem prejuizo
do disposto no item 7.2.1. das Condigoes Gerais:
a) Copia do edital de licitagao;
b) Copia do termo de adjudicagao;
c) Planilha, relatorio e/ou correspondencias informando os valores dos prejuizos sofridos, acompanhada dos
documentos comprobatorios;
4.2. Caracterizagao: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, apos
analise, ficar comprovada a inadimplencia do tomador em relagao as obrigagoes cobertas pela apolice, o sinistro
ficara caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatorio final de regulagao;
5. RATIFICAgAO
Ratificam-se integralmente as disposigoes das Condigoes Gerais que nao tenham sido alteradas pela presente Condigao
Especial.

SAC: 0800 727 2748 (informagao, reclamagao e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas
com deficiencia auditiva) - Informagao sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento Sao Paulo) - 4004-2800
(Demais Capitals) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portosequro.com.br
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Segue, no final desta pagina, boleto para pagamento.
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RecibO do Sacado
AV. RIO BRANCO 1489
seguro SAO PAULO -SP-CEP 01205-001
NossoNumero 175/91304630-7
CNPJ 61.198.164/0001-60
Vencimento

Ag6naa/C6dtgo Cedenle Espdcie

22/03/2020
(=) Valor Do Contralo

2938/10080-3

Quantidade

RS

(+) Mora / Multa

Nurnero do Titulo 91304630
(=) Valor Cobrado

429.15

(-) Desconto / Abalimento

Autenticagao Mecanica

Sacado

10.618.796/0001-02-MEMQRIAL GESTORA DE NECROPOLEIS
Apdlice/Documento

0220775000015992.0000000000.001

BANCO ITAU

341-7

34191.75918 30463.072931 81008.030009 5 82020000042915

Local de Pagamento

22/03/2020

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedenle

Agenda/Codigo Cedenle

2938/10080-3

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Data Documento

12/03/2020
Uso do Banco

Numero Documento

Espede Doc.

91304630
Carteira

175

03
Espdde

Quantidade

Data Processamento

12/03/2020
Valor Moeda

Aceite

N

Nosso Numero

175/91304630-7
(=) Valor Do Documento

429,15

R$

Instrugoes

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA OU CORRESPONDENTE BANCARIO
SR (A) CAiXA - NAO AUTORIZADO O RECEBIMENTO AP6S O VENCIMENTO
O NAO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSAO
DA COBERTURA SECURITARIA, SERVIQOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIQO DAR-SE-A MEDIANTE A
REGULARIZAQAO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENCAO: NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Dedugfies
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acresdmos
(=) Valor Cobrado

Sacado

10.618.796/0001-02-MEMORIAL GESTORA DE NECROPOLES
A5237J - ALERTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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Internet Banking

Santander

JOSE SALOMON ALTSTUT

Conta: 0171-01.033817.2

COMPROVANTE PAGAMENTO TITULOS
Codigo de Barras:
Data de Vencimento:
Instituigao Financeira Favorecida:

34191 75918 30463 072931 81008 030009 5 82020000042915
22/03/2020
341 - ITAU UNIBANCO SA

Dados do Beneficiario Original
CPF/CNPJ:
Nome / Razao Social:
Nome Fantasia:

61.198.164/0001-60
PORTO S COMP DE S GERAIS
PORTO S COMP DE S GERAIS

Dados do Pagador Original
CPF/CNPJ:
Nome / Razao Social:

10.618.796/0001-02
MEMORIAL GESTORA DE NECROPOLES

Dados do Pagador Final
CPF/CNPJ:
Nome / Razao Social:

040.646.668-87
JOSE SALOMON ALTSTUT

Valores
Valor Nominal:
Valor de Encargos:
Valor de Descontos:
Valor Total Recebido:

R$
R$
R$
R$

429,15
0,00
0,00
429,15

Data/hora da transagao:

13/03/2020- 15:08

Autenticagao:

49A623C6B3B58BB657FA636

Canal:

Internet Banking

Transa^o exclusiva para pagamento de Ficha de Compensagao. Pagamento v£lido somente se informados corretamente os
dados do titulo. A veracidade dessas informagoes e de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os
titulos para verificagao sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergencias entre o valor indicado/agendado pelo
pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitara o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo
valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiario do
titulo/boleto.

>

Central de Atendimento Santander
4004 - 3535 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
0800 - 702 - 3535 (Demais Localidades)

SAC 0800 - 762 - 7777
Ouvidoria 0800 - 726 - 0322
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CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIQAO DE SPE
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUICAO DE
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE

Pelo presente Instrumento Particular:

a)

FAC ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO LTDA., inscrita no CNPJ sob

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 LTDA., 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.2 01/2019 (Processo Administrative n.9 2019.00000419-6), promovida pela SETEC
- Sen/i^os Tecnicos Gerais, cujo objeto a outorga de Concessao Comum para prestagao dos
services publicos de cremacao de corpos cadavericos humanos do Municipio de Campinas/SP,
contemplando reforma, ampliacao, operacao, manutencao e exploracao do sistema existente,
conforme o edital e seus anexos, doravante "Projeto";

II.

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

condicoes estabelecidas no Edital da Concorrencia n.9 01/2019;

RESOLVEM firmar o presente Instrumento Particular de Constituicao de Sociedade de Proposito

I®

16° TABEL1A0 DE N0T.AS
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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 epi'grafe, por meio de CONSORCIO, sendo que as PARTES cabera (i) o
desenvolvimento e a apresenta^ao da garantia de proposta, documentos de habilitagao e
proposta comercial ("Proposta") exigidos no certame, bem como, caso o CONSORCIO sagre-se
vencedor da Licitagao, (//) constituir e registrar, de acordo com as leis brasileiras e com o Edital da
Concorrencia, Sociedade de Proposito Especifico - SPE, com sede e administra^ao 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 participagao
de cada PARTE na SPE ser a mesma da prevista neste Compromisso, conforme descrito na
subclausula 6.1, abaixo.

1.2.

0 Compromisso e constituido sob a egide das disposi^oes especificas contidas rao Edital,

inclusive quanto a subscrigao 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 interpretates,
orientates e pronunciamentos do Comite de Pronunciamentos Contabeis - CPC, possuindo
estrutura administrative, contabil e fiscal especifica.

2.

OBJETIVO DO CONSORCIO

2.1.

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

conjugate de esforgos das PARTES para o fim especifico de participate na Concorrencia n.2

^«#/2019' com a consequente apresentato de Proposta junto a SETEC-Services Tecnicos Gerais.

Para esse efeito, as PARTES concordam, por meio deste Compromisso, em manter sigilo e
I"
C<\¥^encialldade e exclusiva cooperate para a preparagao de toda a documentato exigida^cte
^^rd^com as disposigoes previstas no Edital.
n\\e 0

DA DENOMINACAO, DA SEDE E DO PRAZO DO CONSORCIO
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3.1.

O presente CONSORCIO tern a denominacao de CONSORCIO MEMORIAL-BOM PASTOR e

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

3.2.

/

O CONSORCIO vigera durante todo o procedimento licitatorio, ate a efetiva constituiqao e

operacionaliza^ao 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 Licitagao, estas constituirao a futura
SPE, que sera responsavel pela execu^ao dos SERVICOS 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 consecu^ao de seus objetivos.

4.3.

A forma de delibera^ao sobre assuntos de interesse da SPE igualmente sera definida no

manual anteriormente mencionado.

5.

DA LIDERANCA DO CONSORCIO

5.1.

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

serao realizados pela FAC (doravante denominada "Eider"), a qual sera responsavel pela
repre^enta^ao das PARTES perante o Cliente ou seus prepostos, em todos os quesitos tecnicos,
comerciais e administrativos, podendo a Eider, inclusive, representar as PARTES ativa
^rnente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos relatives a Licita^ao, tendo plenos
'
^j^^ef^^ara assumir obrigagoes, compromissos e receber instrugoes em nome do CONSORCIO.

uco esva

y \®m

j, c.'S'.'Z. uC AoUlvl£ M O RIA L confere a Eider, por meio deste Compromisso, poderes expresses,

Ii iW'tfretrataveis' e irrevogaveis para concordar com condigoes, transigir, recorrer e desistir de recurso,

7

I3

i

'mm

m

compromissar-se, assinar quaisquer papeis, documentos e instrumentos relacionados com o
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objeto da Concorrencia n.? 01/2019, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos
os atos relatives a LICITA^AO, podendo assumir obriga^oes em nome do CONSORCIO.

6.

DA PARTICIPACAO

6.1.

A participa^ao de cada PARTE na execugao do Projeto observara a seguinte proporgao:

50 % (cinquenta por centop
MEMORIAL

6.2.

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 integrac^ao, harmonia e uniformizagao dos respectivos services
e o perfeito cumprimento das obrigagoes previstas no Edital da Concorrencia n.2 01/201%

6.3.

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

comuns, lucros e prejufzos, garantias, contra garantias e garantias cruzadas, aportes e
investimentos, inerentes a execu^ao de seu objeto, assim como aos direitos, obrigaqoes e
responsabilidade, enfim, em todas as atua^oes 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 RESPONSABILIDADES

7.1.

As PARTES declaram expressamente que:

a)

Serao solidariamente responsaveis entre si pelos atos praticados pelo CONSORCIO
em relagao a Concorrencia n.^ 01/2019, nos termos da Lei ng 8.666/93, no tocante
ao objeto da licita^ao, cobrindo integralmente todas as obriga^oes assumidas na
proposta;

b)

Assumem, solidaria e integralmente, todas as obrigagoes contidas na Proposta
apresentadas pelo CONSORCIO, durante a fase de Licitagao e ate a constitute da

CO

H-

tA.BE ^0CERaEoE®3j$
iff8

SPE e assinatura do contrato e, no caso de o CONSORCIO nao ter sido vencedor, peTd*
prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato;

O':;

s
§

O CONSORCIO nao tera sua composi^ao ou copstituigao alterada, ou sob qualquer
aitentico esta
yftQAO- (tonne oougina'
jfitica. coi

forma modificada, ate a constitui^ao da SPE;
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d)

0 CONSORCIO nao se constitui, nem se constituira em pessoa jun'dica distinta da de
seus membros;

e)

Nao

participarao

de

outro

consorcio

e/ou

nao

oferecerao

documenta^ao

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

Estao dentes 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 comunicagoes a serem trocadas entre as PARTES deverao ser enviadas por correio

e/ou e-mail, nos enderegos 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

\m

MEMORIAL-GESTORA DE NECROPOLES LTDA.
Nome: Evans Edelstein
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'HAR. 2020

1s

:

m

NTJCAgAO: Autenlico esla
iprlsgrSlica. contorme o original
>presenlado, do que dou 16.
1MENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

9.

RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

9.1.

Toda e qualquer controversia oriunda deste Compromisso, ou em conexao com ele, sera

unica e exclusivamente resolvida por meio de arbitragem, a ser conduzida conforme a presente
Clausula.

9.2.

A arbitragem sera conduzida conforme as regras do Centro de Arbitragem e Mediag|o da

Camara de Comercio Brasil-Canada.

9.3.

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

mencionadas na subclausula 9.2, acima.
5/6

o
o
. .•

v
4

f-

I *' ;

!

9.4.

A Lei regente deste Compromisso e a brasileira.

9.5.

O 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 presenga de duastestemunhas abaixo assinadas.

Sao Paulo, 04Vle mar^o de 2020.

\
FAC ORGANfZACAQSOCIAL DE LUTO LTDA.
Hercures MaViano Pereira

2>y

MEMORIAL - GESTORA CfE NECROPOLES LTDA.
Jose Salomon Altstut

Testemunhas:

2
Nome:
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sco-t?

RG.:

tiv c ryi tK>

RG.:

Cs*

CPF/MF.: /p/) 6\og$)<ot 0^

CPF

TABELI
o

S
>
-o

—-----Jinimainf.f CQflHO ZARA1IN1E1XEIRR • fSCKVENIE

T6

■3.

6 MMt. MM IjS
mV ENT 1C AQ AO:

i

Autentico"
esta
fc,c6fia reprograiica. contorme o ongmal
Ilia fk\m apresentado, do que dou te^
™ VluOO S0MEN1E COMSELO DE AUTEN1ICIDADE

6/6

1

*

lff*-

$ •i

CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR

CONTRATO SOCIAL DAS CONSORC1ADAS

•-

•>

■•3

*

^ S»
. --4I

'a

.1.
.1

JUCESPPROTOCOLO

2.254.475/19-8

••
••

128

••

• ••
••

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 12a ALTERACAO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMEVADA:
FAC ORGANIZACAO 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 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 constitui^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, empresario, 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 Seguranfa 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 ORGANIZACAO 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, Inscrigao Estadual
244.643.520.118, Inscrigao Municipal 6608-7, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial
do Estado de Sao Paulo sob NIRE 35215402749 em sess§o de 05 de novembro de 1998, e ultimo
arquivamento sob n° 20.644/19-0 resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterafdes e dar nova
redaf^o ao referido contrato social pelas clausulas e condifoes a saber:

E admitido na sociedade o seguinte socio:

J
UAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS
I RAIS DE UMBRA - ESI CAC PAULO
lAO FRANCISCO BARELL! - Ofidal
AU05£££A0460661!
. 'Wi

SP
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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 ONPJ 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 separa^ao de bens na
vigencia da Lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial lav rada junto ao 1° TabeliSo 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 Seguranpa 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 reais) 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 quita<?3o de todos os seus direitos e haveres, decorrentes de sua
saida do quadro societario, bem como, a sociedade e os socios remanescentes, d3o ao socio retirante,
plena, rasa geral e irrevogavel quita9§o de todas e quaisquer obriga^oes, dividas, onus, encargos ou aqSes
relativas a sociedade, porventura existentes, desde a sua constitu^ao, ate a presente data, em especial no
que se refere a eventuais debitos trabalhistas, previdenciarios, tributaries ou fiscais, bem como as a9oes
indenizatorias, ou de cobran9a 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 :

DE REG. CIVIL DAS PESSOAS
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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 PARTICIPAQOES LTDA
Natal Manoel Thereza Junior
Total

Quotas

% Partic.

Valores R$

4.300
4.400

43,00%
*4,00%

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 integraliza9So do capital social, confonne 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 separafao de bens, natural de Limeira,
Estado de SSo 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 S3o Paulo, sito a Via Ravenna, 104 - Resid.
Vila San Marino, CEP 13.480-704;
Ap6s as altera^oes acima, resolvem os socios consolidarem o contrato social, que doravante passara a
vigorar com a seguinte redasao:

CONSOLID
\.

FAC O

'O DO CONTRATO SOCIAL
. I--'

IZACAO SOCIAL DE LUTO LTDA
NPJ: 59.031.500/0001-33
NIRE: 35215402749

3
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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 NIRE 35231476093 em sessao do dia 25/04/2019, neste ato por seu representante e
administrador NELSON PEREIRA NETO, brasileiro, casado sob regime de separa^ao 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 Imdveis 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 Seguranfa 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 Ceard, 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 constitui9ao devidamente arquivado na Junta Comercial do
Estado de Sao Paulo - JUCESP sob o NIRE n° 35231018893 em sessiio 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 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 Seguran9a Publica de S§o 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 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, Inscrito Estadual
244.643.520.118, Inscri9ao 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 conduces a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINACaOTENDERECOS E FILIAIS

AL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS
*AJ8 DE UMEIRA - ESI SAO PAULO —_ l\Q FRANCISCO BARELLI - Oficial
AU0528AA046066 i
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I- A sociedade gira sob a Razao Social de FAC ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO LTDA;
11 - 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 Suatpuna, 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 territdrio 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 Funer6rias
A atividade podera ser ampliada, reduzida, ou modificada, mediante altera^ao contratual. (Art. 997 II).
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURA^AO
O prazo e a dura9ao 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 s6cios da seguinte forma: (Art. 997 II), (Art. 1.055).
Socios
EDSONENA PARTICIPAQOES LTDA
PARA IB A 191 PARTICIPACOES LTDA

Quotas

% Partic.

4.300
4.400

A3,00%
44,00%

Valores RS
430.000,00
440.000,0

5
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Natal Manoel Thereza Junior
Total........

1.300
10.000

130.000,00
1.000.000,00

13,00%
100,00%

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.
CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAQAO
A administrate 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, empres&rio, 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, site 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 representato
ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objetivo social, ficando vedado o uso da denominato social em negocios estranhos aos fins sociais. (Art.
997 VI), (Art. 1.015). As procurafoes que vierem a ser outorgadas pela sociedade deverao, especificar os
poderes conferidos e, com excegao 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 alterato deste contrato
para a nomeato de administradores nSo integrante do quadro societario, desde que aprovado por 2/3
(dois tenjos), 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 tltulo de Pro - Lahore, cujo
valor sera fixado periodicamente, obedecendo aos limites estabelecidos pela legislate do Imposto de
Renda. Os socios terao ainda participate no resultado, apurado anualmente, e distribuido na
porcentagem de cada um no capital social.
CLAUSULA SETIMA - DO EXERClCIO SOCIAL
O exercicio social coincidira com o ano calendario, terminado em trinta e urn^de dezembro de cada ano,
itamento do balance geral e a apurato de resultados, em conforpridade
quando serao procedidos o
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com as disposifoes legais pertinentes, e os lucres e ou prejui'zos serao apurados entre os socios, na
proponpao 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 dissoIu9ao da sociedade, que prosseguird 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 propo^ao: 20% (vinte por cento) em
moeda corrente nacional no prazo de 30 (trinta) dias apos a manifestayao da intense dos herdeiros, e os
restantes 80% (oitenta por cento) em 18 (dezoito) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 60
(sessenta) dias apos a efetivafao da assinalada manifestafao.

CLAUSULA NONA - DA TRANSFERENCIA E CESSAO DAS QUOTAS
As quotas sao indivislveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
demais socios, a quern fica assegurado em igualdade de condi^des e pret^o o direito de preferencia para a
sua aquisigao. (Art. 1.056 e 1.057).
Paragrafo Primeiro - Os sdcios que representam a maioria do capital social, poderao promover a
altera^ao do contrato social, independentemente do consentimento expresso ou t&cito, 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 tambdm de pleno direito exclm'do da sociedade o socio declarado falido, ou
aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do socio.
DAS DELIBERAQOES SOCIAIS
CLAUSULA DECIMA
A retirada, exclusao ou morte do socio, nao o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obrigafoes sociais anteriores, ate dois anos averbada a resolu^ao da sociedade. (Art. 1.032).
CLAUSULA ONZE
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A regencia supletiva da sociedade limitada dar-se-6 pelas normas regimentais da Sociedade Anonima, Lei
6.404/76.

CLAUSULA DOZE
As delibera5oes dos socios sempre que for necessario, serao feitas atraves de reuniao, mediante
convocafao do socio majoritario, ou pelos socios minoritarios cujas quotas formem pelo menos 1/5 (um
quinto) do capital social, e suas resolu9oes ou decisoes constarao no livro “Atas de Reunioes da
Diretoria”. Para delibera9ao valida serd necessaria a presen9a da maioria societaria e o “Quorum” para
decisao sera a maioria simples. No caso de empate, o socio majoritario ter& o direito do segundo voto de
desempate (Art. 1072).
Paragrafo Unico - A reuni§o toma-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 legisla9ao, fica
express© 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 extin93o da sociedade, sera apurado o balan90 e os bens direitos, e
obriga9oes serao atribuidos na propor9So da participa9ao dos socios no capital.

CLAUSULA QUINZE - DO FORO
Fica eleito o foro de Limeira-SP, para dirimir quaisquer a9oes 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 publicos; ou por crime falimentar, de
prevarica9ao, peita ou subomo, concussao, peculate, ou contra a econorhia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relates de consumo, fe publica,
ou a propriedade (Art. 1.011).
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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 presen^a de duas testemunhas, para que se produzam os efeitos legais.
Campinas, 30 de agost<

9.
SOCIOS

c. o

PARANA 191 PARTIOPAgOES LTDA
Reoresentada por Angdo Geraldo Pereira

EDSONENA PARTICIPACOES LTDA
RepresentadaVo^NeJlson Pereira Neto
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PaijRANSFORMACAODE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
EM "S0C1EDAP£*EIWPRESARIA DO TIPO LIMITADA”
com aproveitamento do NIRE anterior da LTDA
gue 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. 2 040.646.668-87, residente e domiciliado em Santos,
Estado de S3o 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 PE NECROPOLES EIRELI
com SEDE e FORO na cidade de SAP PAULO. Estado de Sao 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
Constitutivo por Transformagao em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
- EIRELI sob o NIRE 35.600.092.851, em sessao de 27/07/2012, devidamente
cadastrada e inscrita no CNPJ/MF n® 10.618.796/0001-02.
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, vem na melhor forma admitida
em Direito,
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"alterar e transformer seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESARIA DO TIPO
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Uma vez que admitiu os socios’a&aixo:
1) LS2 PARTICIPACOES t EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada, com sede sdaal ma* Av. Washington Luis, n^ 452, Conj. 81, Gonzaga,
CEP 11.055-000, Munidpio de Santos, Estado de S3o Paulo, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda sob
o ne 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 n^ 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 - 1^
andar conj. 11 - Bela Vista - S3o Paulo -SP -CEP 01317-001; e
2) EVANDRO DENYS ALTSTUT, brasileiro, solteiro, empresario, portador da
C6dula de Identidade R.G nfi 11.597.415-5 SSP/SP, expedida em 19/08/2008 e
inscrito no CPF sob n^ 199.367.268-04, nascido em 14/11/1973, natural de
Santos - SP, residente e domiciliado na Rua Waldomiro Silveira, ne 8 - Apto ne
71C - Boqueirao - Santos - SP - CEP 11055.150.
passando, por essa razao, a constituir o Tipo iundico 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 "Ativcfc.
e "Passive" da EIRELI " MEMORIAL - GESTORA DE NECROPOLES EIRELI ", como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURIDICO
Fica transformada esta EIRELI em SOCIEDADE EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA, que
girara sob o nome empresarial de: "MEMORIAL - GESTORA DE NECROPLES LTDA",
com

sub-rogagao

aproveitamento

de
do

todos
registro

os

direitos

anterior

e

obrigacoes

como

LTDA,

pertinentes,
retornando

35.222.990.588 em sessao de 02/02/2009 e inscrita no

"com
go

g

NIRE:

CNPJ/MF sob n*

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, o seu titular JOSE SALOMON ALTSTUT nao altera o seu valor e que
passa a constituir o Capital Social da empresa ^MEMORIAL - GESTORA DE
NECROPOLES LTDAf/, sendo que, JOSE SALOMON ALTSTUT, cede e transfere aos
socios ora admitidos conforme abaixo:
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a) LS2 PARTICIPA^Oes - EIRELI, 25 % (vinte e cinco por cento) da sua participate
do Capital, pWtfclpat^iesjajrep^seijtqda por 827.500 (oitocentos e vinte e
sete mil e qHiqheptas)
pelfcpree© de R$ 827.500,00 (oitocentos e vinte
e sete mil e quinhentos reals);
b) EVANDRO DENYS ALTSXUTSS % (vinte e cinco por cento) da sua participate
do Capital, participate essa representada por 827.500 (oitocentos e vinte e
sete mil e quinhentas) quotas, pelo pre<po de R$ 827.500,00 (oitocentos e vinte
e sete mil e quinhentos reals);
Paragrafo primeiro = Com a nova composite societaria os sdcios, JOSE SALOMON
ALTSTUT, LS2 PARTICIPACOES - EIRELI e EVANDRO DENYS ALTSTUT, acima
qualificados, fleam sub-rogados em todos os dlreltos e obrigagOes pelas quotas atuals,
assumlndo perante terceiros, responsabllldade total por todo o "ATIVO" e "PASSIVO"
da empresa, que representam o Patrim6nlo Lfquldo da Socledade nesta data.
Paragrafo segundo - 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, jci totalmente integralizado em moeda
corrente nacional, dinheiro de contato, distribufdo entre os sdcios na proporto
seguinte:
sdcios
JOS£ SALOMON ALTSTUT
EVANDRO DENYS ALTSTUT
LS2 PARTICIPACOES- EIRELI
SOMA

»

QUOTAS DA
SOCIEDADE

% DE
PART1CIPACAO

CAPITAL SOCIAL
EM REAIS

1.655.000

50,00%

1.655.000,00

827.500

25,00%

827.500,00

827.500

25,00%

827.500,00

3.310.000

100,00%

3.310.000,00

clAusula terceira - da administracAo
A "AdminIstraclo" da sociedade serd exercida isoladamente e exclusivamente pelo
sdcio JOSt SALOMON ALTSTUT.
CLAUSULA QUARTA - DA FILIAL
A sociedade ora constitufda assumird a responsabilidade pela Filial 01/localizada na
cidade de Santos, Estado de S3o Paulo, na Avenida Dr. Nilo Peganha, n^ 50, Conj. 01,
Bairro Marapd, CEP: 11070-050, inscrita no CNPJ sob n? 10.618.796/0002-85 e
JUCESP/NIRE n9 35.903.568.933.
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CLAUSULA QUINTA - DO CONTRATO SOCIAL
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Para tanto, transcfeve-se, na*tntegra, o*Contrato Social, ao quai se obrigam
••

mutuamente todos os socios, conforme clausulas e condi^oes seguintes:
••• •••

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA DO TIPO LIMIT ADA

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

1) JOS£ SALOMON ALTSTUT, argentine, viuvo, nascido em 06/01/1938, emprescirio
portador da c6dula de identidade para estrangeiro RNE n. 2 w 682235-0 SE/DPMAF
25-07-87 e inscrito no CPF/MF n. 2 040.646.668-87, residente e domiciliado em
Santos, Estado de S3o Paulo, na Rua Waldomiro Silveira, n. 2 g - Apto 71-c BoquelrSo - CEP: 11055-150;
2) LS2 PARTICIPAgdES - EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,
com sede social na Av. Washington Luis, n2 452, Conj. 81, Gonzaga, CEP 11.055- /
000, Municipio de Santos, Estado de Sao Paulo, devidamente inscrita no Cadastro /
Nacional de Pessoa Juridica do Minist^rio da Fazenda sob 0 n9 33.920.391/0001-11 /
e NIRE 35.602.822.938, em sessao de 13/06/2019, representada por seu titula/
LEONARDO FABIAN ALTSTUT, brasileiro, casado pelo regime de separate!
total de bens, empresario, portador da Cedula de Identidade R.G n? 6.403.025-8
SSP/SP, expedida em 18/08/2010 e inscrito no CPF sob n5 133.790.488-01, nascido
em 20/06/1970, natural de Santo Andre, residente e domiciliado na Avenida
Brigadeiro Luiz Antdnio, 1041 - 19 andar conj. 11 - Bela Vista - Sao Paulo -SP -CEP
01317-001;

V

3) 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 n9 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.

DO NOME EMPRESARIAL, FORO E SEDE.
CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girarS sob 0 nome empresarial de MEMORIAL GESTORA DE NECROPOLES LTDA, com sede e foro na cidade de S§o Paulo, Estado de
S3o Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antdnio, n9 1041, conjunto n9 11, Bairro Bela
Vista, CEP 01317-001; podendo abrir filiais, sucursais ou outros estabelecimentos de
igual natureza em qualquer parte do territdrio nacional.
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Par3grafo unico - A filial 01, gira na cidade de Santos, Estado de S3o Paulo, & Avenida
Dr. Nilo Pe$anha, r>* JOj’Conj.Hjl, gajrro Kjar^p^, CEP 11070-050. Inscrita no CNPJ sob

n? lo.eiB.yge/ooo^-^s^AjcE^VMijfe 05,55.^3.568.933.
DO CAPITAL SOCIAL
CLAUSULA SEGUNDA - O Capital .Social 6 de R$ 3.310.000,00 (Tres 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, jei totalmente integralizado, em moeda
corrente nacional, dinheiro de contato, distribufdo entre os sdcios na propor^o
seguinte:
sOcios
JOS£ SALOMON ALTSTUT

QUOTAS DA
SOCIEDADE

% DE
PART1CIPACAQ

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- E1RELI

827.500

25,00%

827.500,00

3.310.000

100,00%

3.310.000,00

SOMA

Parcigrafo unico - A responsabilidade de cada $6cio, 6 restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizado do Capital Social, nos termos
do art. 1052 da Lei ns 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 socios,
dado por escrito, cabendo em igualdade de condigSes e prego, 0 direito de preferencia
para sua aquisigSo, 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 loculo, ossario e cinerario;
b) Administragao de Crematories;
c)

Prestagao de Servigos Funerarios;

d) Prestagao de Servigos de inumagao, exumagao, ISpide, letras, reinumagao,
cremagao, e servigos correlates;
e) Projetos, planejamento, execugao, fiscalizagao, gerenciamento e operagao de
cemiterios e crematorios;
f)

IntermediagSo de Negocios;

g) PrestagSo de Servigos de Construg§o Civil.
Paragrafo unico - A empresa no atendimento dos seus objetivos sociais, relative a
atividade de construgao, mantera sempre que necess^rio em seu quadn
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funcionarios e/ou contratados, engenheiros devidamente habilitados perante o
Conselho Regional dejErjgenharja, ^rguiteljjrajejAgronomia CREA 63 Regi3o, que ser§o
os respons^veis
poj-j.segs eqmr^ndimentos perante 6rg§os publicos
municipais, estaduais e federais e ao CREA, recolhendo ART - Anotacbes de
Responsabilidades T^cnicas que sejam necessSrias.
CLAUSULA QUINTA - A sflCfedide tera seu prazo de dura?ao 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.
I
Paragrafo segundo - O administrador assinara isoladamente nos atos de prestagao da
sociedade perante a justiga do Trabalho, Repartigoes Publicas Federais, Estaduais e
Municipals, 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 - O 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, Sessao III, Capftulo IV da Lei 10.406/2002.
•-

<^i

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 SIiTIMA - O exerdcio social coincidirS com ano civil e em 31 de dezembro
de cada- ano, os administradores prestarSo contas justificadas de sua administragSo,
procedendo & elaboragSo do Inventcirio, do Balango Patrimonial e do Balango do
Resultado Econdmico, de acordo com as normas cont^beis e a legislagSo fiscal
pertinente.
Paragrafo unico - Os lucros Ifquidos trimestralmente obtidos terao a aplicagao que
Ihes for determinada pelos sdcios, podendo haver levantamento de balangos mensais,
trimestrais ou semestrais, e a distribuigao dos lucros podera ocorrer na forma
desproporcional a participagao de cada socio.
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CLAUSULA OITAVA - Depois de deduzidos os valores necessarios a constitui^ao de
fundos ou formagaotte 2|5erva5dei&jminifclas|!)ela legislagao vigente e superveniente,
os lucros ou prejufc&s yelificados; s^rao J-ep^tidos ou suportados pelos socios, na
••• • •
proporgao de suas rVs'pertivas 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 LIQUIDA^AO DA SOCIEDADE
CLAUSULA NONA - A sociedade nao se dissolvera por interdigao, falencia ou
inabilitagao de quaisquer socios, 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 sbcios remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com
base na situagSo patrimonial da sociedade, S data da resolugSo, verificada em Balango
especialmente levantado.
Paragrafo primeiro - 0 mesmo procedimento ser3 adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relagSo a seus sbcios, incluindo na hipbtese da retiracia
prevista na clausula d6cima primeira.
Paragrafo segundo - Apurados os haveres, seu pagamento sera formalizado em (36)
trinta e seis prestagSes mensais e sucessivas, corrigidas anualmente pelo IGPM/FGV ou
por outro indice que venha a substitui-lo.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - 0 sdcio que desejar se retirar da Sociedade podera
faze-lo desde que faga a comunicagao aos outros socios, por escrito, atraves do
Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, com antecedencia minima de 60
(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 Patrimonio Social Liquido sera dividido entre os socios, na ordem
direta das percentagens de quotas existentes.
DA CESSAO DE QUOTAS
CLAUSULA DECIMA QUARTA
As quotas s3o indivisiveis em relagao a sociedade e nao poderao ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem consentimento dos demais socios, aos quais fica
assegurado, em igualdade de condigdes e prego, o direito de transferencia para sua
aquisigao, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteragjso
contratual pertinente.
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DOSCASOSOMISSOS. j"
CLAUSU1-A DECIMA* QUI1S1TA 4- QsJcasoi ortJssos 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.
DECLARA£AO
0 administrador bem como os socios quotistas declaram, sob as penas da lei, que n§o
estSo impedidos de exercer a administra^o da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condena?ao 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 prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrencia, contra as relagoes de consume, f£ publica, ou propriedade.

E por estarem os signatories do presente instrumento particular de ALTERACAo d
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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CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR
TERMO DE ENCERRAMENTO DO ENVELOPE 1
GARANTIA DE PROPOSTA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2019

Encerra-se nesta pagina a documentagao referente ao Envelope 1 - GARANTIA DE
PROPOSTA, encaminhados pela Proponente CONSORCIO MEMORIAL BOM
PASTOR, completando um total de
paginas, esta incluida.
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