
Protocolo: 2020000379708
Assunto: Triênio
Expediente: 19/1900‑0043325‑5
Nome: Tadeu Luiz Zanuz
Id.Func./Vínculo: 1816136/01
Tipo Vínculo: efetivo
Cargo/Função: Agente Educacional III ‑ Auxiliar em Administração ‑ B‑III
Lotação: SEDUC ‑ 16 Coordenadoria Regional de Educação

RETIFICA o ato registrado no D.O.E. de 22/09/2017, para declarar que faz jus a concessão do triênio 8, a contar de
17/01/2017.

Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador
SIDEMIA KLEBER

Av. Borges de Medeiros, 1501
Porto Alegre / RS / 90119-900

Recursos Humanos
Protocolo: 2020000379521

Assunto: Acidente de Serviço
Expediente: 19/1900‑0024132‑1
Nome: Marilei Fatima Maggioni
Id.Func./Vínculo: 1688847/01
Tipo Vínculo: efetivo
Cargo/Função: Agente Educacional IX ‑ Auxiliar de Serviços Complementares ‑ D‑II
Lotação: SEDUC ‑ 39 Coordenadoria Regional de Educação

ENQUADRA como decorrente de acidente de serviço, o fato ocorrido em 24/04/2019, de acordo com a Informação
0017/2020‑DISAT.

Protocolo: 2020000379522
Assunto: Acidente de Serviço
Expediente: 19/1900‑0056640‑9
Nome: Rosa Regina Carvalho da Silva
Id.Func./Vínculo: 3250245/01
Tipo Vínculo: temporário
Cargo/Função: Agente Educacional I ‑ Alimentação
Lotação: SEDUC ‑ 01 Coordenadoria Regional de Educação

ENQUADRA como decorrente de acidente de serviço, o fato ocorrido em 23/10/2019, de acordo com a Informação
0015/2020‑DISAT e CAT/NIT nº nº 12619765708 da Previdência Social.

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC
AMILTON SANTOS CALOVI

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 2º andar
Porto Alegre / RS / 90110-150

Subsecretaria de Administração Central de Licitações
AMILTON SANTOS CALOVI

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 2º andar
Porto Alegre / RS / 90110-150

Licitações
Protocolo: 2020000379523

PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Registro de preços de forragens e outros alimentos para animais.
ABERTURA: 28/01/2020, às 09h EDITAL: 0058/2020 PROCESSO: 20/1300-0000072-5

AVISO DE SUSPENSÃO
Concorrência nº 0003/2019 Processo Administrativo nº 19/0435-0013469-0

A Comissão Permanente de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC, designada pela
Portaria nº 318/2019, no uso de suas atribuições, torna pública a suspensão do edital em epígrafe, a qual encontra-se
disponível no site www.celic.rs.gov.br.

RESULTADOS DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Concorrência n° 0045/2019 Processo Administrativo n° 18/0435-0033736-7

A Comissão Permanente de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC, designada pela
Portaria nº 318/2019, tendo em vista o que consta no Art. 48, §3º, da Lei Federal nº 8.666/93, declara as empresas participantes
habilitadas à próxima fase do certame, tendo em vista que atenderam integralmente ao solicitado no Edital.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
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Concorrência n° 0001/2020 Processo Administrativo nº 19/0435-0017437-4
A Comissão Permanente de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC, designada pela
Portaria nº 318/2019, comunica que foi interposto recurso pela empresa Hotel Livramento Ltda., ficando cientificados os
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

RECURSO ADMINISTRATIVO
Concorrência n° 0002/2019 Processo Administrativo nº 023522-24.42/15-3

O Diretor do DELIC/CELIC decide pelo conhecimento do recurso interposto pela licitante ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
LTDA. e, no mérito, NEGA PROVIMENTO, com base nos fundamentos e nas razões contidas na Informação nº 0036/2020 –
ASJUR/CELIC.

HOMOLOGAÇÃO
O Subsecretário da Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC, no uso de suas atribuições, homologa o
procedimento licitatório, conforme segue:
Pregão Eletrônico RP nº 0827/2019 Processo Administrativo n° 19/1300-0007533-9
Lotes 01 e 09 - DESERTOS.
Lotes 02, 03 e 08 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME.
Lotes 04 e 07 - CIRÚRGICA LAJEADENSE ME.
Lotes 05 e 06 - FRACASSADOS.
Lote 10 - ANA MARIA PIRES BELEM.

SÚMULA DO 1º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GCE Nº 493/2019
Objeto: inclusão de marca conforme segue:

Cod. GCE DESCRIÇÃO MARCA INCLUÍDA

0745.0632.000221 PNEU AUTOMOTIVO - LT - 265 - 60 - RADIAL - 18 - 110 - T
- 08 LONAS FORZA - XBRI

Processo licitatório: 19/1300-0005873-6, PE 0644/2019
Órgão gerenciador: Administração, por intermédio da CELIC.
Compromitente: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME, com CNPJ 17.450.564/0001-29

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GCE Nº 48/2020
Objeto(s): 0515.0871.000017 INSÍGNIAS - BANDEIRA - RIO GRANDE DO SUL - 7,00 CM X 5,00 CM - PVC EMBORRACHADO R$
15,50 un
0515.0871.000018 INSÍGNIAS - BRASÃO DE ARMAS CBMRS - 4° - OPERACIONAL-VERMELHO (PANTONE 18.1763) R$ 24,67
un
0515.0871.000024 COBERTURAS CBMRS 4° - OPERACIONAL BONÉ UNISSEX - AZUL MARINHO (PANTONE 19-4010) R$
19,30 un
Processo licitatório: 19/1300-0007121-0, Edital: 0771/2019
Órgão gerenciador: Administração, por intermédio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações.
Compromitente: CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, com CPF/CNPJ 04.987.413/0001-62.
Prazo de validade: 12 (doze) meses a contar da presente publicação.

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GCE Nº 57/2020
Objeto(s): 0870.0507.000629 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G SEM PÓ R$ 17,14 cx
0870.0507.000630 LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M SEM PÓ R$ 16,93 cx
Processo licitatório: 19/1300-0007535-5, Edital: 0815/2019
Órgão gerenciador: Administração, por intermédio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações.
Compromitente: BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTACOES EIRELI - ME, com CPF/CNPJ 28.114.563/0001-
20.
Prazo de validade: 12 (doze) meses a contar da presente publicação.

AVISO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2020
Nos termos da Portaria SMARH nº 108/2015, publicada no DOE de 22 de setembro de 2015, e do que consta no Expediente
Administrativo de nº 19/1300-0005290-8, aplico à licitante Rota Smart Monitoramento de Segurança Ltda. – EPP (CNPJ
08.940.091/0001-57) a sanção administrativa de impedimento temporário de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Estado do Rio Grande do Sul pelo prazo de 06 (seis) meses e multa no valor de R$ 223,97 (duzentos e vinte e
três reais e noventa e sete centavos).

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de Medeiros, n° 1501, 2° andar –
Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações e Atas de Registro de Preços estão disponíveis nos sites
www.celic.rs.gov.br e/ou www.compras.rs.gov.br.

Marina Fassini Dacroce
Subsecretária Substituta CELIC/SEPLAG

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RGS
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ESTAÇÃO RQDOVIÁREA DE SANA'ANA nQ LIVKAMEíüVQ
Hotel LIVRAMENTQ LIDA

RUA VASCQ ALVES Ne222 CEP: 97573-530 SAN'F'ANA DO LIVRAMENT0-RS
CNPJ N9 02,977.673/0001,21

ilpno $i' Presidem

Comissão Pet'manente de Licitações

$ubseet'etária Central de Licitações -eELle,

Av. Boi'ges de Medeiros, 1501, CAFÉ -Centro Administr'atlvo Fernando
Fcrrari,2o andar

Porto Alegre. Rio Grande da $u!

Ref. Processo Lieitatório 19/0435 1.7437

Edital de Lieitaçãa O©l/eEL!©/2D20

©bjeto R©cursQ

HO'rEL LIVRAM!!iTO;.LTJP4,., pessoa jurídica de direito privado,

inscrita nQ CNPJ sob r'to02.977.673/0001-21, registrada na Junta

Comercial do Estado do Rio Gr:ande do Sul sob o NIRE 43203854867

em 16 de julho de 1998, estabelecida à Rua Vasto Alves, 222, Bairro

Centro, na Cidade de Sant'Ana do Livramento-RS- CEP. 97.573-550,

neste ato representado pela sócia Administradora, ZILMA SOLANGE

NUNES LESADA, CP1= 333.878.420-15, residente e domicíliada na

Avenida 24 de Maio, 341, Bairro Centro, na cidade de Sant'Ana do

Livramento-RS-, CEP. 97.573-450, vem, respeitosamente à presença

de V. Sa., para enter:pQr o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO i;Gég)ió8LEIVa OE EFEITO
SU$PEN$1VQ
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ESTAÇÃO RODDVIARIA DE SANA'ANA í)O LIVRAMEl\ITO
HOTEL LIVRAMENTO LTDA

RUA VISCO ALVE$ Ng222 CEP: 97573-550 SANTUANA DQ LIVRAMENT0-RS

CNPJ Ne 02.977.673/0001-2].

Em face da i'. Decisão da Comissão de Licitação o que faz com
esteio na dICção do art. 109 "a", $1ü , g 2o, g 3o e no$ moldes do $ 4

do mesmo diploma, todos da Leí 8.666/93, rios 8rguínentos que
expede e doeumerltos pí"amantes do alegado, Cujos idênticos já se

encontram acostados àqueles já apresentados à Comissão quando

espera o acatamento das teses que expede e provimento do Apelo.

1. DA TEMPE$TTVIDADE

a. O presente Recurso é tempestivo, uma vez que protocoiado no

prazo regular de cinco dias contados na notificação da decisão,

conforme previsto na lei 8.666/93:

Ai-t. 109. Dos fitos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei
cabem:

Z - reeuiso. no prazo de $ (Cinco) dias úteis a cotttar da intimação da ato
üu da lavram:ura da ata, nos ca$ $ de:

a) habilitação ou habilitação dg IÊcitante;

$ to A intimação dos aios refez:'Idos no ineiso 1, alíneas "a"/ "b", "c" e "e",
deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no
inciso 111, será feita mediante publicação na imprensa ofIcIal, salvo para os
casos previstas nas alíneas "a" e "b", se presentes o$ propostos dos
licitantes no ato em que foi aditada a decisão, quando poderá ser feita por

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
$ 20 O recurso previsto mas alíneas "a" e "b" do incluo ! deste artigo terá
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto
eficácia suspensivo aos demais recursos
$ 3a interposto, o recurso será comunicado aos demais iicltilntes, que
poderão impugna-!o no prazo de 8 (cinco) dias ói:ei$

$ 4o O recurso será dirigida à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar $ua decisão, no pi'aza
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão $er proferida dentro do prazo de
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ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANA:'ANA DO LIVRAMENTO
HOTEL LIVRAMENTO LIDA

RUA VASTO ALVES N9222 CEP: 97573-S50 SANT'ANA DO LIVRAMENT0-R$
CNPJ FJg 02.977.673/0001-2].

5 (Cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade

Presente os pressupostos objetívos, requer o recebimento do

Reçu i'sQ .

a. E legitimo Q íntei'esse da petíeionáría eis que, interessada na

licitação açor::eu ao edital, apresentou documentos, sendo

prejudicada pela habilitação.

Presentes os pi'essupostos subjetivos, requer o recebimento do

RQcursQ.

a. Acorrendo a Convocação e edital sugo indicado, a Peticionária,

manifestando justo e concreta intet:esse em participa!" do Certame

atendeu, obteve e apl'esentou a documentação necessária conforme

exigência.

e)çot're que após cr'edeneiamento, em sessão de julgamento,

a Comissão emitiu decisão no sentido de Considera-la habilitada,
sob ergui'mento de não Eer ater:adido ao subitem 3.1., letra "a" do
Edital lançando em parênteses, (os documentos de identidade dos

representantes legais foram apresentados em cópias simples):

ATA DA $E$SÃ© DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CONCORRENCIA N: 0001/2020PRDeESSO

ADMINISTRATIVO N© 19/0435«0017437-4

Objeto: Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de !'
Categoria na localidade de $antana do Livramento/RS

Aos seis dias do mês de janeiro de 2020, reuniu a Comissão
Permanente de Licitações, designada pela Portaria ne 318/2019 e
seus anexos, para analisar as documentações apresentadas pelas
empresas l-Hotel Livramento Ltda e 2-Stradale Terminais
Rodoviário Ltda. Ao término, esta Comissão declara habilitada a
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ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANA'ANA DO LIVRAMENTO
HOTEL LIVRAMENTO LTDA

RUA BASCO ALCES Ne222 CEP: 97573-550 SANT'ANA DQ LlyRAMENTO-RS

CNPJ fie 02.977.673/0001-21

lieitante Hotel Livramento Leda tendo em vista que não atendeu o
subitem 3.1, letra "a", do edita!(os documentos de identidade dos
representantes legais foram apresentados em cópia simples). A
empresa Stradale Terminais Rodoviário Ltda foi declarada habilitada
à próxima fase do certame, tendo em vista que atendeu
integralmente ao solicitado no edital. Nada mais havendo a
registrar, encerrou-se a sessão e lavrou-se ã presente ata que foi
assinada pelos membros desta comissão.

E a espar'tiihada síntese

DAS RAZÕES DA RgF©KMA.

a. Conforme expedido, a hID Comissão de Licitação, sob

argumento de descumprimento do sub item 3.1. "a" do edital

ínabílitou a Recorrente, lançando entre parenteses a observação que

os documentos dos representantes legais foram apr'esentados em

cópias simples, exigência que não consta do sub item invocado:

3.1.Da Participação

a) Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas e
consórcios de empresas/ ficando impedido de participar o
Microempreendedor Individual(ME!).

E evidente que o sub item apontado trata de Constituição

societária e fiscal das empresas e da vedação de participação ao

Micro empreendedor Individual-MEl-, sem qualquer referência à

identificação dos representantes.

Mesmo que se fosse Considerar a habilitação pelo sub item 3.1

"a" como equívoco de redação, face a observação entre parênteses,

fica evidente a duvida. pois não é possível aferir qual o real motivo

da habilitação, se por equívoco na analise da documentação fiscal ou

falta de autenticação dos documentos da sócia, entendimento que
tampouco pode ser validado, pois no momento da Sessão de
Habilitação, a sócia filma Solange Nur\es Lesama, estava presente ao
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ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANA'ANA DO LIVRAMENTO
HOTEL LIVRAMEhlTO LTDA

RUA VASCO ALVES N9222 CEP: 97573-550 SANT'ANA DO LIVRAMENT0-RS

CNPJ N9 02.977.673/000].-21

ato, apresentou a documentação original à Comissão, que a analisou

e restituiu, $em que tivesse sofrido qualquer impugnação ou

contestada a veracidade, assim como, os documentos for'am todos

rubricados pela comissão e pelos lieítantes $em impugnação quanto a

$ua veracidade.

Ora, fosse a Cópia apresentada motivo para suficiente para

habilitar a empresa, tal óbice devem'ia ter sido apontado no momento

do credenciamento, quando a própria comissão, estava na posse do

documento e poderia tê-lo autenticado inclusive çom base na
faculdade prevista ao art. 43, $ 3o da Lei Ro 8.666/1993 que faculta a

realização de alas e diligenciar para esclareeei' ou Complementar a

instrução do processo, o que tampouco eeoí'reu.

Qu seja, é justificada a insurgência e duvida acerca do

efetivo motivo da habilitação, se por se tratar de micro

empreendedor - o que não ocorre; se por carecer de autenticação o

documento o que não constitui motivo relevante para gerar ã
habilitação, segundo aliás, é o entendimento pacífico da Doutrina e

dos "tribunais páti"iQ$, a saberá

"MANDADA DE SEGURANÇA Licitação Documentos necessários à
habilitação apresentados em cópia simples Admissibilidade Autenticidade
dos documentos não impugnada. Rigor excessivo e contrário ao interesse
público a exigência de documentos no original ou em cópia autenticada
Sentença mantida Recurso desprovido." (TJ-SP - APL
38866920098260526 SP 0003886- 69.2009.8.26.0526, Relator: J. M.
Ribeiro de Paula.

"AGRAVE DE !NSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DESCABIMENTO PEDIDO LIMINAR
PREJUDICADO EM VIRTUDE DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
INOCORRÊNCIA. Não contribuindo a agravante para que o seu pedido
somente fosse levado ao conhecimento do juízo a que após a data
programada para a abertura dos envelopes/ não se pode entender
prejudicado o pedido. Basta que se proceda a abertura do segundo
envelope da recorrente, ainda que as propostas das demais licitantes já
tenham sido abertas. Decretação de habilitação do licitante em virtude da d
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ESTAÇÃO RQD©ViÁRIA DE SANA'ANA DO LtVRAMENTO
HOTEL LIVRAMÊNTQ LIDA

RUA VASCC) ALVOS Ne222 CEP; 97573-550 SANA'ANA DO LIVRAMENT0-RS

ÇNPJ Ne 02.977.673/0001-21

ato, apresentou a doeumentação original à Comissão, que a analisou

e restituiu, $em que tivesse sofrido qualquer. impugnação ou

contestada â veracidade, assim Como, os documentos foram todos

rubricados pela Comissão e pelos licitantes sem impugnação quanto a
sua veracidade.

OT'a, fosse a cópia apresentada motivo para suficiente para

Inabilitar a empresa, tal óbice deveria ter sido apontado rlo momersto

do credenciamento, qual'ldo a própria comissão, estava na posse do

documento e poderia tê-lo autenticado inclusive com base na
facu[dade prevista ao aü. 43, $ 3o da Lei Ro 8.666/].993 que faculta a

realização de fitos e diligências pal"a esclarecer ou complementar a

instrução do processo, Q que tampouco ocorreu.

Qu seja, é justificada a insuf:gêneia e duvida âcer'câ do
efetivo motivo da ínabilitaçãQ, se por $e tratar de micro

er'npr'eendedor - o que não ocorre; se por carecer de autenticação o

documento o que nãa constitui tnotlvo relevante par'a gerar a
InabílitaçãQ, segundo aliás, é o entendimento pacífico da Doutrina e

dos Tribunais pátrios, a sabei":

i

"MANDADA DE SEGURANÇA Licitação Documentos necessários à
habilitação apresentados em cópia simples Admissibilidade Autenticidade
dos documentos não impugnado. Rigor excessivo e contrário ao interesse
público a exigência de documentos no original ou em cópia autenticada
Sentença mantida Recurso desprovido." (TJ-SP - APL
38866920098260526 sp oo03886- 69.2009.8.26.0526, Relator: J. M.
Ribeiro de jaula.

"AGRAVA DE !N$VRUMENTO. ADMIN!$TRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DESCABIMENTO- PEDIDO LIMINAR
PREJUDICADO EM VIRTUDE DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
INOCORRENCIA. Não contribuindo a agravante para que o seu pedido
somente fosse levado ao conhecimento do juízo a que após a data
programada para a abertura dos envelopes, não se pode entender
prejudicado o pedido. Basta que se proceda a abertura do segundo
envelope da recorrente, ainda que as propostas das demais licitantes já
tenham sido abertas. Decretação de habilitação do !icitante em virtude da
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ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
HOTEL LIVRAMENTO LTDA

RUA VASCO ALVES Np222 CEP: 97573-550 SANT'ANA DO LIVRAMENT0-RS

CNPJ Ng 02.977.673/0001-21

falta de autenticação das cópias da documentação apresentada. Excesso de
formalismo. Juntado das cópias autenticadas com a interposição do
recurso administrativo junto à Comissão de Licitação. Edital que em
nenhum momento refere que a deficiência nos documentos apresentados
não poderia ser suprida posteriormente. Licitação que tem por fim, além de
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, propiciar à
entidade licitante selecionar a proposta mais vantajosa. AGRAVO
PROVIDO." (Agravo de Instrumento NO 70012282240, Segunda Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adio Sérgio do Nascimento
Cassiano.

"LiciTAÇÃO. iNOBSERVÂNCIA DE ReQuiSiTos CONSTANTES NO EDITAL.
PERMITIDO QUE A COMISSÃO DETERMINE DILIGÊNCIAS, A FIM DE
ESCLARECER OU COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, MAXIME
SE, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, É JUSTIFICADA A
IRREGULARIDADE (ART. 43, g 3o, DA LEI NO 8.666, DE 1993). ADEMAIS, A
MERA AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM FOTOCÓPIAS NAO POSSUI FORÇA
PARA IMPEDIR A HABILITAÇÃO CASO NÃO SE ALEGAR OU JUSTIFICAR QUE
O DOCUMENTO NÃO CORRESPONDE AO ORIGINAL OU DEMONSTRAR QUE
ENCERRA INEXATIDÕES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO."
(Mandado de Segurança NO 594015448, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis,
Tribunal de Justiça do R$, Relator: Arnaldo Rizzardo.

\h. RS,

"MANDADA DE SEGURANÇA. LXeZTAeÂ©. AU$ENCIA DE AUVENTICACAO DE
DOCUMENTO. MERA !RREGULARIDADE. APELO !MPROVIDO. MANUTENCAO
OA SEGURANCA. SENTENCA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (3FI.S.)"
(Apelação e Reexame Necessário NO 70000294660, Primeira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedra Luiz Rodrigues
Bossle, Julgado.

Reexame neeessáí'io. Administram:ivo. Licitação. Prestação de
serviço. Manutenção de sistemas de iluminação pública.
Inabilitação. Excesso de formalismo. Participação assegurada.
Segurança Concedida. Remessa desprovida. Há excesso
formalismo na desclassificação do concorrente se o critério
estabelecido não desqualifica sua capacidade económica para
contratar com a Administração pública. (TJSC, Reexame Necessário
em Mandado de Segurança n. 2008.069270-4, de Joinville, rel. Des.
Pedro ManDeI Abrem.

d©

de
concorrente

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÕES. A ausência de autenticação de fotocópias náo é causa
à habilitação de concorrente, cabendo aos demais a prova de que
não retrata ela o texto original DECISÃO: negaram provimento ao
apelo e confirmaram a sentença em reexame." (Apelação Cível NO

598541902, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
Relator: Roque Joaquim Volkweiss.
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ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANA"ANA DO LIVRAMENTO
HOTEL LIVRAMENTO LTDA

RUA VASCO ALVES N9222 CEP: 97573-550 SANT'ANA DO LIVRÀMENT0-RS
CNPJ N9 02.977.673/0001-2],

Destacamos, por oportuno, do entendimento supra, da

relatoria do Des. Roque Joaquim Volkweiss do TJRS, que ao analisar

caso semelhante, apontou que "a exigência de autenticação
inabilitaçãasomente pode prevalecer para

quando houver suspeita de

determinar a
falsidade, a qual afetaria

conteúdo e a lisura das fotocópias..e que

liCÊtatÓriQ busca-se melhor proposta para atender

interesse pode

irregularidade, que não traga qualquer pi'ejuízo, dar causa à
exclusão de concorrentes no certame."

público. Em Consequência, não

(Apelação Cível NO

598541902, Primeira Câmara Cível, Tribuna! de Justiça do RS)

Do Acórdão 357/20].5-Plenário do TCU colhe-se

"A Administração Pública deve pautar'se pelo prirlcípio do
formalismo moderado, que prescreve a adição de formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim. a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo''

"I. © intuito basilar" dos regramentos que orientam as aquisições
pela Administração Pública é a contratação da proposta que Ihe seja
mais vantajosa, obedecidos os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade. da
probidade administrativa. da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

2. No curso de procedimentos llcitatórios, a Administração Pública
deve pautar-se pelo princípio do foi'malismo moderado, que
prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo
sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes
essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados."

C) STF também já sc manifestou em questão semelhante

(RMS no 23.714/DF, la T, em 5/9/2000) tendo entendido que:
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ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANA'ANA DO LIVRAMENTO
HOTEL LIVRAMENTO LTDA

RUA BASCO ALCES Ne222 CEP: 97573-550 SANA'ANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ Ne 02.977.673/0001-21

"Licitação: irregularidade formal na proposta vencedora que, por
sua irre[evância não gera nu]idade [...] Se a irregularidade praticada
pela licitante vencedora a ela não trouxe vantagem, nem implicou
em desvantagem para as demais participantes/ não resultando
assim em ofensa à igualdade; se o vício apontado não interfere no
julgamento objetivo da proposta. e se não se vislumbra ofensa aos
demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública,
carreta é a adjudicação do objeto da licitação à licitante que
ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio do interesse
público, escapo da atividade administrativa."

No mesmo sentido

A imposição de restrição temporal para autenticação. .dos
documentos de habilitação dos licitantes afronta o art. 32 da Lei
8.666/1993. A comissão de licitação pode realizar a autenticação
dos documentos apresentados por meio de cópia na própria. sessão
de entrega e abertura das propostas/ em atenção aos princípios do
formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para
a Administração, e em consonância com o art. 43, $ 3or da Lei
8.666/1993. 'TCU BENJ+MIN ZYMLER
Licitação, Habilitação de licitante, Documentação, Vedaçãor
Autenticação, Restrição, Prazo.

Assim, e com base nos princípios do formalismo moderado,

que prescreve certeza, segurança e respeito aos direitos dos

administrados (art, 2o, par. único, IX, Lei federal n. 9.784/99) deve

o conteúdo prevalecer sobre o formalismo extremo, respeitadas as

formalidades essenciais (art. 2o, par. único, Vlll, Lei Federal

9.784/99), segundo a pacifica jurisprudência, inclusive do TCU

Ot:a, a perfunctória análise da documentação fiscal

acostada. e aqui repetida, demonstra à saciedade que a Empresa

Recorrente NAO E MICRO EMPREENDEDORA INDIVIDUAL,

constituindo $e de pessoa jul:ídiea de direito privado, em plena

gestão de seus negócios e empreendimentos na cidade de Santana

do Livramento, Rs

15/01/2020 10:49:37 SEPLAG/CPL/RODOV/437717601 CR 0001/2020 HABILITAÇÃO 14/01 859

19043500174374



ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANA'ANA DO LIVRAMENTO
HOTEL LIVRAMENTO LTDA

RUA VASe0 ALVES N9222 CEP: 97573-550 SANA:'ANA DO LIVRAMENT0-RS
CNPJ N9 02.977.673/0001-2].

Poi'tanto, diante da ocorrência de falha no ato de
desclassificação de licitante, em razão de vício insanável

procedimento licitatório, cumpre a Comissão prover o Recurso, para

afastar a habilitação.

PQr fim, mas não por ultimo diz que, Comprovado o vício

sanável no ato de (in)habilitação da lieitante, a Comissão deveria tê-

la admitido, em virtude da apresentação, no ato, dos documentos

originais, sob pena de nulidade da licitação por afi"anta o disposto no

art. 32 da Lei 8666/93.

Finalizando, diz que inexiste espaço par'a impor ao lieitante

a exegese da decisão amei"ea dos motivos da inabílitação, quando a

mesma é dúbia, devendo ser dar:a e incontf'oversa, o que nao se

verifica, mormente se observado que a Recorrente é pessoa jurídica

formalmente constituída, entendendo que a Confirmação da decisão

vergastada configura formalismo exagerado que pode. levar à

restrição indevida do caráter competitivo da licitação e à seleção de

proposta que não seja a mais vantajosa.

y. OO PEDIP

a. Na esteira do exposto, requer

a.01.0 Recebimento do presente Recurso no efeito suspensivo e

devolutivo;

a.02.0 Conhecimento do Recua'se para reconhecendo o erro, a

incompatibilidade e nulidade da decisão com a norma disposta no
sub item 3.1."a" do edital, e ante ausência de impugnações à forma e

conteúdo, bem como a apresentação do documento original à

Comissão, no ato da apr'esentação dos envelopes 01 e 02, seja
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ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANA'ANA DO LIVRAMENTO
HOTEL LIVRAMENTO LTDA

RUA VASCO ALVES Ng222 CEP: 97573-550 SANA'ANA DO LIVRAMENI'0--RS
CNPJ Ne 02.977.673/C)001-2].

PROVIDO com efeito de determinar a reforma e levantar / reformar a

ínabilitação declarada, autorizando ã participação EM TODO

certame, como de Figo:'

a.03.Outrossim, lasí:renda nas razões recursais, requer-se que essa

Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não

esperada disso não acorrer, faça este subir, devidamente informado,

à autoridade superior, em conformidade com o $ 4', do art. 109, da

Lei n' 8666/93.

NTPD

Santana dq"\hvi'ementa, 09 de Janeiro de 2020.

HOTELTDA.

Sócia Administradora: FILMA SOLANGE NUNE$ LE$AMA
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GovEK tio DO ESTA DO
RIO OliÀNI)E DO SUL
S6ÇR €1'ARIA Ü$ PI..AN erAM eNTe.

cxeAiücNI'o e 6t$rÀO@
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N: ÜOO'1/2020
PROCESSA ADMINISTRAM'lVO N' '19/0435-0017437-4

baeta: Concessão dos sewiços de Estação }Rodoviária de :l' Categoria
na localidade de Santana do Livramento/R$.

Aos seis dias d© $nõ$ de jaí eii,o d© 2õ2e. reuniu $e a Comissão
Permartonte de Licitar;õe$. designada pela Pararia ne 318/2Qi9 e seus
anexos, para analisar as documentações apresentadas pelas empresas
l-Hotel Livramerlto Ltda e :l $tradale Terminais Rodoviário Ltda. Ao
término. esta Comissão declara inab!!iluda e licitante ilotel Llvi'amento
Ltda tendo em vista que não atendeu o subltei'n 3.1 , letra 'a', do edital
(os documentos de identidade dos representantes legais foram
apresentados em Cópia simples). A empresa Stradale Terminais
Rodoviário Ltda foi declarada bab!!!!ada à próxima fase do certame,
terlda em vista que atendeu integralmente ao solicitado no edital, Nada
mais havendo a registrer, enceí'rou-sê a sessão e lavrou-se a presente
ata que fol assinada pelos membros desta comissão.

eQMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

n
? J'

,4"}

EB?; g?3;'':'' .õ i;i6xaiõiialíaT%i;zian;ãií:lç'6aiaa;ü;üiiial:isõl:i;;iiaii
ParloAlegíe/RSv CLIP gC110 - 15t) Tul fon8: 51 - 3288.1586

cp:Gg$maíh.rs,gQv-br

06/01 /2020 ] 4:59:32 SEPLAG/ÇF>L/Dei,iG/34Ç7143DI CR 0001/2020 - 06/D1/202C l O:OD $45

l of l io/ot/2020 09: 18
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Junta Comercial. Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o Ro 5227772 em 13/12/2019 da Empresa HOTEL LIVRAMENTO LTDA. Nire 43203854867 e protocolo 194938816 -
IO/12/2019 Autentlcação: E6EEF21 D2BOI F5DB226ECE32B329FEEIBIB950. Carlos Vicente Bernardonl Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento. acesse http:/4ucisrs.rs.gov.br/validacao e informe Ro do protocolo 19/493.881-6 e o código de segurança fwWB Esta cópia

foi autenticada digitalmente e assinada em lo/O1/2020 por Cardos Vigente Bernardoni Gonçalves -- Secretário-Geral. é!/Éllllglg=z4 pág. 1/13
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q
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO

RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo l Número do Processo Módulo Integrador

19/493.881-6 IRSP1900331334

Data

1 0/1 2/20 1 9

dentificação do(s) Assinante(s
CPF Nome

91 9.781 .570-53 LIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO

B

h

&
g

@

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifica registro sob o no 5227772 em 13/12/2019 da Empresa HOTEL LIVRAMENTO LTDA. Níre 43203854867 e protocolo 194938816 -

=L/ IO/12/2019. Autenticação: E6EEF21 D2BOI F5DB226ECE32B329FEEIBI B950. Cardos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento. acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n' do protocolo 19/493.881-6 e o código de segurança fwWB Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em l0/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -- Secretário-Geral. . 2 . ,

éáélã:@=z4 pág. 2n3

M

15/01/2020 10:49:37 SEPLAG/CPL/RODOV/437717601 CR 0001/2020 HABILITAÇÃO 14/01 866

19043500174374



H OTEL LIVRAMENTO LTDA

CNPJ no 02.977.673/0001 -21
NIRE no 43203854867

ZILMA SOLANGE NUNES LESAMA, nacionalidade brasileira, casada pelo Regime de
Comunhão Parcial de Bens, comerciante, portador da Carteira de Identidade n' 6016200989
SSP/RS, inscrito no CPF sob n' 333.878.420-15, residente e domiciliado na Avenida 24 de
Maio. n' 341, Bairro: Centro, na Cidade de Santana do Livramento/RS, CEP 97573-450, neste
ato representada por sua procuradora EIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO,
nacionalidade brasileira. empresária. solteira. nascida em 27/10/1974, CPF 919.781.570-53,
RG Ro 1003600846. SSP/RS, com domicílio e residência na Praça Osvaldo Cruz, número 15,

cl 1 005 - Bairro Centro Histórico na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.030-1 60.

JUAREZ NUNES LESAMA. nacionalidade brasileira, solteiro, maior, empresário, portador da
Carteira de Identidade n' 5076198621 SSP/RS, inscrito no CPF sob n' 815.159.950-20,
residente e domiciliado na Avenida 24 de Maio, n' 341, Bairro: Centro, na Cidade de
Santana do Livramento/RS, CEP 97573-450, neste ato representada por sua procuradora
EIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO;

Unicos sócios componentes da sociedade empresária limitada. que gira sob o nome
empresarial de "HOTEL LIVRAMENTO LTDA" estabelecida à Rua Vasco Alves, n' 222,
Bairro Centro. na Cidade de Santana do Livramento/RS, CEP 97573-550, inscrita no CNPJ
02.977.673/0001 -21, com Contrato Social constitutivo arquivado na MM Junta Comercial,
Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 43203854867 em 16 de
Julho de 1998. resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar e
consolidar os instrumentos acima citado, que passará a reger-se pelo que está contido nas
cláusulas a seguir:

CLÁUSULA I' -- A sociedade altera suas atívidades para:
. Terminal Rodoviário - Exploração de Estação Rodoviária
e Hotéis
. Restaurante

CLÁUSULA 2 a -- A sociedade altera seu endereço para Rua Vasco Alves, n' 222, Edifício,
Bairro Centro, na Cidade de Santana do Livramento/RS, CEP 97573-550. E passa a utilizar o
nome fantasia ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO

CLÁUSULA 3' - O capital social no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) é aumentado para
R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo o aumento no valor de R$60.000,00 (sessenta míl

reais) integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios da seguinte forma:

a l de 5

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
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Sócios
ZILMA SOLANGE N UNES LESAMA

JUAREZ N UN ES LESAMA

TOTAL

Quotas
39.200

20.800

60.000

R$

R$ 39.200,00

R$ 20.800,00

R$ 60.000,00

CLÁUSULA 4' - Após as alterações ocorridas, O capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) representado por 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada,
totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica distribuído da seguinte forma

Sócios
ZILMA SOLANGE NUNES LESAMA

JUAREZ N UN ES LESAMA

TOTAL

Quotas
40.000

40.000

80.000

R$

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 80.000,00

CLÁUSULA 4a -- As demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato social e
alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas
e em pleno em vigor.

Tendo em vista as alterações ocorridas, os sócios decidem a consolidação das cláusulas
contratuais:

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA la A sociedade gira sob o nome empresarial de HOTEL LIVRAMENTO LTDA,
estabelecida na Rua Vasco Alves, n' 222. Edifício, Bairro Centro, na Cidade de Santana do
Livramento/RS, CEP 97573-550 e utilizará o nome fantasia ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE
SANTANA DO LIVRAMENTO

EaEáaliel9..L2nica: A sociedade poderá abrir manter. transferir e extinguir filiais, em qualquer
ponto do território nacional observado as prescrições legais vigentes.

CLÁUSULA 2: - O objeto social é:

B Terminal Rodoviário -- Exploração de Estação Rodoviária
B Hotéis
. Restaurante

CLÁUSULA 3' - O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) representado por
80.000 (oitenta míl) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em
moeda corrente nacional, fica distribuído da seguinte forma

Sócios

ZILMA SOLANGE NUN ES LESAMA

J UAREZ NUNES LESAMA
TOTAL

Quotas
40.000

40.000

80.000

R$

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00
R$ 80.000,00

Página 2 de 5
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ParágEêíQ..BllHglrg: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Earágral9..Segunda: Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais

CLÁUSULA 4' - O prazo de duração será por tempo indeterminado e o início das
atividades foi em 1 6/07/1998.

CLÁUSULA 5' - A administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente
pelos sócios ZILMA SOLANGE NUNES LESAMA e JUAREZ NUNES LESAMA, com os
poderes e atribuições de administrar e gerenciar os negócios sociais, de forma isolada,
autorizado o uso no nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações, sqa em favor de qualquer quotista ou terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

Paláçtl3íg...BEIDS1lg: A representação da sociedade em ates de administração ordinária
perante repart ções públicas em geral, federais, estaduais e municipais, empresas públicas,
de economia mista. entes autárquicos, concessionárias de serviços públicos, bem como a
correspondência em geral, emissão de duplicatas e o seu endosso para cobrança ou o
endosso de cheques para depósito bancário, efetivação de empréstimos bancários ou não,
nomeação de procuradores "ad judícia" ou "ad negotia", serão exercidas pelos
administradores.

Paráarafo Segunda: É vedada aos administradores a prestação de garantia, fiança ou aval
em negócios estranhos ao objeto social, seja em favor de terceiros ou dos próprios sC)cites

Parágrafo Terçeli:a: O administrador em exercício terá direito a uma remuneração mensal
título de pro labore. cujo valor será fixado pelos sócios, de comum acordo.

a

Parágrafo alia!:!a: Nos termos do art. 1.061 da Lei 10406/02, fica permitida a nomeação de
administraaores não integrantes do quadro societário, desde que aprovados por dois
terços do capital social, se o capital estiver totalmente integralizado, ou pela totalidade, se
o capital não estiver integralizado.

CLÁUSULA 6' - Os administradores declaram. sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei.especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda
que temporariamente. o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
Feita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra a relação de consumo,
fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 7' - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o (s)

administrador (es) prestará (ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico

Paráarafo Prilneii:g: Os lucros ou prejuízos apurados serão repartidos entre os sócios, na
proporção de suas quotas, podendo os mesmos, todavia, optarem pela retenção parcial ou
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total dos lucros em conta de lucros acumulados, para ulterior distribuição ou capitalização
ou pela manutenção dos prejuízos em conta de prejuízos a compensar.

BaEáaEal9...Seali!:!da: Os lucros apurados em balancetes intermediários poderão ser
distribuídos aos sócios, sendo compensados com que houver sido apurado por ocasião do
encerramento do exercício.

Eel:áa!:aía.:Esrçelra: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA 8' - Os sócios em comum acordo ficam impedidos de assinar para terceiro aval
de qualquer teor, bem como, oferecer qualquer bem imóvel em garantia de negócio.

CLÁUSULA 9: - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda.
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Earáalafe...l:Jnict; O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar sua
intenção aos demais sócios, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
Nesse caso, os seus haveres serão apurados, em um balanço levantado na ocasião, e pagos
em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias
após o seu afastamento.

CLÁUSULA IO' - Falecendo ou interditado qualquer sócio(s), a sociedade continuará suas
atividades com o(s) herdeiro(s), sucessor (ES) e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo
Interesse deste(s) ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada
em balanço especialmente levantado.

Ealáalaía...üniçe; O mesmo procedimento será aditado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA lla . Nos termos do disposto no art. 1.085, da Lei n' l0.406/2002, o sócio que
em razão de dissidência ou conflito com outros sócios, cometer falta grave, ates de
inegável gravidade, ou colocar em risco a existência ou a continuidade da empresa, poderá,
mediante simples deliberação da reunião (ou assembléía) dos sócios quotistas serem
excluído da sociedade.

CLÁUSULA 12' Os casos omissos neste contrato serão regidos pela Lei 6404/76 (Leí das
S/A) com as alterações posteriores, e demais disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA 13' - Fica eleito o foro de Santana do Livramento/RS, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração.
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E assim. por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato social em OI (uma)
via

ZILMA SOLANGE NUNES LESAMA

neste ato representado por seu procurador
EIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO

JUAREZ NUNES LESAMA

neste ato representado por seu procurador
EIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

U

g

Identificação do Processo
Número do Processo Módulo IntegradorNúmero do Protocolo

RSPI 900331 3341 9/493 .881 -6

Data

1 0/1 2/201 9

Identificação do(s) Assinante(s)
NomeCPF

EIDÀ CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO91 9.781 .570-53

\

a

»

B

'1}

g
X

H

»
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PROCURAÇÃO

OUTORGANT E:

ZILMA BALANCE NUNES LESAMA, nacionalidade brasileira. casada pelo Regime de
Comunhão Panial def Bens. comerciante, portador da Carteira de- Identidade .n'.
601 6200989 SSP/RS, inscrito no CPF sób â' 333.878.420-1 5, residente 8 domicíliado
na Avenida 24 de Maio, n' 341, Bairro: Centro, na Cidade de Santana do
Livramento/RS, CEP 97573-450.

.."=Ef.11U=.:r='Hh.:ãEl$'8 g l,gR'Uê..gfl #: P :n;
81 5 1 59.950-20. residente e domiciliado na Avehída 24 de Maio, n' 341f. Bairro: Centro,
na Cidade de Santan a do Lívramento/RS. CEP 97573-450

OUTORGJã.D0:

Histórico na cidade de Porto Alegre/RS. CEP 90:030

+

Pelo presente instrumento particular do procuração, .o outorbante noMeIa o constitui
fim especial de representa-lo perante aara o$eu 'bastante procurador o outorgado. .p

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, em todos os üamites:necessários
para assinar alas de alteração conbatual da empresa que glm sob onomê empresarial

Comercial. . tndusüiatilo Serviços dolÊEstado .do .:Rio Grande .do. Sul sob NIRE
no todo ou em partesi à quem:Interessar possa;"podendo .para tanto.

receber dtações, judiciais.lg notificações,F' assinar .êâpa(s) :=ruquerimentójg.proceder
aumento de capital Social, no ato da alteração .polos. sócios

eE confessarjjem

Contrato

43203854867
Estado

alterações de
atividades e

alterar
dosobjetos

ou to rg an te s -

sociais bem como 0 endereço nome

0 n

ILANGE PUNES LESAMA

w iHHl$hnu pw$ii lã$1íyi
©
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador

1 0/1 2/201 91 9/493 .881 -6 RSPI 900331 334

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF ÍNome

91 9.781 .570-53 EIDA CRISTIANE DOS SANTOS: CARVALHO

a'w

r
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DECLARAÇÃO OE VERACIDAOE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)

REGISTRO DIGITAL

Eu, EIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRO

EMPRESÁRIA, DATA DE NASCIMENTO 27/10/1974, RG NO 1003600846 SSP-RS,
CPF 919.781.570-53, PRACA OSVALDO CRUZ, N' 15, CJ 1005, BAIRRO CENTRO

HISTÓRICO, CEP 90030-1 60, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS

DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de

registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital. SAO
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 1 1 de dezembro de 2019

EIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO
Assinado digitalmente por certificação A3

ü z :mH@g:ámen m umii :nm í
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Sistema Nacional de Regístro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econâmíco e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato. assinado digltalmente, da empresa HOTEL LIVRAMENTO LTDA, de NIRE
4320385486-7 e protocolado sob o número 19/493.881-6 em lO/12/2019, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 5227772, em 13/12/2019. O ato foi deferido eletrõnicamente pelo examinador
Paulo lsídoro Moreira Pímentel.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Cardos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá
ser acessado o sitio eletrõnico do Portal de Serviços / Validar Documentos
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) i' e informar
protocolo e chave de segurança.

0

0 LTDA. de

(http ://
número de

acessado ae

Capa de Processo
Assinante(s

CPF Nome
91 9.781 .570-53 EIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO

Assinante(s
NomeCPF
EEDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO91 9.781 .570-53

Assinante(s)
CPF Nome

EIDA CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO91 9.781 .570-53

Assinante(s
Nome
EIDA CRISTEANE DOS SANTOS CARVALHO

Documento Principal

Anexo

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Porto Alegre. sexta-feira, 1 3 de dezembro de 2019

Documento assinado eletrõnicamente por Paulo lsidoro Moreira' Pimentel.. :Servidor(a)
Público(a), em 13/12/2019, às 13:21 conforme horário oficial de Brasília,

A autencidade desse documento pode ser conferida no oorta de serviços da jucisrs
informando o número do protocolo 1 9/493.881 -6.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

q
MM n-.-.-.,H CeítlfiÇO qUe 3 Pr i nt
êl:ã llJlnHB:l:l conferido, no ondorep
Zg mmM un mesmo. do que dou fó

ã ;gWHfiPllH kart' Ana do Livramento,
08 : 56 :1 8
Jord8o Ferreit B Rodrigues :
Emol. ; R$ 1 S.00 r+
0S45.01 .1 800001.. 46873

eletrónico
documento !ci p. /'

O ato foi deferido e assinado digitalmente por
Q de

áo Substituto

10 de

Identificação do(s) Assinante(s)
@

!ã-.. .,-
RLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

CPF Nome

1 93.1 07.81 0-68

f'lABÉii

Porto Alegre. sexta-feira 1 3 de dezembro de 201 9

Junta Comercial. Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
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