
CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 06/08/2015 14:21:25
PROT. 7203/2015-EXP         ECM ID 74868
DIV  639

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

Expediente: TC-005915/989/15-6. 
Representante: Gott Wird Comércio e Serviços Eirelli ME. 
Representada: Câmara Municipal de São José dos Campos. 
Responsável pela Representada: Shakespeare Viana Carvalho — Presidente. 
Assunto: representação contra o edital do pregão presencial n° 08/2015, 

# processo n° 6038/15, do tipo menor preço por item, promovido pela Câmara 
Municipal de São José dos Campos e que tem por objeto a formação de ata de 
registro de preços para possível aquisição de suprimentos para impressora 
marca Okidata modelo c710dn, conforme discriminação constante do Anexo III 
— Descrição do objeto. 
Valor estimado: R$ 1.046.600,00. 

Vistos. 

1. RELATÓRIO 

	

1.1. 	Trata-se de representação formulada por GOTT WIRD COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELLI ME contra o edital do pregão presencial n° 08/2015, 
processo n° 6038/15, do tipo menor preço por item, promovido pela CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e que tem por objeto a formação 
de ata de registro de preços para possível aquisição de suprimentos para 
impressora marca Okidata modelo c710dn, conforme discriminação constante 
do Anexo III — Descrição do objeto.. 

A data de abertura da sessão pública de processamento do pregão 
está marcada para ocorrer no dia 06/08/2015, às 09:00 horas. 

	

1.2. 	O representante insurge-se contra o Edital, apontando a existência 
de impropriedades que contrariam as normas de regência e dificultam a 
formulação de propostas, notadamente em função da inobservância de 
dispositivos da Lei Complementar n° 123/06 e da requisição de fornecimento 
de cartuchos e toners necessariamente originais. para equipamentos que não 
estão em período de garantia. 

	

1.3. 	Nestes termos, requer a representante seja determinada a 
suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas 
impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório. 

[1] 
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É o relatório. 

2. DECIDO 

	

2.1. 	 Pelos registros dos presentes autos, pode-se verificar que 

a representação foi protocolizada na presente data (0510812015), às 10h:59m, 
sem a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da sessão do 

processamento do pregão (dia 06/08/2015, às 09h:00m). 

A jurisprudência desta Corte define 24 (vinte e quatro) 
horas antecedentes ao exato momento fixado para o recebimento das 
propostas como marco temporal para que este E. Tribunal exerça a 
prerrogativa de requisitar instrumentos convocatórios de licitação, conforme o 
rito de Exame Prévio de Edital, a exemplo dos TCs 1385/011/05 e 
18073/026/05 e consoante dispõe o artigo §2° do artigo 113 da Lei 8.666/93: 

§ 2° Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno 
poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de 
recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se 
os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas 
corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas." 

Deste modo, não restou observado pela representante o 
prazo mínimo necessário que permita o processamento da representação sob 
o rito de exame prévio de edital. 

	

2.2. 	 Diante do exposto, configurada a ausência do 

pressuposto da tempestividade, INDEFIRO, pois, o requerimento de medida 

liminar de paralisação do procedimento licitatório e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO dos autos. 

Ficam autorizadas, desde já, vista e extração de cópias 

aos interessados. 

Dê-se ciência ao Ministério Público de Contas. 

Aguarde-se o prazo para interposição de eventuais 

recursos. 

[2] 
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Transmita-se à Câmara Municipal de São José dos 

Campos cópia deste despacho por fax ou email. 

Por fim, arquive-se o processo eletrônico. 

Publique-se. 

G.C., em 05 de agosto de 2015. 

Dimas Eduardo Ramalho 

Conselheiro 

26/ 

[3] 
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EXMA. SRA. CONS. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO. 

ASSUNTO: 	PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO EDITAL: 

PREGÃO PRESENCIAL N °  08/2015— REGISTRO DE PREÇOS 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE TONER E CARTUCHO 
ORIGINAL DE IMPRESSORAS. 

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 DE AGOSTO DE 2015. 

CNPJ 15.741.819/0001-87 IE 454.231.802.117 
Rua Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar — Mogi das Cruzes — São Paulo 

Fone (11) 2312 3695 gottwird@gmail.com  
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o 
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CD 
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a o 
cn 

REPRESENTAÇÃO 
á 

o 

o 

CONTRA EDITAL 
E 

PEDIDO 	DE 	EXAME o 
a 
o 

o 

o 

0 

PRÉVIO o 

à o 
o 
o o- o_ 
o 

GOTT WIRD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. empresa devidamente inscrita 	
o 
a o 

no CNPJ/MF 15.741.819/0001-87, com sede na Rua Casarejos, 590, 	
o 

§ 
Mogilar, Mogi das Cruzes, São Paulo, vem "data máxima vênia", a 	 o 

o 
presença de Vossa Senhoria, apresentar, com supedâneo no Art. 50 inc. 	 m 

O 
XXXIV e LV da C.F. cc art. 109 da Lei Federal 8.666/93, bem como a Lei m. O 

4) 
10.520/2002 apresentar REPRESENTAÇÃO CONTRA O REFERIDO EDITAL COM 	 w 

co 

PEDIDO DE LIMINAR, com fundamento no art. 113, § 2 ° , da Lei n° 	 9 m m mi 
8.666/93, nos termos do art. 221, parágrafo único, do Regimento m 

2..) co 
Interno, desta corte. 
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I - DO DIREITO 

Impugnamos o presente Edital de Licitação do Pregão amparados na Lei  

10.520, de 17 de julho, e subsidiariamente Lei 8.666/93, bem como o 

que determina regulamento desta Corte.  Em face do objeto da presente 

licitação, a restritividade do certame do modo que se encontra, 
INFORMANDO QUE SOMENTE APRESENTAMOS NESTA DATA POR MORA DA 

ADMINISTAÇÃO, aduzindo para tanto o que se segue. 

II- DO DIREITO PLENO A IMPUGNAÇÃO 

A impugnante faz constar o seu pleno direito a REPRESENTAÇÃO 

junto a esta corte, por o Edital Anexo contrariar todos os Principios 

Alencados no artigo 30 da Lei de Licitações, conforme determina o 

Decreto 5450/2005. 

Senhor Relator e demais Conselheiros deste Tribunal de Contas, 

nas compras de Cartucho e Toner, a Administração deve se resguardar em 

suas aquisições comprando produtos de qualidade. Quando busca a 

qualidade, já foi objeto deste Tribunal, como Tribunal da União e pelo 

Judiciário, onde qualidade não é sinônimo de Original, uma vez que 

atualmente existem produtos compatíveis com laudo e selo do IMETRO com 

rendimento superior ao Original, fato ser restritivo a aquisição 

somente de produtos originais. 
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I I I - DA OBRIGATORIEDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO E OBED IENCIA AO  

PRINC I P IOS 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88), em seu art. 37, XXI, assim dispõe: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, SERVIÇOS, COMPRAS e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. (g.n.) 

Já a Corte Federal assim se Pronunciou: 

Acórdão 819/2005 Plenário 

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui 

regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do 

postulado de igualdade entre os licitantes, do qual e 

subsidiário o principio da publicidade, que envolve o 

conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições 

básicas da licitação. Na hipótese particular da licitação para a 

compra, a quantidade demandada e essencial à definição do objeto 

do pregão. 
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w o o 
Súmula 177 	 Ir) o 

w-
m 

Inclua a definição de todos os itens que 	 L.:. 
c-15-  

-6 
compõem os serviços licitados de forma 	 2 

c) o 
sucinta e clara, permitindo que todos os 	 cA cn c 
licitantes concorram em igualdade de 	 k 

0 

condições, conforme o previsto no art. 30 	 m 
ám o < 

e inciso I do artigo 40 da Lei 8.666/1993.  , 

w 
Ademais, o art. 3 0 , caput, da Lei n °  

co 
8.666/93, Lei de Licitações e Contratos E 

g), 
a 

Administrativos, estabelece que: o o c 
3 o 

...a 	licitação 	destina-se a garantir 	
m 
E; 
o, 

a 	observância 	do 	princípio 	 0 

constitucional da isonomia, a seleção da 	 0 
5 

	

mais 	vantajosa proposta 	 para 	a 	 é' 
à 

administração (...) e será processada e 	 m 
o 
o 

julgada em estrita conformidade com os 	 o. a 
0.  

princípios básicos da legalidade, 	da 	
o 
o. o 

impessoalidade, 	da 	moralidade, 	da 	
a o o 

igualdade, da publicidade, da 	probidade 	 § 0 m 
administrativa, 	da 	vinculação 	ao 	 o 

m 
instrumento convocatório, do julgamento 	 o 

m. 
o 

objetivo 	e 	dos 	que 	lhes 	são 	 W w w 
correlatos. 	 9 ch o, ai 

9 

Deste 	dispositivo, 	visualiza - se 	violação 	ao 	 co 
O -1 

princípio da isonomia, à garantia de seleção da proposta mais 

vantajosa, aos princípios da legalidade e da publicidade e 

à vinculação ao instrumento convocatório. 

c 

CNPJ 15.741.819/0001-87 TE 454.231.802.117 
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w o o 
Afora o 	conceito 	clássico 	de 	que, 	pelo 	 ci) cn o 

principio da legalidade, a Administração Pública só pode = 
m L.:. 

fazer o que a lei autoriza, à sua conceituação técnica  
15 

	

geralmente são conferidos dois sentidos. A reserva de lei, ou 	 3 
c) o cn 

seja, a necessidade de que a atuação 	administrativa 	 w o 

	

fundamente-se na vontade popular consolidada em lei pelos 	 á" 
W 

"O 

	

seus representantes eleitos, e a primazia da lei e do 	 à o < 
Direito, 	segundo 	a 	qual 	toda a 	conduta administrativa 	 .-9-  , 

contrária a lei deve ser declarada inválida por quem x 

tenha legitimidade para fazê-lo. 	 w 
a 
R 
o. 

	

Nessa seara, violando-se qualquer regra 	 o o c 
3 

	

legal, estar-se-á, simultaneamente, violando-se o principio da 	 o z 
'6 

legalidade. 	 0, G 

Assim neste entendimento a m 
5 
5.  

	

Administração deve sempre estar em consonância com a Lei, uma 	 g o 

	

vez que conforme o Artigo 37 da Constituição, supra-analisado, o 	 o 
8. 

Principio da Legalidade dita o que pode fazer e o que não pode a 0, o 

	

fazer, pois a Administração só pode fazer o que a Lei assim 	 8-  
o. 

determina. Desta Forma o edital declara que a regularidade o c-) c 
3 

fiscal será exigida apenas para a assinatura do contrato sem o = 
' 

	

colocar prazo para o regularização do mesmo, vai conta a Lei 	
6 

 

determina: § 1 °   Havendo alguma restrição na comprovação da 	 w 
w 
P 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de  5 (cinco) dias 	 ai 
(.71 
(.71 
m 
.-., 
co 

 

o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da administração pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. Acredito que a Administração 

CNPJ 15.741.819/0001-87 IE 454.231.802.117 
Rua Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar — Mogi das Cruzes — São Paulo 
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à 
o 

Complementar 147/2014 que alterou a Lei Complementar 123 assim 	 m. 
o 

úteis, cujo  termo inicial corresponderá ao momento em que o 
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o 0 
esteja desenforma das Leis de Regência dos Certames Públicos, 0 
assim sendo o edital esta contra legem, o que o torna nulo, 	 = 

devendo ser corrigido e aberto no prazo legal. 	 CD 

Continuando neste sentido a Lei Complementar 147/14 

	 o 
o 
0 

o 

obriga a todos os certames reservarem cota de até 25% do 	
o o 

objeto, em se tratando de aquisição de bens de natureza 	o 

divisível (art. 48, inc. III, LC 123/06, o que não foi 

realizado neste certame, fato já Pacificado nesta Corte, 
a) 

conforme manifestação do Ministério Publico de Contas, 	 a 
o_ através do DR. RAFAEL NEUBERN DEMARCHI COSTA, no TC 	 o 

382.989.15 	 § 

o 

Porém o fato mais grave é a restritividade causado ao 	o 
solicitar Cartuchos e Toner apenas originais, para 

impressoras que não estão em garantia. 
o 
o 
0 

Fato este já pacificado por este Tribunal no TC- 	
a o 

005827/026/09: 	 o 
a 
o 

"O Pregão 	119/08 promovido pela 

Prefeitura Municipal de Suzano, em 

análise nos TCs- 268/007/11 e 

269/007/11, visando a aquisição de 

suprimentos de informática abrigou, na 

prática, condições que contrariaram a 

legislação de regência e a 

jurisprudência desta Corte. Este 

Tribunal tem reiteradamente decidido 

que os Atos Convocatórios que objetivam 

o fornecimento e compra de materiais da 
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0 

produtos similares similares ou compatíveis, 

sendo aceita a exigência de marca só 

	

para equipamentos que estejam no 	0 0 0 0 0 
período de garantia, como ocorrido nos 0 0 
processos 789.989.12 -5, TC-433.989.12 -  

0 
6, TC-234.989.12 - 7 entre outros. Nesta 

trilha destaco trecho de voto proferido 

no 	TC- 	873.989.12, 	relatado pelo 
a 

eminente Conselheiro Edgard Camargo 
a 
o 

Rodrigues, quando S.Exa. relembrou o 
g 

	

tratamento aplicado à matéria, no 	0 
0 

sentido de que 	... a exigência de 	0 

	

apresentação de cartuchos e/ou toners 	0 

do fabricante da impressora deve 
à 0 

	

dirigir-se apenas às impressoras que 	0 
0 

	

estiverem ainda no período da garantia 	G 0 
e cujo contrato de compra contenha o 

a 
o 

cláusula 	específica 	acerca 	do 	 2 
g 

assunto...." 	(cf. 	TC-016916/026/10, 	0 
0 

Exame Prévio, 	Sessão Plenária de o 
m. 

	

09/06/10, sob a relatoria do Eminente 	
o  

(71 

o 

CNPJ 15.741.819/0001-87 IE 454.231.802.117 
Rua Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar - Mogi das Cruzes - São Paulo 
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espécie devem admitir a oferta de 

Conselheiro Antonio Roque Citadini), 

bem como, de que "excepcionada a 

hipótese mencionada, sob o ponto de 

vista da funcionalidade dos 

equipamentos, 	,nada há que possa 

avalizar a opção de compra exclusiva de 

cartuchos apenas do fabricante da 
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CD 
= 

de 	oportunidades 	a 	todas 	outras 

sociedades empresárias dedicadas à 	
ci) 

venda de produtos de igual ou maior 

qualidade". (cf. TC 023496-026- 11. Rel. 	
o 
à o 

Subst. Conselheiro Samy Wurman. 
o ‹ 

Tanto que é acertado tal afirmação que o IMETRO 

já normatizou os cartuchos compatíveis: 

NORMATIZAÇÃO ISO 	
.. 
0 

: 

ISO/IEC 19752: método que determina a folha padrão de impressão e o rendimento de o 
0. 

impressão de cartuchos de toner LaserJet monocromáticos. 	 ca. 
e 

ISO/IEC 19798: método que determina o rendimento de impressão de cartuchos de 	 CD 

toner LaserJet coloridos. 	 5. a' 
ISO/IEC 24711: método que determina o rendimento de impressão de cartuchos jato 	 2 
de tinta. 	

O 
o 
O- 

ISO/IEC 24712: método que determina a folha padrão para realização dos testes para 	 G 
ct. 
o 

impressão de cartuchos de toner LaserJet coloridos e cartuchos jato de tinta. 	 o. o 
NOSSOS LAUDOS são elaborados por laboratório acreditado pelo INMETRO de 	

o, o o 

acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025. = a' 
co c-) -n. c-) 4)  

Acórdão TCU 1033/2007 

Ementa 

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. 

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. 

CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO À 

CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CAUTELAR. 1. Deve o Tribunal 

conhecer de Representação quando configurados os requisitos de 

admissibilidade pertinentes, devendo o instrumento ser 

CNPJ 15.741.819/0001-87 1E 454.231.802.117 
Rua Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar - Mogi das Cruzes - São Paulo 
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impressora, em detrimento da igualdade 

Também o Tribunal da União já Pronunciou a respeito: 

CD 

cri 

CD 

C:63 
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considerado improcedente na hipótese da não comprovação da 

veracidade dos fatos noticiados. 2. Nega-se concessão de medida 

cautelar quando ausentes os pressupostos necessários para a 

adoção de tal providência. 3. É legitimo exigir em edital o 

fornecimento de cartuchos de impressora, originais ou similares, 

de primeiro uso e a não-admissão de cartuchos 

rennanufaturados, recondicionados ou recarregados, sem que 

isso configure preferência por marca ou restrição prejudicial ao 

caráter competitivo do certame. 

Julgador fica evidente que o Edital do modo que esta 

contraria a norma vigente desta Casa, devendo assim ser 

reformado, conforme fato idêntico julgado nesta Corte: 

00003139.989.15-6 
GOTT WIRD COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SAO LUIZ DO 
PARAMNGA 

Representação formulada 
contra o Edital de Pregão 
Presencial no. 034/2015 - 
Registro de Preços (Processo 
Administrativo Municipal n°. 
126/2015 - Edital n°. 
044/2015), da Prefeitura 
Municipal da Estância 
Turística de São Luiz do 
Paraitinga, que tem por objeto 
o registro de preços para 
contrafação de empresa para 
fornecimento de futuro e 
parcelado de toner e cartucho 
original de impressoras, 
conforme Termo de 

CNPJ 15.741.819/0001-87 TE 454.231.802.117 
Rua Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar — Mogi das Cruzes — São Paulo 

Fone (11) 2312 3695 gottwird@gmail.conn 
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Referência e demais anexos 
do Edital. 

Vistos. 

Cuida-se de pedido de Exame Prévio 
de Edital formulado por Gott Wird Comércio e 
Serviços Eireli relativo ao Pregão Presencial n.° 
034/2015 lançado pela Prefeitura Municipal de 
São Luiz do Paraitinga com vistas ao "registro 
de preços para contrafação de empresa para 
fornecimento de futuro e parcelado de toner e 
cartucho original de impressoras, conforme 
Termo de Referência e demais anexos do Edital.", 
com abertura designada para 26/05/2015. 

Para o representante, ilegal a 
exigência de cartuchos e toners originais da 
marca da impressora, imposição admitida por este 
Tribunal apenas para equipamentos ainda no 
período de garantia. 

Censurável para o representante, 
igualmente, a ausência de reserva de 25% do 
objeto licitado às microempresas (ME) e empresas 
de pequeno porte (EPP), providência demandada 
pelo artigo 48 da Lei Complementar n.° 147/14 
para licitações envolvendo aquisição de bens de 
natureza divisível. 

Requer a suspensão liminar do 
torneio e, ao final, a procedência das 
impugnações, determinando-se à municipalidade a 
retificação do instrumento convocatório. 

CNPJ 15.741.819/0001-87 1E454.231.802.117 
Rua Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar — Mogi das Cruzes — São Paulo 
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Estes os fatos. 

As 	questões 	suscitadas 	pelo 
Representante autorizam presunção de possível 
violação à legislação e à jurisprudência do 
Tribunal, afetando a competitividade do torneio. 

Tudo a recomendar, portanto, 
averiguação apurada da Corte, de modo a evitar 
possíveis prejuízos ao interesse público. 

Sob tais condições, considerando que 
26 de maio próximo é a data designada para 
entrega dos envelopes, determino, com 
fundamento no § 2° do artigo 113 da Lei Federal 
n° 8666/93 e artigo 221 e seguintes do Regimento 
Interno, a suspensão do Pregão Presencial n.° 
034/2015, comunicando-se a decisão à Prefeitura 
do Município de São Luiz do Paraitinga, na figura 
de seu Prefeito, Alex Euzébio Torres. 

Fixo o prazo de 02 (dois) dias úteis 
ao responsável para ciência da representação, 
remessa de todas as peças relativas ao processo, e, 
eventualmente, enfrentamento das questões 
impugnadas. 

Publique-se. 

Adotem-se as medidas urgentes que a 
hipótese demanda. 

CNPJ 15.741.819/0001-87 1E 454.231.802.117 
Rua Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar — Mogi das Cruzes — São Paulo 

Fone (11) 2312 3695 gottwird@gmail.com  
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IV - DO PEDIDO 

SÃO PAULO, 25 de Maio de 2015. 

acesse h ttp:// e- processo
.t ce

.s p.gov .b r  - li  

Por tudo exposto, conclui-se que não há excesso de 
formalidade, na medida em que se busca garantir a igualdade de 
condições aos licitantes e melhor obediência ao instrumento 

convocatório. 

Assim sendo requeremos que o modelo ora apresentado seja 

revisto, conforme determina a Lei de Licitações e suas 

alterações 

"Ex posits" requer a Recorrente que digne-se Vossa Senhoria 
em JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o presente Pedido de 

REPRESENTAÇÃO CONTRA EDITAL., 

Pede e clama a Recorrente JUSTIÇA, convencida da 

sensibilidade e saber dos ilustres e da DD. Autoridade que detém 
o poder de julgamento do presente, Isto posto, sobre o cunho da 
Legislação, doutrina e jurisprudência, deixando assim o Ato 

Justo e Perfeito. 

Nesses termos, pede deferimento. 

Termos em que pedimos o deferimento 

Mogi das Cruzes, 05 de agosto de 2015. 

GOTT WIRD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 

(assinado Digitalmente) 

CNPJ 15.741.819/0001-87 IE 454.231.802.117 
Rua Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar — Mogi das Cruzes — São Paulo 

Fone (11) 2312 3695 gottwird@gmail.com  
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NSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. 

GOTT WIRD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
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çados, Comércio Atacadista de Bolsas, 

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada, RICARDO FATORE DE ARRUDA, brasileiro, separado 
judicialmente, natural de Botucatu - SP, nascido em 12/09/1977, empresário, portador 
da cédula de identidade R.G. 25.2223.354-2-SSP/SP e C.P.F.(MF) ri° 257.379.138- 
64. residente e domiciliado na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, à Rua 
Casarejos, 723, Vila Mogilar - Cep: 08773-300 resolve constituir uma Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, 
a qualquer tempo, criar,alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais 
em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual 
devidamente arquivada na Junta Comercial. 

Cláusula 2' — A empresa dedicar-se-á ao Objeto Social de: Comercio Varejista de 
Mercadorias em Geral e ainda Comércio Atacadista de Suprimento de Informática; 
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene. Limpeza e Conservação Domiciliar; 
Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; Exploração do ramo de 
Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos de uso Humano; de Instrumentos e 
Materiais Médico-Cirúrgico-Hospitalares e Laboratoriais; Produtos Odontológicos; 
Produtos de Higiene Pessoal; Comercio Atacadista de Cosméticos, Máquinas, 
Aparelhos, Equipamentos e Materiais Odonto-Médico-Hospitalares e Laboratoriais, 
suas peças e acessórios e Medicamentos em Geral; Comercio Atacadista de 
Medicamentos e Drogas de Uso Veterinário, Comércio Atacadista de Material de 
Construção, Comercio Atacadista em Geral sem predominância de Alimentos ou de 
Insumos Agropecuários; Comércio Atacadista de Equipamento de Informática; a 
exploração do ramo da construção civil em todas as suas modalidades; Comércio 
Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de uso Pessoal e Doméstico; Comércio Atacadista 
de Aparelhos e Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação; 
Comercio Atacadista de Equipamentos Elétricos, Comércio Atacadista de Roupas e 
Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho; Comércio Atacadista de 

condições: 

Cláusula l' — A empresa girará sob o nome empresarial GOTT WIRD COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELLL e terá sede à Joaquina Maria de Jesus 613, Mogilar - Cep: 	 1 
08773-350. 
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Malas e Artigos de Viagem Comacio Atacadista uc Tildas, Comercio Atacadista de 
Outros Produtos Intermediários não especificados anteriormente; Comercio Atacadista 
de Água Mineral, ; Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria; Comércio 
Atacadista de Artigos de Tapeçaria, Persianas e Cortinas; Comercio Atacadista de 
Lustres, Luminárias e Abajures, Comércio Aiacadista de Livros, Comércio Atacadista 
de Bicicletas, Triciclos e outros Veículos Recreativos, Jornais e Outras Publicações, 
Serviço de Manutenção em Geral, Confecção de Roupas Profissionais, Comércio 
Atacadista de Tintas, Representante Comercial e Agente do Comercio de Produtos 
alimentícios, Bebidas e Fumos, Comercio Atacadista de Frutas, Verduras, Raizes, 
tubérculo, hortaliças e Legumes Frescos; Edição integrada a Impressão de Cadastros, 
Listas e outros Produtos Graficos; Comercio Atacadista de calçados; Serviço de 
Impressão, Comércio Atacadista de Alimentos em Geral e Serviços em Geral; Locação 
de Maquinas e equipamentos para Festas e eventos em Geral, Locação de Maquinas e 
equipamentos comerciais para escritórios e industriais sem operador, Locação de 
Computadores; Reparação e manutenção de Computadores e Equipamentos Periféricos; 
Atacadista de Ar Condicionado com instalação; Comercio Atacadista de Vidros em 
Geral; Comercio Atacadista de brinquedos de qualquer material; Comercio Atacadista 
de Brinquedos educativos e eletrônicos; Comercio Atacadista Carrosséis, Balanços e 
outros brinquedos; Produtos de Autopeças em geral inclusive Pneus, Óleos para 
mototores em Geral, Comércio de Veículos em geral; Equipamentos para cozinha e 
Lavanderia Industrial e Brinquedos e Brindes em Geral; 

Cláusula 3 1` — O capital social será representado pela importância de R$ 200.000,00 
(duzentos Mil Reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, 
detido, em sua totalidade, pelo Titular Ricardo Fatore de Arruda. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total 
do capital Social integralizado. 

Cláusula 4' — A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato 
constitutivo na Junta Comercial do Estado de São Paulo e seu prazo de duração é por 
tempo indeterminado. 

Cláusula 5' — A administração da Empresa será exercida por seu titular Ricardo Fatore 
de Arruda que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao 
exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-
judicialmente, ativa a passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, 
vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social. 

Cláusula 6' — Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
procederá a eleboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, 	cabendo-lhe 	os 	lucros 	ou 	perdas 	apurados. 
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Cláusula r — O Titulg- Administrador Ricardo Fatore de Arruda declara, sob as penas 
da Lei: 

PARÁGRAFO Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titulatidade, nenhuma outra 
empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional; 

PARÁGRAFO Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, 
por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade. 

Mogi das Cruzes 30 de maio de 2012. 

atore de Arruda. 

Titular - Administrador 


