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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

 

 

VITORIATUR TRANSPORTES LTDA, devidamente inscrita no 

CNPJ n. 12.893.789/0001.36, com sede na Rodovia SC 419, s/n, Km 27, município de 

Itaiópolis/SC, neste ato representada por JEAN PAULO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

motorista, portador da cédula de identidade n. 4871446 SSP/SC, inscrito no CPF n. 

065.068.379-00, residente e domiciliado na Rua Felipe Schmidt, s/n, Interior do município 

de Canoinhas/SC, vem à presença de Vossa Senhoria e digna Equipe de Apoio, 

tempestivamente, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/21 e no item 13 do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 001/2022, apresentar: 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

1. DOS FATOS 

O Município de Bela Vista do Toldo iniciou o Processo Administrativo 

nº 001/2022 na modalidade de Pregão Eletrônico registrado sob o nº 01/2022, cujo objeto 

é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente a 19 linhas. 

Ocorre que, o Edital prevê que licitação dar-se-á por preço global e 

não por item/lote, contrariando a Súmula 247/2004 do TCU, os princípios insculpidos na 

Lei nº 14.133/21 e no Decreto nº 10.024/19. 

O objetivo da presente impugnação é a retificação do Edital para 

que as linhas de transporte escolar sejam licitadas por item, uma vez que a licitação por 

preço global impede a participação de empresas menores, viola os princípios da igualdade 

e da concorrência, prejudicando a obtenção de preços mais vantajosos à Administração. 



 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE 

Lei nº 14.133/21, ao tratar das impugnações, dispõe que: 

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar 

esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido 

até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de 

esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de 

até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame 

Assim sendo, as empresas impugnantes são parte legítima para 

apresentar a presente Impugnação, e o fazem tempestivamente, devendo esta ser 

recebida pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio para que, na forma da lei, seja 

processada e julgada, produzindo seus efeitos para o Edital de Licitação do Pregão 

Eletrônico nº 001/2022. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO 

O art. 37, inc. XXI da Constituição Federal determina que:  

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 obrigação 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.  



 

 

O dispositivo supracitado positiva, em sede constitucional, o 

princípio da igualdade ou isonomia no âmbito dos procedimentos licitatórios.  

O princípio é decorrência direta do direito fundamental à igualdade 

elencado no artigo 5º da Constituição da República e estabelece que, em igualdade de 

condições jurídicas, a União, os Estado e os Municípios devem dispensar o mesmo 

tratamento aos seus administrados, sem estabelecer entre eles quaisquer preferências ou 

privilégios.  

Mais especificamente no âmbito das licitações, o princípio da 

igualdade visa assegurar que todos os administrados possam se candidatar, em igualdade 

de condições, para o fornecimento de seus serviços, sem o estabelecimento por parte da 

Administração de qualquer preferência ou privilégio a um ou a outro.  

Sobre a matéria leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro que: “O 

princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que esta visa, 

não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como também 

assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar”.  

No presente caso, ao realizar o certame por preço global o Município 

está inviabilizando que empresas de menor porte se habilitem na licitação, pois somente 

estariam aptas a participar do pregão as empresas que detenham veículos em número 

suficiente para fazer as 19 linhas ao mesmo tempo. 

Insta frisar que ao fazer a licitação por preço global, o Município não 

prejudica apenas as pequenas empresas que possuem interesse em participar do certame, 

mas acarreta prejuízo à Administração, pois reduz a competitividade e perde no preço, que 

é o objetivo primordial das compras públicas. 

Em caso idêntico, o Tribunal de Contas da União – TCU ao fiscalizar 

os Municípios de Minaçu e Niquelândia, no Estado de Goiás, verificou que o Município de 

Minaçu havia realizado licitação de linhas de transporte escolar por preço global, o que, 

segundo o TCU, configuraria violação ao caráter competitivo do certame, vide:  

16. Sobre os pontos da audiência, foram as seguintes as 

justificativas: 

Ocorrência 



 

 

17. Permitir a adjudicação do Edital Pregão Presencial 026/2011 por 

preço global e não por item como era desejável (Súmula TCU 

247/2004). 

[...] 

Análise 

17.3 A equipe de auditoria constatou que o Pregão Presencial 

26/2011 ocorreu por preço global e não por item (rota ou lote de 

rotas) como deveria ser. Restringiu-se, assim, a ampla participação 

de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução da totalidade do objeto, poderiam fazê-lo com relação a 

itens/rotas. 

“17.4. A Súmula TCU 274/2004 indicada pela Sra. Belcholina não 

existe. Acredita-se que ela quis dizer 247/2004. Se for, o sentido 

dessa jurisprudência não é o alegado. 

17.5 Segundo essa Súmula, é obrigatória a admissão da adjudicação 

por item e não por preço global nos editais das licitações para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 

seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo 

de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição 

da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 

unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 

adequar-se a essa divisibilidade. 

17.6  Por serem divisíveis os objetos licitados, a adjudicação deveria 

ser feita por item, não por preço global, de modo a melhor 

aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a 

competitividade, sem perda da economia de escala, conforme 

previsto nos §§ 1º e 2º do art. 23 da Lei 8.666/1993. 

17.7 Dessa forma, a adjudicação por preço global, quando possível 

adjudicação por itens, configura ato irregular, por restringir a 

competitividade do certame, prejudicando a obtenção dos preços 



 

 

mais vantajosos para a Administração.” (TCU – Acórdão 618/2015). 

Grifo aposto. 

Nesta senda, a Súmula nº 247/2004 do TCU, trata justamente do 

presente caso: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço 

global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, 

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 

unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade.” 

Esse também é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina – TCE-SC: 

“Em modelagens dessa natureza [preço global], é preciso 

demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam 

necessário promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais 

vantajosas, comparativamente à adjudicação por item. É preciso demonstrar que não há 

incoerência entre adjudicar pelo menor preço global por grupo e promover aquisições por 

itens, em sistema de registro de preços. A Administração não irá adquirir grupos, mas 

itens. [...]. Acórdão 2695/2013 - Plenário, TC 009.970/2013-4, relator Ministro-Substituto 

Marcos Bemquerer Costa, 02.10.2013.” 

Da mesma sorte, extrai-se do corpo do acórdão da lavra do Des. 

Ricardo Roesler do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

“A reunião do objeto com o desiderato de entregá-lo a um 

único vencedor não parece razoável, pois não há em si 

evidência da tutela do interesse público. 

Com efeito, foi noticiado pelo Ministério Público que o serviço de 

transporte escolar, agora licitado em um único lote, fora licitado por 

linhas em outros períodos (anos letivos). Contra essa argumentação 

nada foi oposto pelo recorrido, que limitou-se a defender a 

discricionariedade do ato. 



 

 

Ao que se percebe, portanto, o serviço, até então prestado por 

diversas empresas locais (muitas de caráter familiar, conforme 

aduziu o recorrido), parece ter atendido suficientemente o interesse 

comum. E assim, então, deve permanecer, uma vez que, além de 

primar pelo interesse público, permite a ampla competitividade (as 

empresas maiores poderão digladiar com as locais, o que é salutar 

à Administração, inclusive) privilegia, por via transversa, o 

desenvolvimento local. 

[...] 

Não houve, até aqui, justificativa para a alteração, que evidencia, 

sem dúvidas, severa limitação ao interesse coletivo, notadamente 

por malferir a competitividade. (TJSC, Apelação Cível n. 

2007.050290-7, de Itaiópolis, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara 

de Direito Público, j. 14-10-2008). 

Ademais não há que se falar em discricionariedade do ato 

administrativo, visto que, conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, "a 

discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos limites da norma legal" (Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros, 2012, p. 432).  

No caso, não há como utilizar estes argumentos para justificar os 

expedientes lançados no edital, pois as balizas legais não foram respeitadas. 

Tal qual a situação fática relatada no acórdão acima, também no 

Município de Bela Vista do Toldo o transporte escolar há muito anos vem sendo realizado 

por várias empresas pequenas da região, causando estranheza que, sem motivo aparente 

e sem justificativa legal, este edital licitatório se apresente totalmente divergente dos 

anteriores, de modo a impedir justamente que haja a participação de empresas menores. 

Cabe observar, por fim, que a Lei nº 14.133/21 elenca como 

princípios aplicáveis às licitações a economicidade, a competitividade e o desenvolvimento 

nacional sustentável, os quais estão sendo preteridos no presente caso. A legislação 

consagra ainda o apoio às micro e pequenas empresas, que certamente estão sendo as 

mais prejudicadas neste certame.  

Somente na presente impugnação é possível perceber que existem, 

no mínimo, cinco empresas interessadas em participar do certame, mas que não poderão 



 

 

fazê-lo em razão de uma condição restritiva que não é imposta pela lei e tampouco 

recomendada pelos órgãos de controle superiores. 

Desta forma, requer seja acolhido o pedido de impugnação, 

retificando-se o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022 para que a licitação das 19 linhas 

escolares do Município de Bela Vista do Toldo se dê por item e não por preço global, eis 

que da forma como se apresenta configura ato irregular, por restringir a competitividade 

do certame, prejudicando não só a obtenção dos preços mais vantajosos para a 

Administração, mas também o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional1 (Lei Complementar nº 123/06). 

4. DOS REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer o conhecimento desta Impugnação, 

julgando-a totalmente procedente para retificar o Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022 

(Processo Administrativo nº 001/2022) a fim de que a licitação das 19 linhas escolares do 

Município de Bela Vista do Toldo se dê por item e não por preço global, conforme as 

considerações acima despendidas e, em seguida, dar continuidade no procedimento 

licitatório. 

Pede deferimento. 

 

Canoinhas, 27 de janeiro de 2022. 

 

 

DEIZIANI GOEDERT 
OAB/SC 46.276 

 

 

 

                                                           
1 Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, 
estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.       

DEIZIANI 
GOEDERT
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EDSON GRUBER nacionalidade brasileira, nascido em 30/10/1986, Solteiro, 

Motorista, CPF nº 061.597.189-08, Carteira de Identidade nº 4.868.192, órgão 

expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Vila Rio Vermelho, s/nº, Rio 

Vermelho, Itaiópolis/SC, CEP 89340000, Brasil, representado neste ato  por 

seu PROCURADOR LUIS ALBERTO ROSSI, nacionalidade brasileira, nascido 

em 16/10/1961, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Motorista, CPF nº 

404.393.809-87, Carteira de Identidade nº 3.150.415-5, órgão expedidor 

SSP/PR, residente e domiciliado na Vila São Lourenço, s/nº, São Lourenço, 

Itaiópolis/SC, CEP 89.340-000, Brasil. 

LUIS ALBERTO ROSSI nacionalidade brasileira, nascido em 16/10/1961, 

Casado em Comunhão Parcial de Bens, Motorista, CPF nº 404.393.809-87, 

Carteira de Identidade nº 3.150.415-5, órgão expedidor SSP/PR, residente e 

domiciliado na Vila São Lourenço, s/nº, São Lourenço, Itaiópolis/SC, CEP 

89.340-000, Brasil. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial VITORIATUR 

TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 

arquivado  nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 

42204592938, com sede Rodovia SC 419, s/nº, Km 27, Itaiópolis/SC, CEP 

89.340-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF 

sob o nº 12.893.789/0001-36, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a 

presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as 

condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GpkZ5V1wagbQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40439380987-LUIS ALBERTO ROSSI|06506837900-JEAN PAULO DE SOUZA
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QUADRO SOCIETÁRIO 

CLÁUSULA 1ª - JEAN PAULO DE SOUZA admitido neste ato, 

nacionalidade brasileira, nascido em 09/11/1986, solteiro, Motorista, CPF nº 

065.068.379-00, Carteira de Identidade nº 4871446, órgão expedidor SSP/SC, 

residente e domiciliado na Rua Felipe Schmidt, s/nº, Interior, Canoinhas/SC, 

CEP 89.473-000, Brasil. 

Retira-se da sociedade o sócio EDSON GRUBER, detentor de 45.000 

(quarenta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

correspondendo a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

Retira-se da sociedade o sócio LUIS ALBERTO ROSSI, detentor de 45.000 

(quarenta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

correspondendo a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA 2ª - O sócio EDSON GRUBER transfere suas quotas de 

capital social, que perfaz o valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais), direta e irrestritamente ao sócio JEAN PAULO DE SOUZA, da seguinte 

forma: venda, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

O sócio LUIS ALBERTO ROSSI transfere suas quotas de capital social, que 

perfaz o valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), direta e 
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irrestritamente ao sócio JEAN PAULO DE SOUZA, da seguinte forma: venda, 

dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas,  e da retirada e admissão de sócio, 

fica assim distribuído:   

JEAN PAULO DE SOUZA, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um 

total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA 3ª - A administração da sociedade caberá  

ISOLADAMENTE ao sócio JEAN PAULO DE SOUZA com os poderes e 

atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 

social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome 

empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de 

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA 4ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não 

está impedido de exercer a administração da sociedade, 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 
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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 

propriedade.  

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA 5ª - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes do contrato social permanece em Itaiópolis/SC. 

CLÁUSULA 6ª - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já 

arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração 

continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos 

da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 

VITORIATUR TRANSPORTES LTDA

Sócio: 

JEAN PAULO DE SOUZA admitido neste ato, nacionalidade brasileira, 

nascido em 09/11/1986, solteiro, Motorista, CPF nº 065.068.379-00, Carteira de 

Identidade nº 4871446, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na 

Rua Felipe Schmidt, s/nº, Interior, Canoinhas/SC, CEP 89.473-000, Brasil. 

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob a denominação social de Vitoriatur 

Transportes Ltda. 
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Cláusula 2ª - A sociedade terá a sua sede na Rodovia SC 419, s/nº, 

Km 27, Itaiópolis/SC, CEP 89.340-000, podendo estabelecer filiais, sucursais 

e agências em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as 

disposições legais vigentes. 

Cláusula 3ª - O objeto da sociedade será a exploração por conta própria 

do ramo de Transporte Rodoviário de Cargas Municipal, Intermunicipal e 

Interestadual, Transporte Escolar, Transporte Rodoviário de Passageiros 

Municipal, Aluguel de Automóveis. 

Cláusula 4ª - O Capital Social é de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil 

reais), em moeda corrente do país, dividido em 95.000 (noventa e cinco mil) 

cotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente 

integralizadas e subscritas pelos sócios, da seguinte forma: 

Sócio Quantia de Cotas Valor das Cotas R$ 

JEAN PAULO DE SOUZA 95.000 95.000,00

TOTALIZANDO 95.000 95.000,00

Cláusula 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital 

Social. 

Cláusula 6ª - A sociedade iniciou suas atividades em 1º de dezembro de 

2.010 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio Jean Paulo 

de Souza, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizado o 

uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
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interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas 

ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do outro sócio.  

Cláusula 8ª - O uso da firma será feito pelo Administrador, isoladamente 

que representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. 

Cláusula 9ª - Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo 

fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore pelo exercício da 

administração, respeitadas as limitações legais vigentes, podendo, inclusive, 

dispensar esta retirada. 

Cláusula 10ª - As deliberações da sociedade serão tomadas em 

conformidade com o Art. 1076 do Código Civil (lei nº 10.406/2002), sendo 

dispensável tal formalidade quando todos os sócios decidirem, por escrito, 

sobre a matéria a ser deliberada, conforme faculta o Art. 1.072, § 3o do Código 

Civil (lei nº 10.406/2002). 

Cláusula 11ª - Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o 

levantamento do Balanço do Exercício, sendo que os lucros ou prejuízos 

verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de 

suas cotas de capital. 

Cláusula 12ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) 

quando for o caso. Sendo que a reunião ou assembléia tornam-se dispensáveis 

quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto 

delas. 

Cláusula 13ª - A critério da maioria dos sócios e no atendimento dos 

interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser 
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destinados à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei 

6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura 

destinação. 

Cláusula 14ª - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser 

cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento dos sócios, 

cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao 

sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as que 

possuir, observando o disposto na Cláusula 15ª do presente instrumento. 

Cláusula 15ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, 

deverá notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência de 60 

(sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados. 

Cláusula 16ª - No caso de falecimento, interdição, inabilitação ou 

qualquer outra situação ocorrida com um dos sócios, a sociedade não será 

dissolvida ou extinta, cabendo aos demais sócios remanescentes determinar o 

levantamento de um balanço especial na data do ocorrido. Os herdeiros do 

sócio falecido, interditado, inabilitado ou vítima de qualquer outra situação 

deverão em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua 

vontade de serem integrados ou não a mesma sociedade, se não desejar 

participar da sociedade terão o direito de receber todos os seus haveres, 

direitos e obrigações contratuais, que couberem por herança, apurados até a 

data do balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais, sucessivas e 

corrigidas monetariamente, a primeira vencendo-se 120 (cento e vinte) dias da 

data do balanço especial. Podendo então, os sócios remanescentes admitir 

outra pessoa na sociedade, na forma da legislação em vigor. 
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Cláusula 17ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre 

o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Código Civil de 

2002, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e noutras disposições legais 

vigentes. 

Cláusula 18ª - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não 

está impedido de exercer a administração da sociedade, 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 o 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 a 

propriedade. 

Cláusula 19ª - Fica eleito o Foro da Comarca de Itaiópolis/SC, para 

qualquer ação fundada com base neste contrato, renunciando-se a qualquer 

outro por muito especial que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Itaiópolis, 17 de fevereiro de 2020. 

JEAN PAULO DE SOUZA

EDSON GRUBER
P/P LUIS ABERTO ROSSI 

LUIS ALBERTO ROSSI 
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