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ERIK JANSON VIEIRA COELHO Y 
ADVOGADO OAB/ES 19.910 

ILUSTRíSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA 

ECOPORANGNES 
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GLOBO PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE LIMPEZA L TOA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob o nO 08,583.394/0001-60, com sede na Rod. BR-101, km 

211, s/n, São Cristóvão, Ibiraçu/ES, por seu procurador o Dr. ERIK JANSON VIEIRA 

COELHO, advogado regularmente inscrito na OAB/ES nO 19.910, com endereço na 

Rua Rodolfo Valdetário, nO 103, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, CEP 29.110- 

255. local onde recebe íntimações/notificação, e-mait contato@erikjanson.adv.br. 

telefone: (27) 99851-8149, vem, respeitosamente, exercer seu direito de petição 

previsto no .art. 5°, inciso XXXIV, alínea "a"l, o que faz consoante as razões de fato e 

de direito adiante aduzidas. 

1. DO ESCOR·ÇO FATICO 

No dia 28/04/2021 foi realizada a sessão eletrônica do presente pregão onde, após 

a etapa de lances foram classificadas as propostas e iniciada a fase de habuítaçêo. 

Ato contínuo e após a desclassificação das empresas que não atenderam aos 

requisitos de habilitação foi a empresa SPEED SERV COMERCIO, PRESTAÇÃO DE 

SERViÇOS E LIMPEZA EIRELI declarada vencedora, abrindo-se às 15:01 o prazo de 

30 (trinta) min utos para interposição de recurso conforme previsão do item 22, 3 (/d.O . _ / 
Edital. /. 

I' J. 
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As 15:07 a empresa INOVARE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA apresentou 

tempestivamente sua intenção de recurso. Contudo, o ilustre pregoeiro indeferiu 

equivocadamente a manifestação recuraal da licitante, procedente prematuramente a 

uma análise de mérito recursal sem sequer ter a 

suas razões. 

Em apertada slntese. dos fatos. 

recorrente tempo para apresentar 
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2. DOS FUNDAMENTOS 

Nada obstante o elevado conhecimento do ilustre pregoeiro, não andou bem em 

suas decisões, motivo pelo qual pedimos vênias para apresentar as razões que 

recomendam a revisão das decisões apontadas. 

Inicialmente quadra salientar que a decisão que indeferiu a manifestação recursal 

da empresa Inovare se mostrou equivocada, uma vez que a aceitação da manifestação 

de recursão não é decisão de mérito. não podendo o ilustre pregoeiro adentrar no 

mérito do recurso. Nesse momento, o que se deve avaliar é, tão somente, se a 

manifestação é tempestiva e motivada. 

Assim prescreve o item 22.1 do edital: 

"22. 1. Declarado o vencedor. qualquer licitante poderá, durante a 
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido 

o. prazo de (tis dias úteis para apresentar as razões de. recurso, 
ficando os demaís licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lbes assegurada viste imedíata dos 

elementos índispensfweis à defesa dos seus interesses" (g. n.). 

Após a declaração de vencedor, segue-se à fase recursal com a manifestação dI 
tempestiva e motivada. Se o recorrente manifestou de forma tempestiva e motivou sui)IfJ 

/I 

Rua Rodolto Valdetárlo, nO 103, Sala 01. Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila VelhalES - CEP 29.110-255 
Telefones: (27) 3345-6640 \ 99851-8149 - email. juridico@globogroup.com.br 



ERIK JANSON VIElRA COELHO .,.,.---_ .•...•...•. 
ADVOGADO OAStES 19.Jll((o f.LE{t,~ 

" " o. " . .. ~v 'i-': ' 
manifestação, obrigatoriamente lhe será concedido o prazo para a apresentaº,& d':; Q:{~~~ \ 
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Nesse momento, o que o ilustre pregoeiro deveria verificar tão somente se houve-- 

manifestação temaestiva e motivada, sem proferir qualquer decisão de mérito. O que 
se deveria ter feito era, apenas, verificar se havia motivação. Nada mais. 

A manifestação da empresa Inovare foi, sem dúvidas, tempestiva e continha 

motivação, logo, deveria ser admitida a manifestação recursal com a concessão do 
prazo de três dias úteis para as razões recureais. podendo as demais licitantes 

apresentar contrarrazões em outros três dias úteis. 

Contudo, o ilustre pregoeiro proferiu decisão de mérito em que entendeu que as 

razões recursats não seriam procedentes. 

Ocorre que a decisão do ilustre pregoeiro se mostra equivocada também nesse 

ponto, pois diverge do que prevê o edital em flagrante ofensa aos princípios do 

Julgamento objetivo e da Vinculação ao Instrumento Convocatório previsto no art. 3° da 

Lei nO 8.666/932, 

Segundo Jessé Torres Pereira Junior, "o (princípio) do julgamento Objetivo atrela a 
Administração. na apreciação das propostas, aos critérios de aferição previamente 
definidos no edital ou carta-convite, com o fim de evitar que o iulgamento se faça 
segundo critérios desconhecidos pelos licitantes, ao alvedrio da subjetividade 

pessoal do julgado/'" (Comentários à Lei das Licitações e Contratações da 

Administração Pública, sa ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003). 

Esse prmcipio guarda estreita relação com o pnncrpio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório que vincula a administração às regras estabelecidas no 

Edital, conforme preceitua o art. 41 da lei 8.666/93: 
I 

"Art ... 41. A. Administração ~ã .. O pode ~escumprír as normas e condições~. ,1 
edItar. eo qUéJl se acha estntamente vinculada': !!{) 
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NO presente caso temos que a empresa SPEED SERV COMERCIO, PRESTAÇÃO 
DE SERViÇOS E LIMPEZA EIRELI descumpriu regras previstas expressam~n~€·i'o.:-;~ 

;t '() -. 

Edital ao deixar de apresentar as píanübas de tormação de preços. ..:.'-:1 'laI..lt~b\ 
I ". -'n~\~ i i .. ,,/'.'tG.'. ;::;~IZO.&l ) 
~1 ·t~) ~ 

Assim prevê o item 9.1 do Edita!: \. ti;, r"'fj..:.5rB: !lI 
\<~1"'b fjO«;:~':" 
-',_ cq D[; EC(;''/ 

••. _~.,.P'" 

"9.1 - A empresa deverá apresentar a proposta comercial com os preços 

unitários e totais, expressa em reeis (R$), corretamente preenchida e 
assinada pelo lídtante, tomando por base a p/anilha de custos 

apresentada abaixo. 

Maísaoaíxo, no item 9.~: 

"9.5 - Planilha de Composição do Preço Unitário de cada item cotado 

em sua planHha de custos, que deverá ser apresentada . de fotma 

pormenorizada e detalhada, consignando os coeficientes e preços de 

cada elemento constituínte dos serviços. Não poderá conter vícios ou 

omissões que resultem. em deficiências orçamentárias que venham a 
indicar a impossibilidade de execução, face aos custos correntes de mão 

de obra e equipamentos", 

E, ainda, no item 9.6.1: 

1'9.6. 1 - Nota 1: Embora de natureza auxiliar, as planílhas de composição 

dos preços unitétios, do BOI e dos Encargos socute deverão ser 

OBRIGATORIAMENTE apresentadas com os demais documentos 

exigidos. na proposta Comercial. conforme Súmula do TeU 258, 

DE 28/04/2010 e Acórdãos 154412008- Primeira Câmara e 1854-331 09-P, 

Sessão: 191 081 09", 
/ 

JJ 
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ADVOGADO OAB/ES 19.910 

o item 9.6.1 do Edita I é expresso ao determinar que as licitantes dev~( 'êLET%""\. 
" - ~ 'Ir v. 

apresenter "OBRIGA.TORIAMENTE" a planilha de formação de preços UCO~{.~~S ''00'\ 
demais documentos exiaidos na proposta Comercia!'. ( ;;..,~;.I:.: ~.J,2_I2.i)~~ i 
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Ocorre que a empresa SPEED SERV COMERC10, PRESTAÇAo DE SERVIÇ()~~~ 

LIMPEZA ElREU não cumpriu o previsto no item 9.6.1 do Edital, visto que não 

apresentou suas planilhas de formação de preços "com os demais documentos 

exigidosna proposta Comerciar, o que demanda a desclassificação de sua proposta. 

Decidir de forma diferente implica não só em ofensa aos Princípio da Vinculação ao 

. Instrumento Convocatório e do Julgamento Objetivo, mas também aos Princípios da 

Legalidade e da Impessoalidade, o que demanda a aplicação da Súmula 346 e 473 do 

STF que tratam do poder de autotuteta da Administração: 

"Sf/MULA 346 

A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos". 

"SÚMULA473 

A administração pode anular seus própdos atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque âêtee não se originam direitos; ou revogá 
Ias, por motivo de conveniência ou opottunidede, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judiciar. 

Assim, frente aos vícios apontados acima, necessário que o ilustre pregoeiro reveja 

seu ato que declarou a ticitante SPEED SERV COMERCIO, PRESTAÇÃO DE 

SERViÇOS E UMPEZA EIRELI habilitada e vencedora, desclassificando sua proposta 

por não .atendimento ao item 9.6.1 do Edital. 

3 .. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto requer que o recebimento da presente petição nos termos do art. 

5°, XXXIV, a, CF/1988 e, no mérito, que o ilustre pregoeiro faça uso do Poder de 

Autotutela para rever seu ato que de declarou a empresa SPEED SERV COMERCIO, 

Rua RodQHo Valdetário, nO 103, Sala 01, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila VelhalES - CEP 29.11(}"255 
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ERIK JANSON VIEIRA COELHO 

ADVOGADO OA8/ES 19.910 

PREST AÇAO DE SERViÇOS E LIMPEZA EIREU habilitada e vencedora, 
desclassificando sua proposta por não atendimento ao item 9.6.1 do Edltal e anulando 

todos 05 atos posteriores. 

Ato contínuo, requer o prosseguimento do presente certame com a convocação dos 

Ecoporanga, 03 de maio de 2021. 

demais licitantes seguindo a ordem de classificação da proposta. 

Nestes termos, 
Pede e espera deferimento. 

/.') . c:2: -: /:y I / <:::~. >' r. . z,-- ! ,. . ~-...:;;_ 
~-jANsOtVlEIRA COELHO 

OAá/ES 19.910 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASíL -. ..: " 
ESTADO DO EspíRJTO SANTO .:. "lIVRO 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVil E TABELlONATO 00 DISTRITO DE IBES 
Lucy de- Oliveira Ruy . 
OflCiala (l rabolil! Interina 

! ~~..! 
~ Y" 
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PROCURAÇÃO bastante que faz: GLOBO PRESTA,ç-ÀQ 
DE SERViÇOS DE LIMPEZA LTDA; na forma abaixo: " '~DE 

SAIBAM quantos este público instrumento virem que aos 
dezoito (18) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), em meu 
Cartório, Distrito de IBES, Município de Vila Velha, Cornarca da Capital. Estado do Espírito 
Santo, perante mim Tabeliã, compareceu como OUTORGANTE: GLOBO PRESTAÇÃO DE . . 

SERViÇOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nO 08.583.394/0001~60 e no registro de empresas NIRE nO 32201258648, com sede na 
Rodovia BR 101, S/no, Km 211, São Cristóvão, Ibiraçu-ES, com seu contrato social e demais 
alterações. devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo 
(JUCEES), sob o nO 20130005460,. bem como, certidão simplificada expedida em 
17/0412019 pela referida junta comercial acima, nO D3FA220E187024BO, dos quaís, fica um 
cópia arquivada nestas Notas em pasta própria, neste ato representada de conformídade 
com o seu contrato social, pelo sócio ALCENOINO LUIZ DE ALMEIDA, brasileiro, casado, 
empresário, portador da nO 02470556121-DETRAN/ES, expedida em 27/07/2017, inscrito 
no CPF/MF sob o nO 005.447.407-85, com endereço eletrônico: 
comercial@globogroup;com.br, natural de Ecoporanga-ES, nascido em 08 de março de 
1970, filhO de e de Maria Adair de Almeida, residente e domiciliado na Avenida Estudante 
José Júlio de Souza, nO 1580, Ed. Angelo Menini, Apf' 901, Praia de Itaparica, Vila Velha 
ES; os presentes foram reconhecidos como os próprios, pelo exame dos documentos 
apresentados de quem trato por mim Tabeliã e de cuja capacidade e identidade jurídica dou 
fé. E, pela OUTORGANTE me foi dito através do seu representante legal que, por esse 
público instrumento, nomeava e constituía seus bastantes PROCURADORES: ERIK 
JANSON VIEIRA COELHO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de 
Identidade n° 19910-0AB/ES, expedida em 14/1112012, inscrito no GPF/MF sob o n? 
044,572;626;.17, natural de Ipatinga;.MG, nascido em 20 de fevereiro de 1980, filho de Elias 
Vieira Coelho e de Maria Rosa de Jesus Coelho, residente e domiciliado na Rua Rodolfo 
Vatdetario, nO 103, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha~ES; e FABRICIO BARCELOS 
DOS SANTOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade na 8872- 
C RAIES, expedida em 10/10/2011, inscrito no CPF/MF sob o nO 080.495.717-77, natural de 
Vila Velha-ES, nascido em 28 de outubro de 1978, filho de Nílda Barcelos dos Santos, 
residente e domiciliado na Rua Rodolfo Valdetario, nO 103, Nossa Senhora da Penha, Vila 
Velha-ES, a quem confere poderes amplos e gerais, em todo o território nacional. para em 
conjunto ou isoladamente representá-Ia perante qualquer repartição pública federal, 
estadual ou municipal da administração direta ou indireta, autárqulca ou fundacional, 
entidades de classe, sindicatos; podendo para tanto comparecer em reuniões de Sindicatos 
e entidades de classe, proferir voto, ter a palavra, alegar, concordar, discordar, provar, 
aceitar, quitar, assinar; participar em nome da outorgante de pregão, tomada de preço, carta 
convite, concorrência, ou qualquer outra modalidade de licitação existente ou que vier a 
existir, sejam públicas ou privadas, podendo assinar proposta de preços ou cotações, carta 
de credenciamento, declarações, planilhas de formação de preço, participar de sessão 
pública, deliberar, concordar, formular e ofertar lances de preços, negociar preços, interpor 
recursos. impugnações, solicitar esclarecímentos em licitações públicas ou particulares, 
concordar, discordar de condições de qualquer tipo de licitação, prestar declarações, fazer 

Rua SâQ lviz. n° 213 
loos· Vila Velha .• ES - CEf:l': 29103.160. 
Te!.: (27) 3075-5721 
E"mail:;:tabeHonato@cartarfodoites.com.breregislrociVil@catlor1(.)-<jeúbe • s.ccm.or 

SubStituto Legar: 
~o!'lizio Ruy Jônior 
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justificativas, dar entrada em protocolos, pedidos, requerímentos, apresentar, juntar e retirar 
documentos em procedimentos licitatórios públicos ou privados, conferir documentos de 
concorrentes, assinar envelopes de proposta e de documentos, ter vista e retirar cópias de 
procedimentos licitatóriosl podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem 
reserva de iguais poderes. Em. conformidade com o artigo 657 t B do Código de Normas 
do ,Estado do Espírito Santo, certifico que a qualificação dota) Outorganté e dota) 
procurador(a) e a descrição do objeto do presente instrumento foram declarados 
pelo(a) Outorgante. .ota) qual se responsablllza civil e cnmlnalmente por sua 
veracidade, bem como por qualquer incorreção, lsentando assim o notário de 
qualquer responsabilidade civil ·8· criminal. Assim a disse e dou fé. A pedido da parte 
lavrei este instrumento i que lhe li, aceita e assina, dispensada a presença de testemunhas, 
com fundamento no parágrafo único do artigo 626 do Código de Normas da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e artigo 215, parágrafo 5°, da 
Lei nO. 10A06, de 10-01 .. 2002, do que dou fé. Tudo perante mim Tabeliã que a redigi, 
subscrevo, .dou fé e assino, em público e raso .. Eu, (Ass,) MARIA LUIZA MORElRA TAJRA 
MEtO, Tabeliã a fiz digitar, dou fé e assino em público e raso. Em test? (sinal público) da 
vard. ade. (Ass.) GLOBO PRESTAQ"AO .. '·~RV. IÇOS DE LIMPEZA L TDA rep. resentada por 
ALCENDlNO LUIZ DE ALMEIDA. ~ •.. "--. ..' .').. , ROMULO MARTINS FARIA Escrevente, a 
fiz digitar, conferi, subscrevo e assine em público e raso. O presente traslado é cópia fiel do 
ato notarial lavrado no livro 470-P, folhas 297/297V original. /-1 (Legalmente selada) 1-/. 
NAOAMAIS. TRASLADA EM SEGUIDA. Emolumentos: (Tab:,07, Item: IV, Letra A .•. Tab: 03, Item: IX)= R$ 42,99 .•. 
{FUNEPJ • Lei. Complementar 2~7102 - AT.O 67.7j{)2,. Valor: R$ 4,30 .•. (FARPEN • (Lei 6.670 ~. ATO 678/02); Valor: R$ 0,00 + (FUNEMP 
• LC 366, DE 29.06-2006 e LC 682 DÊ 27-3-201.3), Va1or;R$ 2,15'" (FADESPES· LC 595 de f4l(7/2011), Valor:R$ 2,15'" (FUNCAD· 
LC 386 de 04:.o4.~007.e PROV. 25120<15), Valor: RS 2,15., +(ISS). valo.r: R$ .0,86 '" R$ 54,&0. . .' .•. ~<_.; .. -:::- ... ,' ~. .. .~~ .',--:_-.;;:> .-L!.::7,yÓ"~ 
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GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LIDA /~_.\.:>'r-t) ~LE'J/?;;1 ... 
f ,g?'w errar ty., n ~ '\ , •.•. ~~o\ 

CONTRATO SOCIAL. DE CONSTIT~UIÇAO { ~:mf':'_~/20dlJ~ ) 

\ '';'1 t ÚiI·. 5'65 .Sf I 
ALCE.MOIHO LUIZ DE ALMEIDA. brasileiro, solteiro. empresérlO, natU!1II de ECópcr:!l"~P,'ES. ~t • ., ~'i" . R-'<i' / 
aomltllORUo A Tnavesq AnA Siqueita. 12 - e.eIrm Alecrim - Vila Valha - ES - CEP.: 29117--315, portador da "'i>A, ():: çcO'?~' 
Cédula ~ I'denuoade n· 92&.223-SS·PIES ti CPFIMF n· 006.4-47.407-8,&, nllSClclo em 08 dê março de 1910, ~~ 
filho de Mana .Adair de A1meída, e 
MAReiO DI! .OUZA 'N(rOf. bn~uílclro, lIOlteiro, OfTIPfOS4rlo, natural de W. Velh •• eS,lMidente e 
domlâhdo $ TrAvessa Ana Siquefra. 12 - Bairro A.Ieorim - Wa Velha - ES - CEP.; Z&111~1~. ponaaor da 
Cédula de identidade n- 1.3fHt34Q,.oSSP./ES e CPFIUF n- 082.784.327--50, nascido em 27 de novembro de 
{978 , filho de Uno A1ves dos Selitos e SUem Pentlra de Souza santos, resolvem cOnstituir uma SOCiedade 
com a denominaçGo de Gl.08Q PRE8TAC.lo QE IERVJCOI DE !1MfFU lIDA. êStabeleçkla • ROD. 8Ft- 
10'- KM 211 - .~ocAo ORIaTeNlo -lIIIRAÇu - 1M -eet>.: _.,._. que se rege •.• conforme segue: 

C_i. s"",,* - "~do tem eeee t ROI). aM" - KM 211 - BAlRR.O ,Ao ClUTOVJ.O - IIIIRAOU - 9 _ 
CEP.; 2111'0-410, podendo cTiar ti extinguir filiais, agênciaS. sucursais. escritóriOs ou dependências em qualquer 
parte dO' teiTltór10 nadonal. 

.•• <DIt~ 
C,,'.'" Ten:aiJ! ~ 'os objetivos da SOoledade $10 ConservaçAo e Umpez8. Fornecimento de MAo--de-Obrll 
~ ou··,NAo. Efetiva·ou TempoWia, VlgUlncIa Oesannaàa. 0bnIs em Geral. Recothimento de LIxo 
Urbanoefiospltalal:. Dedetlzaçlo. I.,Impeza Vias Públieas e Urbanas, Moto Boy. Portaria, LocaçAo de Veiados 
.oom ou sem mQlori.·.· . 

~~ CJ+,'!'", Qyarta-O capitr.11 social é de R$100.o00.00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (oem mil) quotas no 
valor nominel de R$1,00 (tllli'l1 real) cada, que ser60 int.egrallzados neste ato em moeda corrente do pais. 
estando asSim dlstnbufdas: 

a} ALCENOINO lUIZ DE ALMEIOA - Subecteve com 50.000 (cinqüenta mil) quotas. no valor 
nominal de R$50.000,QO (clnq~nta mllllJaiS); e 

b) MARCIO DE SOUZA SANTOS - St.l~V8 com &0.000 (clnqUenta mil) quotas, no valor nominal 
de R$50.000.00 (cinqOenta'mll reais). 

CItutuJa QUinta - A responsabilidade de c.tda sócio é restr1ta- ao valor de suas quota" ma$ tooos f'OSl)OIldcm 
_ solidariamente peJa irlteg~lza9io do capital !JOOial 

""' .. 
Cr4UM1!a ••• - As quotas da sodedadft si.o fndMduals nio poderio ser cedidas ou transferidas sem 

_ expresso consêtltlmento dos sócios, cabendo- em. ígu~e dê condições o di. de preferência ao sócio que 
queinI adqulll-Ia&. 

g'lJ [flia't'l& 
Cl4usull HtIma - A administraçAo dá sociedade será e~ pelos sócioS, ALCENDlNO LUIZ DE 
ALMEIDA .ou MARCIO DJi SOUZA SANTOS que teria po(ieres de l'8PIeseotar a soefed8de ativa e 
~e. juCSià81 e eldra-judlcialmente. podendo a socleda® ser administrada atr.vós de pt'OCUf8áores 
lega_lmente oom;tlluldo&. com podeflIs de administrador. constitu(d(lS atr1vé& de instrumento públíco, aerlf1O..JnII 
expressamente proibido prestar fiança. aval, ou qualquer outnl ~nsabilidede que nIo vis. os-Interesses d 
sociedade 
PaJflg~ úniCo - Fica detel1Tlinado pelos s6clos que toda e qualquer operação ~ncá!:t8/agentes 
fin~ues serlo assinadoS sempre em conjunto. 

C •••••• Oitaya - Aos sócIos-admlnistradOf8$ caberá uma retirada 'dtt pR).labc){e a ser fixada anualmente pelo 
eoriSenso unênllTie dos sócios, d8ntto dos limites IMitabeJecidos pelQ'lei do imposto de ntnda. cuja quantia será 
•• _ em uma """"""_'. ~ 

Rod. BR,..101 -r- Km 211- Bairro Sio CristóvÃo -Ibín~ - r.s - CEP.: 1"70-000 1 
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GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVlÇOIS DE LIMPEZA LTDA ,'(: ... ;;~ -, 
.. ..... i .(>r:r- /frj: " 

. 1)0 ~n-L....,.$ocúJf - q:)o prllZ9 Ú IDumr/<1'v C' \ 
. Cláusula Nona - O prazo. ÇIe duração da .sociedade será. por tMmpo Indetermlnado. f ft N·@~ O \ 

Clá~sula Déçima - O exercício ~sl coincidirá com sQlt> civil, levantando-se j). ~1. ~e d~zem~ro dI;' cada aJo' ~'*.: a~2CbU cJ 1 
o>ba.' .Ianço geral; .O.1!1 lUcros. ' $. '. PQ ,.roas .•.. 8. POS .•.. feitas .. as .• plfovisões leg. ais e teclJlc~.;el'Jt~ ~cornendada.,>. te;rilo O'~} f í.~I' ~ ·:"U 
d~1l9 que os coti$!a~ lnctlcaref!li qU8~~tO distl1~lUIOOSt SOl> qualquer fOlTTlà, o serao na proporpto d . ~ rPq,.'< / 
participação de cá<la cotlsta no capital sociaL '-.~3/ 
Clãusula Qécjma:Primeira - A sociedade pião se dissolverá CQITl o falecímento dos sócios, pois seus 
he~iros .legais tomaria posse automaticamente dos direitos e obrigações:' do sócio falecido, send()..Ihes 
fa.cultatlvl) a IndicaÇão de um ~presentant~Le até mesmo a permanência 113 sociedade. sendo Que nocaso de 
!l.AO' permanênciA, a s0ciedade pagará -11"" suas partes cabiveis nos lucros apurados até a data do falecimento 
O.Q no case (je. prejuízo as partes BSSUfl:':II'JlO intelramente. 

. <t:\:<~"'~e.-"4!F""'" 
Qlau9ula ptcjma-seaund& - O!'> 'sócios declaram, sob as penas previstas na legislação pertinente. que nAo 
estilo impedidOS, porlel especj~~; e nem cont1~na<t()!T ou. encoJltrQID-se.sob efeitos da condenação. a pena Que 
vode, álnd~ que .temporariam9Jótê, o aces;~ li cargos; públícos, ou por erimê bIimênt9r, dê prêVAricaçAO, ~íla 
OU suborno, concussão, pecu.1ato; ou contra a economia popular,. contra o sistema financeíro nacional, contra 
as normas, de neresa da ooncorrêncía, contr.S: as relações de consumo, 8. fé pública. ou a proptiedade. 

CJêÍusllla,Déç.i!1l! .• Ten;eím - Fica eleito o FÓ.rum de IbJraçulES, para o exercício e cumprtmento dos direitos e 
Qbrig$çõe~ e dlri&ih'qv,aiíSquer questões decorrentes do presente contrato. 

e por estarem asal~1 J\I~O~ e contr~adO$. lavram o presente Jnstrurnento na presença das testemunhas 
abaixo. 

Testemunhas: 

Roo.BR-10I-Kn aJUNTA COMERCIAL .00 EST. ESP. SANTO 
CER'fIFIC. 0-0 R. EGISTRO EM: 12/01/2007 
soaN",32:2(l125S64Q 
Pl'Ót®oIo: otlOOO584-i 2 

GLOI!O 1'1I.1!S>'AÇlto l'a. SltA'itt;;O$ 
LTllli 

-----_._---- 
PAULO CESAR Bec,.t,,)ICI ESTEVlitS 

SECRETÁRIO·G_ERAl _._----",.------' 

CARTÓRIO DO lBES 
Autenticação . ;:'" ~:), v-s-: J 
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(-'LOBO PRt~STAÇÃO D'E SERVIÇOS DE LIl\-IPEZA L~ÇjiitlE;~ , 
\ .' CNP J/MF; 08.583.394iOOOl-60 - JUCU:S: 32.201.258.648' t N· @,tI.;;;J;.o"f- 

• ' ~.: C(th?.23.120~ ~1:M'EI'E11 g{/PE<.l<1:tÇi!O q)Q cofNlT<!\ ~q'O SoeI ~ F~: 58q 1 
!E rnI!M/EI9{ff COg.(SOLl(j)g:ÇftQ_S()ÇM~ "~/.o_ -~. 

"'lDEE~' 
ALcENDINO LUIZ DE ALMEIOA, brasileiro, solteiro, empresàrio, natural dê Ecoporanga-ES. r~s~ >f. 

domicHiado à 'Travessa Ana Siqueira, 12 - Bairro Alecrim - Vila Velha - ES -.CEP.: 29117-315. portador da 
(':A!dU1~ d~ Identidade nO 929.223-SSPIES e CPF/MF nO 005.447.407-85, nasciPo em 08 de março de 1970. 
filho de: Maria Adair de Almeida, e .' 
MARCIO . DE SOUZA SANTOS; brasileiro, solteiro, empresário, natural de vila Velha·ES,residente e 
domiciliadó. à Travessa Ana Slqueira, 12 - Bairro Alecrim -Vila Velha - ES - CEP.: 29117-315, portador da 
Cédula, de Identidade ria 1,399.34,ú.;$SPJES e CPF/MF nO 082.784.321-59. nascido em 27 de novembro de 
1978 , filho de Li'10 AlVes dos Santos e Silerci Pereira de Souza Santos, únicos sócios da empresa 
GLOBO PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE LIMPEZAUDA, estabe[ecida à ROD. BR.101 - KM .211 - BAIRRO SÃO 
CRlSTOV ÀO~ IBIRAÇU .: E$ ••• CEP.: 29670-000, CNpJ/MF:. 08.583.39410001-60, registro na J UCEES em 12/0112007 
sob o nO> 32.201'-258;648, resolvem consensuelmente alterarem o contrato social em suas cláusulas; 
TERCEIRA; QUARTA; S~TlMA E OITAVA que passarão a ter os teores conforme segue: 

CláUSUla Terceira - Os objetivos da sociedade são limpeza, conservação e higienização em escolas e creches, 
dependências hospitalares, postos de saúde, predial, industrial, obras, condomimos privados, IOgradóuros privados e vias 
públicas; fornecimento de- mão de obra especializada ou não, efetiva Ou temporária; confecção de merenda escolar, 
lanches, refeições, jardmBQ.em e paisagismo: recolhimento de lixo urbano e hospitalar; operaciorraüzaçãe de unidade de 
tratamento <fé reslduos sólidos oriundos de coleta de lixo; recepcionista, telefonista, operador de cal! csnter. portaria, 
assensensta, motorista, moto boy/gírl" serviço de pronta entr-ega, malotes, postais, revístas, jornais, vigilânCia desarmada, 
apoio ad~í~istra1lvo, digitador, operador de computador de pequeno e gtan.de porte: projetos de usbanizaçâo, consírução 
de vias publicas e privadas, dreJlagem e esgoto, estação de tratamento de esgoto e resíduos, tnstaíação elétrica, hdrálllíca 
e telefônica, construção civil, manutenção e reparo de velculos de pequeno e grande porte, máquinas e implementos 
agrícolas e equipamentos elétricos em ger.~1, manutenção e reparos. em redes elétricas e iluminação pública, manutenção e 
demolição' de: édificações . públiCas e ruraIs' e instalações elétricas resídericials e . industriais, eletrificação n.lral e urbana; 
5erviçoo de Iimpez1l em imóveis. asseio, nigjeniza~o, conservação de imôveis, limpeza de caíxas d'açua, cisternas, 
piscinas e reservatórios, serviços de detetlzação, de$ratizaçM, déscupln.izaçao. expurgo e similares,' informática. hardwam 
€ sonwars, tocaçao de máquinas de terra p!anagem. caminhões, ônibus, automóveís e utilitários em gerai com ou sem 
motorista; organização de eventos e pubticidade em geral. serviços técnicos esoecíalízadcs de execução, assessoría e 
oof!~lllt()ria ~ .• plaoejamenlos em gestao'Qe programas. de interesse social e educafivo públicos é. pnvados, urbanos e rurais, 
representação comercial a industrial. . 

CláUSula Quarta - O sócio MÁRCIO DE SOUZA SANTOS, transfere neste ato 4S.000 (quarenta e ono mil) quotas no valor 
nominal de R$46,OOO.OO (quarenta aito.mi! rea:iS) para o sócio ALCENDINO LUIZ DE ALMEIDA 

parágrafo':'primeiro: O cessionáríe ratifica o recebimento das cotas transrendas, face ao que dá plena, raze o guml 
qUitação nos haveres, não tendo nadameís a reclamar no Cuturo, 

farãgrafo $egundo: Em conseqüência da trensíerencíe havida, o capital social que e de R$100,OOO.üO (cem mil reais! 
dlvidído em 100,000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$1,OO (hum real) cada, totalmente ilitegraliladas em moeu", 
oot'retíte do país, ficará assim õistríbuldas: 

a) ALCENDINO lU1Z DE ALMEIDA - Subscreve com 98,000 {noventa e oito mil) quotas. no valor nO:1\ÍI1<JI de. 
R$98.000,OO (noventa e oito mil reais): e 

n) MARCIO DE SOUZA SANTOS - Subs<;reve com 2,000 (duas mil) quotas. no valor nominal (jE) R$2.COO.OC 
(dois mjl re.~lS), 

. c) 
Parágrafo Terceiro - Fica determínado pelos sócios que toda e qualquer operação junto a inslitlliç',ão bancàdalager,ter, 
fíoimçelros/cheques, órgãO!:! públicos (MunicipaiS, Estaduais, Federais) eutarqulas, .concorrências públicas ou privadas e 
pregões ou quatquer outro tipo de opetação serão assinados sempre pelo SÓCIO majoritário SI'. At.CENDINO LUJ;?: O~ 
ALME'IDA. . 

Clãusula Sétima - A administração da socíeoede será exercíoa pelo sócio, ALCENOINO LUIZ De. ALMEIOA que Im.t\ 
poderes de repré.sen'tar á sociedade ativa e passivamente, judicial e eXtra-judicialmente, pOdendO a sociedade ser 
administrada através de procuradores legalmente constitntdos, com poderes de administrador. consutuídos através de 
instrurr,enro publico, sendo-lhe expressamente. proibido prestar fiança, aval, ou qualquer outra responsabilidade que não 
vise os interesses ca sociedade, 

Cláusula Oitava - Ao SÓCio-administrador rnajOntáflo caberá uma retirada de pró-íabore a ser fixada anualmente pelo 
consenso unânime dos sócios. dentro dos limites estabelecidos pela lei do imposto <ie renda, cuja quantia será lança~et:n • 11 
uma conta de despesas. " 
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GLOBO PRESTAÇÃO nE SERVIÇOS DE LIMPEZA.1; , LEr~~ 

CNPJ!l\1F~ 08.583.394/60{)I·,í,O ·-JUCEES: 32.201.2.58.648 / ~~.. :!-~ ~l;rC' \ 

t· Q. .1 Q):?~~ O '. 

COrNSOLI<D)lç;fO SOCIAL . \ ~~'ili.:.~~3120~<{ } 

. \) f~: 69J !l! 
\., - - f::-"<' 

([)â" %>~~q;:.J':'. (??O/ 
Cláusula Primeira - GLOBO PRESTAÇÃO De SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, estabelecida 1i'RQ~.lfiR~/ 
KM 211 - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - IslRAÇU - .IiS - CEP.: 2967Q.OOO, CNPJ/MF: 08.583;3$4/0001-60, reQiS'fro n" 
JUCE.ES em 12/01/2007 SQl;) 00 n" 32;201;258.648 

Cláusula Segunda - A sociedade poderá criar e extinguir filiais, agências. sucursais. escritórios ou 
deperrdênéias.em .qualqu~o)art~ do territ6rio nacional. 

1>..'1.Q!jj.:.fÍ!!g 
ClausUla Terceira - Os obletivoada sociedade são limpeza, conservação e higlenização em escolas e 
creches, dependências hospltatares, postos de saúde, predial, industrial, obras. condomlnios privados, 
fogf~dourot> prívadQ~ e vias públiCélS; fornecimento de mão de obra especializada ou não, efetiva ou 
temporária; contecção de merenda escolar, lanches, refeições. jardinagem e paisaçísrno: recolhimento de lixo 
urbano e hospitalar; operecicnaüzeção de unidade de tratamento de resíduos scucos 'Oriundos de cotera de 
lixo; recepclonista, telefoni$ta. operador de call center, portaria. assensorista, motorista. moto boy/girl, serviço 
de pronta entrega, malotes, postais, revistas" jornais, vigilância desarmada, apoio administrativo. digitador, 
operador ele compu,l~do~ de pequeno e grande porte; projetos' de urbaruzação, construção de vias públicas e 
privadas, dren~gem e esgoto, esta.ção de tratamento de esgoto e resíduos, instalação elétrica, bidráullce e 
telefônica, construção civil, manutenção e reparo de veicules de pequeno e grande porte, máquinas e 
implamentos ~grícolas e equipamentos elétricos em geral. manutenção e reparos em redes elétricas e 
i\umlnação publica, manutenção e dernolição de edlflcações públicas e rurais e instalações elétricas 
resídenctats e industriais, eletrificação rural e urbana; serviços de limpeza em imóveis, asseio, higienização, 
conservação de imóveis, limpeza de caixas d'agua, cisternas. piscinas e reservatórios. serviços de deteüzação, 
desratizaçao .. descupínlzação, e:q:,urgo e similares. íntormátíca. hardware e software, locação de máquinas de 
terra planágem, caminhões. ônibus, automóveis e utilitários em geral com ou sem motorista; organização de 
eventoe e publicidade em geral. serviços técnicos especlaüzacos de execução, assessoria e consultaria e 
planejamentos em gestão de programas de interesse social e educativo públicos e privados, urbanos e rurais. 
rapfesenta~o comercial e Indl.lstrieL 

Cláusula Quarta - O sócio MÁRCIO Di=. SOUZA SANTOS, transfere neste ato 48,000 (quarenta e oito ll,il) 
quotas no valor nominal de R$48.000,OO (quarenta oito mil reais) para o sócio ALCENDINO LUIZ DE ALMEIDA 

ParágrafO Primeiro: O cessionário ratifica o recebimento das cotas transferidas, face ao que dá plena, reza, e 
geral qUitação nos haveres, não tendo nada mais à reclamar no futuro. 

Parágrafo Segundo: Em conseqüência da transferência havlda, o capital social que é. de R$100.000,OO (cem 
mílreai$) dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$1,OO (hum real) cada, totalmente 
integralizadas em moeda corrente do país, ficará assim dístríbuídas; 

d) ALCENDINO I,.UIZ DE ALMEIDA - Subscreve com 98.000 (noventa e oito mil) quotas, no valor 
nominal de R$98.000,OO (noventa e oito ruil reais); e , 

e) MARCIQ DE SOUZA SANTOS - Subscreve com 2;000 (duas mil) quotas, no valor nominal de 
R$2.()QQ;OQ (dOis mil reais). 

parãgraf~ Terc.eiro - Fica. determinado pelos s6cios que toda e qualquer operação íunto a ínstítuiçãO 
banCária/agentes' finl:mcelrosJchéques, órgãos públiCOS (Municipais, .. Estaduais .. , Federais) autarqulas. 
concorrêncías públicas ou privadas e pregões ou qualquer outro tipo de operação serão assinados sempre 
pelo sócio majoritério Sr. AL.CeNOINO lUIZ DE ALMEiDA. 

Cláusula guiv,ta - A responsabilidàde de cada. sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem 
solidariamente pela Integralízaçãodo capítal social. 

C'láusula Sexta - As quotas da sooedade são mdivlduais não poderão ser cedidas ou transtendas se~ 
expresso consentimento dos SÓCIOS. cabendo em igualdade de condições o direito de preferência ao SÓCIO que 
queira adquiri-Ias. 
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. ~~~V Cláusula, Sétima - A acmínístração da sociedade será exercida pelo sócio, . AJ .•• CENDfJJ O LUIZ O~ eM A 
Que terá poderes de 'representar a sociedade ativa e passivamente, judicial E\ e);tra·jl:dicialr.lente, podendo a 
sociedade ser aqministrada através de. procuradores. legalmente consttudce, cc:n occerec de adl,linistradof. 
constituídos através. de instrumento p\Áblic:o, sendo-me expressamente proibidO prestar fiança. aval. ou 
qualquer ()utr;;\ r~s~ns9bilídade que não vise os lnteresees da sociedade. 

Clausula Oitava - Ao 'Sócio-adrnínistradof majoritário caberá uma retirada de pro-taoore a ser fixada 
anualmente pelo consenso unânime dos sócios. dentro dos limites estabelecidos pela lei do imposto de renda. 
cuja quantia será lançada em uma conta de despesas. 

. 4)0 ~ sociaf - <1)0 lJT~Q.If!. tf)'!~ 
Cláusula Nona -O prazo de duração da sociedade será por.tempo índetermínado. 

Cláusula Décima - O exercício social coincidirá com ano civil, levantando-se a 31 de dezembro de cada ano. a balanço geral; os lucros e perdas, após feitas as provisões legais e tecnicamente recomendadas, terão o 
destino que os cotistas indicarem; quando distribuldos, sob qualquer forma, o serão na proporção da 
participação de cada cotista no capital social. 

Cláusula Décima-Primeira - A sociedade não se dissolverá com o falecimento dos sócios, pois seus 
h~rdeiros . iegais tomarão posse automaãcamente dos direitos e obrigaçOes do sócio falecido, sendo-lhE:ts 
facultativo a indicação de um representante e até mesmo a permanência na sociedade, sendo que no caso de 
nao permanência, a sociedade pagará as suas partes caolvels nos lucros apurados até a cata.do falecimento 
ou no caso de prejulzo as partes assumirão inteiramente. 

cDa tfl!c(arf}fão áe~â~~'f§.!yI" 
Clausula Décima-Segunda - Os sócios declaram, sob as penas previstas na legislação pertinente, que não 
estão irnpadídos, por leí especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeitos da condenação, a pena que 
vede. ainda que témporariarnente, o acesso a. cargos públicos, ou por crime falimehtar, de prevaricação, peita 
ou suborno. concussão, peculato: ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade. 

Cláusula Décima-Terceira - Fica eleito o Fõrum de IbiraçuJES, para o exercício e cumprimento dos direitos e 
obrigações e dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, 

Testemunhas: 

~ ·e;._ht'krv ':on-~~bL.-Uut 
Nôme:LEONARi.)O CIBIEN MONTEBELLER . .. 
Doc.ldent:CI·í.697.653-SSP/ES 

tuw~ . 
Nome:TÃTIA~AOEPAULA 
Doc.Ioent.: CI-1.833 821-SSP/ES 
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GLoaqPRESTAçÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA- E,,:~, L/ 

; " 1 .. ' ..•. ', . . _...... ! iVw.oo2l~o\ 
j SEGUNDAALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL {~.; ['<1NCJ~~j_ I 

\ -c. . (%[ , %. f lk: ·..$l5 s: .' PelQ pre~~nte ín$trumento particular de Altera"!lQ de Contrato Soei,,!, J$ partes: .• -:.,_" ",., o.."f;' 
. ~" . ~~ ~ 

, . .. . /(/~,.,- f',..d? ./ 
ALC(ENQINQ LQIZ pt; ALiNElDA •. brasifelro, .soIteiro. emoresarto, nalur~( de Ecopo.ranga~ES, residente "'e....:: ,~ 
dorntcíítado à Travessa Ana $jqu~ita. 1:11- Bairro Aleaoim - Vila Velha - ES - CEP.: 29117-.31 &. portador da 
Cédula deJdenlidade n~ 929.223-SSP/ES e CPFtMF n° 005.447,407-85. oa$Cido em 08 de março de 1970, 
filho de MarlaAdaír de Almeída. e . 
MARCro .DE . SOUZA· SANTOS,' brat>ileiro, solteiro, empresário, natural de Vila Velh~ES,residente e 
domiciHádo à Travessa Ana Siqueira, 12 - BairroAleaím ••• Vila Velha - ES - CEP.: 29117-315, portador da 
Cédula de Identidade nO 1.399.340-SSPJE:S e CPF/MF nO 062.784.327-59, nascido em 27 de novembro de 
1978 .. filho de une A1ves dos Santos e SUarei Pereira de Souza Santos, 

Únicos sócios componentes da Socitldade Limitada, que gira nessa praça de IbiraçtiJES, com sede :li ROD. 
8R-101 -.I(M 2-11 - BAIRRO SÃo CRISTOVÃO - IElIRAÇU - es - CEP.: 29670.000 '* eencmmaçao de GLOBO 
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE UMPEZA LTOA - EPP, devl.damente registrada na JUCEES sob o nO 
32.201 ,258.648: inSCrita no CNPJ/MF sOb o nQ 08.583,394/0001-80. resolvem consensuaímente alterarem o 
contrato :,ocial com a firiaiidade de: 

01) Elevar o capital social para RS210,OOO.OO (duzentos e dez. mil reais), mediante subscrição de 
110.000 (cento e dez mil) quotas. no valor nominal de R$11 0,000.00 {cento e dez mil reais). q!,le 
serão integralizadas neste ato em moeda corrente do pais .peío sócio ALCENDlNO LUll DE 
ALMEfOA . . 

02) etn consequência da alteração havida, o presente contrato social passará a ter sua cláusula quarta 
no seguinte teor: . 

Cláusula Quarta ~ Em cOnseqOêl1Qa da altera<yao havida, o capital social é de R$210.000·,OO (duzentos e 
dez mil reais), dividido em 210.000 (duzentas e dez mil) quotas. no valor nominal de R$1,OO (hum real) 
cada. totalmente IntegraUzados em moeda corrente do pais, devidamente dístríbuldas conforme abaixo: 

.~~~~~~~S~OC~. =IO~S~~~ ~ __ ~~~,.~Q~U~OT~~~.~~~ V~A~L~O~R~C~A~PI~T~~L~S~O~C~IAL~. R~,$~) ~ 
rA~.L~C~E~N~D~'N~O~lU~I7.Z~D~E~A~lM~··~8~D~A~ __ -+ ~2=08~.~OO~O~ __ b- ~~R~$~2~08 •.. 0~b~O~;O~0 ~,' 
MARCIO DE SOUZA SANTOS 2,000 R$ 2 000,00 I 

Parág~f(l Unlco: Corrtinua il vig.orar ~ demais çláusulas do contrato social. não modificadas pelo presente 
ín&truinento de alteraçAo,' . . 

E. por estarem de perteftO ecorcc, assinam o presente instrumento de anerecao em 03 (tres) vias ele Igual 
teor na presença Pc; O~ (duas) testemunhas abaixo nomeadas para efeito legal. 

N~~ J Te . unha: 
" (1) . '.' . . - 

~~. 
(02) lllCiAtJo ê..M. 

CPF:kJ.~~ US·9(H -61 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO .00 CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumentQ partícuíar de Alteraçao de Contrato Social, as partes: 

ALCENDINO LUIZ DE ALMt:IDA, brasileiro. solteiro. empresário, natural de Ecoporanga~ES, 
re§idente. e dQmiCIllQdo à Travessa Ana $iquelra, 12 - Bairro Alecrim - Vila Veiha/ES, CEP.: 
29117-315. portador da Carteírade identidade n° 92.9.223-SSPJES e inscrito no CPF sob n° 
005~447.407 •. 85, nascido em08 de março de 1970, filho de Maria Adair de Altneída, e 
MARCIO DE SOUZA SANtOS. braslíeiro, soãeiro, empresário, naíural de Vila Velha-E.s, 
residente.e domlCiliado áTrélvessa Ana Siquelra, 12. - Bairro Alecrim - Vila VelhalES, CEP;: 
29.f17-315, portador da Carteira de identidade nO 1.399.340-SSP/~$ e inscrite no CPF sob nO 
082~784.327-59; nascido em 27 de novembro de 1978, filho de Uno Alves dos Santos e SUe rei 
Pereira de Souza Santos. . _ 
Únlço$ $ÓC10$ componentes da Sociedade Umitada, GLOBO PREST AÇAO DE SERViÇOS 
DE LIMPEZA. L.TDA ""' EPP, devidament~ registrada na JUCEES sob nO 32.201,258.;64B. e 
alterações n° 20070339201; em 09.05.07 e nO 20011084169, em 04.12.07, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 08.583.394/0001-60, estabelecída à Rodovia BR-101 •.• Km 211 - Bairro 
Sio.CristoviQ .,.. Ibiraçú - ES - CEP.: 29670-000 resolvem consensuaímente alterarem o 
contrato socíâl.nas seguintes ctâusulas: . 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objetívo social da sociedade passa a ser: . 
8121-4100 limpeza e conservação predial e industrial, em escolas e creches, dependências 
hospitalares. postos de saúde. obras, condomínios privados. logradouros privados e vias 
públ_icas e privadas, e penitenciárias; 7820-5/00 fornecimento de mão de obra especializada 
OU não, efetiva ou temporéria recepcionista, telefonista, operador de Cal! Center. portaria. 
ascenscrteta, motoris~, moto boy/girl,suxiliar d!:) serviços gerais, merendeiras, apoio 
administrativo e ôperaciônal, digitador, operador de computador de pequeno e grande porte; 
5620·110t confecção de merenda escolar; lanches, refeiçõea; 8130-3/00 jardinagem e 
p,alsagisn'lo; 3QU..u00 recolhimento de lixo urbano e operacíonaüaação de unidade de 
tratamento de reslduos sélldos oriundos de coleta de lixo; 3612·2/00 coleta de lixo 
hospTtalar,8219-9199; serviço de pronta entrega, malotes; postals, revistas, jornais; 7111-1/00 
projetos em geral e de urbanização; 7112..0100 construção de vias públiC?as e privadas, 
manutenção e reparos em redes elétricas e iluminação pública. manutenção e demolição de 
edifi~çOes públlcas, privadas e rurais e instalações elétricas resídencíats e industriais, 
eletrificação rural e urbana; drenagem e esgoto, estação de tratamento de esgoto e resíduos; 
in$talação elétrica, hidráulica e te1efônica. construção civil; 4520-0/01 manutenção e reparo de 
veículos de pequeno e grande porte, máquinas e lrnplernentos agrlcolas e equipamentos 
elétricos em geral; 8129·0/00 esseíe, eonsêrvação de imóveis, limpeza de caixas d'água, 
cistêmas. piscinas e reservatórios; 6204~()10Q ínformáüca, hardware e software; 4313-4/00 
locaçêo de máquinas de terraplanagem; 4923-0/02 locação de caminhões, ônibus, 
automóveis e Utilitários em geral com motorista; 7711.0JOOaluguel de carros sem motorista: 
9319 .. 1/01 Ql'9an~ção de eventos e publicidade em g~ral, 'serviços técnicos especlatlzados 
de execução: 7020-4100 assessoria e consultaria e planejamento em gestão de programas de 
interesse social e educanvo públicos e privados, urbanos e rurais; 4617-6/00 representaçac 

comerclal e m~tr~ . .~ I 
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GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA EPP 
CNPJfrt.tF: 05.583.394/0001-60 -JUCEES: 32.201.2S8.648 

CLAUSUlA SEGUNDA t admitido na sociedade o Sr Amilton Antonio de Oliveira, 
brasileiro! casado em comunhão parcial de bens.empresárto, natural de Vargem Alegre - ES, 
portador da Carteira de, Identidade nO M·S9S,348 SSPiE5 -e -mscnto no. -CPF sob n° 
480,532,957..:20, residente e domíciliado à Rua Pedro CalmJr., stn Vi:a G:lvern~dor Lacerda 
de Aguiar - Agua Doce do Norte - Espfrito Santo CEP 298~O-OGO. . , 

CLÁUSULA TERCEIRA O sócio ora admitido declara sob as penas da lei, que não está 
Impedido de exercer a administraçãc da sociedade, por lei especial ou em virtude de 

. condenação crlrnlnat, ou. por ~ encontrarem sob os ef!!itO$ <le,la, a pena que vede, áinda que 
temporaliÍament~, o acesso a cargos pÚQ!icos; 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 a propriedade (art.1.011 § 1° do Côdigo Civil Brasileiro, 2002). 

2 

CLÁUSULA QUARTA Retira-se da sociedade MARCia DE SOUZA SANTOS, já qualificado 
anteriormente, que transfere por venda, a totalidade de suas cotas de capital social, 
equivalentes a R$ 2.000,00 (dois mil reals) representados por 2.000(duas mil) cotas de valor 
unitário R$ '1,00 (hum real) • dando desde já, plena e geral quitação para nada mais exigir dos 
s6cios,ou da sociedade em tempo algum. 

CLAU$ULA QUINTA ...• Elevar o capital scclat de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) 
para R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais), mediante subscrição e integralização de 290.000 
(duzentas e noventa mil) cotas, no valor nominal de R$ 290.000.00 (duzentos e noventa mil 
reais), da segurnte forma: 

- O Sócio Alcendino Luiz de Almeida subscreve e integraliza em moeda corrente do País 
R$ 200.000,00 ( duzentoe mil reais) representando 200.000 ( duzentas mil ) cotas de 
Capital Social de valor unitário R$ 1,00 ( hum real ). 

- Lucros Acumulado$ de R$ 90.000.,00. ( noventa mil reais ) representado por 90..00.0. ( 
noventa mil ) cotas de Capital Social de valor unitário R$ 1,00 ( hurn real ), que serão 
totalmente integf'élliiàda$ neste ato em moeda corrente -de país, na proporção de cada 
Sócio no Capital Social. 

Em conseqüência da alteração havida, a Cláusula Quarta do Contrato Social passará a ter a 
seguinte redação: 

CLÁUSULA SEXTA- O Capital Social de R$ 50.0.000,00 (quinhentos mil reais), está dividido 
em 5Qo..OOO (quinhentas mil) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 (hum reaO, totalmente 
integralizados em moeda corrente do para, devidamente distribuldas conforme abaixo: 

SOCIOS N° QUOTAS VALOR 00 CAPITAL R$ 
ALCENDINO lUIZ DE Al:MEIDA 497100 R$ 497,100,00 

AMIL TON A DE OLIVEIRA 2900 R$ 2900,00. 
TOTAL ~OO.OOO R$ 500.000;00 . 

tv 
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GLOBO :PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nE LIMPE,ZA J~TDA EPJ> 
CNPJIl\U': 05.583.394/0001-60 - JUCEES: 3.l.201.15U48 

Parãgrafo Únlco~ continua a vígorar as demais clausulas d(~ ([otltr~o ~OCizl; nao modificadas 
,pelo presente Instrumento de alteraçao. . 

, ~, 

~ por e~tarem de perfeito acordo, assinam o presente inst~umento de alteração ~m 03(três) ;;:. 
vias de Igual teor na presença de 02(~s) testemunhas abaixo nomeadas para efeito legal. (.§, 

~'j>~~.... I.~" ~. A~ /y ,,}) 
tbiraçú/ES. 20 de.maio de 200~~. ' ~x- <,lP' 

'," . " "- 
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AlcendhLüizde Almeida 
_ç~ , " 

.. -- . ," , 

ntos 

Testem u nh.as 
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GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEIJMPEZA LIDA EPP\\ fA§.: to,3 $/ 
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRAl'UAL \:4u.o~:" ~ I 

CNP;J n'!ll! SS3J2!!IOOOJ.60 . ~ DE E,cy..; ~N ~ 
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ALCENDlNO LtJ1:Z DE ALMEIDA, 'BrasIleiro, Solteiro. Empr~$ário. Resideute e 
Dornicllladc à Tra.vessÍl Ana Siqueira, n° 12 - Bairro Alecrim ... Vila Velha .- -eS, CEP: 
29.117·315 filho de MARJA ADAtR DE ALMElDA. nascido em 08 de março de 1970, 
natural de Beoporanga - ES, portador da Carteira de identidade n" 929,223-SSPlES e inscrito 
no CPF sob nO 005.441A07·85; 

AMILTON AA70NIO DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado sob o Regime de Comunhão 
Parcial de Bens, Empresário. Residente e Domiçiliado 11 Rua Pedro Calmon, Sa:! yila 
Governador Laçerda d.e Aguier - Água Doce do Norte - Espírito Santo - CEP 29-:&2(hCOO 
natural de Vargern Alegl'e - ES. portador da Carteira .de Identidade 0° 598,348 Sst'/I?S: e 
insct!ro no c'j>p; sOb nQ 480.5.3:t957-2Q; • , 
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Os acima 'Qualificados sócios componentes da sociedade: GLOBO PRESTAÇ.~O DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - Erp, fll'IIl~ estabeíecída na Rodovia BR-IOl .; Km 
211 - Bairro São Cristóyílo - lbiniçú - BS - ~p,: 29610-000. regist:fatla lia ,JUl!IITA 
COMERCIAL PÔES'fAn{) DO ESP:IR!TO SANTO sob o n" 32..2QL258;64&em t2 de 
Janeiro de 2.001, inscrita no CNPJ sob o nO 08.S83.394/0001-60, resolvem de COmUh) acordo 
proceder na QUARi'A ALTERAÇÃO CONTRATUAL de acordo com as cláusulas e 
condições seguímes: 

~I -- •... 
eI~G! 
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CI.AUStJJ.tA PRIMEIRA ..• DO AlJ''MENTO DO CAPI't AL: 
O capitalda socledade SUbscrito e integraliZlÍdó no valor de RS SQO,OOÓ,OO (quinhentos mil 
reais), fláS~arlÍ. 11 ser de R$ 90Q.OOO,OO (novecentos mil reais), dividido em 900.{)I)O 
(novecentas roi!) cotas de valor nominal de R$ 1,0.0 (um real) cada, assim distribuldo entre os 
sécios: .. 

A - ALCEM>lNO LUIZ DE.ALlYlElDA:H .••.• , ••......•...•.•... 891.000= R$ 89i.ocio,tlo ••• 99% 
'B - AMILTON ANTONIO DE OlJV.ÉmA:, •..•..•.•.••.•..•..• w •• ?oOG - lU ~;\lOO;()O' "" 1%· 
:C • TOTÁL: ..••••.••• w.; ••••• _., ••••••••••••• ; ••••••• " •.••••••••• _.wm 900.aoO •• R$ 900.000,00 '" 100% 

CLÁUSULA S:EGUNDA - INTEGRALIZACÃO..DQ CAP1TALi 
A integralização do capital socia! aditado no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
far-se-á em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em moeda corrente do país na data.da 
assinatura do p~nte instrumento. 

Os R$ 4.0.0.00.0,0.0 (quatrocentos mil reais), serão íntegraliudos pelos sócios da seguinte 
forma: 

A - O sócio ALCENDINO LUrL. DE ALMEIDA estará no aio integralizande o valor de R$ 
393.900,00 (trezentos c noventa e três mil ~ novecentos reais). 

R-O sócio AMILTON ANT01'>"lO DE OLlVElRAtambém estará intl<gralizando no ato o 
valor de R$ 6.100,00 (sekmil e cem ~liis). 

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é limitada e restrita ao valor de suas 
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos 
dO. a.rtlgo t 052 do novo Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.04(1 de 10 de Janeiro de O.' .. J 
2002. ~. 
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GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA EPP \ \: ~:...b05 1/ 
QUARTA ALTERAÇÃO CONT~'I'UAL \,'ú..y .rD~/ 

. __ .,..- ~C~N~e~J n:::··.~ol,~W~;J~94~100~Ol::.6~O _. -'--___ "- t4 L"'E EC~.~".~ ~ ...~ 

..•. 

. . 
.P,u·Ág., .•• fo §ctundQ - A~ cotas dos sócios são indivislveb e ';11.0 poderão ser trensferidas ou 
alienadas. a qualquer tífulQ, a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, cabendo a este o 
direito de preferência na aquisição, na-proporção de SIIIIS cotas. 

Pll.rál!rafo Tercelro - o séele que q.esejar iransferlr suas colas deverá. notlflcar, por escrlto, a 
sociedade, discriminando-íhe preço, forma e prazo de pagamento, para que, através da 
mesma, os sócios interessados exerçam ou renunciem ao díreho de preferência, I) que deverá 
ser feito dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, eontados da entrega <ia. notificsção, ou maior 
prazo a critério do. sócio alíenante. Decorrido o. prazo, sem que seja exercido o direito de 
prefer6nela. as cotas pceerao ser livremente transtertoas. . 

Far~raro. QyArto - AS' alterações do presente contrato social. bem como as decisões socíáís, 
. dependem da aprovação da maioria do capital social. 

Parálzraro QulptR ,- As decjsoes dos. sóctos serao tomadas em reuruees e especiflcadas em 
termo próprio, assinado pelos presentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA.- APML"IISIRAC,\O DA SOCIEDADE: , 
A administração ela socíedade será exerclda.pelo Sócio Administrador ALCENDINO I.TllZ 
l)lt A;L.MEID.A. que as.~umll'íL todas as responsabilidades da empresa representandó,:;t .ctiva, 
passiva, judicial e exunjudicialmelíte podendo assinar, Ou praticar qualquer outro ato, para o 
bom desempenho ela administraçllo da empresa, vedado, no entanto, o aval, pôr si, ou por 
procuradores, em negócios estranhos à sociedade em suas reais atividades especificas neste 
Instrumento. 

Padgrafo.Primeko - Compete ao sócio administrador nomeado o uso da firma nos negócios 
sociais e SU~ relações com terceiros, podendo representar administrativamente B sociedade, 
por prazo InQetllrminado, PllTante órgaos, autarquias •. ou quaisquer repartições públicas 
federais, estaduais ou. murii~ipaís, bem come empresas ou instituições privadas ou de 
economia mista, Instituições bancarias, podendo abrir ou fechar contas bancárias, a fim de 
obter todo c qualquer documento, autorização, informação ou cadastro que lhe for necessário 
eoperfeito e uorrnal funoionnmento. 

Padsr",fo .S~gu"do ...., Fi!,a ex.p,-êssamente prolbído Q sócio Adrninistrlldor ~s"r 11 
denomtnação social em acoroes confidenciais, avais, fiança, caução, endosso em favor de 
terceiros, bem como assumir dividas, salvo quando expressamente autorizado pelo sócio 
cotista. Todo e qualquer ato realizado que violar os- termos t condições estabelecidas nesta 
cláusula, ou estranho ao obje~o social, será. 01.110 de pleno direito. Quaisquer atos pratioados 
pelo sócio a<lmini$trl,ldor envolvendo obrigações relacíonsdas a negócios estranhos ao 
objetivo. social tais. como fínanças, Ilvais,.ou quaisquer garantias em favor de terceiros, silo 
expressamente pr<iibidos e. serâo nulos de pleno direito, exceto se expressamente autorizados 
pelo sócio OOtistll. . 

Parágrafo Terceiro - O sócio administrador respondera pessoal e ilimitadamente, quando 
Ilgir em nome da Sociedade, noscaaos em que atos for~m ultravires, fora de suas atribuições e 
poderes, ou ainda quando e*s violarem disposiç.rles legais ou qualquer cláusula do presente 
Contrato Soci;"1. A Sociedade não Set~ obrigada-por tais atos. 
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, .. .r GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA EPP 
QUARtA ALTERACÁOCONTRATUAL . 

CNPJ n' Oll;5lÍ~.324Il!OOl-';l} 
l'ltr!llrl"O- Quartó - O s6;i~'~mln istrador fará. Lima retirada rnen~l,' ~ .. tít!.1lo-;j~ p~Ó I.abarê 
que será lançàda na conta de despesas gerais da sociedade, em conformidade com o 
estabelecido em deliberação do Sócio Cotlsta. 

CLÁUSULA QY4BTA -Do.NOME FANTASIA: 
A sociedade passarã a utiHzar como nome fantaSia 11 expressão: "GLOBO SERVIÇOS". 

Parágraf9 Único; continua a vigorar as demais cláusulas do contrato social, não modificadas 
pelo presente 'instrumento de alteração. 

E por estarem dê perfeito acordo, asslnam O presente Instrumento de alteração.em 04{qlíi>tl'o) 
vias de igual teor na presença de 02(duilS) testemunhas abaixo nomeadas para efeito Ie~'ll_ 
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GLOBO PRESTAÇAO DESERVIÇO DE LIMP'EZA LTDA -kf'l-..t· ~j_ço \ 
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL l:r~' ., __ (\,:\-;1;20& i . .. ~ I ••.•.• _- i'ilP'~ « I ,~ - ~L Zãt~ 

QUINTA AL TERAÇAo CONTRATlJAL • . 

ALCfNDINO LUIZ oe ALMfIDA, brasileiro, scítero, 
empresário, residente e domiciliado na Rua José. Pinto Vieira. nO 50- Ed. Lumiere 
Apto nQ 804; Praía de ltapoa, Vila Velha/ES - CEP 29.101~609. portador da 
Carteira de Identidade sob o n o 929223 - SSP/ES, filho de Maria Adair de 
Almeida, nascido em 08/03/1970, natural de Ecoporanga/ES, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Ftsícas -CPF sob o nO 005.441.407-85. 

A MU •• TON ANTONIO DE OLiVeIRA .• brasileiro, casado 809 
o regime de comunhão parcial de bens. empresário. residente ~ domiciliado na 
Rua Curitiba. nO 473, Praia de ltapoâ, Vila Velha/ES - CEP 29.101-415, portador 
da Carteira de Identidade sob o nO 598.348 SSP/ES, natural de Vargem 
Ale.gre/E{5, inscrito no caoastro de Pessoas Físicas - OPF sob o n° 480.532.957- 
20. 

Na qualidade de únicos sócios componentes da sociedade 
limitada sob a denominação de GLOBO PRESTAÇAO DE SERViÇO DE 
LIMPEZA LTDA, .• EPP, estabelecida na Rodovia BR-101. SiN° .•... Km 211 •... Bairro 
São Cristóvão - IbiraçulES CEP 29.670 .. 000, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Juridicas sob o n~. Oa.583~39410001-60, registrada na, JUN1'A 
COMERCIAL 00 EST. DO ESPIRITO SANTO sob o nQ 32.201.268.648 em 
12/0112007 i resolvem de comum acordo alterar o contrato de conformidade com 
as cíáusulas e condições adiante enumeradas: 

Cláu&o1a I 

Altera-se o capital social de R$. 900.000,00 (Novecentos Mil 
Reais) para R$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos MIl Reais) com recursos 
provenientes da conta de Lucros Acumulados dístribuídos entre os sócios da 
seguinte forma: 

- ALCEiNDINO LUIZ DE ALMeIDA, integraliza neste ato R$ 594.000,00 
(Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Reais) referente à sua participação da conta 
Lucros Acumulados dividiÇlos em quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) 
totalizando 594~OOO (Quinhentos e Noventa e quatro Mil) quotas. 

- AMILTON ANTONIO DE OLIVEIRA, integraliza neste ato R$ 6.000,00 (Seis Mil 
Reais) referente à sua participação da conta lucros Acumulados divididos em 
quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) totallzando 6.000 (Seis MH) quotas. 

Cláusula 11 (~ 
''_; 

Em decorrência da íntegralização do capital, o capital social 
ficará assim dlstribuído entre os sócios: 

CARTÓRIO DO IBES 
Autenticação 

, .. c:' vet"SQ 

(;.Jl 
1 \V' 
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CLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA - EPP 
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL 

39 
L...- 

Quotas Valor .(%1 
ALCENDINO LUIZ DE ALMEIDA 1.485.000 R$ 1.485.00000 9ª= - 
AMIL TOM ANTONIO DE OLIVEIRA 15.000 R$ 15.00000 .: " o'fi. I . , , 

TOTAL 1.500.000 R$ 1.500.000,00 :~~~!.Qj 
;,,(j~ ~~ 

~iCo'~ ---- i a, .' - 1~-t 
\ .~~.:~ fi ( 
\~~ &ü_ \~~~~~§ . 

. E por estarem de acordo com todas as cláusulas \",Q~a cfY'/ 
alteração, em 3 (Três) vias de igual teor. lido e achado conforme na presençà..(t(t~DE€ 
duas testemunhas que este assinam, ratificando, assim, todos os seus dizeres, 
pelo que por si seus legftimos herdeiros obrigam~se a fielmente cumprir. 

Iblraçu - ES, 03 de Janeiro de 2013 . 
. :' .. ~ 

r s , 

:i";' 

.' CARTÓRtO DO SEGUNDO Of.CIO DE NOTk,s, 
Av_. t1enIiqQO Mo=ao. 1151 - c.,ntro - v •.• v.v.a . ES_ CEP 2QI 

eNtT~ ";;""v ~~ Geruu C.ort&kitti ~"",con' ~ r.botii 
~Mn •• ~ ••••••. !... "_". 1 

R.ECONHECI.MENTO DI FIRMA. RecOl1~ 
ALCliNDINO ÜJIZ DE ALMeIOA, AMIL T~" 

. : Teit, di verdade. 
Vil, V.Ih~-ES. 03 ele janeiro d.e 2013. ... ':.", .. ," ALCENDI 

" ••••••• 5 !lul"",",. xj,.,~ f!! •• ~_".{ •••• _~_(~,. (..__.. " 

s' VIU. VEJ..HA 
1- To!,: f271 o2i9~855 

• ':J-'~ 
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, "T~TONAt 

V 

TESTEMUNHAS 

~-} 

MARCOS ANTONIO Al VES CASOTTI 
CJ: 681.851- SSP/ES 

FABIO ANTONIO COUTINHO 
C.I:1.394.932-SSP/ES 
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