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ESÍADO OttiUUXnÃO

PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERAIR,IZ

PROTOCOTO GERAT DA COtrilSSÃO PER|{ANENTE Ot LlCmçÃo

1r.À o(4. sR(A. PREGOE|RO(A E EQUtpE DE ÂpOtO

REF.: PREGÃO PRESENCIAT N'084/2019 - CPI

PROCESSO ADMtNtsÍRAnvo N. 02.22.00.001 /201 I

EUSEU KOPP & CüÊu [TDA., pessoo iurídico de direito privodo,

inscrilo oo CNPJ sob o n".93.315.190.0001/17, sito à Ruo Ernesto

Wild, n" 2 l00, Distrito lndustriol do cidode de Vero CruzlRS, por

seu represenlonte legol, vem à presenço de Vosso Senhorio, com

Íulcro no orl. 11 , §2" do Lei 8.666193 qpresentor

IMPUGNÂçÁO

Aos lermos do editol de Prcgóo Presenciol n" 084/2019 - CPL,

Processo Adminishotivo n" O2.22.OO.OO1 nolg, publicodo pelo

Preíeiluro Municipol de lmperotriz/MA, o quol impossibilito o

escolho do proposto mois vonÍoioso poro o Administroçóo devido

o olguns ilens que eslôo o cerceor o porlicipoçõo de um moior

número de empresos do mercodo, bem como eslóo descumprindo

olguns requisilos legois exigidos poro os licitoçóes e conlrolos

públicos, tol como se posso o expor.
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I- DATEMPE§TMDADE

Preliminormenle, solienlo-se que o dolo de oberturo do proposlo poro esle

cerlomê esló oprozodo poro o dio 13/09/2019, podendo, nos lermos do orl. 41,

§2" do Lei n" 8.6ô6/93, quolquer licitonte, prolocolor o pedido em oté 02 (dois)

dios úleis onleriores o oberturo. Portonlo, lêm-se como tempeslivo o presenle

impugnoçôo.

il - DA DISPENSA DE PR.OCURAçÁO

Eslo impugnoçôo seró ossinodo e protocolodo pelo Representonle do

empreso Eliseu Kopp & Cio Ltdo., Dro. Bruno R.eol Romolho, regislrodo no

OAB/MA sob o número í5190.

Porém, em viÉude do exislêncio de urgêncio no prolocolizoçóo deste

documento, lendo em vislo o encerromenlo do prozo no dio 11/O9/2019. utilizo-

se do dispenso de procuroçôo, com omporo legol no §1o do ort. 5o do Lei

8.906/94 que diz:

Art.5" O odvogodo poslulo, em iuízo ou foro dele, fozendo provo do
mqndolo.
§1" O odvogodo, ofirmondo urgâncio, podc oluor rcm prpcurcg6o,
obrigondo-se o opresenló-lo no prozo de quinze dios, prorrogóvel por
iguol período. (Griío nosso).

Nesse senlido, o Empreso Eliseu Kopp postulo que seio recebido tol

impugnoçóo, se compromelendo em opresenlor o devido procuroçóo à

Representonle Legol denlro do prozo estipulodo no dispositivo

supromencionodo.

!11- DO f,tÉrurO

O editol de Pregõo Presenciol n" O81/2O19 - CPL, Processo Administrotivo

no O2.22.@.OO1 l2O19, publicodo pelo Prefeiluro Municipol de lmperotriz/MA,

com o seguinle obietivo:
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'bn@o dc wo iurídia poru a pa@o de scnips dc

frwliafio clcffinia & valocihdc, monilonmcnlo dc vckulc c
sisípmos dc apoio à gt*tiio do ffir8ito, o imPlontoÉo,

mdnulênçúo, oprufio dê solu@s

tudo dc oan& anr os uigências lédriw dacrilos no lctttto

dc nhtútrio c sus aqs'.

lniciolmente, cumpre deslocor que o processo licitolório em comento Íoi

muito bem eloborodo pelo Administroçóo, opresentondo os requisitos necessórios

poro o escolho de umo proponenle com copocidode lécnico poro o execuçóo do

controto.

Entretonto, cxistem olgumos cxigêncios empreendidos no inslrumento

convocolório que, se monlidos, FEREM A LEI VIGENTE. ocosionondo o diminuiçóo

de porticiponles do procedimento licitotório, e gerondo moiores goslos ô

i{dministroçóo Público.

Deste modo. oDorluno sê deslocor oue lois ouesilos sóo pontuois e,

umo vez relirodos do orocesso, permitem que esso Administroçóo oosso rêolizor

um prcccdimcnlo licitotório com omooro lcool e que proporcione conhecer lodos

os empresos que trobolhom no romo poro, posleriormenle. clossificor oquelo que

opresentor o melhor produlo pelo menor volor.

Ou seio, lrolo-se de conlrotor um serviço mois eficienle

tecnologicomente, pelo menor volor exigido do mercodol

e ovonçodo

Logo. poro umo controtoçóo mois vonloloso e omporodo pelo legolidode, o

Administroçóo preciso openos odequor olgumos inconsislêncios, os quois

impossibilitom o porticipoçóo de um moior número de empresos do romo e estóo

em desocordo com o Lei de Licitoçóes e Controlos Públicos, conÍorme segue:

l. Do divergêncio quonlo o êxigêncio de comprovoçõo da

copocidodê lécnico relocionodo o Porcêlo dc menor rslovôncio.
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Nesle senlido, como se possoró o expor, poro o escolho de umo proposlo

mois vontojoso à Administroçóo, é elemenlor o odequoçóo dos referidos ponlos.

r. ol ovrncÊNcrA QUANTo l moÊNcA DE coMpRoYAÇÁo DE

CAPACIDADE TÉCNICI REI ACIONADA A PÂRCETA DE MENOR RELF/ÂNCIA

Poro o eloboroçóo de umo proposlo odequodo, com o Íim de licitor o

controtoçóo de umo prestoçôo de servíço, é necessório que o órgóo licitonte

Íorneço iníormoçóes completos, cloros, de formo obielivo e sem ombiguidode

referente oo objeto licitodo.

Mesmo sobendo que o Administroçõo Público estó direlomenle vinculodo

oo instrumento convocolório, conforme esló previslo no ortigo 4l , coput, do Lei

de Licitoçóes. cujo texto dispóe o seguinle: "A AdminisÍraçõo não pode descumprir

os normos e condiçóes do editol, ao quol se ocho eslriÍomenle vinculodo.'

lmperioso se foz o observôncio de ospectos que, por suo vez, possuem

consonôncio muilo moior com os princípios bosilores que tomeiom o Lei de

Liciloçóes e que se lornom bem mois eficienles poro o fim de conlrotor com o

proposlo mois vonloioso à odministroçóo, conÍorme observo-se no Art. 3o do

referido lei:

Art.3". A liciloçóo destino-se o goronlir o observôncio do princípio do
isonomio e o selecionor o proposlo mois vontoioso poro o Administroçóo
e seró processodo e julgodo em eslrilo coníormidode com os princípios

búsicos do legolidode, do impessoolidode, do morolidode, do iguoldode,
do publicidode, do probidode odminislrolivo, do vinculoçóo oo
inslrumenlo convocolório, do iulgomento obietivo e dos que lhe sóo
correlolos.

Por isso, o instrumenlo convocolório que serve de bose poro o licitoçóo,

deve demonslror exolomenle os serviços o serem preslodos, especificondo

requisitos de porticipoçõo e lodos exigêncios necessórios, o fim de eütor

divergêncios e Íuturos discussóes.
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Neste sentido, em onólise oo presenle instrumento convocolório. percebe-

se que hó olgumos divergêncios quonlo o comprovoçôo do copocidode lécnico,

conÍorme disposto nos seguinles ilens do edilol:

10.2.1 .2 - Comprovoçóo de CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL do

empresq poÍq desempenho de olividode perlinenle e compolível com o

obiefo, otrovés de oleslodo (s) íornecido (s) por pessoo iurídico de direito

público ou privodo, devidomenle registrodo (s) no CREA, ocomponhodo

(s) dos respectivos CATs e gue comprovem ter o empreso reolizodo, o

quolquer tempo, sewiço de:

o) lnstoloçóo, operoçóo e monulençóo de:

- Equipdmenlo Controlodor Eletrônico de Velocidode com OCR e

tronsmissóo online, mÍnimo de 09 foixos;

- Equipomenio Reduior EleÍrônico de Velocidode com OCR e lronsmissóo

online, mínimo de 03 foixos;

- Equipomenlo Conlrolodor Eletrônico de Velocidode, Avonço e Porodo

sobre o Foixq com OCR e tronsmissóo online, mínimo de 25 Íoixos;

- Equipomento Conlrolodor Elelrônico Velocidode Móvel com OCR,

mínimo 0l equipomenlo;

- Cômeros de Moniloromento/videomoniioromenlo, mínimo de I0
equipomenlos.

10.2.1.3 - Comprovoçóo de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL do

licitonte possuir em seu corpo lécnico. no dolo previslo poro reolizoçóo

deste ceáome, profissionol de nível superior ou outro deüdomenle

reconhecido pelo entidode competenle, delenlor de ATESTADO DE

CAPACIDÀDE TECNICA, ocomponhondo do respeclivo CERTIDÃO dê

ACERVO TECNICO - CAT, expedido pelo entidode compelenle, que

comprovem ter o profissionol ossumido RESPONSABILIDADE TÊCNICA

ocerco de sewiços de:

(o) lnstoloçóo, operoçóo e monulen(óo de Cenlrol de Monitoromento,/

Processomenlo, mínimo de 0l cenlrol.

(b) Conectividode por meio de link de ocesso lP, em meio óptico, com

velocidode de pelo menos 290 Mbps full duplex, com loxo de perdo de

pocoles de olé 27o, lotêncio médio mensol de olé 40ms e prozo de

resÍobelecimento de oté 04h, enlrcgues em pelo mcnos 50 ponlos

distinlos;
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Aindo, imperioso deslocor que o obietivo principol do presenle certome á

presloçóo de serviços de fiscolizoçóo elelrônico de lrônsilo, como inslrumento

poro reduçóo de ocidenles de lrônsilo, bem como conscientizor e educor o

populoçóo poro um lrônsilo seguÍo.

Em observôncio oos itens deslocodos, reslo cloro que hó divergêncio, vislo

que o comprovoçóo do copocidode lécnico deve olêr-se openos os porcelos de

moior relevôncio, ou seio, oquelos porcelos que comprovem o presloçóo de

serviços onleriores relocionodos à otividode fim do obieto do licitoçôo.

Nesle sentido, o Tribunol de Conlos do Unióo se monifestou dispondo que

"os cxigêncios de quolificoç6o técnico dcvem se limitor às porcelos de moior

relcvôncio e wlor significolivo do obiao do licitoçÉo" (Acórdóo 517 /2012-

Plenório, Dolo do sessóo: 07103/2012, Relotor: ANA ARRAES), folo que nóo esló

sendo observodo no presenle insfrumento convocotório.

No coso em telo, os porcelos de moior relevôncio sóo oquelos

relocionodos o prestoçõo de sewiços de fiscolizoçóo eletrônico de trônsilo, e suo

comprovoçóo esló muilo bem deÍinido no ilem 1O.2.1 -2 do editol, onde menciono

o que deve ser comprovodo o título de copocidode técnico-operocionol.

Aindo, o Tribunol de Contos do Unioo dispôs sobre os exigêncios de

copocidode lécnico-profissionol do seguinle formo:

Enunciodor A ncccgidodc dc €omprowoÉo de copocidodc ftácnioo-

orofisaionol s.7ú Gdrito. cumulotivom.nta. o porcclos do oUclo do

licilucôo dc moior rglc\6ncio e de volor significotivo, consoonle

eslobelece o ort. 30, § 1", inciso l, do lei 8.666/1993 (Acórdóo:

2934/2011 - Plenório, Dolo do sessôo: O9/11/2011, Relolor: VALMIR

crMPEro);

Visto isso, cumpre ressollor que o exigido no orl. 30o do Lei 8.66ó193

limito o exigêncio de quolificoçõo lécnico às oorcelos de moior relevôncio e volor

sionificotivo, conforme oboixo:
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Art. 30. A documcnfoçúo relofivt ô quolificoçõo túorico limilsr-sô-ó o:
Í...1
l - copocilogóo tócnico-paofisrionol: comprovoçóo do licitonte de possuir
em seu quodro permonenle, ns dolo previslo pord enlrego do proposlo,
profissionol de nível superíor ou outro devidomente reconhecido pclo
entidode competente, detenlor de olestodo de responsobilidode técníco
por lx.crrçáo dc obro ou scrviço de coructeríslico: rcrnChorúcs, limitodor
qios qdurivomcnts às porcCos dc moior ralcrÉncio c vrlor significotivo
do o§cto do licitoção, vedodqs os exigêncios de quonlidodes mínimos ou
prozos móximos;
II
§ 30 Seró sempre odmitido s compÍovsçóo de optidôo olrsvés de
certidóes ou olestodos de obros ou serviços similores de complexidode
lecnológico e operocionol equivolenle ou superior.
Í.1
§ 5" É vedodo o exigêncio de comprovoçóo de otividode ou de optidóo
com limiloçóes de lempo ou de époco ou oindo em locois específicos, 911
ouoisoucr oulrus n6o p.wiíos ncslo Lai. que inibom o porlicipoçóo no
licitoçóo.

Desle modo, o oompnovoçóo lrulodo no item 10.2.1.2 do rcferido .ditol foz

provo suficicnlê pom comprovor o copocidode técnico do êmpncso licitonte e de

§cu rêsponsóvcl lécnico, scndo dêsnecessório os exigêncios conslonles no ilêm

10.2.1 .3 do êdiiol.

Tonlo é que, observondo o ilem 10.2.1.3, olíneo "b" do presente editol, é

evidenle que é lololmente desnecessório o comprovoçóo de copocidode lécnico-

profissionol relolivo o coneclividode por meio de link de ocesso lP, vislo que esló

longe de ser coníigurodo como porcêlo de moior relwôncio, pois diverge do

otividodc fim do obicto licitodo, quol scio, fiscolizoçõo clctrônico dc trônsito.

Friso-se novomente, o obieto do presenle licitoçóo é o "Conlralação de

pessoo iurídica poro a uestoúo de seryíw de fisalboúo eleffinico dc

wlocidodc, monilommcnlo dc wÍculos e sislcmos de oooio à oasltio do ffinsiío.
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Entóo, o proponcnlc n6o cnconlro quolqucr iuslificolivo poro o

necessidode de comprovoçóo de copocidode técnico-profissionol dos serviços de

instoloçóo, operoçôo e monulençóo de Centrol de Monitoromenlo Processomenlo

e de conectividode por meio de link de ocesso lP, hoio vislo que, Írente oo obielo,

sóo porcelos de menor relevôncio.
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compreendendo a implonlação, disponibilização, monutençáo, operaçõo de

soluçóes lecnológicos inlegrodos, tudo de ocordo com os exigêncios lécnicos

descrilos no lermo de referéncio e seus onexos".

Seró corocterizodo como sendo porcelos de moior relevôncio os serviços

identificodos como sendo de moior complexidode técnics e who econômico, cuio

tnexecucoo tm rte em risco mois elevodo ooro Administrocóo.

Portonto, o ollernotivo odequodo é ser exigido como comprovoçáo de

copocidode técnico-profissionol, os mesmos pontos conslonles no ilem 10.2.1 .2,

tendo em visto suo obrongêncío peíozer o porcelo de moior relevôncio do

presenle obieto.

Assim, é imperioso que o exigêncio quonlo oos otestodos técnicos seio

reodequodo, de formo o reliÍicor o exiqêncio de comprovoçóo técnico-proÍissiono I

.^^Í^.-^ ,r to no item I 0.2.,l .3 .l^ -,{i+^ prevolecendo o disposto no

legisloçóo e ompliondo o universo de polenciois licitontes, lendo em vislo que o

obieto Íinol deste inslrum to colório é o fiscolizocóo de trônsilo, o Íim deen

evitor disporidode entre os proponentes e moior onerosidode oo controto e

oÍronto oo Princípio do Legolidode, sem quolquer necessidode.

IY- DOS PEDIDOS

ISSO POSÍO, opresenlom-se o impugnoçóo oo editol em epígrofe.

requerendo especiíicomente oo Pregoeiro que sejo revislo o conleúdo do Editol do

Pregõo Prcsenciol no O8,/.{2O19 - CPL, Processo Administrotivo no

02.22.OO.OO1n0l 9, publicodo pelo Prefeituro Municipol de lmperolriz/MA,
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Ou seio, no coso em telo, o porcclo de moior relenôncio é oguelo que

promove o fiscolizoçõo lrônsilo, nôo hovendo quolquer iustiíicotivo poro o
exioêncio de comprovocóo de cooocidode lécnico quonlo o Íormo de

conectividode. iú oue isso se conÍiouro como olividode meio do obieto.
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promovendo-se o retificoçóo

eÍelivor-se umo controtoçóo

necessório que:

do inslrumento convocotório com o intuilo de

mois vonloioso poro o Administroçóo. sendo

l. Seio recebido o presenle impugnoçóo;

ll. Seio suspenso e, posleriormente, que seio rcolizodo o

relificoc6o do editol. de formo o relificor o exigêncio de

comprovoçóo de copocidode lécnico-proíissionol, vislo ser

porcelo de menor relevôncio, o fim de evitor disporidode

entre os proponentes e moior onerosidode oo conlrolo, sem

quolquer necessidode.

lll. Por fim, em vio de consequêncio, seio reoberlo no

ínlegro o prozo poro oberturo dos proposlos.

Nesses termos, pede e espero deíerimento.

lmperolriz/MA. l0 de selembro de 2019.

EUSEU KOPP & CIA. LTDA.

CNPJ: 93.31 5.1 90/0001 -l 7

Bruno Leol Romolho

OAB/MA n' I5,l90

RG: 0336ó3ó220079/SSP I CPF: 043.029.ó33-95

Representonle
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33'Altcr.çio ê Conrolld.ção dô ContÍ.to 5o.i.l d.
ELISEU XOPP & C'A. LTDA.

€Í{ PJ o.' t!,3r5.t9O/OOOr- 1' ratRE n..43.2Ot.474.O56
\. -

os quotisras:

a) ÉLISEU XOPP, bÍasilerro. soheno, na;ààêq21.O5 1954. naruÍat de Vera CÍuz - RS, empresário.
residê e ê domiciliado em Santa Cruz do Sul - RS, na Rua Consetheiro Augusto Hennig, 2Oe - Apro. 9O1,
baiíro Higienôpolis. CEP: 96.820-750, anscriro no CpF sob n.o 19S.337.13O-2O, e Cédula de ldenüdade
RG n.ô 7.029.296,543 expedrda pela SSP/RS, neste ato íepresenrado por seu cuÍador provisóÍio norn€ado
coníorme PÍocesso Judicial n.o 026/1.16.0ooo9a4-4, rAnco axrôxto tiEe, bíasilearo, maior capâz,
solteiÍo, nascido aos 12.10.1971, advogado, inscíito no CpF sob n.o 670.329.660-04. ponadoÍ da Càrula
de ldeotdade n.o 1.056.147.125 erpedida pela SSP,/RS, ponadoÍ da Caíteiía Nacional de Habilitação n.o
O1.5O7.727 7O2 emitida pelo DETRAN-RS em 25.11.2011, íesidente e domiciliado à Rua Otto Gruendling.
2OO, baiíío Cêntro, CEPi 96.880-000, em VeÍa Cruz - RS:

b) GREaacar toc3Éo^D a,lotlrMÂ, pêssoa iurídica de diíeito pÍivado, com sede na crdade de
Montevidéu, República orieítal do uruguai. na Rua zabala. 1372 - sala 43. com seus esEnÍos sociais
devidameme apÍovados pelâ Auditoíia lnrerna da nação êm 25 de setembío de 1996, na cidade de
Monleüdéu, uruguai, registrado no RegistÍo único de contíibuinles sob n." 21.3s5783.o014, e na Dirêçâo
GeÍal de Registro Nacional de ComéÍcio, em Montevidéu. Uruguai, sob n." 5.126, em OZ de OutubÍo de
1996. inscriu no CNPJ sob n.o 05.413.206/000l-67. repíesenhda neste ato poÍ seu procuíador nomeado
sr. DILAn DÊLltO ELLWAt.GER . brasileirô. casado pelo regime de comunhão paÍcial de bens. maro.
capaz, nascido âos 17.09.1962 em Cachoeira do Sul - RS, conradoÍ, ponador da Cédula de tdêntjdade n.o
9.o23.342.075 expedida pela ssP/RS em 06.01.2006. inscriro no cpF sob n.o 3s1.710.060-91, Íesidenre e
domiciliado à Rua Leopoldo Robeno schneider. 39, bairro Higienópotis, cEp: 96.82s-036 em santa cruz
do Sul - RS. cujo instrumenro público de procuração cj n." 207.*2, expedido pelo Tabelião Franco
Pacarelli, marícula n." 07053/7 em 12 de Maio de 2006, em Montevidéu, uruguai com podêrês pâÍa alteraÍ
o contíato social que iá se encootra aíquivado na MM. Junta ComeÍcial do Estado do Rio cÍande do Sul,
quando do íegistro da alreraÇão contratual sob n." 2.0O7.049, em 12.O1.2OO1;

únicos sôcios da sociedade empresária limitada denominada ELasEU xopp & clÀ. LTDA., com sede
na Praça Marechal Deodoro,l3o - Sala 902. baiÍÍo CentÍo Histó.ico em pono Alegre, RS, CEp: 9O.O1O-
3OO, contorme contíato social aÍquivado na MM. Junta Comercial do Esrado do Rio Grandê do Sul sob o
NIRE n.o 43.201.873.066 em 26/03/19S0, inscÍira no CNPJ sob n.o 93.31S.190/OOO1-17, Filirt sio
P.ulo. sita à Avenida José CésaÍ de OliveiÍa, 181 - Coniunto gO5, baiÍÍo Vila Lêopoldina, CEp: 05.317-
OOO em São Paulo - SP. rendo inrciado suas aüvidadês em 22106[998, NIRE n.o 35.9O2.1SS.O74 de

2OIO3,/2mA, CNPJ n.o 93.315.19O/OOO3-89, Fattrl Anipollt, na Avenida Maria Miguet Abrão, quadra 24,
lole 03, Setor Sul Jamil Miguel, Anápolis - cO. CEP: 75.t24-72O, tendo iniciado suas arividades em
O410U1999, NIRE n.o 52.900.356.467 de 22lrZlI99A. CNPJ n.Õ 93.315.190/0004-60, É t.l ilo do sut,
na Alameda Bela Aliança, 1177 - EdiÍício Dona Leo, bairÍo Jaídim AméÍica. CEp: A9.160-216, em Rio do
Sul - SC, NIRE: n-o 42.900.715.O27 de 26/01/2006. CNPJ n.o 93.315.,.9O/00O5-4O, Fiti.l V!r. CÍus, sita
à Rua Ernesto WÍd, 2.200, CEP: 96. 8O-OOO em V€ra Cruz - RS, tendo iniciado suas atividades ern

k/
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, o1.L2.2@9, NIRE no 43.901.441.1o0 de 14-12.2009, cNpJ n.o 93.31s.19o/ooo6-21, Fiü.t nio !Í.n<c .

sita à Rua Rio de JaneiÍo, 1187, bairro tvere vargas, cÊp: 69.900-214 em Rio BÍanco - Ac, tendo iniciado
suas âtiüdades em 01.03.2011, NrRE no 12.900.104,472 de 06.04.2011. resorvem akêraÍ novamente seu
contrato social. mediante as cláusulas e condiçôes segúintes, e, nas omissões, pela legislaÇáo especírica
constante da Lei 10.406, de 10 de ,aneiro de 2oo2, paía a prática dos seguintês atos:

Clíu ru . Ptím.lr. A AOMII{IST acÃo

- A administÍação da sociedade passará a seÍ exeÍcida única e exclusivamente e de toÍma indiüdual, em
cumprimenlo a deleíminação ,udicial constante íros processos 026/1.16.oooo984-4 e 160/1.16.0oor,191-o
pelo não sócio Lrro MUraÂRo , bÍasireiro, maioí capaz, casado pelo Íegime da comunhão universar de
bens, nascido aos ,2.08.1948, contador. portadoÍ do Documento de rdenidade n.o 7.275.75?-2 expedido
pela SESP/PR em 10.12.2010, inscnto no cpF sob n.o o2r.725Jas-72, Íesidenre e domicaliado na Rua
GêneÍal Agostinho PeÍeira Alves Fitho, 316, bárro MeÍcês, cEp: 80.710{oo em cuririba - pR.

Prrí3rrío prim.iro - É autoÍizado ao adminasrrado. e sócios, deÍegarem a âdminisúação por meio d€
nomeação de adminisrradoÍ não peneocenre ao quadro societâÍio, nos teÍmos do An. 1.061 e seguintes do
Novo Código cMr que terão suas Íeraçôes com a empÍesa Íegida pela consoridaçáo das Leis do TÍabarho,
cuio poderes seÍão especiricados atÍavés de procuraçâo públaca outorgada peros sócios quotisras,

P.rlgÍ.to S.gúndo - O sócio EttSEU ropp, representado por seu curador pÍovisório nomeado
conÍorme Procêsso Judicial n.o 026/1.16.0000984-4, sr. MARCO AtlÍôxto r3ER, destirui o sr. atEx
scH,lclDCt vrTALlS . bÍasileiro, casado, engenhêiÍo eletricista. ponadoÍ da caneiÍa de ldentidade n.o
6.081-050.137 expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n.o ooo.4oa.B3o-19, Íesidenre e domiciliado à
Rua GuilheÍme Hackban, 34 - Apto. 1205, bairÍo cenrro, cEp: 96.820-460 em sanra cruz do sul_ Rs. e
a Sra, AnlSÀ iEGI A GAERÍÍ{Ei . brasileira, divorciada, secretáÍia executiva, portadora da
caÍteiía de ldentidade n.o 2.036.814.198 expedida pera ssp/Rs. inscrira no cpF sob n.o 507.7s3.67o-87,
Íesidenre e domiciliada na Travessa ttaí. 30. baiÍÍo AÍroio Grande, cEp: 9ô.830-390 em santa cruz do sut
- RS, paÍa geÍir a e adrhiniírar a sociedade na condiÇão dê administÍador não só€io.

.l - os Administradores poderão seÍ d*tituÍdos a qualqueÍ tempo por deribeÍeção de sócaos
repíesentando no mlnimo '/3 (dois teíços) do caphal social, através de documento âverbado no regisrÍo
competente no pÍazo de 10 dias a contar da data da eretiva destituição.

b) - os Administradores Íicam disPensados de prestar caução, assinam o pÍêsente instÍumento aceitandcr
a sua designaçâo e rormalizando â sua posse na administração da sociedade.

c, - os AdministÍadores não podeÍão hiporecar, vendeÍ. ou de quarqueÍ ouúa foÍma arienar ou oneíar
quaisqueÍ bens imóveis da sociedade sem a préúa autorização, por escrito, dos sócios representando a
maioíia do capital social, autorizâção que poderá ser comprovada atíavés de carta, íax ou e-mail.

{) - É vedado o uso da denominação sociar, poÍ quorisras, diretoÍes, pÍocuÍadoÍes ou empÍêgados, pâra
Itns estranhos ao obieto da sociedade, tais como avais ou Íianças em Íavor de terceiros.

clásrsh 3.{und. -DÂ a!ERTUna oE FtLlaL
Os sócios Íesolvem abrir a íilial
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FILIAL - sita à Avenida Tânfiedo de Almeida Nevês, 1325. baiÍÍo JaÍdim Califórnia, CEp: Z8.O7O-385.
em cuiabá - MT, com inicio das atividades em 20 de NovembÍo dê 2017, tendo como atividades:
ll Atiüdades administÍaivas como pÍestação de seíviÇos aÍins e coííelatos aos produtôs, equipâmêntos,
máquinas e cornponenres, comercializaÉo, instalaÇão, imprantação e manutençÕes preventivas e
corÍêtivas ê opeÍaçÕes dos equipamentos.
ll lns."laçâo, implantação, mânutenções prevenüvâs e coÍretivas e op€ração dos equipamentos antes
Íelacionados:

3l PÍesração de serviÇos aÍins e corrêraros aos pÍodutôs, equipamenros, máquinas e componentés que
produz, comeíciâlaza. impona e expona;
a) Exploração no íamo de projetos de educação para tÉnsito (escolinha);

5l PÍojelos de sanalização de rânsiro;

6l Serviços de engênhariâ de tíânsito. CNAE 7.112{/OO:

7l Venda e ÍoÍnecimento dos produtos e maÍca KOpp para outras empresas.

Clautul. rcrG.lÍ. - COTSOLIDAGÃo DO cOraTnATO SoCtaL
Resolvem ainda os sócios. em íace das âlterações, consolidar o contrab social, que passa a ter a

seguinte redação:

cof,rraÍo s(,ctA(
d.

ELI§EU I(OPP & CtA. I.ÍDA.

oa nazÃo SoctaL, Ítpo JURíDtCO, SEDE, FORO, PRAZO E OrJEÍO SOCTAL

Cliurrl. tÍinGlÍ.: A Sociedade gira sob a Íazão social de..ELtJEU Íopp & ctA. LÍDA.,,, com o
nome Íanhsia de..ÍOpp TECÍ{OLOGla'r, sob a Íorma dê sociedade empresáÍia doípo limitada-

Clírrul. S.3und.. A sociedade tem sua sede sociat e ÍoÍo rra cidade de pono Alêgre - RS, a praça
Mãrechal Oeodoío. 13O - Sala 9O2, baiÍro CêntÍo Histórico, cEp: 9o.o1o-300, podendo eslabeleceÍ íiliats.
agências ê sucuÍsais em quâlquer ponto do teÍnlório nacional, obêdecendo às disposiÇóes lêgais ügenres.

Cliurú1. Í.rcGlÍ.: O ob,ero da sociedade é a exploração no ramo de:

r) Atividades administrarivas como pÍestação de serviços ârins e conelatos aos pÍodutos, equipâmentos,
máq,inas e componenres, com€rciarização, instaração, impranração e manutenÇôes preveniavas e
coÍretivas ê opeÍações dos equipamentos.
2, lndústria' comércio vaÍeiista e aracadistâ. imponação e exponaçáo de: Equipamentos e equiparnemos
eletÍÔnicos. apârelhos e apaÍelhos eletrônicos. componentes e componentes eletíônicos, em especial,
placares eletrônico§ poliesponivos para ginásios de espone, sisremas êretrónicos, mâquinas e máquinas
eletrônicas, clmponenles e componentes para boliche eletÍônico e bolão eleúônico. lombadas eletÍônicãs,
ÍadaÍes elerônicos tixos e estáücos, controladores eletÍônicos semaíóricos, conlroladores elerônicos de
vêlocidade, poíáteis, paía emissão de multas de rÍânsito. painéis eletrônicos de mensagens variadas e
outíos.

tl DesenvoMmênro, ÍabÍicação, comercializaÇão, imporração, expoíEção, implanbçáo, manutenções
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pÍeGntivas e coÍíetivas e opeÍaçáo de sinalização vÉÍia. incluindo sanalização horizonral e vertrcal.
§nalização semaíórica e sinalização eletrôriica de vias públicas e pÍivadas.i
a) lnsralaÉo. implafiação. manutenções preventivas e corretivas e opeÍação dos equipamentos a es
íelacionados:

5l Pesquisa, desenvolvimento e comércio de programâs de inÍoímática aplicados nos equipâmentos e
máquinas relacionados nos ilens acima, supÍa e paÍa out.as diversâs atividades;
6) Desenvolvimenro, íabricação, comeÍcialização, impoítação e expoíação, implantaÇão, manutenções
prêventivas ê corÍetivas. operâçáo de equipamentos e progíamÉ§ de iníormátca, destinados ao
geÍenciamento de tÍânsito e de rrárego:

7l Prestação de serviços aíins e coÍíelatos aos píodutos, equipamentos, máquinas e componentes que
píOduz. comeícializa. impona e expoÍta:
tl Locaçâo de bens móveis e rmóveis:

9) PanicipaÇão em outras empÍesas.

ro) FabÍicaçáo, comercialazação e prestação de serviços de radiodeteÍminaçâo aravés de equipârnentos
transmissores de rádio - ííeqüência, para Íins de íiscalização automática de trânsito ê transmissão de
dados, incluindo serviços de têlecomunicaÇão em 9eral.
rr) FabÍicação, ríansÍo.mação, modiíicação e comerciârizaçáo de Reboques e semi-Reboques reves e
pesados.

12, ConstÍução de ÊdiíÍsios.

13) Serviços de terÍaplanagem.

tal SerúÇos de reÍorma e pintura de prédios.

I5l Compía e venda de bens rmóveis.

rG) Legalização de loteamentos.

l7l rÍanspone Rodoüário de cârga, exceto produtos perigosos e mudanças, inteÍmunicrpar, interestadrrar
e inteínacional. (CNAE - 4.930.2/02).

tt, Transponê rodoviáÍio de ca.ga, exceto pÍoduros pêrigoso§ e mudanças, municipal. CNAE 4.g3ezo1):
19) ExploraÇâo no ramo de projetos de educação para trânsito (escolinha):

lo) consuttoÍia. desenvolvimento e assessoriâ para implantação e tÍeinamento de atividades de educação
e segurança no trànsitoi

1l) PÍoretos de sinalização de tÍânsito:

22, Planeiamenlo e treinâmento em CFCs e empÍesas aÍins;

:31 cursos de diÍeçâo deíensiva, mecân,ca veiculaÍ e outros na área especÍíica de educação de rânsito;
2/ll Desenvolümento e acompanhamento de pÍoietos sociais:

25) oúüas atiüdades auxiliares dos transpones teíesres não especíicados antêriormente. çNAE 5,229-
0/99:

261 Serviços de eÍigenhaÍia de trânsito. CNAE 7.112-OIOO:

2t) FabÍicação de leúas, tetÍeiros e placas de qualqueÍ maieÍiat. exceto tuminosos. CNAE 3.299/oo-3:
2ll rndústria, comércio vaÍeiista e aracadista, imponaÇão e exponaçâo de: Equipamentos ê equipamentos
eletÍÔnicos, aparelhos e apaÍelhos eretrônicos, componentes e componentes êletrônicos, em especiar,9
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painêi de mensagens variadas móvel; controlador de infÍação em semáÍoío - Íurão; Íadar eíátjco; taláo de
íegisrÍo de infÍações e o Íêspectivo sistema: módulos de l€d: boroeira sohora: painel íull collor; painéis e
sistemas de votaçáo em pleoáÍio: cronômetros; painel pÍesta conta§; blitz eletíônicai câmeras de
monitoramento; bilhetagem elettônica em itrneíános e gerênciarnento dos mesmos: contÍole de acesso e
sistema inteorado de Oerênciamento de acessos: dilaceradores de pneus paÍa co role de acesso; sisterna
de controle de Írota: sistema de estacionamento Íotativo.
l9l Venda e Íornecimento dos produtos e maÍca KOPF' para ouras empÍesas.

Cláusulr Qu..t.: A sociedade possur as seguintes íiliais constituídas:

l'- Fila.l sao P.ulo. sita à Avenidã José césar dê oliveira, 181 - coniunto Bo5, bairío Vila Leopoldina,
cEP: 05.317'oOO município de são Paulo, estado dê São Pauto, com atividades iniciadas em 22l06/199s,
NIRE: 35.902.155.074 registrado em zOtO3tzOOg, CNpJ: 93.31S.19O/OOO3-89.

2' Filt.r Anlpolrr: sita à Avenida Maria Miguer Abrão, quadra 24, rote 03. setor sur Jamir Miguer,
Anápolis - Go, cEP 75.124-720, tendo iniciado suas ariúdades em o4l01/1999. NtRE n.o 52.9oo.356.467
de 22lLA!998, CNPJ n.o 93.31S.190/0004-60.

3' Fau.l Rao do sr.t! sira à Atameda Beta Aliança, 1177 - EdiÍício Dona Leo, bairro Jaídim América,
CEP: 89.160-216, em
93.315.190/ooo5-40.

a' Fili.l VaÍa Cru.,

Rio do Sul - SC, N|RE: n.o 42.9OO.71S.027 dê 26/01/2006, CNPJ n.o

sita à Rua Eínesto Wüd, 2.2OO, CÉp.. 96,890-000 em Vera Cruz _ RS, com
atividades iniciadas em
93.315.190/0006-21.

OUI2I?OOS. NIRE; 43.901.441.1O0 íegisrrado em 14/122009, CNPJ

5' Flta.l tio 8Írnco: sita à Rua Rio de JaneiÍo, ug7, baiÍro rvete vargas, cEp: 69.900-214 êm Rio
BÍanco - Ac, tendo iniciado suas aúvidades êm 01.03.2or1, NrRE no 12.9oo.r04.872 de 06.04.2011.
6' Fili.t cui.bi: sita à Avenida Tancredo de Almeida Neves, 1325, bairro JaÍdiÍh caliíóÍnia, cEpl
78.070-385, em Cuiabá - MT. com inlcio das atiüdades em ZO de NovembÍo de 2017.

Perigreío únl<o: para eÍêatos íiscais, rica deshcado o capirar sociar de R$ r.ooo,oo (Hum mir reais)
paÍa cada ,ilial.

clóurulr Qúint.: A socaedade iniciou suas atiüdâdes em 01 de Março de 1990, e o seu píazo de
duÍação é poÍ tempo indererminado.

Clíurulr S.rt.r O objeto social da FttaAL de VEtA CtUZ é a exploração dos ramos de:

ll Atiüdad€s administÍarivas como prestação de serviços arins e coríêratos aos produros, equipamenros.
máquinas e componentes, comeÍcialização, instalação,
coÍÍetivas e opeÍações dos equipamentos.

implantâção e manutenções preventivas e

2, lndústÍia, comé.cio vareiista e aucadista, imponação e exponaçáo de: Equipamentos e equipamentos
eletrônicos, aparelhos e apaÍerhos eretÍônicos, componentês e componentes eretÍônicos. em especiar,
placaíês elerÍônicos poriesponivos paÍa ginásios de esporte, sistemas eretÍônacos, máquinas e máquinas
eletrônicas' componentes e componentes para boliche eletrônico e boláo eletrônico, lombadas eletrônicas,
ÍadaÍes eletrônicos Íixos e estáticos, controladores elerônicos semaÍóncos, controladorês elerônicos de
velocidade: portáteis, para emissão de multas de trânsib. painéis eretrônicos de mensagens vaÍiadas e
oulíos.
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3) Dêsenvolvimênto, tabricâção, comeÍcialização, imponação, exponação, implanração. manuEnçÕes
preventivas e corretivas e operaçâo dê gnalização viáÍia, inclurndo §nalização horizontal e venacar,
sinalização semarórica e sinalização elerrônica de vias públicas e privadas.;
al lnstalaçâo, implantãção. manurençõês preventvas ê core vas e operaçâo dos equipamentos antes
relacionados:

5l Pesquisa, desenvofuimento e comércio de programas de inrormática aplicados nos equipamenros ê
mâquinas relacionados nos itens acima, suprâ e para outras diversas atividades:
5l Desenvolvimento, rabricaÇão. comeÍciarizaçáo, impoítação e expoÍraçào, imprantação. manutenções
píeventivas e coÍretivas, opeÍação de equipamentos ê programas de inÍormárica, deíinados ao
oeÍenciamenlo dê trânsato e de tÍáÍego:
7, Prestação de serviços aíins e correratos aos produtos, equipamentos, máquinas e componentes que
produz, comêrcializa, impona e expona;
t) Locação de bens móveis e rmóveis:

t) Padicipação em oulras empresas.

lo) FabÍicação, comercialização e preslaçáo de serviços de rádio dete,minaçào atíavés dê equipamentos
transmissoÍes de rádio - íÍequência, para Íins de íiscalizaçâo automática de tÍânsito e tíansmassão de
dados, incluindo serviços de telecomunicação em geÍal.
tr) Fabricação, t.ansrormação, modiíicação e comeÍciarização de Reboques e semirreboques reves e
pesados.

l2l ConstÍução de EdirÍcios.

l3l Serviços de terraplanagem.

la) Serviços de reíorma e pintura de prédios.

t5l Compra e venda de bens rmóveis.

ral Legalização de loteamênros.

t?) Transponê Rodoviário de ca.ga, ercero produros perigosos e mudanças, inreÍmunicipar, inrerestaduar
e internacional. (CNAE - 4.930-2/02).

lE) Transpone rodoviáÍio de carga. exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. (CNAE 4.930.
zrc1);

1r) ExploraÉo no ramo de pÍojeros de educâÇão para tíânsiro (êscolinhâ);

lol consultoria. desênvolvimento e assessoria paÍa implantação e tíeinamento de aúvidades de edueação
e sêguranÇa no rânsto:
lll Píojercs de sinalização de tÍânsiro;

221 Planeiâmento e treinarnento em CFCS e empresas alins;
2rl cursos de diíeção defensiva, mêcânicâ vêiarrar e ouríos na área especirica de educação de tÍânsho;
2al Desenyolvimento e acompanhamento de projetos sociais:

l5) oulÍas atividades auxiliaíes dos transpones têrrestres não especiricados anterioÍmente. cNAE s.229-
o/99;

16) serviços de engenhaíia de rÍânsiro. CNAE 7.112-O/OOi

27) Fabricação de letras, letreiÍos e placas de qualquer mateÍial, exceto luminosos. CNAE 3.299/oo-3:

páúa 6 de lr
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2tl lndústria. comércio vareiisra e atacadista. imponaçáo e exponação de: Equipamentos e equiFamentos
eletíônicos, apârerhos e apaÍerhos eretrÕnicos, componentes e componentes ererrônicos, em especiar,
painel de mensagens variadas móvel; controlador dê infraÇão em semáíoro - Íurão; radaÍ estático; taláo de
registÍo dê inÍraçÕes e o Íespec0vo sistema; módulos de led; botoeiÍa sonoÍa: painel Íull collor; painéis e
§stemas de votação em plenário: c.onômetÍos: painel presta contas; blitz eletÍônica: câmeras de
monitoramento: bilhêtagem eletrônica em itinerârios e geíenciamento dos mesmos; controle de acêssg e
sistema integrado de geÍenciamento de acêssosi dilaceÍadores de pneus parâ contÍole de acesso; §steÍna
de controle dê lrota: sistema de e$acionamento rolativo.
29) Venda e tornecimento dos produtos e maÍca KOpp paÍa outras empÍesas.

DO CAPITAL 3OCiAL, COTAS COrtSras E RE3POt{3A!rLtDADÉ3

cliu.!1. §ótim.: o capirar sociar rorarmenre inregÍarizado é de R$ 45.ooo.ooo,oo (euaÍenta e cinco
milhões de Íeais) e íica dividido em 45.ooo.ooo (euaÍenta e cinco mirhões) de cotas de capitar, no varor
nominal de R$ 1,OO (Hum rêal) cadâ uma, assim distribuídas entíe os cottstas:

Perigrrlo único: para eÍeiros riscais, íica dêstacado o capitar sociar de Rs r.ooo,o0 (Hum mir reais) a
cada tilial.

cliútur. oitrv.! A Íesponsabiridade de cada sócio é restÍita ao varoÍ de suas quohs. Ín.s todos
respondem soridariamente pêra inrêg.arizaçáo do capiral sociar, em con,oÍmidade com o disposto no an.
1'052 da Lei 10 406 de 10.01.2002. os sócios cotistas não Íespondem cre rorma solidária e nem subsidiária
pelas ob.igações da sociedade.

DA AOXtXt3rnÂç Ão

ctau.ul. taon.! A administÍação da sociedâde é exêrcida única e exclusivamente e de torma indiüdual,
em cumprimento a deteíminação judiciar consrante nos pÍoces§os o26/r..16,ooooga4-4 e
160/1.1ô'0001191'0 pero não sócio !rt{o MU ARO , brasireiÍo, maior capaz, casado pero Íegime da
comunhão univeÍsar de bens. nascido aos 12.09.1948, contador, ponador do Documento de rdentidade n.o
7.275.757-2 expedido perâ sESp/pR em 10,12.2o1o, inscriro no cpF sob n.o 021.72s.189-72, ,esidênre e
domiciliado na Rua Gal Agostinho pereiía Atues Filho. 316 - Mo 1, cÊp: go.710-600 em cuÍitiba _ pR.

P.rilr.ro Prlmtafo - É autoÍizado ao admrnisrador e sócios. deregaÍem a administração poí mêio de
nomeaçáo de adminisrâdoÍ não peítencente ao quadÍo societáíio, nos teÍmos do An. 1.061 e seguintes do
Novo código civil que rêrão suas reraçõês com a empÍesa regida pera consohdaçáo das Leis do Trabarho.
culo poderes §eÍão especiíicados através de procuraçâo pública outorgads peros sócios quotisras.

- o Adminisrador podeÍá ser destituído a quarquer tempo poÍ dêriberação de sóciôs repíêsen."ndo no
a

mt nimo {3 (dois terços) do capatar sociar, através de documento averbado no regístro compefente no
de 10 dias â contar da data da eÍeliva destrtuição
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b) - o AdministíadoÍ Íica dispensado de prestar caução, assina o presente instrufi€nto aceihndo a sua
designaÇão e tormalizando â sua posse na administração da sociedade.

.l - o Administrador não podeÍá hipotecar. vender. ou de quarqueÍ outra Íorma alienaÍ ou oneraÍ quaisqueÍ
bens imóveis da sociedade sem a prévia autorização, poÍ escíito, dos sócios ÍepÍesentando a maioÍia do
caÍ,ital social. aurorização que poderá ser comprovada atra!és de cana. íax ou e_mail.

dl - É vedaOo o uso da denominaçáo social, poÍ quotistas, diÍetoíes, procuradoÍes ou empÍegados, paÍa
Íins estÍanhos ao objeto da sociedade. tars como avais ou Íianças em lavoÍ de terceiros.

clírtul! Dá<lm.: são expíessamente vedados. nulos e inoperantes em reração a sociedade, os atos
de qualqueÍ dos sócios. adminisradoÍes. procuradoÍes ou empíegados que a ênvolveÍem êm obÍigaçõês
Íêlativas a negócios ou operações estranhas âos obietivos sociais, rais como: Íiançâs, avais, endossos e
gaÍanüas em Íavor de teÍcei,os-

Clóu.{lt Dacam. prlm.lr.! A repíesentaÇão da sociedâde, em julzo ou íoÍa dele, atúa e
passivamente, peranlê lerceiros, repanições públicas ou autondâdes federais, estaduais ou municipais,
bem como autárquicas, sociedades de economia mista e entidades paÍaestatais, compete somenG sôcio
administradoÍ, ou seu procuradoÍ, o quar será nomeado poÍ pÍocuÍação com @eres especíÍicos,

Cláú.u1. Díclm. §.tund.! Sem prejuízo de panicipaçáo no lucro liquido apurado, na roÍma deste
instrumento. o sócio administrador pode.á peÍceber, mensarmênte, a títuro de pÍó-Labore e como encargo
da sociedade, a quanta estipulada de comum acordo entÍe os quotistas.

DO EXEICÍGIO SOGIAL

Cliurule Ditlmr Ícrccire:
dezembÍo de cada ano.

O exeícicio social começará a 01 dê ianeiro e têÍmanará a 31 de

P'rí3r.to Prlm.lto: Anualmenle, nos quatro meses seguinGs ao término do exercício social, os sócios
se rêunirão com o seguinte objeüvo:
a) tomar as contas dos administradores:
b) deliberaí sobre o inventáÍio:
c) delibeíaÍ sobre o balanço parrimonial e o dê Íêsultado econômico e,
d) tÍatar de qualqueÍ assunlo constante da oídem do dia.

P'rigr.ío s.3undoi oispensa-se a obrigatoriedade de prévia convocâção paÍa a reunião anuar de
cotistas, Íeíerida no paÍágíaro anterior, quando esta se der com a presença de todos os sócios.

P..ig,t.Íe T.rcairor os rucros ríquidos apuíados, depois de íeibs as pÍovisôes e ÍêseÍvas não
líibutãdas pelo imposto de íenda, rêceberão a destinação segundo o que ror deliberado por sôcios cotistas
que representem a maioÍia simpres do capiÉr sociâr, respeitado, em qJalqueí hipótese, o disposto nos
âítigos 1.007 e 1.0oB do CCB.

?t'á''r.,o Qu.rto: A sociedade poderá revantar baranços intercalares duíanE o(s) exeÍcicio(s). para
apuÍação parcial de seus resultados, podendo, neste caso, deliberar pela distribuição de lucÍos aos seus
cotistas, segundo o que toÍ deliberado em Íeunião destes.

?'r'ir'ío Qúintc: A deriberação conrida no parágraío quano, supra, será rançada em livro de atas de
íeunaões de cotistas, previamente convocados pâÍa estê Íim, e levada a registro peÍante o registro do
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CoÍàércio. Fica dispênsada de convocação a reunião nâ qual
representem a totalidade do capital social.

se íizeÍem presentes cotistas que

P"l3ttto s.rto3 Na hipótesê de eventuais pÍeruízos. estes serão escriturados em conta especiat para
ÍutuÍa compênsação nos exercícios futuÍos oU, então, seÍáo suponados pelos quotistas, nâ propo,ção
exata das quotas de cada um.

D^ CESSIO DE COTÂS, nEttnlDA, roeTG E ou ÍarÊIcta DE COTt§TAS

cliútull DóGlm. Qu.rt.: A cessáo e tíanslerência de cotas de capiral somente poderá realizaÍ-se
aÉs o ofeÍeciÍnento. por escrito. ao cotista íemanescentê, das cotas prelendidas alienaÍ. O cotsta
notiÍicado contará com o plazo dê 30 (rrinla) dias paÍa se maniíestar aceÍca de seus interesses na
aquisição das cotas oíeíadas. contados da data do recebimenro da noÍficaÉo respectiva.

Ptr,Srale PTam.lro! o cotisla íemanêscente preÍêíe à teíceiros na aquisição dâs cotas, tanto por tamo.

?.tfjtúo i.Sundo: Na hiÉtese do cotiía Íemanescente não exeíceí seu direito de píererência na
aquisiçáo das cotas do sócio retirante, poderá este aliená{as à tercêiros. Neste caso, o adquirenle neo terá
diíeito de ingressaí na sociêdade, lodaüa, receberâ os seus haveres dê conÍormidade com o disposto na
dáusula "oécima Quinta" deste instrumento, ao passo que o cotistâ Íemanescentê deverá admiüÍ um novo
cotista na sociedade, a ,im de manter o üpo iurídico desta, sob pena dê sua exfinção.

?t"attlo Í.r(.iro! No caso de extinção. os havêres e a participação de cada sócio serão apurados
em balânço especial e só serão dlstribuídos aos cotistas depois de pagos os haveres de todos os credores.

'rri!Í.,o Qu.rto! A cessão rotâr ou parciar de cora(s), sem a coíÍespondente modiÍicação do conúato
social e com consentimento de pero menos 750ó do capitar sociar, não produziÍá efeiro êm reração aos
demais cotisras ê à sociedade, conlome delermina o art. 1.071. inciso V, c/c o an. 1.076, inciso l, ambos
da Lei 10.406. de 10 de janeiro de 2002.

cliurul' Dó<lrD. QBlntr! É vedado aos sócios onerar ou gíavar de qualquer lorma as cotas sociais
de sua propriedade, sem o expÍesso e préüo consentimento dos demais coüstas.

PtJtSÍtlo Prlm.lro: Na hipótese de penhoÍa e ou alienação iudicial dê cotas sociais, os aÍTemaranres
ou adquiÍentes a gualqueÍ títuro não terão direito de ingresso na sociedade. o pagamenao dos haveres
destes sêrão apurados por balanço especial e poderáo ser pagos em g4 (oitenta e quatÍo) parcetas
mensás, iguars e sucessivas, vencendo-se a primeiÍa 30 dias após a apÍovação dos resultados do balanço
especial pela pane inteÍessada, sendo que sobre esras vencerâo iuÍos remuneratóíios de o,5% (cinco
décimos por cento) ao mês ê coÍreÉo monelária pera vâriação do ,Gp-M, ou outro êquivarente, da data do
balanço especial até a data de vencimento e pagamento das paÍcelas respectivas,

trÍi3r.,o §.gundol ,üienadas as cotas a quarqueÍ títuro e pagos os havêres na íorma do parágÍalo
primeiro, supra, o sócio remanescente admtiÍá um novo sócio na sociedade, paÍa manteí o seu bpo
iurídico, sob pena de extinção da sociedadê.

clíútul. Dé(am. §Grt.3 ocoÍÍendo a mofie ou Íalência de cotistâ. a sociedade não se dassolverá, os
hâveÍes do íalecido ou Íarido seráo apurados em baranço especiar, nâ data do evento íespectivo, e serão
pâgos em 84 (oitemâ e quatro) paÍcelas iguaas, mensais e consecutivas, vêncendo-se a
(sessenta) dias após o ênceramento do dito balanço especial. Sobre estas vencerão juros re
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de o',5 (canco décimos por cento) ao mês ê correÉo monetária pera vaíiâção posítiva do rcp-M, ou outro
equivalente' da data do balanço especial até á data de vencimento e pagaÍnento das parcelas respectivas.

DA LtqutDAçÃo D^ ,oct E DAD É

cliurull odcirte Sátlme: a liquidação da sociêdade poderá ocorrer nos çasos previstos em lei ou por
delibêração de sócios cotistas que representem a maioria dos 750Á ou mais do capihl social, o que seíá
determinado em reuniáo de coistas, na quar deriberaÍão o modo de riquidação, nomeando-se riquidanre.
definindo seus podeÍes ê fixando sua remuneração.

P'rágrtto Úrico: Para esta reunião serão convocados todos os cotistas, lavrando-se a atâ Íespectiva,
êm livro próprio de atas de reunião de cotistas, que posteÍiormênte seÍá levada a registro-

ctáutul' DéGim. oit.v.r Deliberada a liquidação da sociedade, podeÍá ser nomeada como ljquidante
uma comissáo integíada por cotistas ou não.

DA§ Dl§POstçõE3 cE nAt 5

cliuJul. Dá<ime l{onrr A maioria representativa de mais da mebde do capital social podeÍá deliberaÍ
sobÍe a exclusão dê sócios gue estão pondo em risco as atividades e/ou a continuidade da empresa, em
virtude de atos de inêgável gravadade. A êxclusão se raÍá mediantê alteração do contÍato social, que será
lavíada após a íeunião de cotista respectiva. Ao acusado será dada ciência da íeuniâo êm tempo hábil, de
no minimo 30 (trinta) días, asseguÍando_se lhe o direito de defêsa.

PerigreÍo Úni<o; A(s) quo.(s) riquidada(s) seÍá(ão) paga(s) conÍoÍme previsro na cráusura ..Décima

Q[linrâ". dêstê conrrâto §ôcial, conÍorme facurta o art. 1.031, parágÍaro 2", da Lei n" 10.406 de 10 de ianeiro
de 2002, procedendo'se na alteÍaçáo do contrato social mediantê íedução do capital social da sociedade.
admitindo-se novo sócio a fim de seÍ mantido úpo iuridico da sociedade. Ne§e caso, o novo sócio a ser
admitido e o sócio íemanescente poderáo deliberar em manter o capital social no seu valor respecü\ro ou
aumentá-lo mediante a subscriçâo de novas cotzts.

cliuruta vigirimel Aos casos omissos e não previsto nêsle instrumento, ãpricar-se,ão as ÍegÍas
Íelatvas as sociedade anônimas(Lei 640416), no que couber.

cliurul. viSirlmr primGirr: As deribeÍaçôes sociais serão tomadas segundo o quorum preüsto no
afi. 1.076 da Lei n" 10.406 de 10 de janêiÍo de 2ooz, ressalvados os casos em que o presenÍe contrato
social estabelecer quorum diverso e desde quê náo contrariêm a lei. As alterações contraruais seÍão
passíveis de ÍegistÍo na MM Junta comerciar do Éstado, dispensando-se, pois, a assinatuÍa do sócio
dissidêne. Ao dissidente é assegurado o diÍeito de recesso. âpurando-se e pegando-se os sêus haveÍes
na ÍoÍma como êstipulado na cláusula 'Décima Quinta" deste contrato- Neste caso o sócio rcmânescênte
deverá âdmitií um novo sócio, para manter o tpo iuíídjco da sociedade.

cliurutr vlgótlm. §GSundr: sócios cotisras ÍepÍesentantes da maioÍia de 75 ou mais do capitar
social podeÍão, obseívado o disposto no capu, deste aftigo, a quarquer tempo, dêriberar a respeito dqfi
seguintes ÍnatéÍias, promovendo a altêração conuatual correspondênle: \ /
a) âltêrâçáo do contrato social, inclusive de seu objeto: .V
b) aumento de capital, Íorma de sua subscrição ê condições de intêgíalização: /
c) dissoluçâo da sociedade e providências arinentes:
d) inco.poíação de oulras emprêsas;
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e)\ransÍormação do lipo juÍídico da sociedade:
í) incorporação da sociedade por outra, sua cisão ou Íusão.

Clíurul.r Vagáaam. T.r.aar.t A maioíia coírespondente a mais da melade do capital social poderá
deliberar a quarquer momento, pera destituição do sócio admrnisradoÍ, dê suas íunçôes, conÍoíme ,acurta
a última pane do parágrato 2", do ân. 1.063 da Lei 10.406, de 1O.O1.ZoO2.

clíurulr Yitérrm. qurrt.: Disp€nsarFse as íoÍmaridades de convocações para Íeuniõês de
cotiías, quando a bhridade dos sócios, ou seus procuÍado.es, se íizeíem presentes nas Íeuniões e
panicipaÍem das delberaçôes.

clJurule vi3ílimr Quint.: A reunião e convocação de colisras toÍna-se daspensável quando rodos os
sócios decidtrem. pol escrito sobÍe a matériâ que seria obieto dela.

clistul. Yi!ótlm. srrt.: As deliberâçôes romadas de coníormidade com a lei e o contrato socjâl
ünculam todos os sócios, ainda que ausentes ou drssidentes.

DÂ3 DISPOsrçô83 Ft it^t 5

clíutul. ui3órlmr sarim.. Ficam revogadas rodas as disposições anteriores, que cont ariem ou
conrlitem com os teÍmos da pÍesente alteração e consolidação contratual.

DECLANAçTO DE DE§tIPEOtMEI'ÍO

o sócio e administÍador da sociedade. acima quariricado, decrara, sob as penas da Lêi e conÍoÍme
exigência contidâ no an. 1.011, s l" do Código Civit vigenre, que náo está impedido de exercer a
admani$Íação da sociedade' quer @r rei especiar ou em vinude de condenaÇão criminar, ou por s€
encontÍar sob os eÍeitos dela, ou a pena que vede, ainda que temporaaamente, o acesso a cargos ou
funções públicas, ou por crime íarimentar. de prevaÍicação, peita ou suborno, concussão, pecurato, ou
conra â economia populaÍ, contÍa o sistema ÍinanceiÍo nacional, contÍa normas de defesa da concorrêncta.
clnúa as íelações de consumo, fé pública ou à pÍopriedade.

Por estarem as§m justos e contratados, íirmam o pÍesênte instrumenb teÍem lido e
âchado coníorme em via única

Vera Cruz, RS, 06 de Novembro de 2017
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34'Alteração do ContÍãto Social de
ELISEU KOPP & CIA. LTDA.

CNPJ no 93.3í5.í9Or0OOl-17 NIRE no 43.201.E73.()6G

Os quotistas

a) ELISEU KOPP, brasileiro, solteiro, nascido em 21.05.1954, natural de Vera Cruz -
RS, empresário, residente e domiciliado em Santa Cruz do Sul - RS, na Rua
Conselheiro Augusto Hennig, 208 - Apto. 9O1, bairro Higienópolis, CEP: 9ô.820-750,
inscrilo no CPF sob no 195.337.130-20, e Cédula de ldentidade RG no 7.029.296.543
expedida pela SSP/RS, neste ato representado por seu curador provisório nomeado
conforme Proesso Judicial no O26/1.16-0000984-4, MARCO ANTÔN|O ISER,
brasileiro, maior capaz, casado pelo regime de comunhão universal de bens,
nascido aos 12.10.'1971, advogado, inscrito no CPF sob n. 67O.329.660-04, poÍtador
da Cédula de ldentidadê no 1.056.147.125 expedida pela SSP/RS, portador da
Carteira Nacional de Habilitaçáo no O1.5O7.127.702 emitida pelo DETRAN-RS em
25.11.2011, residente e domiciliado à Rua Otto Gruendling, 2OO, bairÍo Centro, CEP:
96.880-000, em Vera Cruz - RS;

b) GRENCAR SOCIEDAD ANONltlA, pessoa jurÍdica de direito privado, com
sede na cidade de Montevidéu, Republica Oriental do Uruguai, na Rua Zabala,
1372 - Sala 43, com sêus estatutos sociais devidamentê âprovados pela
Auditoria lnterna da nação em 25 de Setembro de 1 996, na cidade de
Montevidéu, Uruguai, registrado no Registro Único de Contribuintes sob no
21.355.783.0014, e na Direção Geral de Registro Nacional de Comércio, ern
Montevidéu, Uruguai, sob n" 5.126 em 02 de Outubro de 1996, inscrita no CNPJ
sob no 05.4í 3.20610001-67, representada neste ato por seu procurãdor
nomeado Sr. DILAR DELISO ELLWANGER, brasileiro, casado pelo regime de
comunháo parcial de bens, maior capaz, nâscido aos 17.09.1962 em Cachoeira
do Sul - RS, contador, portador da Cédula de identidade n" 9.023_342.075
expedida pela SSP/RS em 06.01.2OO6, inscrito no CPF sob no 351 .7í0.060-91,
residente e domiciliado à Rua Leopoldo R. Schneider, 39, bairro Higienópolis,
Cep.: 96.825-625 em Santa Cruz do Sul - RS, conforme instrumento púbtico de
procuração, expedido pela Escrivá Claudia Leticia Asconchilo, em O2 de Maio
de 20'18, em Montevidéu, Uruguai,

\${

Junla Comêrcial, lndustriâl ê Serviços do Rio crandê do Sul
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Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada ELISEU KOpp A
ClA. LTDA., com sede na Praça Marechal Deodoro, 13O - Sala gO2, bairro Centro
Histórico em Porto Alegre, RS, cEP: 90.0'lo-300, conforme contrato social arquivado
na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE no

43.20í.873.066 em 26/03/í990, inscrita no CNpJ sob no 93.3.15.190/0001-17,
resolvem alterer novamente seu contrato social, mediante as ctáusulas e condições
seguintes, e, nas omissÕes, pela legishção específica constante da Lei 6.404/26,
para a prática dos seguintes atos:

Cláusula PrimeiÍa - DO E ERRAIIENTO FILIAIS

Os sócios resolvem encerrar as Filiais:

1a - Filial Rio do Sul: sita na Alameda Bela Aliança, 1177, Editício Dona Leo, Bairro
Jardim América, GEP: 89.160-2í6, em Rio do Sul - SC, com âtividades iniciadas em
O1fiA2OOs, NIRE no 42.9OO.715.O27 registrâdo em 2610112006, CNpJ no

93.315.190y0005-40;

2a - Filial Rio Branco: sita à Rua Rio de Janeiro, 1187, bairro lvete Vargas, CEp:
69.900-214 em Rio Branco - AC, com atividades iniciades em O1tO3l2O11, NIRE no
12.9OOjO4.872 registrado em 06lO41201 1 ;

3'- Filial São Paulo: sita à Avenida José César de Oliveira, 181 - Conjunto 80S.
bairro Vila Leopoldina, CEP: 05.3í7-000 em São Paulo - SP, tendo iniciado suas
aüvidades em 2210611998, NIRE no 35.902.155.A74 de 20t03t2}Oe, CNpJ no

93.315.190/0003-89.

Cláusula Sequnda - DA ABERTURA OE FILIAL

Os sócios resolvem abrir a seguinte Íilial

FILIAL - sita à Avenida São Francisco, 956,
Genoveva, CEP: 74.670-010 em Goiánia - GO,
Março de 2018, tendo como atividades:

í) Atividades administratavas como prestaÉo

Quadra 41, Lote 90, baino Santa
com início des atividades em 20 de

de serviços afins e correlatos aOS z-"\
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ELISEU KOPP & CIA LÍDA,

Juntâ Comerd6l, lndustriâl o SeMgos do FUo Grsnde do Sul
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produtos, equipamentos, máguinas e cÁmponentes, comercializaçâo, instalação,
implantação e manuten@es preventivas e conetivas e operaçÕes dos
equipamentos.
2) lnstalação, implantação, manulênções prêventivas e corretivas e operaÉo dos
equipamentos antes relâcionados,

3) Prestaçáo de serviços aÍins e correlatos aos pÍodutos, equipamentos, máquinas e
componentes que produz, comercializa, importa e exporta;
4) Exploração no Íamo de projetos de educação para trânsito (escolinha);

5) Poêtos de sinalização de tránsito;

6) Serviços de engenharia de trânsito. CNAE 7.112-0/00;
7) Venda e fomecimento dos produtos e marca KOPP para outras empresas.

Cláusu la Terceíra - DA ALTER O DE ENDERECO N,IATRIZ

Os sócíos resolvem alterar o endereço da Matriz que é: Praça Marechal
Deodoro, no 13O - Sala 902, bairro Centro Histórico em porto Alegre, RS, CEp:
90.010-300, para: Rua Emesto Witd, 2.100, Bairro Distrito tndustriat - CEp: 96.880-
000, Vera Cruz - RS

Cláusula O - DA ALTER DO FORO

Os sócios resolvem alterar o foro para Vera Cruz - RS, para dirimir eventuais
dúvidas suscitadas a partir da interpretação do presente termo pelo quadro de
sócios.

Cláusula Cluinta - DO AUiíENTO DE CAPITAL SOCTAL

Resolvem os sócios alterar o Capilal Social da sociedade que é de R$
45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de reais) passando pal. R$
112.000.000,00 (Cento ê doze milhÕes de reais), mediante a incorporâçáo de parte
do saldo da conta Reserva de Lucros no valor de RS 67.000.000,00 (Sessenta e
sete milhões de reais) da conta de Reserva de Lucros Acumulados existente na

um saldo ainda na conta de reserva dcontâbilidade na data de 31 .'12.2016, Íicando

\q
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lucÍos no valor de R$ 376.736,98 (Trezentos e setenta e seis mil setecentos e trinta
e seis reais com noventa e oito centavos) da empresa nesta data, sendo a
incoçoração proporcional a perticipação de cada cotista no capital social, Íicendo o
Capital Social totalmente integralizado, e distribuído entÍe os sócios na seguinte
proporçáo, e passando a cláusula sétima a ter a seguinte redação:

O capital social da sociedâde é de R$ 1í2.000.000,00 (Cento e doze milhÕes
de reais) e fica dividido em í12.000.000 (Cento e doze milhÕes) de cotas de capital,
no valoÍ nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuídas entre os
cotistas:
í - O cotista ELISEU KOPP detem 103.938.240 (Cento e três milhões novecentos e
trinta e oito mil duzentos ê quarênta) cotas dê capital, no valor total dê Rg
103.938.240,00 (Cento e três milhÕes novecentos e trinta e oito mil duzentos ê
quarenta reais), totalmente integralizadas.

2 - A cotista GRENCAR SOCIEDAD ANONIilA detém LO61.760 (Oito milhões
sessenta e um mil setecentos e sessenta) cotas de capital, no valor total de R$
8.061.760,00 (Oito milhÕes sessenta e um mil setecentos e sessenta reais),
totalmente integralÉadas.

Cláusula Sexta - DA RETTRADA DE SÓC|O

A sóciâ GRENCAR SOCIEDAD ANONIMA, acima qualiíicada ê repÍesentâda
por seu procurador nomeado Sr. Dl[ÁR DELMO ELLWANGER, retira-se da

sociedade vendendo sua participação à Pessoa Juridica ELISEU KOPP & ClA.
LTDA., acime quâlificada, neste eto representada pelo sócio administrador ELISEU

KOPP, representado por seu curador provisóÍio nomeado conforme PÍocesso

Judicial no 026/1.16.00009844, ltllARCO ANTÔNO ISER, brasileiro, maior capaz,

casado, nascido aos 12.10.1971, advogado, inscrito no CPF sob no 670.329.660-04,
portador da Cédula de ldentidadê no 1.056.147.125 expedida pele SSP/RS, Portador
da Carteira Nacional de Habilitação no 01.5O7.127.702 emitida pelo DETRAN-RS em

25.11.2011, residente e domiciliado à Rua Otto Gruendling, 200, bairro Centro, CEP:

96.880-000, em Vera Cruz - RS, sendo sua participaçáo equivalente a 8.061,760

(oito milhÕes sessenta e um mil setecentos e sessenta) quotas pelo valor total de R$

8.O5O.OOO,OO (oito milhôes e cinquenta mil reais), com uma entrada no valor de R$

500.000,00 (quinhentos mil reais), já deposirada no dia OÜ1A2017' mais três

parcelas dê RS125.833,32( cento e vinte e cinco mil oitocentos e trinta e três reais
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Com a altêreçâo sobrêdita o Capital Social da sociedade passará a ter a
seguintê redação:

O capital social totalmente integralizado e de R$ 112.000.000,00 (Cento e doze
milhões de reais) e fica dividido em 1'12-000.000 (Cento e doze milhôes) de cotas de
capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuídas para
os cotistas:

Parágrafo Primeiio: Para eíeitos fiscais, Íica destacado o capital social de R§
1.000,00 (Hum mil reais) a cada filial.

Gláusuta Sétima - DO CONSELHO FISCAL

Com a retirada de Grencar Sociedad Anonimâ do quadro societáÍio, o sócio
remanescente Eliseu Kopp poderá constituir o conselho fiscal, na forma do art.
't.066 do Código Civil, que será constituído por 03 (três) mêmbros. A composiçã

"*r"r*SÔ34'Alteraçà e Co.lsoliraÉo do ConlÍato Sociâ de
ELISEU KOPP & CIA. LTDA.
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sÓcros coTtsTAs QUOTAS VALOR EM R$

Eliseu Kopp 103.928.240 103.928.240,00 92.4O2

Eliseu Kopp & Cia. Ltda
- Quotas em Tesouraria

8.061.760 8.061.760,00 7,198

Totais 't12.OOO.O00 tí2.oo0-oo0,o0 í00,oo

H

cpm trinta e dois centavos) cada, já depositadas nada datas de 11 de janeiro de
2018, 09 de fevereiro de 2018 e Og de março de 2019. O saldo remanescente de R$
7.172.500,04(sete milhÕes cento e setenta e dois mil e guinhentos reais com quatro
centâvos) será pago em 30 (trinta) parcelas dê RS 239.083,35(Duzentos e trinta e
nove míl oitenta e três reais com lrinta e cinco centavos), com o primeiro vencimento
para a data da assinatura do presenle contrato social, as demais parcelas para o
dia 10 dos meses subsequentes, representando 7,1gE% (Setê virgula cento e
noventa e oito por cento) do Capital Social, permanecendo as cotas em tesouraria, e
sendo as demais clausulâs de venda deÍinidas conÍorme Contrato de Compra e
Venda de Quotas em separado, assinado pelas partes, sendo que os sócbs
remanesc€ntes assumem, a pârtir desta, ATIVO E PASSIVO da sociedade Eliseu
Kopp & Cia. Ltda. NIRE no 43.201.873.066. Observada a regra do art. 1.151,
parágraÍo terceiro, do Código Civil, resta expressamente assentado que nào há
qualquer responsabilizaçáo por demora no arquivamento desta alteraçáo contratual.



das atribuições, funcionamento e remun€raçáo serão definidos em regimento
intemo a seÍ elaborado oportunamente.

Cláusula Oatava - DAS DEll[AlS CLÁuSULAS PARÁGRAFOS

As demais cláusulas e parágrafos constantes na 33a Alteração e Consotidâçáo
do Contrato Social registrada sob no 4.590.242 em 2310112018 não atteradas
continuarão tendo vigência a partir destã Alteração.

Por estarem assim.iustos e contratados, Íirmam o presente instrumenlo abâixo,
após terem lido e achado conforme em via única.

Vera Gruz, RS, 1E de Maio de 2018

gt'\
I

Curad
P

Aêconhaço. 
^UlêItlcÂ 

. íína d. Oit.r Ofilu u:o 05t6.01 12

Admi socro

:otl

? Í^6EL|O[^ÍO OE NOÍ^s 0E SA|ÍÍA CRUZ DO SULiür Jür. d. cc!âô. lal . rôri.' , (51 )1711 2@. Srr. c@ í. sr

Nomeado
.16.00009844

IsER

, assiõaladã tom r'3ate dê

D ANONIMA
Dilar nger

ELI

\
IA. LTDA.

Elíseu tado por seu
Curador Provisório Nomeado

Procêsso no 026/1. 16.0000984{
illaRco ANrô ro lsER

Afteraçâo e Consolid€ção do Contralo Socjal de
ELISEU KOPP & CIA- LIt»

G

o

Pâgina 6 de 6

Oí.ndó'Luà

a, , tx' ''t ttnt"
j R' r,i I lr(i' rl rR N rtN:.1
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CARTÂ PODER

En la ciudad de Montevideo, er día 2 de mayo de 2018, comparece er sefror RoBERTO
:lll]N PtIgilTER, uruquayo, mayor dé edad. titutar de ta céduta de identicj.i(lnumero 1.205'034-0, domiciriado a estos efectos'en ta caile zaoara, n. íili, oricinz43 de esta _ciudad, en su calidad a" pruriá"nt" del Directorio y en nombre vrepresentación de GRENGÂR socrEDAD ANONTMA, empresa ,rróruyu ,-r"rrà";jurídíca con domicirio en caile Zabar ", tlli,-Juià-43, de esta ciudad, con RegistroNacionat de Comercio 

":_ 911-9t OZIoAlEgi,-u fojas 1911 , det Libro no 2, einscripta con er RUT no 21.355i83.00i+, ínr.i,ptu .n er cNpl-MF de Brasir con er no05- 413.206/0001-67, y expresa que: pRrMEÉo, confiere al sefior Dilar DelrnoEllwanger, brasirefro. contador, casado, inscripto en er-- õic úã;o .r n"351 7-10.060-91, portador de ra cédura de identidad cívir n" g.o23.34z.ozs,
expedida por ssp/RS er 06.01.2006, domiciriado en sante cruz aã-sui l ns,con Estudio profesionar en ra caile 2g de setembro,221 - o"-Ài"o, orrriocentro, cEP 96.810-s3o, ros más 

"-priÀ" 
poóÉRES para: í) Represenrar a raOT.RGANTE, en Brasit, ante ia sociedad eú§eu Kopp & CtA. LTDA., consede y domicilio en praça Marechal Deodoro,130 - sala 9o2, barriã'centroHistorico en Porto Alegre, Rs, cEp: go.oio-ãoo, estado de Rio Grande do sur,conÍorme al contrato sociar archivado en ra MM. Junta comerciar do Estado doRio Grande do sur sob o N,RE n.'q.2ol .diã.ôoo 

"n 
26/03/1990, inscripta enCNPJ bajo el n.o 93.3ís 1so/0001-í7, y también ante er Registro de comercio y,/oante la -Iunta comerciar de cualquier unidád de cuarquier estado de ra Federacion deBras'|,.a los efectos de, ante ros dos y/o .n a pã.taoo, firmar instrumentos dealteración de contrato sociar de ra sociedãd rr-rsáú Kopp & cil iióÃ.,1.i'cuarestraten: 1-1'.- de ros efectos de ra cesión, po. 

"«oã compraventa.de 3.239. r-oo (tresmillones, doscientos treinta y nueve mir cien cuotas de capitar *iiJ-oã ,r-óiãpieoaden aguelra sociedad, con varor totar registrado de Rg :.2:s. roo,oo itrãs'mittone s,
1gÍi."rlor treinta v nueve.mir cíen reaiei, pái. lã propra sociedad ELISEU Kopp &cIA LTDA., antes carificada, y/o, como qri"ru ei oroRGADo ribremente, 2) y/oRepresentar también a ra otorgante cnetrcln iocreoao elroniúÀ,'in Brasir,ante el Registro de comercio dl cualquier estaao ãe ta reoeràciãn ãã-tír*ir, 

" ro=efêctos de firmar instrumentos de à fteracion 
-ã. 

.ont.uto sociar de ra sociedadoroRGANrE, con erectos de ra cesíón. poiãão;; .";;;;;";i;'-J"'ll iãtiüua o"dichas cuotas, vendiéndoras por er precin y .riarcion"r que se ajusten rabremente,aunque por precio inferior ar varor der reglstro contábre, pá«.nao órãiàr'ilinutor,r"este negocio jurídico sea soportado y fagado por ELISEU ropp a cra iroa., sincargas o responsabiridad de ra oto;'gante. 3. La oToRGANTE, GRENCAR sóciroaoANONIMA, confiere al OTORGADO los mas amplios podere, puru qr" ã tirr"documentos y contratos de aiteraciórr sociar oã tã sociedad, y por ro tanto podrá

Juntâ Comercial, lndustriâl ê Serv|ços c,o Rio crandê do SUI
Ceúfico regist o sob o n" 4757A$ en 2gníl20.i 8 d€ Empresa ÉL|SEU KOpp & CtA
Autenticação: D16EABC8131 12447169D431951 EC733147E418. Cteverton Sign
httpJ/jucisrs.rs.gov.br 6 inÍoÍme no dô protocolo íA/242.83Sr1 ê o código de s6guran
29/05/2018 por Cleverlon Sighor - Sedetário-Geral.

LTDA, Nire 43201873066 e protocolo 182428354 - 25rc5n'1A.
or - Secretário-Gersl. Pára validea estê documento, acesse
ça k6uH Esta cópie foi eutBnticada ctigitalmento 6 assinada em

H
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aclarar, confesar, rectificar y_ ratificar actos; firmar aclaración de no estar impedida.necesarias ar Registro del comercio; firmar oficios y soricitudes en nombre de ra
OTORGANTE para fines fiscales y para el Registro de Comercio; y, taÀúién, etoJoRGADo podrá traspasar er precío recrbúo por ra venta d; ras cuotas,
9:::"1.çl!"^:t vice-presidente de GRENCAR SOCTEDAD ANONTMA, Seõor ELTSEUKOPP JUNIoR, con cpF no 016.294.150-70, y cédura de identidad civir no2065429249, expedida por la ssplRS en Brasil, con residencia en ta ca e GuithermeHackbart, no 34, ap' 401, en santa cruz do suí, Rs; recibir y resorver cantidades ante
la sociedad y a los demás accionistas y ante la compradora;'en fin, practicar toàos tosactos necesarios para el fiel y total cumplimiento del presente poder, incluso solicitarla baja y/o la redución de su participación en ra êmpresa, ante er Departamento deRegistro de capitar Exkanjero del Banco central do Brasil, incluso ante la Receta
Federal de Brasil, pudiendo Íirmar todos los documentos y solicitudes frente a estos
organismos, con los mas amplios poderes.
sEGuÍ{Do: La intervención personal del poderdante no significará revocación de iapresente carta Poder.
TERCERo: Esta cafta poder se tendrá por vigente y válicÍa mientras no se comuniquepor.escrito su revocación, Íimitación o suspeniión, renuncia o cualquier otro aao iuela altere, respecto de las instituciones indicadas.
cuARTo: Al oroRGADo se re confiere exención de responsabiridades por er
cumplimento del mandato.
QUINTO: Esta Carta poder se otorga para surtir efectos en el país y en el extranJero.SEXTO: Se solicita a la bana Leticia Ga rcta la certiflcacron de la firma que luce elpresente instrumento.

Roberto Eichin - Presidente del Directorio
De GRENCAR SOCIEDAD ANoNiMA.
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Juntâ CoÍherdal, lhdustrisl o Serviçês do Rio crsnde do Sr,|l
certifico Íêgistro sob o no 4?57a14 êíÍt 2slo5t2oí8 da Empraea ELISEU KoPp & ctA LToA, Nire 4320.1873066 e protôcdo 1E2428354 - 2í0sl2or8.Autênticação: D168A8c8131 12447r ssoegt ssl eczgà1+7Elrs. clevãrton srgôor - secrêtáíio-GêÍal. para'vatiuar este oocum.ntô, acêssehttp'//jucisrs 16 gov'br ê rníoím6 no c,o protocolo 181212.a3 e o cóoiso o; 

";s;à.ç, r.rH Esra cóprá Íoi autenücâda digrtâtmenre e assinada em2910512018 pot clevenon signor - secÍetiirio-cerâl. !§ç veP'!c 'vi qwtçt'|u*Uó u'|s,,
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PAPEL NOTARI.{L DE ACTU ACÍON

Fo N: lozr.zl
€sc. c{-AUotA LETIC|A GARCTA ASCONCH tLO _ !.4a31n

UDIA ARCIA NCH I 'É AP BU RTIFIC

QUE: t! ta firma que antecede es autentica y fue puesta en mi presencia, previa

lectura que le di y otorgamiento del documento que antecede, por la persona hábit

y dê mi conocimiento: ROSERiO ElCi{fN BANGERTER, uruguayo, mayor de edad,

cas3do, titular de la cédula de idêntidad número 1.205.034-0, casado en segundas

nupcias con Eleonora Brãga, domiciliado en la calle Colonia 1256 ap. 602 de

Montêvideo, en calidad dê presidentê de! Diíectorio en nombre y representación de

GRENCAR SOCIEDAD ANONTMA; l!) La sociedad GRENCAR SOCIEDAD ANONTMA es

una perso,ia jurídica vigente, regida poi- ia |ey.16.06O, titular del RUT 2135S7930C j 4

y domicilio en la câlle Zêúla !3ZZ of.43 de tr4ontevidáo, coo su câpiià,

reoÍesentado por acciones iomt|".ativas, íue ccnstituida en Montevidêo p.jr

estatutos de Íecha 27 cje diciernbre de i989, debidamente aprobados, inscriptos ei

ei Registro Público de Corieício er dia 7.8.1997 con el número 1g7g folio 1911 librr

2 y publicados comc crdêna rie la ley. La reforma del capital social efectuadJ ,le

acuerdo ê la ley 18.930, fue decididâ por acta de àsamblea general extraordinaria

celebrada en Montevideo e! díã 21-8.2O12, inscripta en el Registro de personãs

Juridicas Sección Comercic ei díê 28.8.2012 con el número 13566 y publicada como

ordena ia ley en ei Diario Cficiâl y ei FÊrióciico Moôtevidêo Judicial. ambos de fecna

23.1O.2O12.- ll) De! anícuio 28 de iôs mênciônâdos estatutos resulta que r:

reprêsentación dê la sociedãG ia têndrá el administrâdor. el pÍêsidente c

vicepreside.te indisti.tar--ente o dos directo.es cuâlesquiera actuendc

€cnjuntãmenre v segúrt sJrgê dei iibÍo de actas Ce la sociedad que tuve a la vislê.

poÍ acta de asanrhleã general exti-acrdinaria dê acclonistas celebrada a:

Montevideo el día t7 de novi€í'bre de 2016, fue designado el actual Dirêctôrio, el

cual está .ompuesto únicamente po. Roberto EICHIN BANGERÍER, titular de iz

Junta Cornerciel. lhdustriãl e ServiçG do Río Grende do Sul
Certifico regisEo sob o n" 4757A14 em 29n512018 da Empre$ ELISEU KOPP & CIA LTDÀ Nire 43201873066 ê protocolo 142428331 - 25105,2018.
Autenticação: D16aABCa13112A4716SDA3í95íEC733147E418. Cl€v6rton Signor - Seeretáío-Geral. Para validaÍ êsle documento, acesse
httpr/jucisrs.rs.gov.br s informe n" do protocolo 181242.a35.4 êo codigo dê seguranÇa kêuH Esta cópiá foi autenticada digilalmente o assinada êm
29/05/201 8 por Clevorton Signor - Socretário-GeÍal.

*4ff; Pés' 10/24
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.,
cáduta de identidad número 1.2O5.O34-O y domiciliado en la calle Colonia 1256 ap.'

5C2 de Montevideo, en calidad dê Presidente; y Eliseu 'XOPP JUNIOR, que es

brasilefro, mayor de edad, soltero, titular del documento de identidad de dicho pãís

No- 2065429249, dcrniciliado en el extran.lero y a estos êfectos en la calle Zabala

1372 Oficina 43 de Montevidêo, en cali'dad de Vicegíesidente; quienes âceptaron el

caÍgo y están vigentes al dia de hoy. r-a sociedad curnplió cor: ia comunicación de su

ciireciorio y sede r-omo orevé et ârt. i3 de ia lev 17.904 según documento inscripto

en e! Registro de Personas Jr.rrídicas Sección Come'aio con el No. 65 el f .1.2077.'

il!) Tuve a la vista todos los documentos referidos ên êste ceitificado de donde se

desprenden más ampliamente los datos aquí consignados.-EN FE DE ELIO, y a

sclicitud de pàrte interesada para su presentaclÓn ante quien corresponda, expido

el presente qúÊ sello. signo y íirmo en la ciudai de t\rontevideo el díâ dos de mayo

cie dos !'r'ril dieciocho,

PODIXTUútcur. I
!i; l!tlrlq Gqr(ir
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Juntâ Comercial, lndusLial ê Sê.viços do Rio Grende do Sut
ceímco regist'o sob o n" 1757814 en 2gnÜ2018 da Empresa ELISEU KoPP & clA LmA, NiÍe 43201073066 e pro tocí)to 18212o3i4 - 2Ijtost2ot|.Autenticáção: D1 68A8Ca131 12447r ssoe:.íss_t.ec,zaàr l7Ea18. ctevêrto;s;;nor - sê6r6Iário-GêÍet. pâÍa veticlar estê documento, acessêhttp://iucisrs rs gov br e infoím. no do protocolo 1E/242-a3 e o cddig" a" 

"Érãnç. 
r.rn estâ cópia foj autenticada dlgitatmenrê e âssinâda €m29/05/20í8 por clevonon sisnoÍ - sec'etáric.orál * *)*t 
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REPUBLÍCA ORTENTAL DEL ÜRUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CERTIFTCO

1

QTIE: CI.ÀT'DIÀ LETICIà GARCIÀ
ÀSCONCEfLO es Escribana pública y la firma y
signo quê anteceden exist.entes en ef papel
Notarial de Serie Eo Número 602123 guardan
similitud con los que obran en el. Registro de
PÍrmas a cargo de la Suprema Corte de
Justicia, estando en e1 ejercicio de su
profesión a la fecha de la interwención
notarial precedente.EN EE DE ELL,O, -a los
efêctos de su presentación ante el Ministêrio
de ReLaciones Exteriores de fa República
OrientaL del Uruguay, y asimismo, si
côrrespondj-ere para su tramitación ante 1as
Autoridades Consulares acreditadas en e1 país,
que asÍ Io aceptaren, expido e1 presente que
signo, f j-rmo y sello en 1a ciudad de
Montevideo, êf nuevê de mayo de dos mi1
dieciocho. -

Esc. Claudia Santo RiccaÍdi
Sub. tospoclora

hsp. Gíâl. de Reg. lioteÍialês

Jun!â Co.nerdst, tndusHst e Serviços do Rio Grande do Sul
cêÍtifc-o r6gi6tro sob o no 4757a14 om 2glÉ12018 da Empr66ê ELISEU KoPp & ctA LToA, NiÍe 43201873066 ê protocoto ía242835,a - 25/0512018.Aul6hti6âçáo: oí 68ABc8í 3 í 12447 t egoa3'í 95 í-ec-z:i t azelr s. cúrã.t.r§hor - secretário-Gerât. pe.â vaÍdâr este documento, acêssehttp /4ucisÍs.rs.gov.br e rnÍorme no do protocoto í8/242.835-4 ê o códrgo de segul'íçe teuH Ests cópis íor sutênlicsds digitatmente e âssinada em29lOí2Oí8 por CleveÍton Signor - Sêcretário-Gerat
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APOS'TILLE
(Convention de l-â ii.rrc (':r. ii octobÍe 1961)

\:\: r.,: :_r /._r:i:l -' ."-,1
::.-:jj-: .-'-,-.

1 Pâí.3
Country / Pays : República Oriental del Uruguay

ha sido fumado por
has been signed by
a éte signé par

ASESOR II ErcRIBANO

Certi6cado
CeÍti6êd / Attesté

'10 de Mayo de 2018

Centro de Atención Ciudadana

Ministerio de Relaciones Exteriores

000180321430192

This Aposti lle only certifies lhe authenticity of the siSnôtuÍe and the capocity oi the Persôn who hâs sj811ed lhe prrt'li

docu ment, ând, !§here âPProPriate, the identily of thc s€al or stámP which the Publi. dÔcument bcâr§.

'Ihis Apostille does not ccrtrív die .ontent oí üe doo.rment íor rehi(h il was issued

To veriÍy the issuàn(e oÍ this APostillc, scc httP://ww w.mrr€t 8t,b.uY

2

Do<lrÍEnro APctitlado: CERTIFIC^CION NOTARIAL -

Esta ,{Po6tiUa certrÍica únicâmente la auretrticidà't de lã firma' lâ câlidàd.en quc el signala19."t-1=T:"'
havi actuado v, eí su (tsô, la idenlidad del sêllo o ttml"ê del que el documento Publrco esle Íewesnqo'

' Étâ AFo6tilla no certiflcâ el coôtmido 
'lcl 

do(urnenlo FÀrâ el cual sê exPruo-. 
. ..

Esta Aposüth sê Puede veriÍicar en lô dirección si8uiêntê: i.lirP"/v'ww'mÍree guo uy

CetteApostilleattesteuniquementlavéraotedela§itnaluÍe,laqualitÉenIáquelletesi6nâ!ôiÍcdcl'acteaâ8iet'le' 
cÂs édÉant, l'identité du sceau ou hmbte dont cet a(tP Public cn Íevêtu'

Cette APostill€ ne certifie Pâ5 le a@rtenu dc l'ácte P{)uí leqxel êllc à été ómisê'

Cêtte APo6tille Peut êtÍe vér,6ée á l'ôdtesse suivantc: hltP://www mrÍêe gub u$'

EI

Juhta Comercial, Industdal e SeMços do Rio crâhde do Sul
cerliffco ÍegistÍo sob o n" 1757814 em 29nsf2018 da EmpÍesâ ELISEU KoPP & CtA LTDA, Ntre ,í320í 873066 e protocôto 16242a354 - 2s^)5/2018.
Autenticação: D1ô8A8c813t12447í69DA31951EC733147E418. clêverton signo. - Sôcretário-ceral. para validâr êsle documênto, acesse
http://juciars.rs.gov.br e inÍorm€ no do protocolo 1a1242.a35-4 e o código d€ segurança keuH Éstâ cópis foi autenticsda digitalmente e 6ssinedê em
29lO5/2018 por Clsv€rton Siond - Sêcrstário6êÍal.

ú#* Pás 1328

El pressib docuEento Éblico
This public dcrument / Le PÉsent acte Public

CLAUDIA SANTO RICCARDI

INSPECCION GENERAL REGISTROS NOTARIAL

qui€ll actiâ €n calidad de
acting in the capaci§ oÍ
agissant en qualité de

3.

e. y está reve*ido dÊ.I sllo /
bears úe seal / stamp oÍ
est revêtu du sceau / trmbre de

de

6. el dí.
the / lelvÍonteüdeo

en
atlà

7 Por
by I par

8, baio el nrínero

sous no

Firmai
Signature:
Sitnature

10-

Diroêciôai'ii Âs!:,:i' -'

B*â9. Sello / timbrc:
Seal / stamp:
Sceau / timtrre
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Tel.: 55 51 1222-2277 - Cet,: 5S S t 99212-7939 - E_rnqll: iaramentadosarraduzcq.com.br

Eu, B€Et.iz Olmos da Rochâ, dêvld.mentê .utotiz.do pal. Junta Comqrclal, l.rdustrlal sSo.vlçor do Rlo Grande do Sul, Brasll, ê quallficado dê acordo com 6 lêgl5lação em vlgor,por. mglo dêste c.rtiÍIco gu9 o documênto dêscrito abalxo fol apreseúado a mim iaratrEdução de 68panhol prra poáuguê6:
Llvro 2 - Í.âducáo no: 0.53E/20í8
99+qg!!g: Procuraçáô outorgâda por Roberto Eichin Bangerter em representaçào da Grencar
Socladad Anónlma em íavor de Ollar Delmo Ellwagnei, imp.essa em dua! páginas corn
ceÍtific€ção notãriat anexe Documento da Repúblicã OrieÀtal dô U;uguai.
PROCURAçÃO Na cidadê de Montevidéu, em 02 de maio de 20í8, comparece Roberlo Eichin
BangeÍteí. uruguaio, maio, deidade, portador da carteira de identidade númeío 1.205.034-0,
domiciliado para estês eíêitos nâ cal/€ zabala. n' 1372. escÍtório 43 desta cidade, na sua condiÉo
de presidente da Diretoria e em nome e represeííaÉo da Grencar Socledâd Anónlma, empr;sa
uruguaia e pessoa juridica com domicÍlio m calle zabara, n' í372. êscrilôÍio 43 desta cidade, com
inscrita no Registro Nacional do comárcio com o número 1g7g, de o7log/igg7. na Íolha í9iÍ do
Livro n" 2; e inscíita no RUT lRegisko único Frscát] n.21 355783.0014: inscrita no CNPJ/MF do
Erasil qom o n'05.413.206/0001-67; quem declarà que: primeiro - outorga em favor de Dlllr
D_êlmo Ellwagnêr, bÍasiteiro, contsdor, casado, inscr,to no Ctõi;ãSt.7i0.060_91. podador do RGn' 9.023.342.075. emitido pela SSP/RS em 06/01/2006. domicitiado em Santa Ciuz do Sul/RS.
com enderêço prorissional na Rua 28 dê Setembro. 221 - 6. andar, baiÍío Cênlrc. CEp 96 S1GS3O.
a_s- m?is- amplas FACULDADES para: í) Representar a mandante no BÍasil perante a ELISÊU
XOPP & ClA. LTOA. com sede e domrcitio na prâça Marechal DeodoÍo. 130. Sala gO2. bairro
Centro Histórico, Porto AtegÍe, RS, CEp 9O.O1O-300, estado do Rio Grande do Sut, conÍoíme o
contrato socjal arquivado na Junta Come.cial do Estado do Rio Grande do Sul com NIRÊ n.
43.2O1.873.066 em 26m3/1990, insc.ita no CNPJ com o n" 93.31S.19O/OOO1 e tàmbém perante o
RegistÍo Comercial e/ou Junta ComeÍcial de qualquer Unidade da Federaçáo do B.asil: aos eÍeitos
de, perante ambos er'ou por separado. asstnar inslrumenlos de alleração do conlrâto soqal da
emp,esa ELISEU KOPP & ClA. LTDA., no que se reÍerê a: 1.1 - os eÍerios da êssão, por compra
ê venda de 3.239-100 (três milhóes duzentos e trinla e nove mil e cem) quotas do capitat social d€
sua propnedade naquela sociedade, com vator totat íegistrado de R$ 3.239.1000,00 (três mittlões
duzentos e tíinta e nove mit e cem íeais) para a prôpria ELISEU XOpp & CtÂ- LTDA., a.tes
identilicada: elou como o mandantê considerar conveniente; Z) e/ou Reprêsentar â mandante,
Groncar Soclqd.d Anónlma, no BÍasit. peBnte a Junta Coínerciel de qualquer Estado daFedêraÉo no Brasil, aos efeitos de assinaí instrumentos de alteração do contrato social dasocredade mandante, com efeitos de cessão, por ato de compra e venda da totalidade das
Íeferidas quolas, vendEndo,as pelg pÍeço € nas condiçôes que consideraa @nvententes, inclusivêpor.preço iníerior ao valor do registro çontábil: estabelecendo que os impostos dosse negócio
iurídico sejam custeados e pagos peta ELTSEU XOpp & CtA. LTDA. sem ônuJ ou
Íesponsabilidades paÍa a mandante. 3) A Mandante, GÍencar Sociedad Anónlma, oulorga em
favo. do mandatário as mais amplas laculdades para assinar documentos e contratos de alt;açâo
social da sociedade 6, podanlo. poderá esclarecer, conÍessar, ,elifiÇar o raliíicar atos; assinar
esclaÍêcrmentos de não teÍ impedimentos, necessáíios paía a Junta Comercial; assinar oÍicios esolrcilaçÕes em nome da mândante para Íns ,iscajs e para a Junta Comerciat; e, também. ómandatár,o poderá repassar o valor recebido pêra venda das quotas. diÍetamente 60 vice-presidente da croncar Sociedad Anóntma. o senhor Etiseu Xopp.túnioi, CpF n. 016.284.150_70e-RG n" 2q6542924-9, emitido pera ssp,/Rs no Brasrr, Çom oo.niário nu Àr, cuitherme Hacibarr,n' 34, ap. 40'1, em Sanla Cruz do Sut, RS, Íeceber e resolver quanfras peranfe a sociedade e os
:T1:,::.1':,1" : peranre a compradora, em suma. reatrza. toàos oi àios necessanos paía o fiete complelo cumpnmenlo da pÍesenle procr.rraÉo, inclusive solicitar a b ai,(a elou a reduçào da suapaÍtrcipeÉo ,.a empresa peíânre o oeparta;enro_ dê RegisÍo de ôãpitat est angeiro do Bancocentíal do Brasitj inctusrve peranle a Receita Federaiiâ jlrasit:íáoenoo assinar lodos osc,ocumentos e soricitaçÕes perante esses órgáos. com 
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REPÚBLICÁ FEDERÁTIVÁ DO ARASTL
BEÁTRIZ OLMOS DÁ ROCHÁ

TRÁDATORA PÚBLTCA E INÍÉRPREI'E COMERCIÁL* MAIríCUIO OE7/2OIO
Ruo Marquês do Pombat, TE3/SOt - CEp 90.540,(nI _ po.to Alegre/Rs/B.,,s
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Junts Cornerd6l, lndustriâl e Sêrviç6 do Rio Giande do Sul
Ce'rtifico registro sob o no 4757}fi am ZgtOSnO.ÍB da Empresá ELISEU K@p & CtA LTOA, Nire ,í320í 873066 e prorocoto 1E24ZB3S4 - 25/OS/2018.Autênticeçáo: D16848ca13112447í69043Í951Ec733í.tzelra, Ct.r".ton-s-ignor - sêcrêtáío-cerâ|. para vâlider êstê documênlo, acessehttp:/,ucisr6 rs gov br e infoÍÍhe no do pmtocolo 1at%2.a35-+ a o ctatgo a. 
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REPÚBLICÀ FEDERÀTIVÁ DO BRASIL
BEATRIZ OLMOS DÀ ROCHA

TRÁDUT'ORÁ PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIÁL . M\I1TCUIA OE7/2OTO
Ruo Mitquês do Pombol,783/50t - CEP 90.510-001 - potto Álegre/Rs/Braslt

Tel.: 55 5l 3222-2277 - Cel.: 55 5l 99212-7939 - E-,,,,ail: iutamentq.lo{furaduzcacon .bt

intervenção pessoal da mandante não sigÍrificâÍá revogação da p.esente p,ocúração. TeÍceiro - Apre§enle Procuração será lida por váltda e ügente enquanto a sua revogaÉo, limitação ou
suspen6áo, rênúncia ou qualquer out.o ato que a atte.e não sêja íormalmente comunicàdo às
anstituigóe§ ânlê§ mencionadas. Ouarlo - O mandatário é declârado isento de re§ponsabilidades
no cumprimenlo do píesente instrumento Qgúlg - A píesenle procuração ê outorgada para sudtr
eíeilos no país e no eíeÍior Sexlo - Solrcita-sê â escfivà Leroa Garcia a c6rtificãÉo dâ
assinaturâ que consta neste instrumento RobeÍto Erchin - presidente da Diretoíia, G[encar
Sociedad Anónima - lconsta assinatuÍa itegivet]. Referência - Segue o papel Notaíiâl da Sêrie Fo.
N'602122 - lconstam assinâtura ilegivel e carimbo da escÍivã Claudla Leticia GaÍciâ Asconchilo].
Folha elgla - Cerliíicâçáo impÍessa em fotha de Pap6l de tntervençáo NotaÍiat de Série Fo. N.
602122, da escrivá Claudia Leticia carcia Asconchilo. matÍicuta 14834/2. Claudia Leticia GaÍcta
Asconchilo. oscrivã pública, CERT|FtCO QUE: U A assinatuÍa que antecede ê auléntica e íoi feita
perante mim, prévia lêitura que fiz e outorga do documenlo que adecede, pêla pessoa capaz e do
mêu conhecimenlo: Roberto Eichin Bangeíer. uruguaio. maior de idade, çasado, pqdadoÍ do
documento de identidade núm€ro 1.2O5.034-0, casado êm segundas núpcias com Eteonora Brâga,
domiciliado na cáte Colonia. 1256, ap. 602. de Montevidêu, na condiçáo de presidente da
DiÍêtoria. em nome o íepresenlaçáo da Grencar Sociodad Anônima; lli Â cmp.esa Grênc.r
Soclodad Anónlma é uma pessoa Juridica vigente, regida peta Lei '16.060; titular do RUT IRegjstro
Unico Fisçal) 213557830014 e domiÇílio na calte Zabata, n. 1372, escÍitôÍio 43. de MoÀtevidêu;
com capital represenlâdo por ações nomiôativasi constituida em Montevidéu mediaôte estahjto
datado de 27l1U9Ag devidamente aprovado, inscrío no Registío público do Comêrcio em
O7lO8/í997 com o número 1878, Íólio í911, livro 2 e publicado crnforme determinaÉo legal. A
reÍorma do capital sociat, realizada em coníormidade com a lei 18.930, íoi resolvida medianae ata
da assembleia geral extraordináÍia celebrada em Montevidéu en 21lOAt2O12, inscnta no Registro
dôs P€ssoas Jurídicas, Seçáo ComêÍcio, em 2ü08f2012 com o númeío 13566 e publicada
conforme previsáo legal no Diáío OÍicial e no Periôdico Montêvrdeo Judrciat, ambos em
2311012012.11) [sic] No arligo 28 do reÍerido Eslatuto consta que a Íepresentaçàà da smpresa sêíá
exigida pelo administÊador, o presidente ou o vrce-presidente, indistrntamenle, ou doas diretores
quaisqueí intervindo em coniunto; e conÍorme consta no livro de atas da sociedade que live
perânte mim. por ala da Assembleia Geral Extrag.dinária de Acionistas, celebrada em Montevidéu,
em 17l1'l/201ô, foi nomeada a alual Oiretoria, compgsta uniÇamente poÍ Roberto Eichio Bangerter.
poíadoÍ da carteire de identidade númeÍo 1.205.034-0, e domicíliado na ca,re Colonie, n' 1256, ep.
602 de Montevidêu, na condiçáo de PÍesidente: e Eliseu Kopp Júnioí. brasileiro. maior de idade,
solteiro. portadoÍ do documeôto de idenlidade daquele pais n'2065429249. domicitiado no exterior
e para êstês eÍeitos na calle Zabala, n' '1372, escÍitóÍio 43 de Montevidéu, nâ condiÉo de Vice-
presidente; as quais aceitaram os cargos ê peímanecem vigentes atê esta data. A sociedade
cumpriu com a comunicação da sua Dirêtgria e sêde tal como pÍevê o art. 13 da Lei 17.904.
conforme documeôto inscrito no Registro das Pessoas Juridicas, Seçáo Comêrcio, com o número
65, em 03/01/2017 lll) Tive pe.ante mim todos os documentos reteridos na pre3enle ceÍlrriçaÉo,
onde constam mais amplamente a informaÇõ€s aqui registradas. Em íé disso e por solicitaçáo da
pane inleres§ada, para a sua apresenlação petaÍrte qu6m coÍresponda, emito a presente, que
carimbo, rubÍico e assino na cidade de Montevidéu, em 02/05/2018 - lconstam rubrica e assinatura
ilegivêli carimbo da escÍivâ rnlervenientê; seio de emolumentos do Montepio Notanat, n'
086331/21: carimbo de emolumentos oÍciais, preenchido de ígíma manuscrita e rubÍicado: selo n"
00054'1 e dois carimbos, um deles parcial, todos do Poder JudiciáÍiol.
Folha A!eIA Leqalizacáo. República OÍientâl do UÍuguaa - Suprema Cone de Justiça -
Legalizações - Certifico que Claudia Leticia Garc a Asconchilo é escnvá publica e que a assinatuÍa
e a rubricâ que antecedem existenles no Papet de lntervenção Notarial da Séíie Fo. no &2123
guardâm semelhança com as que constâm no RegistÍo de Assioaturas sob a responsabilidâde de
Suprema Coíte de Jusliça, estaodo no exêícicio da sua profissão na data da inteívençáo notaíial
precedenle. fuÍê_diss9, para a sua apÍesentaÉo peranle o Ministério das Relações Eíeriores da
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Juntâ CoÍneíciel, lndústriâl e Sêrviços do Rio G.ande do Sul
C6rtfico ísgiêtro sob o no 1?57a11em 291úl2OíA dâ Empíêsa ELISEU XOPP & CIA LTDA, Nirê 43201a73066 e protocolo 'ta242a35,1 - 25/05/20í4.
Aut€nticação: Dí 68ABC8 í 31 í 2447'169DA31951 EC733'1,+7E418. Cleverton Signor - SêcÍêtário-Geral. Pârâ velidar êste documento, acesse
httpr/jucisrs.6.gov.br 6 informe n' do protocolo '18/2,12.835-4 e o código d€ 6€gurânçâ keuH Esta côpiá íoi âutênticâda dígjtalfiente e assinedâ êm
29105/201 I por Clêv€non Signor - Secretário-Gerel.
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dú 5 oclobe 1961|ILLE - Convention de La He
rieotal do UruR1. Pals:

b|core
Claudia Santo Riccaídi2. Foi assinado
Assessor ll Éscrivã3. Ouem intervém de

Nolariaislns Geral dos4 Temoselo/caíirnbo
ificado

10D5nO1AMontevidâ!5
7 Ministério das Rela ErleaioÍes

6. No dia

192

tOS COnsula.es
lilegiveli Beatriz Di Nuto10. Assinatura

deA
9. Sêlo / Cânmbo: Ministério das Relaçóes

República Oriental do Uruguai, bem coíto. se tor o caso' para a sua tramitaçâo parants as

auioridades consulares estabelecadas ng pals, que assim o aceita.em. emito o presenlS que

rubrico, assino e carimbo na cidade de Monlevidéu. em 09,/05120 18 - lconstam rubrica, âssinatura
e caíimbo da escrivã Claudia Santo Riccaídi, da lnspeção Geral de RegistÍos Notâriais: e dois

carimbos do Podeí Judiciárlo Oestamentos e Legalízaçõê§), um deles unindo a pre§ênle íolha à
enlerioÍ1.
Folha a;era - tggSllzegãg imprêssa em Íolha com impressáo do escudo nacional e do Ministétio

REPÚBL'CA FEDERATIVA DO BRÀS'L
0EÀTRIZ OLMOS DÁ ROCH,à

TRADI]TORÀ PÚBLICA E TNTÉRPRETE COII'ERCTAL _ MAÜICAIA OETNOIO

Rua Mcrqa,t do Pomba!, 783/50t - CEP 90.§10-001 - Potto ÀIegr'lRs/Brasil
Tel.: §5 Jt 3222-2277 - Cet.: 55 51 99212-79i9 - E tnail: iurarn.naadoÍdtaduzca'com'bt

das Re

CPI
.[,íÍâ Comêrcial do RS
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Documento Apostilado: Cênifcâçào Notarial.
A presente leôalizaÉo certifca exclusivamente a aulenticidade da assinaluÍa, a condiÉo em que

intervém o seu tituEr e. coníoÍme o caso. a identidêde do selo ou do carimbo que consla no
documento público. A presente legalizaÉo nâo ce.lifica o conteúdo do documento paía o qual Íoi
eInrtida. À p.esente legalizâÉo pode ser veííicada no seguinle endeteço:
hltps:/ .rww.mrree.gub.uy - lconsta impÍessão de código QR1.

Em teslemunho ãa veraáae, eu declaro náo h.ver nade mals ng documênto o'lglnal
apresentado a mim o quo els foi traduldo lntegral e Ílalmente por mlm nesle lnslÍumento d'
üadução Bm 15 de malo dê 201E, em Porto AlsgrÊ, Rio Gíandê do Sul, Br.5ll. Est' tÍaduÉo
tem íorçô legal no Brasil e no extoÍior.

Juntâ Comercal, lndustriol ê Serviços do Rio Grande do Sul
CsÍtificô rê€istÍo sôb o 

^" 
4757a14 *n 23/OSl2Ol8 da Empresa ELISEU KOPP & CIA LTDA. Nire 43201873066 e protocolo '182424331 - 25105/20'18.

Autenticação: Oí 6AABCA131 12À47169D431951 EC7331/47E418. Cleverton Sigho. - S6cretário-Geral. Para vâlide. este documento, acesse
hfipJ/jucisrs.rs.gov.br e ihÍorme no do pmtocolo í81242.835-4 e o c&igo de sogurâôçâ k6uH Esta cópia íoi aulehticâdâ digitâlmênte ê âssinada em
29105,/2018 por Clevertoh Signor - Secrêtário-Gêrel.
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ESTADiO DO RtO GRANDE DO SUL

PODERruDICIÁRIO

juízo: Vara de FamÍlia e Sucessões de Comarca de Santa Cruz do sul
Pmcesso ne: 026/1.16.0000984-4 (CNJ:.O001926-20.2016.8.21.0026)
Tipo de Ação: lnterdição
Requerente: Eliseu Kopp Júnior e outros
Requerido: Eliseu Kop-p
Local e data: Santa Cruz do sul, 14 de dezembro de 2OL7,

CERTIDÃO

CertiÍico que revendo em cartório, a pedido da parte interessada, os autos do
processo de lnterdição supra referido, verifiquei que nomeado o Bel. Marco Antônio lser,
curador provisório ao requerido Eliseu Kopp, conforme dêcisão da fl,424 e verso, tendo
prestado compromisso em 01/0712016, CeÊifico ainda que referida decisão não foi
revogada até a presente data e que o referido termo de compromisso continua válido'
Nada mais. Dou fé.

Marieda Pereira Beckenkamp,
Escrivã Designada

www.tjrs,jus.bÍ
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coNFERÊNoÂ Doc. o
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c511.01.17mO0. 73e36
Santa Cí!, .15 ó 2011
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2!21 . Sàib C@ .r, Sr, . ÂS
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' Emolúrl.íto. Rt

Endereso: Rua Ernesto Alves, ,4 andar - Centro - Sarrta Cruz do Sul - CE
Fone:

6410144 -

NúmeroVerificador:026116000098440262o17255580 CNJ:.o0o1926-
20.2016.8.21.0026 mpb- 62-47'0?6120171255540
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1

Junta Comercisl. lndustíiál e Serviço§ do Rio Grend€ do Sul
ceÍüíco registÍo sob o nc 4757a14 ern 29l1sl2o18 dã EmpÍesâ ELISEU KoPP & CtA LToA, Ni.e 4320í823066 e prol o@to t8l242o3s4 - 2,nsno.ll.AutenticâÇão: D'168A8C8131 1244? 169D431951EC733147E418. cleverton Signor - SêcrêtáÍio-Gêrel. pere vâlidar 6stê documonto, acess€h apl/jucisrs.rs gov br e informê no do prolocolo 181242.a354 e o càdtgo d€ sogurânçâ keuH Esta cópia foi autêntiôade digitalmênte ê âBsinadâ êm29/05,/2018 por Clevertoh Signor - SecÍetário-ceral.
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ESIADO DO RIO BR1NDE DO 
'T'LPODER JI.ÍDICIÁRIO

COMARCA DE SANTA CRUZ DO sUL
VARA DE FAMíLIA E SUCESSÔEs
Rua Emesto Alves, 945. 4a andar - CEp: 96gLOL44 Fone:

Processo n,o:

Nafureza:

Valor da Ação:

Requêrente:

Requerido:

02611.16.0000984-4 (CNj:.0001926-20.2016.e.2 1.O026)

lnterdição

R$ 8.145,00

Eliseu Kopp Júnior e outros

Eliseu Kopp 'ú'

DADOS DA NOMEAçÂO:
Curador(a) Nomeado(a):
MÂR€O ÂNTONIO ISER, CpF nc 670329660-04, nascido em LZtLOlLsTt e CNH naoL507].277 02
lnterdltado:
Eliseu Kopp
Cerddão:
RG ne 7029296543, CpF ne 195337130-20
Data da Nomeaçáo:
27 de maio de 2016
Data e Hora do Compromlsso
01 de iulho de 2016, às 17 horas

TERMO DE COMPROMISSO DE CURADOR PROUSÓRIO
INTERDIçÂO

Na data ê hora acima rnencionadas, neste Juízo. compa

utü)t ?dút ?'.àí*i€'tronEú

receu o(a)Curador(a) supra e, disse que, tendo sido nomeado(a) provisoriamente , nosautos em epÍgràÍe, vinha prestar o presen te promisso, requerendo
d eferimento e prometendo agir com Justiça e e no desempenho dafunçáo. Houve deferi mento. LavrotJ-se o presente, COMO CERTIDÃO,

Ft*..:e-}
M arêçbuÍrerei ra Beclráka m n

Escrivã gnad a

ISER

mpb
62 -17 9-026 l20tq LOaL41 - 02 61]
20.2016.8.21.0026)

Assis

ElnofiJm.lno.: RS

1
.16.0000984-4 (CNJ:.0001926-

Machado

Juiz Substituto

2.TABELIONATO OE DE §AIIÍACRUZ OO SUL J

,o2.-$dàc@6§r n§

AU
I

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Río crsndo do SuÍ
Cênillco registso sob o no 4757a14 em 2910512018 da EmpÍêÊa ELISEU KoPP & CtA LTDA, Nire 43201873066 ê píorocoto 11242a354 - 2'rcSno1a.
Autenticaçãoi D168,\4c8131 12447169DA3195't EC7331,178418. Clevêrton Signor - Sêcrêtário-ceral. Parâ validar este documento, acesse
hftpj/juclsrs.Ís.gov.br e informe n. do prolocoto 18n42_E351 e o código dg segurãnça k6uH Esta cópia Íoi autenticada digltalmêhte e assinoda em
29/0í201 8 por Clovêrton Signor - Socreliirio€erâ|.
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CERTIFICO que na data supra compôreceu
Curador(a) nomeado(a) piovisoriamente, o(a) qual prestou

rêferido é verdadê. Oou fé.

ESAADO DO RtO ÚRÁ}IDE DO SIIL

PODER JTJDICÍÁRIO

CERTIDÃO DE CURADOR(A)

santa cruz do sul, 01 dê julho de 20L6.

em cartório o(a)
compromisso. o

lrao--r-'->
Ma(SgEt.Êereira BeclgánkamP
Escrivã Desiqnada

"t#§ffi-'

mDb 2
'àI-\, g-ozo tzolo/108 14s - 026/1' 16 0000984-4 (cN'l :'o00 1s2 6-

20.2016.8.21.0026)

l-.1 .lrnta comeroal lndustriâl e S6rvicos do Rio Gránde do Sul

SII certmm reqistro sob o n.4757814 em 29/05/20 18 da EmpÍesâ ELISÉU KOPP & CIA LTDA NiÍê 43201873066 e protocôlo 182428354 ' 25l05l2o1a
W Autenticação. D t 6BABC813 t 12A4Z l69DA3í 951EC733147E418. ClevgÍton Signor - s6crelário-Gerâ1. Para validâr este documento, âcessê

httD:/{ucisrs.rs.gov-br e iníorme no do protocolo 181242.835.{ e o côdigo de segurânçâ kêuH Éstâ cópis foi autenticsda digitalmente e assinadã em

29lO5/2018 por Clêveíon Sjgnor - Sêcr6tirio-Gorá1.
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. Excelentíssimo Senhor . Doutor -Juiz de Direitô da Vara de Famíl da

Comãrcg de Sanà'CrÍ.r2 ao S;t, B§..;a
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Proa:êsd n" 026/l .16 owo984-4. .Pedido uigeote.

e

de],ÍARCO ANTOMO ISER, Cüradór Provlsono

<ie Vosla Excelência,- êxpor e requerer.o ue

u

o, Kopp, .confqrme nome?çâo no prbcesso .acima infoimado; v m,

,.deVido- respêitci, à presença

segue.

âo Curador-

c

1:
P

- Conforme de§pacho de X.47d e ü., a. Magistrado detemr FO'
que, no prazo de 60 dias, apresentasse relatório e

ádrfrinistração da§ questões 'pcssoaiseempresariais do guratelapo El

Kopp.

Para. atender. ao que foi determüadg,
-t

'o requerente §olici

por' escriio, coíforúie'forocópias arrreÀricâdÀ ein'anexô, inform

docúàentos piu-a Alàx Viralis, Màrisa Gárrner à. OiUi el*-g"i, o.

primiiios administradores das empresaó do curarelado Eliseii Kbpp

têrce'iro o seu contadoí.

No entanto, emlíora já ultrapassàlgs os prazos concedi

parâ serem - respondidds, o r.quersnrc recl'beu apenal docutnento§;,
dizcm içspeito às questões pessoais do ctt:-arelado' Eliseu, Kopp. Nci

llúaÍ co
cotngírrír.
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lÁrl Junta Comêrciel. hdusual e Serwços do Rlo Grahde do Sul

Gl;;ãH;J"ããã"üisãii"-rs/0s/2oi8dâÉmpressELtsEUKoPP&ctALroA,Nire43201873066eprotocolo1a24283s'4-2s/os/2014'tF fii:ffi;;'aã. óiããescB iãii rAaz, oeDA31ss1Ec733147É41E. cteverton sisnor - secretário-Gerel- Psra.valld6r este documento acêsse

hnp://jucisrs.r§,gov.bÍ ê inrorme n" aà piito"ot o talz+z.ags-l e o codigo d6 6equ;nçâ k€uH E§ta cópiâ Íoi autênticâda diQitelmênto 6 as6inâda êm

2glos/2018 por ctevorton slgnor- secretário-Geral. 
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AUTENTICAÇÂO
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lmpg4anre. _ lernbrar 
.
que a empresa, Grencar Sociedade

peitenceôte aci'curatelado FJiseu ,Kófp', possu i sede -na ci
.M

ontevidéu, ''Oqquele País, assrm como se :sabe -da existência' ôe' o

lnterêsse3 naquêle e noutros palses. -

os

'I'

Quánáo o cúrãdoi fede 
'inforriraçdes ou doiu

^.'.....Íunclonanos 9u tercàíros das émpresás dg curatêtailo Elisêu -Kopp; v

os úesm-os,- 'somente coriôêdém dàaou
:1 _.

sol icitados lÀêdse que

âutônzação.-dgs rcferidos adminisozdonis. Na Íeàlidade,

Em décorrência disso,- hi pru-dência,' ' e átenâ

o curado-r pe

3.
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'' deterininàçêá'cirnstàte no despacho' àê' n, : qza e. V., letra ilb- l âos
..: .,. ,- 

-re$lveú rev.ogar procurações que davam amplos ê -irrestritos poÇeir:

Uem como '"...iender, doar, pêrínutai

aos

de

' ádministradores- Alei e Marisa, entre os quais os de represen

. - 'ô'uidrêlâds.-no -t*tari;;i.:- .

qu4lquey outra form'à alienar, bem como adquirfi, a qualijuor títuloi

imóveis,'móúeis,.veículoi e semoiehtês-..", além de ouros tanlõs, dê

vendà i,ae
. 
gulf9uer bem d<i curatelado Eliseu Kopp'há

aulon zaçâo jüdicial, enqúahtô que as referidas procu
'-i'_:j-.

raçÔes perTnr
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.il
de

lll!..íko i
cdnpalania. Oou í.'

xllr.
arrdlt!.,4o . td.
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Iâl'JH:"[:L1X'::iTtX."l;.:;TT;"r1ffiJi:".',t'-"J:"..LrsEUKopp&crALrDA,Nir€4s201873066eprotocoroí8242E3 -zsnsno'&.
ilE ilt;;ila;'à;: óiÀãaecar g r I zA.+zi 69DA319s1 Ec73s í 47E418. cleverton Signor - Socrelário-Gêrâl- Pâre validar este documênto, âce§sê

httpr4ucis6.rs.gov.br ê intorme n" ao prÀtocoto 1at212.835-4 e o cídigo de segur€nç3 ksuH Éstâ cópia foi aut€ntlceda digitalmsnlê e assineda em

29105/2018 por Cleverton Sigôor - Secretário_Geral.
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Ai prosscguil tal situaçâo' dà .fÀÍo;,e Curador. 'não

. -. 99tiçoe! aecqmpír.adàuadarr€nrc'o eniargo gue lhl foi tànhado,

.. '< .' '.

r -r: i'.. :.'---'-.,. . i ' : :. , ..-" . ...:- ,.'.'',,,
que.,'ilefinitivariiente, não é-sqr encarâo. A sinàção «ía qüase ridíc
curatelàào Eiiseu Kopp ãsui p3gando para.ser inúrdiÉ'o. ' .'' "

:teni

t.^

condiçõê§- de .proteger o .patiimônio .de Eliseü, escapando .aó Jú da

.'Guàtela o cônuolà dos beris dô curatelaão.,......,
{

do orn

0ã't

de f1.. a44 dosI |derlats, lossa Excelênc ia, ho'despacho

aqtos, é clirro: eà firrnar_ quéa

as rrn i. (g! )-i.
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,,' .. -, i
lTambém disse Vossa EÍcelê à, àb- rcferi do dêiiach.qinc,

!'..,.bs foderes|do éuradoi nônedo iãd àauetes dgi;critos a parfií do

1..V40 ao" eoiligo .Civil, q;ticáveis pir' dêterkiniíçab :do ari. 1.78 do
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^l |; ... -'tuncronanos -. de -Ellsêu j

einpç-sâs', Alex . Vitális,
-pessoalmente 

. inüúado§,

reprcsentghte, legal de El

requêr. á Vossa F,xôelêhcia q
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llÀl Juôlâ ComôÍciel. lndúslriel ê Soíviços do Rio GÍendo do sul
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{ue.possa tolher.á.atiyldade'do Curador,. inclusive Êariqueàdo o seu total
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Ldl Juntá com6í.iât. lnduslriel ê Servicos do Rio Grand6 do Sul
ISI cã"ú;;i"F" sob o h. 47s781iem 2gl0s/2018 dâ Empresâ ELISEU KoPP & clÀ LÍDA, Nirt 4320187so66 e protocolo 182428331 - 2510512014'
G ÀutentfceçÉo.D168ÀBcBí31í2A47169DA3í9s1Ec733í,1?E4'18. Clave.ton signor - Secretário-Geral. Ps.â validê. êsto documenlo 6cesse
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i ' . . .;Alex: endgreço elçtrôriico.: avitalis@kopó.co.m.bi
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Junta Com€rcial, lnduslflal e SorvlÇos do Rio Grêrlde do Sul
Cêrtilico r6gisüo âob o n" 4757814 en 2gtOSt2O18 de Emprêsa ELISEU KOPP & CIA LTDA, NiÍ€ 4320'!a73O66 6 protocolo ,l82428354 - 2í05/20ía.
Autenticãçáo: D168À8C813 í 12A47'169D431951EC?33147E418. Clevê.ton Sighot - Secretárlo-Gerâ1. PaÉ vâlldâr este documehto, âcêsse
http:/4ucisís.rs.gov.br e intorme n" do prolocolo ía/242.83 6 o cfuigo de segurânç€ keuH Estâ cópis Íoi súenticsds digitalmentê e 6ssinsdâ em

2910í2018 por Cleverlon Signor - SecÍe!írio-Geral. //, ,
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' .PROCESSO: 160/.1.16.000i 1ói-O
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(REQUERIDO: E-lisêu Kôpp. : .:
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-eo§'
oitô.-di seferir''urô do ano 'de..dois. mil ê qül

-15MOmiir, neste 'Münic íp!o:.de' Vera'.Cru2-RS cúmprindo
respéitávet -

mandado enexo. extraÍdo' dos autos do processo 5upra reíerido,

(2ols). peras

.interdita

coestar,

ndo: daído .ôiên
lawei Õ ples&ie

': Oficia la dê Jusüça.abaixo assinado, àpós âs fo alidaàes legais, dei.a posse
-sÉ.+t- rno Murarô ,Áo cargg de adminislrádor itá3 e.nlpresà; neíencentes

qa .aos -6íêsêntês-do
teor -da.' medida. Do que, p

auto, que àpós lido , segue.dévidá mentd assiôado
Âs-sinaturas dos demeas iro mandado

a

, Auto: Oi (um )

* Desfe-s dé-çonduÉo: 3,OO URC's .'

lú.ntko
cor4arâti ,a.

Xlí.
E Éttita,lo + a.lc dú.r:

',u"",'-",$Po" 
oii,"i,.

- Oficiâla de Jüstir;a
- À!3tiÍcula 14783274 :_

i.-l

.a

Junta Comercial, lnduslrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico rogastÍo 6ob o n" 4757e14 em 2gltd5l20í8 da Emprêse ELISEU KOPP & CIA LTDA, Nire 43201a73O66 6 ptolocolo 1A2428354 - 25lOSl2O1A.
Autehticaçáo: Oí6AA8C813'112447169D43195íEC733147E4í8. Cleverlon Sighor - Sêcretário-Gêml. Para validar este documênto, âcesse
http://iucis6.6.gov.br e informe n" do protocôlo 1a/242.83S.4 e o códlgo de segurânçê keuH Ests úpi6 íoj eutêntledâ digitalmente ê Éssinâde em
29/05/201a por Cleverton Signor - Sêcrêüirio-Geral.
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€urador já com Prom issadó, cujo pagamiairtó ioi àdÍeriào na

l . --' Quarl (o ao arbitramentb. dôs hondráriois úànsa
dêcisão:

424t425, 'os quais serão ãoportailor peto'iótàroitàndo,'observo .que
eFndq i1,qxaçôo de.seu.. ndo-'em: vista .á-rgumentáçãvalor. Assím, te a

çada em süa . manr É.Sotâo de ."fis. . 42Íil429, a, ei
. 7COnC
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a

s

o
:mesmo ':lah

ordântla do ass istehie simples (fl. 4.64J ê-dô MP {Í|s.536.v.1537),
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m
ciiÍno..a t oncordânciâ táe ita: oriunda dosi lênciô das pártês em rela

. intimação de fls.. 45 71458 (certídáo de-fl. '5jl),,fixo dita tveiba no.

a

' ,mensa!:i!e vinte-e cinio (25) satáiios.mínimôs natioriais.- .

-r'No.àâÍs, obsêrvando:^o íelàtà!fl

man'iieita rêo, acompanhadá-de. documentos,
parêcer ràtro dó MP (fls. s3s/s 38):

o .pelo .cuiâdo-r e u

de fls- 4671530. bem.ai

a) DEFIRO ôs pedidos de fls. 4711472: Ío
i .'

rmulados
ndo a intimação dos funciohári or-'das empre SAS

90'

- curadoi, deteímiàa
DILATB e-MAR|SA,: na forma me riêiônaaá às Írs. .47o.147 ra2,!. ga 'quq,.no

so licjtadaÉ ' pelo cura
:das empreias, sôb- PE

.deÍa"z-.- (1O) .gias; 
.fom ãs inÍormaçõeseçgm

'- Fànquetem. o '5eu tngtesso às dépendêhcias
lnvlàuilizár a srá .ty.ç?1,:

b).AuToRuo à curador a- cóntra'tar, admln istraàor idô
im parcial Íiara.as empresas _ de prooriedade do-intárditando, p'Oden

fünçã'õ'. reca ir ná pessoa ifldicàda à;t. qzt:
) DEFIRO ao c uradoÍ a dilaçáo do prazo .fixaóo' à fi.c

itein "a'.'toncedbhdô-lhe'i11ais trinta (3C) dias parã. que o mesmo.ãten
t.'dêterúináções l-á.elentadas.

rrtúmeldvénfrcado., OZ6 t r óOOOn9e4dO2á: O i.6 Í49 72 f
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Juntâ Comercial, lndustrial e SeÍviços do Rio Grande do Súl
Cerüfico Í€gisrro sob o n" 475?814 em zg,tOSl2O18 da Empresâ ELISEU KOPP & CIA LTDA. Nlre 43201873066 e protocolo 1a242a3$ - 25/05/2014.

AutênticâÉo: D 168A8Ca131 12A47169DA31951EC733147E.|18- Cl€veíon Signor - Sêcrotáío-Gêrâ1. Para validaÍ 63tê documênlo, ãcssse

http:/4ucisrs.rs.gov.br e inforÍnê n" do pÍoaocolo 181242.83ç1 e o cídigo de segurençâ keuH Estâ cópia toi autênticada digitâlmente e assinada em

29105/201 I por Cleverton Signor - S€c.êtário-Ger€|.
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PoDER JriDrciÁRIo
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l.

acê itando o enc

P rrl6rlaradl

vista que o pêritó§. médÊo norneado à

iqresús e

\ ,*.\ ..

_t.

, lr,rtanlbo a

'' ;'' 'tt ' - ''
- * lll - Por fim. tendo em
presentôu, óáíitêstaçãq a{g-o € .p.qoponqô-i u_a4 -iá.?

.f
hohorária (fl::.465), 'tãndd :disso já .sido linúmêdo'-o. autor'..par3,l

enctar ..tal pa9amento eÍil cinco dias (fls. 466 e 532), certifique-sê o

do praz9 paÍê ditD pagamento,- bem ainda, consiüntê.dEteiminadoecY

fi. 10; iótiÍneín-se ã3 paGe§ -e o assistenté -simples.paral'.qu eiendo,
a(m'qriesitgs 9. indicarem assistentes técnicos, no. prazo cle.cinco (O5)

I

h
t.Í

:}.
t.-
{

as-
'.t,.

ap9si dêse úi5ta MP para tainbém -formular'ao

r'aisistdirte.técnico, QudÍendo

- Díl..lnt. E(í 250812016

Assis Leàirdro Mêchado ,
Juiz de Drreito,

! ,üc ilr-lri.nhlrB< .4. o

é!n!.1à.,
CÍu{ T

l(a,Í.
. Ettirt:Ptl{-.! . !{o dtgtt: ,10,ôàífi:i .3aa?3

t

rI

.. :..|,
nerb ver iiicádor:. 0261.160000981402620 16 i.19r 2: ": .2
.t. I :.-,-, - .. .- .oz6/t.l6.oooo984--4 (cNJ:.ooorà26-2ô.'2'oi6:8.21.0026)'

làl Junra Comercisl. lndustrial € Serviços do Rio Grahde do Sul
Ifl Certmco reqist osob o n.47578l4em 29/05/201a dâ Empresa ELISEU KOPP & CIA LÍDA, NiÉ«1201873m6 e protocolo í82428354 '25lo5l2o1B.
FF Àut.nii""çáo, Dt6aABC8t31i2A47t69DÀ31951ÊC?33147E4í8. Cleverton Signo. - Socrêtário-Geral- Para validar êst6 docum€nto, ãcesse

http:/4ucisrs.rs.gov.br e iníonne h" do protocolo 1ü242.83,54 e o côdigo de s6gurança k€uH Esta cópie Íoi autshticâdâ digitalmehte e as§inada em

29/032018 por Clovêrlon Signor - Secretário-Geral.
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&rili.. do Can{Gio

ILMO(A). SR.(A) PRESIOENTE DA JUNTA COMERCIAL, INOUSTRIAL E SÉRVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL
NOME: ELTSEU XOPPT CI.A LTDA
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RS2201701121360

OO ATO / EVENTO

côDrco
DO OTDE

N"DE CÓDIGO

(dâ ÉmprE € o.r do Agsr{6 Aúxitiár do CoíÉ.cjo}
requsa a v.s. o dêtêí'i nênto do soguinte ato:

16 JAN 2O1E
NO FCN/REÍÚP

o02 ALÍERÂCAO
051 I CONSOLIDACAO DE CONÍRÂÍO/ESTAÍUTO
026 1 ABERTURÂ OE FILIAL EM OUTRÁ
2003 1 ALTÉRÂCAO DE SOClOlADtrrlNlSÍRÂDOR
2005 1 RSAIOA DE SOCIÔ/ADM

PORÍO ÂLEGRE
Locsl

Rôpro.Gíltríto L.g6l ds ÊmpÍlsâ / Agsllc Alxíi.r do
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Trt úon. d. Cont.to: (Si ) 302$.7600

- uso UNTA COM

tr*J 
q,üX-2018 urvs:»xc f-l r,r.lo t t Rosponsáv€l

Oatâ Ro6ponsávsl Data Responsáv€l

D oEctsÂo coLEGlAoADECrsÃo StNGULÂR

Píocasso dn Odom
À dôci3âo

_J__t_
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lÁl Junta come.cial, lnduslriêl e Seruço§ do Rio Grãnde do Sul
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LtvRo r{.--11- -PROCURAÇOES &
TABELIONATO DE ÍiIOTAS OE VERA CRUZ

TRASLADO eíÂm Do Í!o oe^ioc E lrrL
iEPI,EI.ICA FEüRAIIVA DO !AA!ü.

FOLHA 060

'.; n
:L

:1

1 719 - que & CIÀ LTDA.. na
que ao primeiro ( 1o)úaixo. sAIBAM os que este tnstrumento rem dia

mes de agosto do ano de doi s m e dezenove (20 9), neste Tabel onato, desta
cidade e conarca de Vera Cru4 Estado do fuo Grande do Sul. comoareceu
c,omo ouroÍg8nte: ELISEU KOPP & CIA. LTDA- inscrita no CirÍpJ n.
93.315.190/0001-17, com sede nâ rua Eme$o Wild n. 2.100, bairro Distrito
Industrial, na cidade de Vera Cruz, RS, com seus atos constituüvos arqúvado
na Junta ComeÍcial, Industrial e SeÍviços do Rio Grande do Sul, iob n.
43201873066, 33' e 34'alreragõcs e consolidações do contrâto social
spr€sentsdas, pÍotocoladas só n"s 173386784 de23.ll.2017 e 1E2428354 de
25.05.2018, rwistradas sob nos 4590242 em 23.01.2018 e 47SiEt4 eín
29 05 .20 8, respectl amente; ne$e âto, repÍesentada p€l o admini strador naô-
soclo, Lino Muntro, nscn to no CPF sob no 725 89-72 portador da
carteira de dentidade nó 1,275.757-2, o(p€dids pela SESP/PR ern I0/

, residente e domiciliado na rua Emesto
2120 0

brasi leiro, casadq contador wi ld
2200, eÍa crua RS: conform e 3 alteração e consol idaÉo
anteri ormenle meoclonad4 e ainda, Carta Precatória
Medida e Auto de Posse-Admini strador processo no
devidamente cumpn das, na dara de 08 de setembrc de 20 6; oriundas
Processo no 026t 6 .0000984-4; expedida pel

Wrâsse - Juíza de DiÍeito
a Excel enüssi m a Serhora Dt'

Márcia Inà Doebber Substiüx4 dâ aÍa de F
e Sucessões da comarc:r de Santa Cruz do Sul, os quars ficam
nestas Notss sob n 205 folhas 50, 5 I e 52 do Liüo 6 de Reg slÍo
Prooraç&s, Aulorizâções Judi ars e Documentos de Representâção Legal;
qual declara sob as penas da lei. set o rcpÍesentânte I

Silvia Cristina
egÂl pa{a o ato

ldentific:da docrrmental mente por mlm, Bel Caryalhq Tabeli

Santa Cruz do Sul, RS; prre o Íin apccirl de Íepresentsr a empÍesa
oúgf8antq €ín tods e qualquer licitagão no território oacional, en repartições
publicas federais, estaduais, municipais aüÍqúcas e @tidades iÍivadss,
tomsÍ as resoluçôes cabíveis que por veoarra poesâm ser necessárias em tais
negociaçõ€s, assinar âtas; apreentâr e assinar êorrsos, desistir expressamente
de recursos aprcsentados, quando foÍ o caso, dar lances, apgesentar e assinar
pedidos de impugnações e editais, outorgar os poderes para praticar todos os
âtos trecessáÍios p8ÍB gârantir a participação ds outorgs e eÍn todâs as
modalidades de liciações, aceiundo valorcs, cláusulâs e condiçôes, dar e
rec.b€Í quitação, garantindo assim a participação da outorgsnte em processos
de liciações, podendo substabelecer através de crcdenciamáto e/ou
procuragôes partianlares, os podores aqui conferidos; pruicando enfim, todos
os demais atos necessários ao cabal desernpenho deste manduo. podendo
inclusive substabelecer. Os ourorgados ficâm obriqados a prestar contEs
forma.lmente de todos os atos praticados, logo apos a realização, ao
ÍepÍeserllant€. Â pres€nte procuração tem o prazo de validade até 3 1.12.2019,
s€ antes neo for revogada. Assim disse o representânte e me pediu que lhe
lavrasse este instÍumênto, o qual lhe sendo lidq aaha conforme, aceitou,
ratifica e assina comigo, Bel'. Silüa Cristina Carvalho, Túeliã Designada,
gue lavrci, subscrevo e assino. Dor Íé. Emolumentos: PÍocuràção: R§72,10
(0731.04.1900002.0044S = R$3,30); ProcrssEmento eletrônico: R$4,90
(0731.01.1900003.03153 = R§I,,10). EM TESTEMLINHO DA
VERDÂDE. Vem Cruz, l'de agosto de 2019.

8Et-.. SILV! Cf,tsTtlt CâRlr'ÀtrO
T.arO.E ú
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REPÚBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE NscRlÇÀo
93.315.190/000 t -17
UATRZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SÍTUAçÂO
CADASTRAL

26103/1990

NOÀIÊ EMPRESAR'ÂL

ELISEU KOPP & CIA LTDA

TITUI o Do FSTAAFI FclMEt!Ío INOMF DF FAI\Í^SIÀI
K(»P TECNOLOGIA

26.10€{0 . Fabri de eletrônicos

cÔolco E oEScRrÇÁo oA§ ATTVTDADES EcoNÔMrcr"s sEcuNDÁRrAs

29.30-í.03 - FabÍicação de cabinês, cãÍaocerias ê reboquês pala outros veículos automotores, ôxcêto caminhóês e
ônibu6
32.,O{.lrí - Fâbriceção dê iogos êbtrôricos
32-9S{{}3 . FaMcação de lêtras, letrêlroG e placas de qualquêl Í'ra{êrial, excêto lumlnosos
33,193.00 - Manutênçao e reparaçao dr aquipamêntos c produtos háo espêciíicados aílGÍiomêntê
,al .ã1.4.00 - Constnrçáo de edificios
,(l.l 3-4.00 . Obrâs de teraplenagem
a5.,í94r2 .Comérclo atacadlrta de aparelhos elettônicos d€ uso pessoãle doméstlco
,17.53§{}0 - Comércio va.êiista êspêcializâdo dê êlêtrodomósücos ê equipamentos dê áudio ê vídro
,í7.89{€9 . Comércio verêiistâ dê oulro! prodútos não ospêcilicados antêrioÍmente
,€.30-2í12 -Íranspode rodoviárlo de carga, exeto produlos pêdgosos e mudarças, lntemunicipal,lntercíadual ê
intemacional
52.29{{9 . Outrâ! sriüdadêa auriliaÍls doa transpoítca tcíÍr3trcs não êspecmcsdas anteriormentc
64.62.0,00 . HoldlngE dê instituiçóo6 não.finânceirás
58.í0-2{l " Compra 6 vehdâ dê Imóvêls próprios
6E.í 0.2{3 - Lotêamênto dê iDóvêls própÍlos
71. t2.0{0 . soÍviço. dê êngênhariâ
77,39.0€9 -Aluguel de oulras máquinas ê equipamentos çomerciais e industaiais não especifcâdos ântêÍiotmêntê, 5êm
opêrador
85.99.64í - FormaÉo de cordutorês

GO E DESCR OA NATUREzA

206-2 - Sociedade Limitade

R ERNESTO WILO
NUMERO

2100

CEP

96.880{00 OISTRIÍO INDUSÍRlAL VERA CRUZ RS

ENDEREÇO

c P.COM.BR

.TÉLÊFONE

51 37153233

ÊNTE FEOEÂA'TMO lEFR)

ATIVA
DAIA OÀ SIUÀÇÁO CADASTRÀL

03.hí2005

MOIVO OE S

ESPECIAT ÉSPECIAL

DEMAIS

09/09/2019 Comprovãnte dê lnscíição ê de Situação Cadast al

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/09/20í9 às í,t:55:35 (data e horã de Brasília). Página: í/1
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PRocuRAÇÂo No 5ol20t9 - uc

OUTORGANTE: EIISEU KOPP & Cü4. LTDA.. pessoo iurídico de direito privodo.

inscrilo sob o CNPJ n" 93.315.190 /OOOI -17 , com sede no Ruo Ernesto Wild. N"
2l 00, Vero CruzlRS, CEP 9ó880-000, represenlodo nesle oto por suo Representonte

Legol, Sro. Morino Hoffmonn Adomy, brosileiro, portodoro do RG no 809ó588234 e
CPF no 023.3I4.9OO-71.

OUTORGADA: Sro. ERUNA LEAL nAÀALHO. inscriro no OAB/ÀÂA n. l5l90,
poÉodoro do RG sob o no 033óó3ó220079/SSp. inscrito no CpF sob o n.

043.029.633-95, com endereço iunto à Ruo Poró, n.900, boirro cenlro, no cidode

de lmperotriz/MA.

PODERES: O OUTORGANTE nomeio e constitui o OUTORGADA, poderes poro o fim

especiol de represenlor eslo empreso peronle o Prolocolo Gerol do comissôo

Permonenl,e de Licitoç6o do Preúeiluro Municipol de lmperotriz/rÂA, referente oo
Pregôo Prcsen ciol n" 081/2019, Processo Administrolivo n" O2.22.OO.OOI /ZOl9,
podendo prolicor os oros necessórios poro ossinor e prolocolor impugnoçôes e

pedidos de esclorecimentos, devendo o OUTORGADA prêsror contos de todos os

olos prolicodos com êste inslrumenlo porliculor de procuroçôo. o quol teró prozo de

volidode olé o doto de I2 de setembro de 2019.

Vero CruzlRS,09 de setembro de 2019.

I Eliseu KoPP & Cia' LTDA'
ttt.,. - CNPJ:93.315.190/0001-17

EUSEU Kópp &€tA. LrDA. *iHi:'i.H*,í*

cNpJ: g3.315.1g0loool-.17 e6880'000'v!'Írcru2'Rs

Morino Hoffmonn Adomy

RG: 809ó588234 | CPF: 023.314.900-74

Represenlonte Legol

luo lÍn .ro Wild,2l00l oirtÍilo Indutdql | 9óô80.000 I vero Cn,r I RS | + 55 51 37I8-7OOO I
vrww.lopp.com.br



TABELIONATO DE NOTAS DE VERA CRUZ

TRASLADO EsÍÂoo oo Rro GRÂr{oE Do suL
REPúBLEA FEDERATTVa oo aRAstL

''§#çoes W ,o.**.074--

;wN' 15.479 - Procuração que faz ELISEU KOPP & CIA. LTDA., na forrna
abaixo. SAIBAM os que este instmÍnento virem. que aos vinte (20) dias do
mês de dezembro, do ano de dois mil e dezoito (2018), neste Tabelionato,
desta cidade e comarca de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul,
compareceu como outorganle: ELISEU KOPP & CIÀ. LTDA.. inscrita no

CNPJ n" 93.315.190/0001-17, eom sede nâ rua Emeslo Wild n.2.100, baino
Distrito Indusaial, na cidade de Vera Cruz, RS, com seus atos constitutivos
arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. sob
n' 43201873066, 34u aheração e consolidação do contrato social prorocolâdâ
sob no 182428354 de 25.05.2018, rcgistrada sob n" 4757814 em 29.05.2dJ8;
neste ato, representada pelo Curador Provimrio, Mârco Atrtotrio Iser. inscri
no CPF sob n' 6'10.329.660-M, inscrito na OAB/RS sob n" 41..149, brasileiro,
advogado, casado, residente e domiciliado na rua Tiradentes n" 804, baino
Centro, Verâ Crua RS, conforme termo de compromisso de curador
govisório, expedido em 0l de julho de 2016, pelo Exceleníssimo Seúor Dr.
Assis Leandro Machado - MM Juiz de Direito Substituto, da Vara de Família e

Sucessões da Comarca de Santa Cruz do Sul, processo no 026/l.16.0000984-4,
o qual fica arqüvado nestas Notas sob no 202, folha 82, do Livro 15 de
Registro de Procurações, Autorizações Judiciais e Documentos de
Reprcsentação legal; o qual declara sob as penas da lei, ser o representante
legal para o ato. Identificadâ documentalmente por mim, Silvia Cristina
Carvalho, Substitutâ do Tabelião, ora recoúecendo a capacidade jurídica dos
mesmos, do que dou fé; e, pelo representante me foi dito que nomeia e

constilui como procuradores, para agitem em conjunto ou separadâmente: I)
LINO MUNARO, inscrito no CPF sob n" 021.725.189-72. porrâdor dâ
cafieira de identidade no 7.275.757-2, expedida pela SESP/PR em lDll.2,n}rc,
brasileiro, câsado, contadoÍ, Íesidente e domiciliado na rua Emesto Wild no

2200, Yera Cruz, RS; e, 2) CLAUDIO CEZAR GRIMALDI ADAMY,
inscrito no CPF sob n" 208.192.770-53, portador da caÍeira de identídade n"
8008512661, expedida peta SSP/RS, brasileiro, casado, diretor administrativo,
residente e domiciliado na ruâ Pêtrópolis n' 02, baino Pedreir4 na cidade de
Santa CÍuz do Sul, RS; para o fim especisl de: a) - admitir, demitir e

indenizar empregados; firmar, prorrogar, alterar e rcscindir contratos de

trabalho, assinar termos e demais documentos; fixar salários e gratificaçõesl
assinar carteiras de trabalho e previdência social e fazer as respectivas

anotações; pagar salários e receber qútação, substiruir a pessoa do sócio

administrador como preposto na Justiça do Trabalho, no Ministério do
Trabalho e Emprego e no Ministerio Público do Trabalho, podendo âssinar
carta de preposiÉo a terceiro colaborador empregado, liquidar quaisquer
questões tÍabalhistâs, firmar termo de ajustamento de conduta (TAC),
autuações e notificaçôes do MTE; assinar termos de demissão, formulários do

seguo desemprego, e outros documentos e guias necessários para a demissão
de funcioruários; representâr a ernpresa nas homologações de demissão de

frmcionários no shdicato competentei b) - constituir advogados e
substabelecer para casos judiciais, podendo conferir os poderes para representá-

la em qualquer juizo ou fora dele, que qualquer repaÍição pública ou privada"

instância ou Tribunal; inclusive na Justiça do Trabalho e no Conselho de
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Contribui nles: mover as ações que julgar conveniente e la nas que
forem movidas, usâr e outorgar os poderes para o foro em geml (art. 105 do
CPC), bem como os especiais de transigir, desistir, acordar, discordar,
reconvir, recorrer, dar e receber quitação, firmar compromissos, passar recibos,
produzir provas, receber citações, intimações e notificações judiciais e
extrajudiciais, firmar contratos de prestação de serviços; assinar contÍatos e
aditivos de qualquer natureza; Í€prcse rr a empresa outorgante em toda e
qualquer licitação no território nacional ou outorgar pod€rcs para que terceiro
colaborador rcpresente junto â órgãos e repaÍtições públicas federais,
estaduais, municipais, em autarqüas, sociedades de economia mista, empresâs
públicas, frrndações públicas, junto a paÍaestatais, organizações não
governamentais e emprcsas privadas, tomar as resoluções cabíveis que
porventua possam ser necessárias em tais negociações, assinar atas, assinar
contratos de câmbio, manífestar intenção de ofertar recursos de natureza
administrativa" arazoar esses recursos, contra arrazoaÍ; desistir expÍessaÍnente
de recursos apresentados, quando for o caso, dar lances, aprcsentar e assinar
pedidos de impugnação e editâis, outorgar os poderes parâ praticâr todos os
atos necessáÍios para garantir a participação da outorgante em todâs âs

modalidades de licitação, aceitando valores, cláusulas e condições, dar e

receber quitação, garantindo assim a paíicipação da outoÍgante em processos

de licitações, podendo substabelecer através de credenciamento e/ou
procurâçõ€s particulares, os poderes aqui conferidos; c) comprar e vender os
produtos atinentes ao seu rallo de negócio; combinar preços, prazos e demais
condições; assinaÍ contratos de nalurezâ civil ou empresarial, guias,

requerimentos, despachos de mercadorias e demais documentos necessfuios;

pagar e receber importâncias, dando e recebendo quitâçõest d) promover a

compra/venda de bens móveiVveÍculos da empresa, ajustar preço e condições

de negócio, receber e dar quitação, firmaÍ instrumentos; ÍepÍesentar perante

repartições públicas, delegacias especializadas, de políci4 de üánsito, junto ao

DNIT, PRF, DETRANs, CONTRAN, DENATRAN, DAER e DER, requerer e

apresentar documentos, solicitaÍ e retirar segunda via de certificados, assinar

requerimentos e transfeÉncias, declarações; pagar taxas, multas e outros

valores; assinar multas de trânsito e autos de inÊação de trânsito de veículos

de propriedade da empresa outorgante, em qualqueÍ teÍritório nacional; assinar

termos, declarações, formulários de identificação; solicitações; rcqueÍer defesa

e impugnaçâo de multas e infiações; retirar documentação de veículos em

nome da outorgante nas agências de correio responsáveisi podendo requerer

licenciamenlo e o que mais julgar necess:ário; assinar declarações de

fomecedor, receber imóveis em gârantia hipotecária; e) impoÍar e exportaÍ,

diretamente ou por meio de despachante aduaneiro, podendo oúoÍgaÍ todos os

poderes exigidos para efetivar processos administrativos de importação ou

expo(ação; representar junto as reparti@es públicas Federais, Estaduais e

Municipais, empresas de transporte rodovirário, estradas de ferro' Delegacias

da Receia Federal e os Consulados, com poderes pam fins de representação

profissional de despachante aduaneiro e ajudante de despachante aduaneiro,

prevista do Decreto Lei n" 2472 de 1988, artigo 5o, parágrafo lo ao 3o' nos

aúigos 808 ao 8i0 do DecÍeto no 6759 de 05.02.2009, com redação dada pelo
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TABELIONATO DE NOTAS DE VERA CRUZ
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REPúaLtcÀ FEoERAÍlva Do BRASIL

Decreto no 7213l20l0.Instrução Normativa SRF I , que re a

MP n" 507/10 e Legislação Correlata, os seguintês poderes enumerados: Art. I

- entende-se por atividades relacionadas com o despacho aduaneiro de bens ou

mercadorias, inclusive bagagens de viajante na importação ou na exportação,

transportados por qualquer vi4 aquelas que consistem basicamente em: I)
preparação, entrada e acompanhamenlo da tramilação de documentos que

teúam por objetivo o despacho aduaneiro, nos termos da Legislação

respectiva; II) assistência a verificação da mercadoria na confeÉncia

aduaneira; III) assistência a retirada de amostras pÍrra exames tecnicos e

periciaisl IV) recebimento de mercadorias para exames técnicos e periciais; V)

solicitação de vistoria aduaneira; VI) assistência de vistoria aduaneira; VII)
desistência de vistoria aduaneira; VIII) subscrição de documentos que sirva de

base ao despacho aduaneiro; IX) ciência e recebimento de intimação de

notificação de autos de infração de despachos, de decisões e dos atos demais e

termos processuais relacionados com o procedimento fiscal; X) subscrição de

termos de responsabilidade, observando o disposto no aÍigo 24; XI) pedir

restitüção de indébito e assinaturas de termos de responsabilidade em garantia

de créditos tributários nas modalidades de importa@o e exportação,

reembarque, reexpoÍtação, bagagem, trânsito e remoções, recorrer de decisões,

seguir recursos nas instâncias superiores, pedir isenção, redução e suspensão

de tribulos, dar aquisição, Í€quer€r e assinar termos de responsabilidade por

faltâ de fatura comercial, operar no SISCOMEX; representa-la perante todos

os órgãos do Ministério dos TrânspoÍes e órgãos a ele vinculados ou

jurisdicionados, tais como Companhias Docas e Autoridades Pomrárias, e

aindq perante os órgãos do Comando do Exército, da Mariúa e da

Aêroráutica, em especial perante a Empresa de Infraestrutura Aeroportuária-

INFRÁERO, Empresas de Navegagão Aérea e MarÍtima, podendo âssinar

termos de responsabilidade perante essas empresas, agências marítimas e

NVOCC de reintegra ou devolução de containers, sempre por conta e ordem da

outorgante; rêpresenta-la para assinar documentos de exportação, tais cômo

fatura comercial, romaneio de carga (packing list), Iista de peso, certificado de

origem (comum, Aladi. Mercosul e outros), FORM-A, fatua consular, notâ de

peso, licença de exportação e coúecimento de transpoíe (CRT), campo 2l;
representalâ perante o Ministério da Agricultur4 Pecuária e Abâstecimento

(MAPA), seus órgãos e agências; assinar os documentos exigidos pelo

SVA/WAGRO, inclusive Termos de Depositririo (FormuLírio III) e Termos

de Compromisso (Formulário IV); assinar os documentos exigidos pela

Unidade VIGIAGRO, tais como Termos de Depositrírio, Termos de

Compromisso e quaisquer outros documentos pertinentes às unidades

mencionadas; rcpresentala perânte o Ministério dos Transportes e

Departamento do Fundo de Mariúa Mercante (DMM), podendo exercer as

atividades relasionadas com a liberação de coúecimentos de embarque e

arrecadação do Adicional âo Frete paÍâ a Renovação da Marinha Mercârte

(AFRMM) podendo, inclusive, subscrcver termos de responsabilidade em

garantia do seu pagamento, porem, sem assumir responsabilidade solidáLria;

assinar requerimentos, pedidos de restituição de indébito, recolher o AFRMM

e penalidades; habilitar-se no sistema eletrônico de arrecadação do AFRMM
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arqul var os,
aulenticar livros, fazer provas, pedir desistência e devolução de documentos,
fazer inscrições, solicitar saldos, extratos, fotocópias, certidões, negativas e

licenças diversas, assinar livros, guias, termos, certificados, livros e papéis
fiscais, e formu}írios de quâlquer natureza; B) - reprcsentá-la junto aos órgãos
ü Fazenda Mmicipal, Estadual e Federal, bem como perante as suas

respectivas fisca.lizações, junto ao INSS, Receitâ Fedeml e Estadual, Juntâs
Comerciais, Serviços Notariais e de Registro, INCRA; Correios e Telégrafos,
Indústria e Comércio em geral e onde mais preciso for, tudo requerendo,
promovendo e assinando em defesa dos direitos e interesses da empresa

outorgante termos de confissão de dívida de natureza tribu!ária" fiscal ou
parafiscal, inclusão em programas de financiamentos tributrírios, firmar
contratos de cessão ou aqúsição de cÉditos tribuuários derivados de títulos da

dívida pública ou de outros; fazer e assinar a sua declaração do Imposto de

Rendq receber as respectivas notificações e assinar os certificados
correspnndentes; pagar os impostos, taxas e demais hibutos devidos, bem
como contribuições previdenciiirias; requerer e receber quaisqufl beneficios a

que venha a ter direito; defendê-la em processos fiscais e/ou âdministrativos;
receber e assinar Íoda a correspondência da ôutorgante, simples ou registrada-

com ou sem valores postais, encomend,rs, reembolsos; enÍim, usar dos mais

variados poderes em direito permitidos e indispenúveis ao fiel e caba.l

desempeúo do presente mandato, inclusive substab€lecer no todo ou em parte

com rÊserva de poderes. Os outorgâdos ficam obrigados a pr€star contas dos

atos praticados. A prÉsente procuração é válida até 31.12-2019, se antes não

for revogada- Feita sob minuta Assim disse o representa:rte e me pediu que

lhe lalrasse este instrumento, o qual, lhe sendo lido, achou conformer'aceitou,

ratificâ e âssinâ comigo, Silvia Cristina Carvalho, Substituta do Tabelião, que

o lavÍei, subscrevo e assino. Dou fé. Emolumentos: Proc R$68,!g
(0731.04.1600007.02654 = RS3,30); Processamento R$4,

(MERCANTE); promover reglstlos, Juntar

Dou fé.

Si a Cristina Carvalho - Substitula

(073r.01.1800001.32t60 = R$r,40). EM...TE
VERDADE. Vera Cruz, 20 de dezembro ae ÍtS.

e

STE

CERTIFICO que o âto está assinado pelo repres

por mim Substilutâ nâ forma supra mencionada.

entah

Ir+
tà da outorgânte, e

ladada em seguida.
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