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RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATIVO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 – 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA 

 

Ref.: Concorrência Pública n. 011/2022 

 

QUARK ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 

12.496.490/0001-48, com sede na rua Gothard Kaesemodel, n. 732, bairro Anita Garibaldi, CEP n. 

89.203-400, na cidade de Joinville/SC, representada perante a B3 S.A. na concorrência pública 

epigrafada pela GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, vem diante Vossa 

Senhoria por intermédio de seu procurador infra-assinado apresentar IMPUGNAÇÃO À 
HABILITAÇÃO com fulcro no item n. 18.1 do edital c/c Art. 109 da Lei n. 8.666/1993 em face da r. 

decisão da comissão de licitação que declarou o Consórcio Smart Lux Barreiras como habilitado e 

vencedor da concorrência pública em apreço, o que faz nos seguintes termos: 

 

I – PRELIMINARMENTE 

1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO: 

Preliminarmente, cabe destacar que a decisão combatida neste recurso, publicada no dia 

24/11/2022, contém o seguinte teor, vejamos: 

“A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, 
devidamente autorizada pela Portaria N° 709/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados o Resultado do Julgamento do Envelope 03 da Concorrência Pública 
nº 011/2022, após análise dos documentos de habilitação da melhor classificada, 
esta Comissão declara HABILITADA E VENCEDORA da concorrência em 
epígrafe, o CONSÓRCIO SMART LUX BARREIRAS. André Avelino de Oliveira Neto. 
Presidente da Comissão, Barreiras/Ba. 23 de novembro de 2022.”1 

Após a publicação da decisão supramencionada, NÃO fora disponibilizada de forma 
oportuna os documentos específicos dos envelopes n. 01, 02 e 03 da vencedora do certame.  

 
1 Decisão disponível em: https://portaldatransparencia.barreiras.ba.gov.br/licitacoes/ 
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Desta feita, em homenagem ao princípio da publicidade, norteador dos atos administrativos 

(Art. 37 da CF/88), foi solicitado pela Recorrente em duas oportunidades a prorrogação do prazo 

recursal, visando que este seja iniciado somente após a disponibilização da documentação pleiteada. 

Não obstante, a documentação completa do consórcio habilitado foi disponibilizada somente 

em 28/11/2022, ato contínuo, fora publicado no sítio eletrônico do Município de Barreiras2, a 

prorrogação do prazo recursal pleiteado pela Recorrente, passando-se a findar em 05/12/12, vejamos: 

 

 

Portanto, a luz dos acontecimentos no caso em tela, a presente impugnação à habilitação é 
TEMPESTIVA. 

 

II – SÍNTESE DOS FATOS: 

Trata-se de edital de concessão n. 11/2022 qual versa sobre a concessão administrativa para 

prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Barreiras/BA, incluídas a modernização, 

eficientização, expansão, gestão, operação e manutenção do Sistema de Iluminação Pública 

Municipal. 

 
2Disponível em: https://portaldatransparencia.barreiras.ba.gov.br/mtransparente-
download/?mode=direct&tipo=1&fid=2318&file=om7amvkmvyaHR0cHM6Ly9wcmVmZWl0dXJhLmJhcnJlaXJhcy5tdH
JhbnNwYXJlbnRlLmNvbS5ici9hZG1pbi9kYXRhL0xJQ0lUQUNBTzMwMTEyMjIwMTAwNy5wZGY=231g24opzu – 
Acesso em 03/12/2022. 
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Após todo o trâmite da concorrência pública em apreço, fora declarado vencedor/habilitado o 

“Consórcio Smart Lux Barreiras” após análise da documentação apresentada. Todavia, a Recorrente 

não concorda com o exame dos documentos apresentados pelas empresas vencedoras da 

concorrência pública.  

Desta feita, realizando a análise dos documentos relativo às empresas do consórcio habilitado,  

foram evidenciadas inúmeras inconsistências que não correspondem com as exigências do edital do 

certame e com a legislação aplicável ao caso, incoerências que são capazes de fulminar a 
habilitação do consórcio vencedor. 

Por fim, vem a Recorrente apresentar seu descontentamento com a habilitação do Consórcio 

Smart Lux Barreiras, solicitando desde logo a adoção de efeito suspensivo do certame, nos moldes do 

item n. 18.4 do edital.  

 

III – DA IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA 
HABILITADA: 

1. DOS DOCUMENTOS DO ENVELOPE N. 01: 
a) DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DA PROPOSTA: 

O edital no item 12.1 indica que “[...] O ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

deverá ser iniciado com carta de apresentação, devidamente assinada, conforme modelo constante 

do ANEXO F do EDITAL [...]”. 

Ocorre que não é possível identificar se a assinatura da carta de apresentação da garantia da 

proposta (fl. 1271) é autêntica, vez que não há o reconhecimento de firma, nem sequer tal assinatura 

é atestada como legítima por funcionário público conforme assim determina o item n. 8.5.1 do edital 

c/c Art. 32 da Lei n. 8.666/19933. 

Igualmente o termo de encerramento também não está assinado com o devido 

reconhecimento de firma (fl. 1344). 

 
3 Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
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b) DA DILIGÊNCIA RELATIVA À APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – APRESENTAÇÃO 
DAS PROCURAÇÕES DAS EMPRESAS CONSORCIADAS DE FORMA TARDIA: 

Cabe salientar que a Comissão de Licitação constatou equívocos nas vigências das apólices 

de seguro garantia apresentadas pelas empresas participantes do certame, imprecisões quais foram 

sanadas pelos concorrentes ao prorrogarem a vigência da garantia proposta para período superior a 

01 (um) ano.   

Porém, há de se mencionar que não foi apresentado pelo Consórcio Smart Lux Barreiras as 

procurações das empresas participantes do consórcio (SMART LUX e TRADETEK) outorgando 

poderes para a empresa líder (SERRANA), conforme prevê o item n. 9.1.2 (ii) do edital do certame. 

Nesse interim, vide págs. 1270 a 1344, onde não estão dispostos os documentos em referência. 

As procurações supramencionadas só foram apresentadas no ato de diligência onde o 
Consórcio habilitado anexou a nova apólice do seguro garantia.  

Ora! O consórcio em questão não poderia sequer ter a oportunidade de corrigir a 
documentação relacionada ao seguro, uma vez que não anexou documento básico que o 
credenciava para a próxima fase do certame. 

A diligência em questão era somente para corrigir falha na obrigação de garantia contratada 

para tanto, e não para corrigir equívoco insanável relacionado a representação das outras 
empresas no consórcio, nesse sentido, como as procurações não foram apresentadas no tempo 

oportuno, a empresa líder (SERRANA) não detinha poderes para encaminhar a documentação 
do Envelope 01 relacionado aos outros participantes do consórcio (SMART LUX e TRADETEK) 
no momento oportuno, fulminando qualquer possibilidade do consórcio seguir na concorrência 

pública, devendo sua participação ser anulada em decorrência do presente vício. 

 

c) DOS DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE SEM QUALQUER FORMA DE 
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE: 

Conforme citado no tópico anterior, foram anexadas as procurações das empresas 

consorciadas de maneira tardia, o que per si, fulminam qualquer possibilidade de participação do 

consórcio habilitado no presente certame. 
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Não obstante, a procuração da empresa SMART LUX apresenta assinatura digital sem 
qualquer forma de verificação – Vide pág. 1378, indo ao encontro do item n. 8.15 que versa o 

seguinte, verbis: 

“[...] 8.15. Serão admitidas assinaturas eletrônicas, desde que atendidos os 
requisitos da ICP-Brasil e que no documento apresentado constem meios hábeis 
para a verificação de sua autenticidade, incluindo, mas não se limitando, a QR 
Codes e códigos para validação em links de sites expressamente indicados no 
documento em questão. [...]” (Destacou-se). 

De acordo com os requisitos mínimos para geração e verificação de assinaturas digitais na ICP-

BRASIL (DOC-ICP-15.01 Versão 1.0)4 no item n. 4.2.3.1 “toda assinatura digital ICP-Brasil DEVE ser 

passível de validação [...]”. Logo, não poderá ser aceito qualquer documento assinado 
digitalmente sem qualquer forma de conferência de autenticidade. 

Neste sentido, observa-se que o contrato de intermediação entre o Consórcio e a NOVINVEST 

CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. anexado no Envelope 01 também fora assinado 

digitalmente e, igualmente, não é passível de realizar sua autenticação – Vide pág. 1285, seja pela 

conferência do código hash ou por intermédio de QR code ou outra forma prevista pela ICP-Brasil. 

 

d) DOS DOCUMENTOS ASSINADOS SEM AUTENTICAÇÃO DO CARTÓRIO: 

Não obstante, no Envelope 01 “declarações dos critérios de desempate” sob fls. 1340 e 1341 

(Serrana e Smart Lux) estão sem o selo de autenticidade da assinatura.  

 

2. DOS DOCUMENTOS DO ENVELOPE N. 02: 
a) DAS INCONSISTÊNCIAS NA PROPOSTA COMERCIAL DO CONSÓRCIO HABILITADO: 

O Envelope 02 se refere a proposta comercial, nesse interim, o edital no item 8.2 (ii) estabelece 

a formatação desta proposta, qual seja: “DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE OU 

DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER. NOME, 

TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS.”   

 
4 Disponível em: https://www.gov.br/iti/pt-br/central-de-conteudo/doc-icp-15-01-v-1-0-
pdf#:~:text=4.2.2.4%20A%20assinatura%20de,que%20a%20assinatura%20se%20refere. 
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No entanto, a proposta apresentada não seguiu o modelo previsto no edital, e ainda não foram 
indicados os telefones/endereços eletrônicos dos representantes credenciados – Vide pág. 
1445 e 1446.  

Ainda, o documento em questão não contém assinatura autenticada em cartório, nem sequer 

foi constatada a autenticidade da assinatura por funcionário público conforme determina o item n. 8.5.1 

do edital c/c Art. 32 da Lei n. 8.666/1993. 

 

3. DOS DOCUMENTOS DO ENVELOPE N. 03:  

Inicialmente denota-se que a carta de apresentação dos documentos não contém assinatura 

autenticada em cartório, nem sequer foi constatada a autenticidade da assinatura por funcionário 

público conforme determina o item n. 8.5.1 do edital c/c Art. 32 da Lei n. 8.666/1993. 

Com relação aos documentos de habilitação não foram apresentadas a Certidão de Falência e 

Recuperação Judicial – item 12.3.2 (i), Certidão de Cadastro Fiscal Municipal e Estadual e respectivas 

Certidões Negativas de Débitos Tributários – item n. 12.3.3 (ii) da sede da empresa TRADETEK 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA., sendo que 

somente foi apresentada as referidas certidões da filial da empresa – Vide págs. 1509/1510 e 

1569/1570. 

Nesse sentido, o contrato social da empresa é claro que sua sede é em Curitiba/PR, vejamos: 
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Questiona-se igualmente a capacidade operacional do estabelecimento participante do 

consórcio, que se trata de uma filial da empresa sediada em Curitiba/PR, tendo em vista que no 

endereço constante no contrato social se trata de um coworking e, realizando simples pesquisas na 

internet outras empresas estão sediadas no mesmo endereço, vejamos: 

 

Por esses motivos, ressalta-se que o consórcio não apresentou de forma correta as certidões 

previstas nos itens 12.3.2 (i) e 12.3.3 (ii) de uma de suas consorciadas, em especial da empresa 

TRADETEK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA, 

devendo ser INABILITADO o consórcio em questão em decorrência da falta da apresentação da 

documentação necessária. 

Outro ponto é com relação ao atestado da capacidade técnica/financeira prevista no item n. 

12.3.4 do edital, em nenhum momento foi apresentado documento o qual comprove qualquer 

empreendimento realizado por qualquer participante do consórcio em certames anteriores. 

Deste modo as empresas consorciadas não observaram as disposições do edital. 

No caso são apresentados atestados de capacidade técnica de outra empresa que não 
detém vínculo com o consórcio formatado na habilitação.  
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Foi apresentada documentação de empresa terceira que supostamente pertence ao grupo da 

líder do Consórcio Smart Lux Barreiras, porém, de igual maneira, não fora respeitado o edital pois não 

há declaração ou provas que indiquem se estes empreendimentos realizados pela empresa estranha 

foram investidos com recursos próprios ou firmados mediante financiamento bancário – Vide item n. 

12.3.4.1, (iv), “c” do edital. 

 

IV – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

1. DA ASSINATURA ELETRÔNICA – NECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO – REGRAS 
LEGAIS ESTABELECIDAS PELA ICP-BRASIL: 

De tudo que fora demonstrado acima, denota-se o equívoco na documentação arrolada e a 

impossibilidade da habilitação do Consórcio Smart Lux Barreiras, vez que não cumpre com os 

requisitos do edital e da legislação.  

Com relação a validade das assinaturas eletrônica, ressalta-se que a Lei n. 14.063/2020 dispõe 

sobre as regras para uso destas nas interações entre pessoas e instituições privadas com os entes 

públicos e entre os próprios órgãos e entidades públicas. 

De acordo com o relatado acima, com relação a assinatura digital de alguns documentos, as 

disposições do edital não foram observadas neste ponto bem como a legislação específica, em 

especial a Lei n. 14.063/2020, a qual dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com 

entes públicos. Assim sendo, o Art. 3º informa os pressupostos da assinatura digital, vejamos: 

“Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - autenticação: o processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma 
pessoa natural ou jurídica; 
II - assinatura eletrônica: os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão 
logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são 
utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas 
apropriados para os atos previstos nesta Lei; 
III - certificado digital: atestado eletrônico que associa os dados de validação da 
assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica; 
IV - certificado digital ICP-Brasil: certificado digital emitido por uma Autoridade 
Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), na forma da legislação vigente” (Destacou-se). 

 
Conforme informado acima, o edital exige a certificação eletrônica nos moldes do ICP-Brasil. A 

infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras é regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2 de 

2001 que determina em seu art. 1º o seguinte, in verbis: 
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“Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para 
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma 
eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem 
certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras” 
(Destacou-se). 
 

Por conseguinte, levando em consideração os dispositivos legais acima mencionados, o ICP-

Brasil detém alguns requisitos intrínsecos para garantir a autenticidade e a validade jurídica do 

documento assinado digitalmente, só admitindo esta validade quando o arquivo/documento for 

associado a outros dados em formato eletrônico, tais como os instrumentos verificadores, o que não 

pode ser feito nas assinaturas dos documentos que foram demonstrados acima, vez que faltam 

justamente os objetos de verificação das assinaturas. 

Ainda na linha da legislação que trata sobre assinatura digital - Lei n. 14.063/2020, o Art. 5º 

caput trata sobre a aceitação e utilização de assinaturas eletrônicas pelos entes públicos, 

determinando que cada ente federativo estabelecerá o nível mínimo exigido para assinatura eletrônica 

de cada documento. Neste passo, tal disposição é regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020, onde 

o Art. 4º, inciso I, alínea b, vejamos, in verbis: 

“Art. 4º Os níveis mínimos para as assinaturas em interações eletrônicas com a 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional são: 

I - assinatura simples - admitida para as hipóteses cujo conteúdo da interação 
não envolva informações protegidas por grau de sigilo e não ofereça risco direto 
de dano a bens, serviços e interesses do ente público, incluídos: [...] 

b) a realização de autenticação ou solicitação de acesso a sítio eletrônico 
oficial que contenha informações de interesse particular, coletivo ou geral, 
mesmo que tais informações não sejam disponibilizadas publicamente; 
[...]” (Destacou-se). 

 
A observação, aqui que se faz, é que o edital trata sobre como a assinatura digital deveria ser 

feita, deixando bem claro que tal assinatura DEVE indicar os elementos para garantir sua 

autenticidade, levando em consideração todas as regras do ICP-Brasil, regra que não foi seguida pela 

empresa habilitada nos documentos apontados. 

2. DA NÃO JUNTADA DAS CERTIDÕES DA SEDE DA EMPRESA CONSORCIADA 
TRADETEK – DEMANDAS FALIMENTARES – COMPETENCIA DA COMARCA DA 
SEDE DA EMPRESA: 
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Com relação as certidões apresentadas pelas empresas consorciadas (documentos de 

habilitação), uma das consorciadas (TRADETEK) possui filial em Joinville/SC e apresentou certidões 

fiscais Municipais e Estaduais além da certidão de inexistência de processo falimentar do local desta 

filial (JOINVILLE - SANTA CATARINA), ocorre que a Lei 8.666/93, no Art. 31, inciso II, narra que a 

certidão negativa de falência ou concordata deve ser expedida pelo distribuidor da SEDE da pessoa 

jurídica, que no caso é CURITIBA - PARANÁ, in verbis:  

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
[...] 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
[...] 
 

Não obstante, a Lei de Recuperação Judicial e Falências – Lei n. 11.101/2005 determina o foro 

de competência absoluta do local do principal estabelecimento do devedor, no caso a SEDE da 

empresa, vide Art. 3º, in verbis: 

“Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a 
recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal 
estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil” 
(Destacou-se). 

Portanto, indubitavelmente deve ser indispensável a apresentação das certidões de processos 

falimentares da sede do estabelecimento, conforme assim determina a legislação, justamente por 

conta da questão envolvendo a competência territorial absoluta em caso de existência de processos 

desta espécie. 

Mesmo com os ditames da legislação e do próprio edital no item n. a empresa consorciada 

TRADETEK não apresentou as certidões previstas de sua SEDE, devendo por conta da insuficiência 

da documentação o Consórcio Smart Lux Barreiras ser INABILITADO do certame. 

Em última análise, deve ser levado em consideração, que o edital estabeleceu regras as quais 

deveriam ser seguidas por todos os participantes, e para que dessa forma não viessem frustrar o 

caráter competitivo das demais empresas. 

 

IV – DO RESUMO DAS ALEGAÇÕES: 

Resumidamente, estes são os pontos em desconformidade com o disposto no edital/legislação, 

vejamos: 
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• Carta de apresentação de garantia da proposta com assinatura não reconhecida do 

representante credenciado; 

• Procurações dos consorciados não apresentados no momento necessário, qual seja a 

apresentação dos documentos do envelope n. 01; 

• Procuração da Smart Lux assinada digitalmente não contém autenticação; 

• Contrato de intermediação assinado digitalmente não contém autenticação; 

• Consorciada Tradetek apresenta documentos da filial e não da sede da empresa, 

especialmente as certidões de processos falimentares e certidões fiscais municipais e 

estaduais; 

• Declaração ao atendimento as prerrogativas referentes aos critérios de desempata 

assinada sem o reconhecimento de firma; 

• Termos de encerramento e abertura sem reconhecimento de firma do representante 

credenciado; 

• Proposta comercial não segue o modelo previsto no edital e a assinatura não está 

reconhecida em cartório; 

• Carta de apresentação dos documentos de habilitação sem firma reconhecida; 

• Não foi apresentado nenhum documento relativo a qualquer participante do consórcio para 

comprovação da habilitação técnica, somente é anexado documento de empresa estranha 

ao consórcio; 

 

 

V – DOS PEDIDOS: 

Ante as razões expostas, requer: 

a) Que seja o presente recurso recebido e processado na forma da Lei n. 8.666/1993 e de 

acordo com o Edital de Concorrência Pública n. 011/2022, sendo concedido efeito 

suspensivo do certame, nos moldes do item n. 18.4 do edital; 

 

b) Que seja intimado o Consórcio Smart Lux Barreiras para, querendo, apresentar 

contrarrazões; 

 

c) Quanto ao mérito, diante das irregularidades apontadas, pleiteia-se que o Consórcio Smart 

Lux Barreiras seja declarado como INABILITADO pela Comissão Especial de Licitação, vez 
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que a documentação apresentada não atende os requisitos previstos no edital e na 

legislação; 

 
d) Sob pena de nulidade das intimações acerca do presente recurso devem todas as 

intimações serem encaminhadas para os seguintes endereços eletrônicos: 

daniel@olc.adv.br; gustavo@olc.adv.br e geral@olc.adv.br em nome do Dr. Daniel 

Tambosi, inscrito na OAB/SC sob o n. 48.848, com endereço profissional informado no 

rodapé do presente. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Joinville/SC, 05 de dezembro de 2022 

 

 

 

Daniel Tambosi 
OAB/SC 48.848 

 

Quark Engenharia LTDA. 
Hoylson Trevisol 

CNPJ/MF 12.496.490/0001-48 
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PROCURAÇÃO 
 
OUTORGANTE: QUARK ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n. 12.496.490/0001-48, com sede na rua Gothard Kaesemodel, n. 732, bairro Anita 

Garibaldi, CEP n. 89.203-400, na cidade de Joinville/SC, neste ato representada por seu sócio 

administrador HOYLSON TREVISOL, inscrito no CPF sob o n° 028.182.679-00, nomeia e constitui 

seus bastantes procuradores abaixo: 

 

OUTORGADOS: FERNÃO SÉRGIO DE OLIVEIRA, advogado devidamente inscrito na OAB/SC 

sob o n. 28.973, RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JÚNIOR, advogado devidamente 

inscrito na OAB/SC sob n. 17.801, DANIEL TAMBOSI, advogado devidamente inscrito na OAB/SC 

n. 48.848 e GUSTAVO SIMON, advogado devidamente inscrito na OAB/SC n. 58.657, todos com 

endereço profissional na Rua Otto Boehm n. 810, América, em Joinville/SC. 

 

PODERES: Nomeia e constitui seus bastantes procuradores, a quem concede os mais amplos e 

ilimitados poderes, inclusive os constantes na cláusula “ad judicia et extra” e os especiais, para 

onde com esta se apresentar e defender os interesses e direitos da Outorgante, judicial ou 

administrativamente, podendo propor, mover e contestar ações, acordar, transigir, desistir, de 

quaisquer ações, e requerer, assinar e praticar, enfim, em qualquer repartição pública, entidade 

autárquica e paraestatal, Juízo, Instância, e tudo o que julgar conveniente ou necessário ao bom e 

fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer essa procuração outorgada com ou 

sem reservas de poderes. Especialmente para apresentar recurso administrativo, relativo ao 
edital de concorrência pública nº 011/2022 – concessão administrativa para prestação dos 
serviços de iluminação pública no município de Barreiras/BA. 
 
 

Joinville/SC, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

_________________________________________ 
QUARK ENGENHARIA LTDA. 

Hoylson Trevisol 

HOYLSON 
TREVISOL:02818267
900

Assinado de forma digital por 
HOYLSON TREVISOL:02818267900 
Dados: 2022.12.05 14:57:30 -03'00'
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OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  

DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  

QUARK ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº. 12.496.490/0001-48 

 

HOYLSON TREVISOL, brasileiro, natural de São José do Cedro (SC), nascido em 

02/12/1980, separado, engenheiro registrado no CREA-SC sob nº 052048-9, portador do 

CPF nº. 028.182.679-00 e da Cédula de Identidade nº. 3.746.083-8, emitida pela SSP/SC, 

residente e domiciliado na Rua Antônio Bischof, nº 213, Bairro Vila Nova, CEP 89237-321, 

Município de Joinville, Santa Catarina. 

 

Único sócio titular da QUARK ENGENHARIA LTDA., com sede na cidade de Joinville, 

Estado de Santa Catarina, na Rua Gothard Kaesemodel, nº 732, Bairro Anita Garibaldi, CEP 

89203-400, com ato de constituição arquivado na JUCESC sob o NIRE nº 42206554448, 

inscrita no CNPJ sob nº 12.496.490/0001-48, pelo presente instrumento, resolve o titular 

alterar e consolidar o ato constitutivo nas seguintes cláusulas: 

 

1. CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL: 

 

1.1. Resolve o sócio consolidar o Contrato Social da sociedade, passando o Contrato Social 

e respectivas cláusulas a vigorar nos termos abaixo: 

 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL 

 

QUARK ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ 12.496.490/0001-48 

 

NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 

CLÁUSULA 1ª - A presente Sociedade Empresária Limitada Unipessoal gira sob o nome 

empresarial QUARK ENGENHARIA LTDA. e utilizará como título de estabelecimento a 

expressão “QUARK ENGENHARIA”. 

 

CLÁUSULA 2ª – A sociedade está sediada no município de Joinville/SC, na Rua Gothard 

Kaesemodel, nº 732, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89203-400. A sociedade poderá, mediante 

resolução da titular, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios, 

departamentos ou outras dependências em qualquer ponto do território nacional ou do 

exterior. 

 

Parágrafo único: A empresa possui sua filial no município de Conselheiro Lafaiete/MG, na 

Rua Senador Milton Campos, nº 235, Bairro Centro, CEP 36.400-034, inscrita no CNPJ sob 

nº 12.496.490/0002-29 e registrada sob o NIRE nº 3190241338-0, a qual exerce os mesmos 

objetivos sociais da matriz. 

 

CLÁUSULA 3ª – A empresa tem por objeto o ramo de: 
 
• Serviços técnicos de engenharia como: elaboração e gestão de projetos, supervisão e 

gerenciamento de contratos e execuções de obras, vistorias, perícias técnicas, avaliações, 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-1m1MuxxTIgA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29696445920-LUIZ TREVISOL|02818267900-HOYLSON TREVISOL
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arbitramentos, laudos, pareceres de engenharia, georreferenciamento de pontos de 

iluminação pública e redes de distribuição de energia; 

• Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 

• Manutenção e instalações elétricas e mecânicas de transformadores, geradores a 

óleo diesel ou gasolina, sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração, de telecomunicações residenciais, comerciais, públicas e industriais; 

• Serviços de cadastro e de inventário informatizado de pontos de iluminação pública e redes 

de distribuição de energia; 

• Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 

públicas, portos e aeroportos; 

• Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 

industrial e comercial; 

• Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 

• Serviços de suporte e consultoria em tecnologia da informação e teleatendimento; 

• Locação de automóveis sem condutor; 

• Comércio atacadista de pequeno porte especializado de materiais elétricos; 

• Desenvolvimento, fornecimento e terceirização de software customizáveis e não 

customizáveis;  

• Elaboração, execução e manutenção de projetos para instalações elétricas; 

• Elaboração, execução e manutenção de projetos para rede de telefonia e de 

telecomunicações; 

• Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente; 

• Eficiência energética para iluminação e sistemas elétricos; 

• Gestão e operação de iluminação pública de municípios; 

• Gestão de participação em estudos e implementação de Projetos de Parcerias Público 

Privadas para Iluminação Pública e sistemas solares de geração de energia. 

 
Parágrafo Primeiro: O comércio realizado é de pequeno porte, não havendo a movimentação 

de grandes cargas no local da empresa. 

 

Parágrafo Segundo: Os atos reservados a competência de profissões legalmente 
regulamentadas serão exclusivamente praticados pelos sócios que preencham tal condição 
ou mediante a contratação de terceiros, detentores de inscrição no respectivo órgão 
fiscalizador. 

 

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 15/09/2010 e o prazo de duração 

é por tempo indeterminado. 

 

DO CAPITAL SOCIAL 

 

CLÁUSULA 5ª – O capital social da sociedade é de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões 

de reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 22.000.000 

(vinte e duas milhões) de quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), integralmente 

subscritas e integralizadas, de titularidade do sócio da seguinte forma: 

 

SÓCIO QTDE COTAS VALOR TOTAL 

HOYLSON TREVISOL 22.000.000 R$ 22.000.000,00 

TOTAL 22.000.000 R$ 22.000.000,00 
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CLÁUSULA 6ª – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas, em 

havendo capital social a integralizar, responderá pela integralização do mesmo, nos termos 

do art. 1.052 do Código Civil. 

 

Parágrafo Primeiro – O sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

 

Parágrafo Segundo – As quotas da Sociedade são clausuladas de impenhorabilidade, 

ficando vedada a liquidação das mesmas por meio de requerimento de credores do sócio, 

sendo ainda nulas de pleno direito quaisquer transações que onerem as mesmas. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA 7ª – Fica desde já estabelecido e facultado à sociedade permitir que a 

administração possa ser exercida por administrador não-sócio, designado no Ato 

Constitutivo, Alteração do Ato Constitutivo ou em Ato separado, desde que expressamente 

autorizado pelo sócio. 

 

CLÁUSULA 8ª – A administração da sociedade será exercida pelo sócio-administrador 

HOYLSON TREVISOL, anteriormente qualificado, com poderes e atribuições de 

Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, com amplos e gerais poderes de 

administração dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao regular funcionamento 

da Sociedade, representando-a em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo 

contratar, transigir, contrair obrigações, enfim, podendo praticar e desempenhar todos os 

atos necessários para o cumprimento de suas atribuições, assinando isoladamente em tais 

situações, inclusive quanto ao disposto no Parágrafo Primeiro. 

 

Parágrafo Primeiro – Os poderes descritos no caput, e o exercício dos mesmos também 

se referem à gestão, gerência e administração do sócio administrador junto às sociedades 

controladas ou aquelas cuja presente sociedade participe no capital social, sociedades estas 

as quais o sócio administrador acima qualificado atue também na condição de 

administrador/diretor, incluindo-se atos de aquisição de bens imóveis, alienação dos bens 

imóveis de propriedade de ambas as sociedades, alienação de bens móveis, bem como a 

alienação de bens ligados às atividades das Sociedades, contratação com instituições, 

bancos e prestação de garantias que venham a alienar bens imóveis de titularidade das 

sociedades ou bens móveis ligados às suas atividades, permitindo-se o exercício de tais 

poderes em todas as sociedades, nesta e nas controladas/coligadas, nos limites das 

atribuições e poderes previstos nos Contratos Sociais pertinentes, podendo tais atos serem 

exercidos integral e isoladamente pelo sócio administrador acima referido. 

 

Parágrafo Segundo - O Administrador, isoladamente, fica investido dos mais amplos e 

gerais poderes de gestão administrativa, próprios do cargo, a fim de garantir o pleno 

funcionamento dos negócios sociais e a realização do objeto da sociedade, podendo para 

tanto, emitir cheques e todo e qualquer documento, contrato, pertinentes a atividade da 

Sociedade, inclusive no que se refere ao disposto no Parágrafo anterior. 

 

Parágrafo Terceiro - Ao Administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas 

funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da 

sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. 
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Parágrafo Quarto – Fica desde já estabelecido que o Administrador acima nomeado 

receberá a título de pró-labore importância que será objeto de deliberação e decisão pela 

sociedade e sócio, para fins de exercício dos poderes de administração da sociedade. 

 

Parágrafo Quinto – A remuneração prevista no parágrafo acima compreende todas e 

quaisquer prestações de serviços para a sociedade, decorrentes das atribuições do cargo 

de Administrador. 

 

Parágrafo Sexto – Em caso de falecimento, interdição ou incapacidade jurídica absoluta do 

Administrador acima, a administração da sociedade será exercida isoladamente pelo 

eventual Administrador não sócio LUIZ TREVISOL, brasileiro, nascido em 25/02/1955, 

casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 

296.964.459-20 e da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 01158307017, emitida pelo 

órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado na Rua Joaquim Girardi, n° 974, 

apto 01, Bairro Vila Nova, Município de Joinville, Santa Catarina, CEP 89237-110, o qual se 

investe dos poderes de administrador, atribuições e obrigações descritas na presente 

Cláusula e parágrafos, inclusive no Parágrafo Primeiro e Segundo, exercendo a 

administração da sociedade de forma isolada até que todos os sucessores do sócio falecido 

atinjam a maioridade civil, permitindo-se, inclusive, ao eventual administrador não-sócio 

supra que indique novo administrador em favor da sociedade como forma de substituí-lo até 

que se cumpra o disposto no parágrafo sétimo abaixo. 

 

Parágrafo Sétimo – Cumprido o requisito previsto no parágrafo acima (maioridade civil de 

todos os sucessores do sócio falecido) estes passarão a administrar conjuntamente a 

sociedade para fins de exercício dos poderes descritos no caput e Parágrafo Primeiro.    

 

Parágrafo Oitavo – O sócio Administrador, no desempenho de suas atividades, encontra-

se proibido de praticar atividades estranhas ao interesse social, tais como a concessão de 

fianças, avais, endossos, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados, não 

podendo assumir obrigações em razão de sua condição de sócio, seja em favor próprio ou 

ainda de terceiros. 

 

Parágrafo Nono – O sócio Administrador declara sob as penas da lei que não está impedido 

de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 

pública, ou a propriedade. 

 

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS – REUNIÕES DE QUOTISTAS 

 

CLÁUSULA 9ª – A Reunião Ordinária dos Quotistas poderá ser realizada dentro dos quatro 

primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as contas do 

Administrador, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a 

destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos 

administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da 
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Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses 

sociais o exigirem. 

 

Parágrafo Primeiro - Dependem da deliberação do Sócio as seguintes matérias: 

 

I. a aprovação das contas da administração; 

II. a designação dos administradores, quando feita em ato separado; 

III. a destituição dos administradores; 

IV. o modo de sua remuneração; 

V. a modificação do contrato social; 

VI. a incorporação, a fusão, a transformação e a dissolução da Sociedade, ou a cessão 

do estado de liquidação; 

VII. a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; 

VIII. o pedido de recuperação judicial e extrajudicial. 

 

Parágrafo Segundo - Não será realizada Reunião de Quotistas quando o Sócio decidir, por 

escrito, sobre a matéria que seria objeto da mesma. 

 

CLÁUSULA 10ª – A Reunião dos Quotistas será convocada pela administração, mediante 

aviso transmitido por carta registrada com aviso de recebimento ou telegrama com 

antecedência mínima de 8 (oito) dias, contendo local, data e hora de realização, bem como 

a Ordem do Dia. O referido aviso poderá ser dispensado, quando o Sócio Administrador 

comparecer ou se declarar, por escrito, ciente dos dados que lhes seriam informados por 

meio da convocação. 

 

Parágrafo Primeiro - O Sócio pode ser representado na reunião por advogado, mediante 

procuração com poderes específicos, independentemente de modificação do Contrato 

Social, que deverá ser arquivada na sede da Sociedade. 

 

Parágrafo Segundo - Dos trabalhos e deliberações tomadas na Reunião de Quotistas será 

lavrada, no Livro de Atas de Reuniões de Quotistas, ata assinada pelos membros da mesa 

e por sócios participantes da reunião, podendo, a critério do Sócio, ser arquivada no Registro 

Público de Empresas Mercantis cópia devidamente autenticada pelo administrador ou pela 

mesa. 

 

Parágrafo Terceiro - Os livros sociais poderão assumir a forma de folhas digitadas, a serem 

posteriormente encadernadas, hipótese em que cada livro terá 50 (cinquenta) folhas. 

 

RETIRADA, IMPEDIMENTO, SEPARAÇÃO/DIVÓRCIO OU  

FALECIMENTO DO SÓCIO 

 

CLÁUSULA 11ª – Em havendo impedimento ou falecimento do Sócio da sociedade, e 

inexistindo interesse dos herdeiros e sucessores adentrarem na sociedade, seus herdeiros 

e/ou sucessores serão reembolsados pela sua participação social, a qual será calculada com 

base no patrimônio líquido ajustado da sociedade, a ser apurado mediante balanço 

patrimonial contábil, cujos bens imóveis de titularidade da sociedade sejam valorados e 

reconhecidos a valor de mercado na época do evento, pela média de avaliações técnicas 

apresentadas por 03 (três) peritos habilitados. 
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Parágrafo Primeiro - O balanço referido no caput deverá estar concluído no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da ciência da sociedade da ocorrência do impedimento ou 

falecimento. 

 

Parágrafo Segundo - O valor das quotas apurado em balanço específico será pago em até 

30 (trinta) vezes, em parcelas iguais, mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente 

pelo IGPM-FGV ou outro índice oficial que o substitua, mais juros de 6% (seis por cento) ao 

ano, vencendo-se a primeira parcela no prazo de 60 (sessenta) dias da data de conclusão 

do balanço de determinação. 

 

Parágrafo Terceiro - No caso de não haver disponibilidade de caixa, o(s) herdeiro(s) e/ou 

sucessor(es) poderá(ão) deliberar o pagamento da liquidação das quotas mediante 

pagamento com bens que componham o patrimônio social da sociedade, sem prejuízo das 

obrigações constantes do Contrato Social. 

 

Parágrafo Quarto – O(s) herdeiro(s) e/ou sucessor(es) poderá(ão), se assim permitir a 

situação financeira da sociedade, estabelecer condição mais favorável que a prevista 

anteriormente, ao sócio interditado, insolvente, impedido ou falecido. 

 

CLÁUSULA 12ª - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, exclusão, interdição, falência, 

insolvência, impedimento do Sócio quotista, efetuando-se a apuração e liquidação de seus 

haveres, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado, nos termos do disposto na Cláusula 11ª. 

 

CLÁUSULA 13ª - A sociedade não se dissolverá pela morte ou incapacidade do Sócio 

quotista. No caso de morte, aos herdeiros e sucessores será admitida a condição de sócios. 

Em caso de não admissão dos herdeiros e sucessores do Sócio falecido, as quotas serão 

liquidadas, recebendo os haveres em conformidade com o disposto na Cláusula 11ª. 

 

CLÁUSULA 14ª – Nos casos de partilha de quotas decorrentes de separação judicial, 

divórcio ou dissolução de união estável do Sócio em que forem atribuídas quotas sociais a 

cônjuge separado/divorciado ou ex-convivente do Sócio, a este serão pagos os respectivos 

haveres sociais, segundo estabelecido na Cláusula 11ª. 

 

Parágrafo único – Em substituição aos respectivos haveres sociais, ao contrário do disposto 

no caput, a entrada do cônjuge separado/divorciado ou ex-convivente do Sócio será 

realizada mediante requerimento escrito por este, a ser encaminhado no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data do trânsito em julgado da sentença de separação/divórcio/dissolução 

de união estável, dependendo da decisão do Sócio para ser aprovada. 

 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 

CLÁUSULA 15ª – Ocorrerá dissolução da Sociedade quando houver insuficiência de capital, 

impossibilidade de execução do objeto social, e demais hipóteses previstas na Lei, ou por 

deliberação do Sócio. 

 



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 12/04/2022   Data dos Efeitos 12/04/2022
Arquivamento 20225968479 Protocolo 225968479 de 12/04/2022 NIRE 42206554448
Nome da empresa QUARK ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137034089323326
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2022Blasco Borges Barcellos -  Secretário-geral em exercício

12/04/2022

7/7 
 

Parágrafo único - Determinada a dissolução, cumpre à Administração providenciar 

imediatamente a investidura do liquidante que poderá ser um terceiro, devidamente 

escolhido pelo Sócio. Procedendo-se a liquidação da Sociedade, e uma vez saldado todo o 

passivo, o ativo restante será partilhado em favor do Sócio, proporcionalmente às suas 

participações do Capital Social. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA 16ª – A Sociedade não terá Conselho Fiscal, sendo, portanto, vedada a sua 

instalação, sem prévia alteração do presente Contrato Social. 

 

CLÁUSULA 17ª – Nos casos omissos neste contrato ou inexistindo disposição contrária, 

não serão aplicadas as disposições das Sociedades Simples, desta forma, a Sociedade se 

regerá pelos dispositivos referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei nº. 10.406 

de 10.01.2002, e, subsidiariamente, no que for aplicável, pela Lei nº. 6.404 de 15.12.1976, 

do conhecimento do Sócio, que a elas se sujeita como se de cada uma se fizesse aqui 

especial menção. 

 

CLÁUSULA 18ª – O Sócio, neste ato, elege o foro da cidade de Joinville (SC), para o 

exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, bem como 

para solução de quaisquer litígios que dele possam decorrer, renunciando a qualquer outro 

foro, por mais especial ou privilegiado que outro venha a ser. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, o sócio firma o presente instrumento em via única, 

para que produza todos os efeitos legais. 

 

Joinville (SC), 24 de março de 2022. 

 

 

___________________________________ 

HOYLSON TREVISOL 

Sócio Administrador  

 
 
 

___________________________________ 
LUIZ TREVISOL 

Anuente 
 

 

 



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 12/04/2022   Data dos Efeitos 12/04/2022
Arquivamento 20225968479 Protocolo 225968479 de 12/04/2022 NIRE 42206554448
Nome da empresa QUARK ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137034089323326
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2022Blasco Borges Barcellos -  Secretário-geral em exercício

12/04/2022

Cpf: 29696445920 - LUIZ TREVISOL - Assinado em 12/04/2022 s 08:56:08

Cpf: 02818267900 - HOYLSON TREVISOL - Assinado em 12/04/2022 s 08:55:10

 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

NIRE 42206554448
CNPJ 12.496.490/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2022
SOB N: 20225968479

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTOEVENTO
002 - ALTERACAOATO
225968479 - 12/04/2022PROTOCOLO
QUARK ENGENHARIA LTDANOME DA EMPRESA

225968479           

TERMO DE AUTENTICACAO

MATRIZ



���������������	 
�����������������������

������������������������������������������������ ���
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