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EXCELENTÍSSIMO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO CENTRO INTERNACIONAL DE 

ENERGIAS RENOVÁVEIS BIOGÁS-CIBIOGÁS-ER DE FOZ DO IGUAÇU/PR. 

 

 

 

 

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 045/2021 

PREGÃO N° 010/2021 

 

 

 

ENERMAC INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA1, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.197.381/0001-92, com sede 

em Cascavel no Paraná, sito Rua Estados Unidos, n° 548, Pacaembu, CEP 85.816-

390, devidamente representado2  por seu advogado, GUSTAVO ANTONIO 

OLIVIERA DE ALMEIDA, inscrito na OAB/PR n° 84.391, com escritório 

profissional em Londrina/PR, na Rua Alagoas n°. 792. Centro Executivo Wall 

Street. Sala 07 – Térreo., E-mail: contato@gustavoantonio.adv.br,  onde recebe 

notificações e intimações, vem por meio desta respeitosamente perante a 

presença de Vossa Excelência apresentar o presente: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

Visando proteger direito próprio líquido e certo, com fundamento no caput do 

art. 5º, da Constituição Federal da República, e nos artigos 282 e seguintes do 

Código de Processo Civil e de acordo com a Lei Federal n. º 10.520 de 17 de 

julho de 2002, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações contra 

indevida inabilitação da empresa ora recorrente bem como contra 

habilitação da empresa CHP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GERADORES S/A em virtude das matérias de fatos e direito expostas 

doravante. 

 

1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE EMBASAM O RECURSO. 

 

Atendendo às Condições Gerais constantes do Edital a Licitante Recorrente 

apresentou toda a documentação necessária à Habilitação referente ao LOTE 1 - Sistema de 

Geração de Energia Elétrica e Aproveitamento Térmico, inclusive tecendo declaração de 

conformidade com o termo de referência do objeto licitado, assumindo e declarando inclusive 

 
1 Contrato Social – Anexo – 01. 
2 Procuração – Anexo – 02. 
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responsabilidade por quaisquer inconsistências em sua proposta. 

Não obstante, por meio de despacho próprio, amparado por parecer técnico, a 

comissão de licitação optou por desclassificar a empresa ora recorrente, sob o fundamento de 

que, diante dos questionamentos apontados, supostamente não foram resolvidas nas diligências 

realizadas, mesmo, contudo apresentado declaração de que atende todos os requisitos do edital. 

Vale lembrar que em absoluto alinhamento com princípio da eficiência, não serão 

considerados motivos para inabilitação ou desclassificação, simples omissões ou irregularidades 

materiais da documentação ou proposta, desde que sejam irrelevantes, não prejudiquem o 

processamento da licitação, o entendimento da proposta, e não firam os direitos das demais 

licitantes. 

Não obstante, após a desclassificação da empresa ora recorrente, a equipe de 

licitação promoveu a convocação e habilitação da empresa CHP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE GERADORES S/A, sem, contudo, imprimir o mesmo rigor técnico observado na empresa 

recorrente, ferindo neste caso o princípio da isonomia. 

À rigor da análise da proposta da empresa CHP, ela também merece ser 

desclassifica, isso sob o mesmo fundamento utilizado de que a empresa ora recorrente sofreu 

quais sejam: “inadequações, informação divergente ou que gere contradições.”  

De início, cumpre destacar a existência de desrespeito ao prazo concedido de 2 

horas para envio da documentação de habilitação, nos termos do item 14.3 do edital. 

Observa-se, que em 29/09/2021, a pregoeira responsável, determinou que a 

documentação deveria ser entregue em até 2 horas, começando a valer a partir das 

15h:54m:22s, findo prazo às 17h:54m:22s. 

Todavia, verifica-se, que a proposta enviada pela empresa CHP, só veio ocorrer 

na data de 04/10/2021, isso porque de lá se extrai que assinatura fora datada em 04/10/2021 – 

observa-se: 

 
Nesse sentido, houve o descumprimento de tal requisito editalício. 

Ou fora quebrado o princípio da impessoalidade e legalidade, dando-lhe nova 

oportunidade de se elaborar nova proposta de forma a amoldar-se aos interesses do órgão 

mailto:contato@gustavoantonio.adv.br
mailto:contato@gustavoantonio.adv.br


 

 

ESCRITÓRIO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – OAB/PR – n° 12.199. 

GUSTAVO ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA  

 

GUSTAVO ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA – ADVOGADO OAB/PR N°. 84.391. 

Celular: (43) 9.8456-4404  telefone: (41) 4042-0123 - E-mail: contato@gustavoantonio.adv.br 
Endereço: Centro Executivo Wall Street. Rua Alagoas n°. 792. Sala 07 – Térreo. Londrina – PR 

requisitante, ocasião que não se permite. 

A base deste princípio está inserida nos artigos 3º e 81 da Lei nº 8.666/93, que 

com clareza incontestável, dispõem que a Administração não pode descumprir as normas do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada, seguida, ainda, pelos arts. 83, 88, 86 e 88 do 

citado diploma legal. 

Observa-se que quando da oportunidade da empresa desclassificada, fora 

apresentado de forma divergente, que promoveu a resposta de seus questionamentos em 

documento apartado, em forma de anexo mantendo a lisura do procedimento licitatório.   

Além disso, já em relação a questões técnicas, observa-se, que os há inúmeras 

inconsistências. 

Em razão do tempo exíguo para apresentação do recurso, fora possível 

apresentar apenas 17 (dezessete) inadequações ou informação divergente que gera contradições 

na proposta da CHP BRASIL, observe: 

 

1) Página 1 do Termo de Referência assim dispõe: “O sistema de controle de 

ignição e mistura deverá contemplar: inclusão e parametrização de sistema 

de ignição com mapa de carga; inclusão e parametrização de sistema lean 

burn.” 

 

Verifica-se, na proposta da empresa hora habilitada CHP Brasil, não consta 

informação completa sobre o sistema de controle de ignição e mistura, à exemplo do que é 

exigido em edital, tais como informações sobre “parametrização de sistema de ignição com mapa 

de carga, inclusão e parametrização do sistema Lean Burn,” tornando-a a proposta inadequada, 

sem o cumprimento total do requisito exigido no edital. 

 

2) Página 3 do Termo de Referência, assim dispõe: “A base abaixo do motor 

deverá possuir uma bandeja/ bacia de contenção para fluidos do GMG.” 

 

Verifica-se, que na proposta da CHP Brasil, não há informações e não é 

apresentado se a base abaixo do motor possui uma bandeja e bacia de contenção para fluídos 

do Grupo Moto Gerador, não deixando claro se tem ou não a presença da bandeja o que é algo 

de suma importância e que foi exigido no termo de referência, caracterizando inadequação. 

 

3) Página 3 do Termo de Referência, assim dispõe: “Os eixos do motor e do 

gerador deverão ser elasticamente acoplados para prevenir problemas 

resultantes de desalinhamento e de vibração. O acoplamento deverá ser 

fixado ao volante do motor e ser constituído de luva elástica e buchas de 

borracha sintética resistente a óleos e graxas” 

 

Tal requisito fora levado a questionamento pela equipe técnica para à empresa 

ora recorrente, que foi respondido satisfatoriamente atendendo todo o edital. 
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Observa-se, que na proposta da CHP Brasil, a equipe técnica obteve postura 

totalmente diferente, beneficiando-a, ferindo um dos princípios mais importantes da licitação que 

é a ISONOMIA, pois, não houve qualquer questionamento à ela a respeito.  

Nota-se, na proposta da CHP Brasil, consta que o acoplamento do motor com o 

gerador é feito por disco flexível, não especificando se o acoplamento é constituído de luva 

elástica e buchas de borracha sintética resistente a óleos e graxas conforme exigidos no termo 

de referência e conforme foi exigido pela equipe técnica à empresa ora recorrente. 

Neste caso, houve o favorecimento da empresa CHP e a quebra da isonomia na 

análise da proposta, pois sequer houve tal questionamento a atual empresa vencedora da 

licitação sobre  o assunto que foi levada a questionamento a empresa que foi desclassificada. 

 

4) Página 3 Termo de Referência, assim dispõe: “Módulo Controlador GMG 

(USCA): deve ter sistema de cogeração incluído, ter no mínimo 15 entradas 

digitais programáveis, capacidade de conexão de Grupo Motogeradores 

(GMG) em paralelo com a rede elétrica (paralelismo permanente), 

sincronizador e regulação da potência reativa integrados, saídas para a 

regulação da velocidade e da tensão, gerenciar o disjuntor do grupo gerador 

e o disjuntor de rede elétrica de distribuição para atendimentos das cargas 

da unidade consumidora, ter no mínimo 12 saídas digitais, ter portas de 

comunicação Ethernet TCP/IP e USB, gravação de eventos.” 

 

Observa-se, a ausência de informação da proposta comercial apresentada pela 

CHP Brasil, que deixa de informar qual é o número de entradas e saídas digitais programáveis, 

conforme exige no termo de referência, caracteriza mais uma inconsistência e inadequações em 

sua proposta. 

 

5) Páginas 6/7 do Termo de Referência, assim dispõe: “O painel de 

gerenciamento de barra deverá ter os disjuntores caixa aberta extraíveis com 

capacidade para 1600A, devendo possuir no mínimo os acessórios: bloco(s) 

de contato(s) 4NA+4NF livres, contador de manobras, acionamento manual 

e motorização 24vcc.” 

 

Na proposta da CHP Brasil não há informação se os 2 disjuntores ABB (ou 

similares da mesma qualidade) são caixa aberta extraíveis conforme é exigido no Termo de 

referência. 

Observe, que esse questionamento foi um dos motivos de desclassificação da 

empresa ora recorrente, verifica-se que tal informação também foi levada a exigência pela equipe 

técnica à empresa desclassificada, entretanto o mesmo assunto sequer foi levado a apreciação 

quando da oferta pela empresa CHP Brasil. 

Para complementar, observa-se que o texto do termo de referência é claro e 

estabelece que o disjuntor fornecido deve ser caixa aberta com possibilidade de extração.  
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A CHP Brasil não informa qual o modelo de disjuntor será utilizado no painel de 

gerenciamento de barra, sendo necessário: bloco(s) de contato(s) 4NA+4NF livres, contador de 

manobras, acionamento manual e motorização 24vcc.  

Observa-se, que apenas é informado que o disjuntor é motorizado sem informar 

a tensão de alimentação a qual é obrigatório 24 VCC, gerando mais uma vez inadequação na sua 

proposta que poderá gerar contradição no momento do fornecimento. 

 

6) Página 7 do Termo de Referência, assim dispõe: “Exige-se que seja instalado 

a quantidade necessária de compressor(es) para garantir pressão necessária 

no cavalete de gás, devem existir pelo menos 02 (dois) pontos de purga 

automática da tubulação para condensado.” 

 

Verifica-se, na proposta da CHP Brasil não apresenta se existem no mínimo dois 

pontos de purga conforme apresentado no Termo de Referência.   

Neste ponto, o texto do termo de referência é claro e estabelece que o sistema 

deve apresentar pelo menos dois pontos de purga automática, e não há essa informação na 

proposta apresentada pela empresa habilitada, gerando mais uma vez inadequação na sua 

proposta que poderá gerar contradição no momento do fornecimento. 

 

7) Página 7 do Termo de Referência, assim dispõe: “O gerador deve possuir 

cavalete/rack de gás conforme NBR 12313, esse deve ser composto por 

válvula de bloqueio manual, filtro de gás, reguladora de pressão, 

manômetros com registro, válvula de alívio de pressão, borbulhador e 

solenóide de corte de combustível.” 

 

A proposta comercial da CHP Brasil apresenta válvula reguladora de pressão de 

entrada de gás, solenoide de corte de gás, manômetro de pressão de gás, entretanto não 

específica local dos itens, e nem apresenta o que será fornecido, exemplo: cavalete/rack de gás 

conforme exigido pelo Termo de referência, gerando mais uma vez inadequação na sua proposta 

que poderá gerar contradição no momento do fornecimento. 

Observa-se, o texto do termo de referência é claro e estabelece que o gerador 

obrigatoriamente deve possuir cavalete/rack de gás com borbulhador, porém a informação 

apresentada pela concorrente é deficitária ou seja, não contempla tais informações exigidas. 

 

8) Página 8 do Termo de Referência, assim dispõe: “A entrega da energia 

térmica deve ser em forma de água quente com temperatura variando de 

60°C a 90°C, devendo o sistema possuir reservatório de água quente (Boiler 

vertical volume mínimo 3000 L) em inox com revestimento térmico, ser 

previsto tomadas de saída (água quente) e entrada (água fria) por flanges 

com registro, sensor de temperatura (4 a 20mA), nível de água e torneira 

boia para reposição de água com registro e bomba de recirculação.” 
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Na proposta da CHP Brasil não consta a faixa de temperatura da água quente 

no sistema de cogeração, e conforme apresentado no termo de referência, “A entrega de energia 

DEVE ser em forma de água COM temperatura variando de 60°C a 90°C.” apresentando, 

novamente, inadequação na sua proposta que poderá gerar contradição no momento do 

fornecimento. 

 

9) Página 10 do Termo de Referência, assim dispõe: “A contratada deverá 

compatibilizar seu projeto de tubulações, o sistema contará com 01 (um) 

ponto de análise que deve ser instalado após o sistema com torre de carvão 

ativado.” 

 

Verifica-se, que na proposta da CHP Brasil nada consta sobre ponto de análise 

de biogás após o sistema com torre de carvão ativado, à rigor da exigência editalícia, não é 

especificado a forma de acompanhamento e monitoramento da eficiência de adsorção química 

do carvão ativado, apresentando, novamente, inadequação na sua proposta que poderá gerar 

contradição no momento do fornecimento. 

 

10) Página 11 do Termo de Referência: “Na proposta de fornecimento deve ser 

descrito as características do desumidificador como temperaturas do 

equipamento (entrada e saída), capacidade de remoção de umidade, sensores 

considerados, princípio de funcionamento, potência elétrica, tensão de 

alimentação, número de drenos para coleta de condensado etc.” 

 

Na proposta da CHP Brasil, não constam quais os sensores considerados e o 

número de drenos para a coleta de condensados no sistema de remoção de umidade, estes são 

exigidos que devem estar descritos conforme termo de referência.  

Verifica-se, o texto do termo de referência é claro e estabelece que deve ser 

descrito na proposta todas as características conforme termo de referência apresentando, 

novamente, inadequação na sua proposta que poderá gerar contradição no momento do 

fornecimento. 

 

11) ANEXO II-A – Formulário de Informações Técnicas LOTE 1 Sistema de 

Geração de Energia: Componente 1 Grupo Motor gerador: “Apresenta sugestivo 

de abrigo para garantir isolamento acústico, ventilação adequada e espaço para 

manutenção?” 

 

Observa-se, que na proposta da CHP Brasil são apresentados os itens que 

compõem o sistema de atenuação, mas não apresenta um sugestivo de abrigo. 

Observa-se que o termo de referência elenca que “A contratada deve fornecer 

um sugestivo de abrigo com todos os dados necessários, baseando-se no anexo 3”, tal 
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requisito não fora observado pela empresa CHP Brasil, apresentando, novamente, inadequação 

na sua proposta que poderá gerar contradição no momento do fornecimento. 

 

12) Componente 4 Tubulação de Biogás: “Apresenta cavalete de gás 

conforme TR?”   

 

Na proposta da CHP Brasil em momento algum é mencionado a presença de 

cavalete de gás que é constituído por vários itens conforme o termo de referência.  

Verifica-se, que na proposta da CHP Brasil são apresentados itens isolados, 

porém não compõe o cavalete completo conforme termo de referência (ex. borbulhador 

– item enviado para questionamento antes da realização do pregão). 

 

13) Componente 7 Filtro de Carvão: “Prevê no mínimo 2(dois) pontos de 

amostragem na tubulação com registro pós filtro de carvão, sendo 1(um) com 

válvula redutora de pressão para analisador portátil?” 

 

Na proposta da CHP Brasil em momento algum é mencionado quantos pontos 

de amostragem na tubulação existem, apenas assinalam o “sim (X)” no Anexo II-A. 

apresentando, novamente, inadequação na sua proposta que poderá gerar contradição no 

momento do fornecimento. 

 

14) Verifica-se, ainda, que o termo de referência, fls. 20, exige que o 

prazo para entrega dos componentes “1 a 8” seja de 4 meses (120 dias).  

 

Porém, observa-se, na proposta comercial da CHP Brasil no item “3”, “prazo de 

entrega” prevê que as entregas dos equipamento é 180 dias, totalmente em desacordo com o 

exigido no edital/termo de referência, vide recorte da proposta da CHP: 

 

 
Além disso, no mesmo item é citado um cronograma aprovado por ambas as 

partes, este cronograma não aparece em nenhum momento na proposta técnica. 

Ou seja, no mesmo item da proposta, prazo de entrega, a proponente menciona 

a entrega dos serviços conforme Tabela 04 do termo de referência, trazendo assim a 

contradição ao prazo proposto.   

Observa-se, há contradição naquilo que foi proposto na tabela inserida, da 

mesma forma, verifica-se que a dita contradição, também foi motivo para inabilitação da 
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proposta da empresa ora recorrente o que não foi observado pela equipe da CI-biogásER, para 

validação da proposta do concorrente. 

 

15) Extrai-se do termo de referência o questionamento de quantas e quais as 

dimensões do componente 1 Grupo Motogerador. Porém em sua proposta a CHP 

Brasil, limita-se em informar o “Sim (x)” conforme dispõe figura a seguir: 

 

 
Não há qualquer informação naquele campo sobre quantas e quais as 

dimensões apresentando, novamente, inadequação na sua proposta que poderá gerar 

contradição as expectativas no momento do fornecimento. 

Vale lembrar, este também foi um motivo de desclassificação da empresa ora 

recorrente, inexistindo neste ponto a mínima isonomia na avaliação das propostas concorrentes. 

 

16) Referente ao edital item “14.8” REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA, 

a empresa CHP Brasil, no que diz respeito a regularidade com a Fazenda 

Estadual, foi verificado que a mesma se encontra vencida, observa-se: 

 

 
 

A fim de dar celeridade a análise fora verificado a possibilidade de se emitir uma 

nova, porém ela apresenta impedida de ser emitida pela existência de débitos, conforme 

depreende-se da imagem a seguir: 
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17) Referente ao item “14.10” QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a empresa CHP Brasil 

apresentou como responsável técnico o Eng. Leonardo Mauro Jurior cujo registro 

junto ao CREA possui habilitação em engenharia mecânica. 

 

Observa-se, que o edital exige no item 14.10.1. “Apresentar Atestado de 

Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando ter 

realizado, satisfatoriamente, o serviço de Instalação de Sistema de Geração de Energia Elétrica 

com Biogás, para cada um dos lotes em que a proponente participar.”  

Observa-se, segundo o que dispõe a resolução do CONFEA, n° 218/1973, em seu 

art. 8°, regulamenta que é privativo ao Engenheiro Eletricista o desempenho das atividades 

referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica. 

Nesse sentido, o Engenheiro mecânico apontado pelo licitante CHP Brasil, bem 

como o seu CAT, não atende e não comtempla a classificação de serviço de instalação de 

sistema de geração de Energia elétrica, conforme exigido no edital, tendo em vista que a 

habilitação acima citada, se refere à engenheiro mecânico não possuindo as atribuições para 

projetar e/ou instalar e/ou se responsabilizar tecnicamente por usinas de geração de 

energia elétrica.   

É de se considerar a existência de inconsistência na ART fornecida pelo 

engenheiro mecânico, que apresenta responsabilidade em kW, sendo que tal medida é conhecida 

para entrega de potência e energia elétrica  

Merece, portanto, toda cautela na avaliação de tal responsabilidade, pois trata-

se de usina de energia elétrica. 

Sugere-se, inclusive, que se permear tal dúvida que se faça um questionamento 

junto ao órgão competente (CREA/PR), sobre a possibilidade do engenheiro mecânico, poder 

realizar de serviço de instalação de sistema de geração de Energia elétrica. 
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Observa-se, que são inúmeras as questões que não foram levadas em conta pela 

equipe que avaliou o conteúdo técnico da empresa CHP Brasil, que se mantido caracteriza afronta 

os princípios basilares da licitação pública, quais sejam: Isonomia, Moralidade Administrativa, 

Legalidade, impessoalidade dentre outros pertinentes a matéria. 

   

2. DOS PEDIDOS. 

 

O que se espera desta comissão é que profira decisão de REVOGAR A 

DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ENERMAC ORA RECORRENTE, de modo a sanar 

eventuais pequenas falhas nas interpretações da sua proposta, para sanar eventuais equívocos 

materiais, OU com fundamento no princípio da ISONOMIA e LEGALIDADE, profira decisão 

para DESCLASSIFICAÇÃO da empresa CHP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GERADORES S/A, pelas razões ante exposta, em homenagem ao Direito e a Justiça! 

 

Nestes termos, 

 

Pede e espera deferimento.  

 

Londrina à Foz do Iguaçu, 07 de outubro de 2021. 

 

Por fim, renova-se, por derradeiro, nossas sinceras homenagens de praxe aos 

excelentíssimos membros da comissão de licitação. 

 

GUSTAVO ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Advogado - OAB/PR n°: 84.391 – 

 
GUSTAVO ANTONIO 
OLIVEIRA DE ALMEIDA

Assinado de forma digital por 
GUSTAVO ANTONIO OLIVEIRA DE 
ALMEIDA 
Dados: 2021.10.07 23:37:36 -03'00'
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ENERM' I, ST <;AO E AUTOMA<;AO ELETRICA LTDA 
Representado Pelo Socio Administrador 
RUY ROGES FARIA FERREIRA 
CPF: 267.682.378-70. 

PODERES: Par este instrumento de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus 
procuradores outorgados, conferindo-lhe os poderes das clausulas AD JUD/TIA et 
EXTRA, para o fora em geral, em quaisquer instanclas ou tribunais, podendo, dita 
procuradores, independentemente da ordem de norneacao, requerer a instauracao 
de procedimentos administrativos e de inqueritos policiais, impetrar mandados de 
sequranca, mandados de iniuncao, habeas data, habeas corpus, propor acoes penais 
privadas (queixa-crime), acoes civeis, acoes populares e acoes diretas de 
inconstitucionalidade, defendendo as interesses da outorgante, coma indiciado, 
denunciado, acusado, coma autor, reu, credor, devedor, embargante, embargado, 
opoente, assistente, litisconsorte, denunciado, recorrente, recorrido, alern dos 
poderes especiais para confessar, transigir, firmar acordos, desistir, receber e dar 
quitacao, firmar compromissos, recorrer, assinar termos e autos, renunciar ao direito 
sabre o qual se funda a acao, reconhecer a procedencia do pedido, requerer a 
suspensao e/ou extincao do processo, com ou sem resolucao do rnerito, juntar e 
retirar documentos, assinar requerimentos em quaisquer orqaos publicos, da 
adrninistracao direta e/ou indireta, em nfvel federal, estadual e/ou municipal, assinar 
notificacoes extrajudiciais e interpelacoes judiciais, praticar todos os atos 
extrajudiciais, administrativos e/ou judiciais, que forem indlspensaveis ao pleno 
desempenho e ao total cumprimento deste mandato, podendo, inclusive, 
substabelecer, com ou sem re__se~a4e iguais poderes . .: -0~ 

.: / Londn_ria, de novembro de 2020. ,,.,. , / 

PROCURACAO 
AD JUD/TIA et EXTRA 

OUTORGANTE: ENERMAC INSTALA<;AO E AUTOMA<;AO ELETRICA LTDA, 
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.197.381/0001-92, 
com sede em Londrina-PR na Rua Edvaldo Fereira de Lima, n° 470, Jd Tropical, CEP 
86.087-646, Londrina, Estado do Parana, neste ato representado pelo socio 
administrador Ruy Rages Faria Ferreira CPF: 267.682.378-70. 

OUTORGADO: GUSTAVO ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/PR n° 84.391, com escrit6rio profissional em Londrina/PR, na Rua 
Alagoas n°. 792. Centro Executivo Wall Street. Sala 07 - Terreo., E-mail: 
contato@qustavoantonio.adv.br, onde recebe notiflcacoes e intirnacoes, 
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JOHNNATAN KRAUSE RIBEIRO MORENO, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 14/08/1988, empresario, portador da cédula de 
identidade RG nº 5598012 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Pará e inscrito 
no CPF nº 990.349.562-53, residente e domiciliado na Rua Fortaleza, nº 1588 – Apto 1202 – 
Centro – CEP 85.810-051, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, JOÃO CARLOS 
CHRISTMANN ZANK, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido 
em 26/03/1983, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03066164322, 
expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Paraná e inscrito no CPF nº 039.709.969-
02, residente e domiciliado na Rua Jequié Jardim Santa Rosa, nº 355 – Ipê – CEP 85.869-120, 
na cidade de Foz de Iguaçu, Estado do Paraná, JOÃO FERNANDES DE REZENDE, brasileiro, 
solteiro, nascido em 05/01/1996, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 
12.777.004-2 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF nº 
049.257.159-76, residente e domiciliado na Rua Lajes, nº 789 – Apto 41 – Universitário – CEP 
85.819-420, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, PAULO CESAR BUENO DE 
MENDONÇA, brasileiro, solteiro, nascido em 20/10/1991, empresário, portador da cédula de 
identidade civil RG nº 10.592.788-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná 
e inscrito no CPF nº 072.340.689-88, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, nº 2611 – 
Apto 905 – Centro – CEP 85.810-140, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná e RUY 
ROGES FARIA FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 20/02/1979, empresário, portador da cédula de identidade RG. 27.684.287-X 
expedida pela Secretária de Segurança Pública de São Paulo e inscrito no CPF nº 
267.682.378-70, residente e domiciliado na Rua José Roque Salton, nº 1.096 – Terra Bonita – 
CEP 86.047-622, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, sócios componentes da sociedade 
empresaria limitada ENERMAC INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº 13.197.381/0001-92 com sede e foro na Rua Estados Unidos, nº 548 – 
Pacaembu, CEP 85.816-390, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com seu contrato 
social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41206969281 em 27/01/2011, 
resolvem por este instrumento alterar seu contrato social primitivo e demais alterações de 
acordo com às clausulas e condições seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: O capital social é elevado para R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil 
Reais) mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos 
Mil Reais), aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação dos sócios. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: Tendo em vista o aumento do capital, o capital social 
representado por 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) 
cada quota, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre 
os sócios: 
 

SÓCIOS           QUOTAS                         CAPITAL R$ 
JOHNNATAN KRAUSE RIBEIRO MORENO         133.332             R$  133.332,00 
PAULO CESAR BUENO DE MENDONÇA         133.332             R$  133.332,00 
RUY ROGES FARIA FERREIRA                   125.336             R$  125.336,00 
JOÃO CARLOS CHRISTMANN ZANK                4.000             R$      4.000,00 
JOÃO FERNANDES DE REZENDE                         4.000             R$      4.000,00 
TOTAL            400.000             R$  400.000,00 
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CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações ora ajustadas, consolida se o contrato social 
com a seguinte redação: 

 

ENERMAC INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA  
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

C.N.P.J. 13.197.381/0001-92 
NIRE 41206969281 

 

JOHNNATAN KRAUSE RIBEIRO MORENO, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 14/08/1988, empresario, portador da cédula de 
identidade RG nº 5598012 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Pará e inscrito 
no CPF nº 990.349.562-53, residente e domiciliado na Rua Fortaleza, nº 1588 – Apto 1202 – 
Centro – CEP 85.810-051, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, JOÃO CARLOS 
CHRISTMANN ZANK, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido 
em 26/03/1983, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03066164322, 
expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Paraná e inscrito no CPF nº 039.709.969-
02, residente e domiciliado na Rua Jequié Jardim Santa Rosa, nº 355 – Ipê – CEP 85.869-120, 
na cidade de Foz de Iguaçu, Estado do Paraná, JOÃO FERNANDES DE REZENDE, brasileiro, 
solteiro, nascido em 05/01/1996, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 
12.777.004-2 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF nº 
049.257.159-76, residente e domiciliado na Rua Lajes, nº 789 – Apto 41 – Universitário – CEP 
85.819-420, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, PAULO CESAR BUENO DE 
MENDONÇA, brasileiro, solteiro, nascido em 20/10/1991, empresário, portador da cédula de 
identidade civil RG nº 10.592.788-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná 
e inscrito no CPF nº 072.340.689-88, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, nº 2611 – 
Apto 905 – Centro – CEP 85.810-140, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná e RUY 
ROGES FARIA FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 20/02/1979, empresário, portador da cédula de identidade RG. 27.684.287-X 
expedida pela Secretária de Segurança Pública de São Paulo e inscrito no CPF nº 
267.682.378-70, residente e domiciliado na Rua José Roque Salton, nº 1.096 – Terra Bonita – 
CEP 86.047-622, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, sócios componentes da sociedade 
empresaria limitada ENERMAC INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº 13.197.381/0001-92 com sede e foro na Rua Estados Unidos, nº 548 – 
Pacaembu, CEP 85.816-390, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com seu contrato 
social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41206969281 em 27/01/2011, 
resolvem por este instrumento consolidar seu contrato social de acordo com às clausulas e 
condições seguintes: 

 
I – Denominação e sede 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de ENERMAC 
INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Rua Estados Unidos, nº 548 – 
Pacaembu, CEP 85.816-390, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, 
as disposições legais da Lei de Sociedade por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do 
parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). 
 

II – Objeto Social 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é Fabricação de geradores de energia solar e motores 
elétricos, geradores de corrente contínua e alternada, geradores biogás, Serviços de 
manutenção e reparação e assistência técnica de geradores, transformadores e motores 
elétricos, Instalação de maquinas e equipamentos industriais, Serviço de instalação e 
manutenção elétrica, Comercio varejista de material elétrico, peças e acessórios, Serviços de 
consultoria em engenharia elétrica, construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Fabricação de equipamentos 
para irrigação agrícola, Fabricação de maquinas e equipamentos para saneamento básico e 
ambiental, peças e acessórios, Serviços de promoção de vendas e Geração de energia 
elétrica. 
 
III – Capital Social e Distribuição 
 
CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) divididos 
em 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, 
integralizadas neste ato em moeda corrente nacional, assim subscritas: 
 
SÓCIOS           QUOTAS                         CAPITAL R$ 
JOHNNATAN KRAUSE RIBEIRO MORENO         133.332             R$  133.332,00 
PAULO CESAR BUENO DE MENDONÇA         133.332             R$  133.332,00 
RUY ROGES FARIA FERREIRA                   125.336             R$  125.336,00 
JOÃO CARLOS CHRISTMANN ZANK                4.000             R$      4.000,00 
JOÃO FERNANDES DE REZENDE                         4.000             R$      4.000,00 
TOTAL            400.000             R$  400.000,00 

 
CLÁUSULA QUINTA: As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, formalizando 
alteração contratual caso se realize a cessão. 

 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 
IV – Prazo de duração e início das atividades 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 21 de janeiro de 2011 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 
 
V – Administração 
 
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá aos sócios PAULO CESAR 
BUENO DE MENDONÇA e/ou RUY ROGES FARIA FERREIRA e/ou JOHNNATAN KRAUSE 
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RIBEIRO MORENO, com poderes e atribuições de administrar isoladamente, autorizado o uso 
do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social, assumir obrigações em favor dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
 
VI – Do Encerramento do Exercício Social 
 
CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, mesmo que de 
forma desproporcional as suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
 
VII – Remuneração  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
VIII – Retirada, Interdição ou Falecimento de Sócio 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a um dos sócios. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A maioria representativa de mais da metade do capital 

social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que 

estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião 

dos sócios quotistas convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por 

escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à 

reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor das quotas do sócio porventura excluído, consideradas pelo 

montante efetivamente realizado, serão pagas ao mesmo em dinheiro dentro de 90 (noventa) 

dias, com base na situação  patrimonial  da  sociedade  à  data  da  reunião, verificada em 

balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

referida reunião. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios remanescentes poderão optar pelo suprimento das 

quotas do excluído ou pela redução do capital social, conforme a deliberação da maioria na 

mesma reunião em que for decidida a exclusão.        

                                                                                              

IX – Declaração 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não 

estão impedidos 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios resolvem de comum acordo dispensar a elaboração 

de atas e assembléias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Declara para os efeitos de enquadramento como EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE nos termos Lei Complementar 123 de 14/12/2006. 

 

X – Foro Jurídico 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, 

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via. 

 
Cascavel-PR, 07 de Julho de 2021. 

 
 

JOÃO CARLOS CHRISTMANN ZANK 
 

 

JOÃO FERNANDES DE REZENDE 
 

 

JOHNNATAN KRAUSE RIBEIRO MORENO 
 
 

PAULO CESAR BUENO DE MENDONÇA 
 
 

RUY ROGES FARIA FERREIRA 
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