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DIRETOR-PRESIDENTE - FUNDA^AO AGENDA DAS BACIAS 

HIDROGRAFiCAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - AGENDA DAS BADAS PCJ

EXMO SR. SERGIO RAZERA

REF.: COLETA DE PRECOS NS 003/2022- CONTRATAgAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

IMPLANTAgAO DA FERRAMENTA GISWATER NO SISTEMA DE ABASTEDMENTO DE AGUA DO 

MUNICIPIO DE CAPIVARI - SP

NEXUS GeoEngenharia e Comercio Ltda., empresa de direito 

privado, de inscrita no CNPJ sob nQ 69.278.729/0001-20 com sede a Estrada Doutor Altino 

Bondesan, 500, Centro Empresarial I - Sala 110, Distrito de Eugenio de Melo - Sao Jose dos 

Campos - SP, representada neste ato pelo seu titular responsavel legal o Sr. JOSE MARIA VILLAC 

PINHEIRO, RG 9.880.596-4 SSP/SP e CPF 059.042.038-02, e-mail: jmpinheiro@nexusbr.com, vem, 

com fundamento no § l^ do art. 41 da Lei 8.666/93, e da Resolu^ao 122/19 da ANA, apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO para impugnar o processo no ambito do referido certame e, para 

tanto, expoe e requer o que segue:

I. OBJETO:

A presente licitagao tipo coleta de pregos tern por objeto a

"CONTRATAgAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAgAO DA FERRAMENTA 

GISWATER NO SISTEMA DE ABASTEDMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE CAPIVARI - SP".

DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS:

A data designada para a entrega dos envelopes esta prevista para o dia 18 de 

maio de 2022 as 9:00 h, Sala de Licitagoes, situada a Rua Alfredo Guedes, n^ 1949, sala 803, 

Edificio Racz Center, municipio de Piracicaba, SP.

Agenda PG - PROTOCOLO GERAL

2022.00006.001828-49 
Data: 12/05/2022 Hora: 15:14
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III. DA LEGALIDADE, EFICACIA E TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE 

IMPUGNACAO:

A presente impugnagao e apresentada em acordo com o disposto nos 

artigos 419, 459, 489 da Lei 8.666/93 da Constitui?ao Federal, assim como o item 27.16 do edital:

27.16. Os recursos administrativos a presente selegao deverao ser opresentados de 

conformidade com o disposto na Resolugao ANA 122/19, durante o horario de 

expediente da Fundagao Agenda das Bacias PCI, (das 8h00 as 17h30) junto a 

Coordenagao Administrative.

Segundo o artigo 79, paragrafo 29, inciso V da Resolugao 122/19 da ANA, os 

pedidos de impugna^ao por interessado licitante e de ate 2 (dois) dias uteis anteriores a data de 

abertura dos envelopes, que sera no dia 18/05. Portanto esta impugna^ao podera ser efetuada 

ate a data de 16 de maio de 2022, senao vejamos:

Art. 79 A selegao de propostas sera realizada mediante as seguintes modalidades:

V-os pedidos de impugnagao ao ato convocatorio deverao ser protocolados na 

entidade delegataria ate 5(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitagao, por qualquer pessoa juridica ou fisica, e de ate 2(dois) dias 

uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, para o 

licitante, devendo ser julgados e respondidos a impugnagao em ate 3(tres) dias uteis 

antes da homologagao do processo de selegao, sem a promogao de efeito suspensivo, 

a criteria da comissao julgadora.
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IV. LEGISLACAO APLICAVEL

Os recursos que suportarao a execugao do objeto desta COLETA DE PRE^OS sao 

oriundos das administragoes publicas, atraves do pagamento das taxas de regula^ao e 

fiscalizagao dos servigos publicos de saneamento basico, recolhidos a FUNDA^AO AGENCIA 

DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI.

Portanto as licitagoes e compras da Fundagao estao sujeitas a Lei Federal

8.666/93, senao vejamos:

Lei Federal 8.666/93

Art 1° Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitagoes e contratos administrativos 

pertinentes a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagoes e locagdes no 

ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Paraarafo unico. Subordinam-se ao regime desta Lei, alem dos orgaos da

administracao direta. os fundos esoeciais. as autarauias. as fundacoes publicas, as 

publicas. as sociedades de economia mista e demais entidades controladasemoresas

direta ou indiretamente oeia Uniao. Estados. Distrito Federal e Municipios.

As licitagoes (coleta de pregos, pregoes, etc) para contratagao de servigos pela 

FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E 

JUNDIAI' tambem estao sujeitas a Resolugao ANA 122/19, conforme dispoe o edital no seu 

preambulo, que por sua vez esta sujeita aos termos da Lei 10.881/2004, senao vejamos:
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RESOLUCAO N9 122, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Documento n? 02500.087030/2019-25

Estabelece os orocedimentos para compras e contratacao de obras e services pelas

entidades deleaatarias das funcoes de Agendas de Aqua, nos termos do arts? da Lei

n^lO.881. de 9 de iunho de 2004.

DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1? Estabelecer os orocedimentos para compras e contratacdo de obras e servicos

com emoreao de recursos oublicos pelas entidades deleaatarias das funcoes de Agendas

de Aqua, nos termos do art. 92 da Lei n? 10.881. de 9 de iunho de 2004.

Sendo assim a lei 10.881 no seu artigo 92 dispoe que:

Art. 92 A ANA editara. no prazo mdximo de 90 (noventa) digs, contado da data de

publicacao da Medida Provisoria r\2 165. de 11 de fevereiro de 2004. norma propria

contendo os orocedimentos aue a entidade deleaataria adotara para a selecao e

recrutamento de pessoal. bem como para compras e contratacao de obras e servicos com

empreao de recursos oublicos.

Paraarafo unico. A norma de oue trata o caput deste artiao observara os prindoios

estabelecidos no art. 37 da Constituicao Federal.

E o que estabelece o artigo 37 da Constituicao Federal:
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Art. 37. A administracao oublica direta e indireta de aualauer dos Poderes da Uniao,

dos Estados. do Distrito Federal e dos Munidoios obedecera aos principios de I eg alidade.

imoessoalidade. moralidade. publicidade e eficiencia e. tambem, ao seauinte: (Redacao

dado oela Emenda Constitutional ng 19. de 1998):

XXI - ressalvados os casos esoecificados no leaislacao. os obras, servicos. compras e

alienacdes serao contratados mediante orocesso de licitacao publico due assequre

iaualdade de condicoes a todos os concorrentes. com clausulas que estabelecam

obriaacoes de pgaamento. mantidas as condicoes efetivas da proposta. nos termos daJeL

o aual somente oermitira as exigencies de aualificacao tecnica e economica indispensaveis

a aarantia do cumorimento das obriaacoes. (Reaulamento)

V. DA MARCA ESTABELECIDA NO EDITAL

Segundo o item 2 do presente edital de coleta de pregos o objeto da

contratagao e o seguinte:

2. OBJETO.

2.1. O objeto do presente ato convocatorio e a contratagao de empresa de 

engenharia para implantagao da ferramenta GISWATER no sistema de 

abastecimento de agua do Municipio de Capivari — SP, de acordo com o Termo 

de Referenda e Memorial Descritivo de Cdlculo constantes nos Anexos I e II do 

presente Ato Convocatorio
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No entanto a ferramenta GISWATER e uma marca registrada no INPI pela 

empresa CPS ENGENHARIA LTDA, como demonstrado no print abaixo, que pode ser consultado

enderego.pelointernetna

https://busca.inpi.gov.br/pePI/isp/marcas/Pesquisa num processo.isp.
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Assim, conforme o paragrafo 5^ do artigo 75 da lei federal 8.666/93, assim como 

o inciso I, do paragrafo 79 do artigo 15, e vedada a realizagao de licita^ao cujo objeto inclua bens 

e services de marcas e a infringencia implica a nulidade dos atos e contratos, senao vejamos:

Artigo 7

§ 52 E vedada a realizagao de licitagao cujo objeto inclua bens e servigos sem

similaridade ou de 1710ECQS, caracteristicas e especificagdes exclusivas, salvo

nos casos em quefor tecnicamente justificavel, ou ainda quando o fornecimento 

de tais materiais e servigos for feito sob o regime de administragao contratada, 

previsto e discriminado no ato convocatorio.

§ 62 A infringencia do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 

contratos realizados e a responsabilidade de quern Ihes tenha dado causa.

Artigo 15

§ 7o Nas compras deverao ser observadas, ainda:

I - a especificagao completa do bem a ser adquirido sem indicagao de marca;

Agravado ainda pelo fato de que existem softwares livres, gratuitos, que 

poderiam realizar os mesmos objetivos, tais como o qVJAT, QGIS-Epanet, GeoSon, HydroloGIS, 

QEPANET, QGISred, QWATER, WNT, etc.

Vejamos algumas decisoes do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo sobre

a questao:

306.989.17-9. SESSAO DE 29/03/2017. RELATOR CONSELHEIRO DIMAS EDUARDO

RAMALHO: "As impugnagoes que incidem sobre excesses nas especificagdes dos
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itens arroz tipo mix, mistura para prepare de boio, composto lacteo diversos 

sabores, composto lacteo iogurte, mini bolo e goiabada cremosa com cereais sao 

procedentes e bem demonstram que a Administragao, ao formulae as 

especificagoes destes produtos, ultrapassou os limites das qualidades minimas 

necessaries para bem identifica-los, incidindo em excesses que ameagam o carater 

competitivo do certame, notadamente por limitar a oferta a restritas alternatives 

disponiveis no mercado. Nunca e demais lembrar que a Lei n? 10.520/02, em seu 

artigo 3?, II, veda especificagoes do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessarias, limitem a competigao. Alem disso, a Lei 8.666/93, de aplicagao 

subsidiaria, em seu artigo 7*, § 59, proibe a realizagdo de licitagao cujo objeto 

inclua bens e servigos sem similaridade ou de marcas, caractensticas e 

especificagoes exclusivas, excepcionando os casos tecnicamente justifiedveis. 

Ainda, no espedfico caso de generos alimenticios, deve a Administragdo substituir 

a requisigao de quantitativos exatos de componentes nutricionais, como visto nas 

especificagoes impugnadas, pela definigao de intervalos de aceitabilidade, com ou 

sem a estipulagdo de presenga minima ou tolerancia maxima de nutrientes, com o 

objetivo permitir a oferta de produtos que, embora nao tenham a mesma exata 

composigao, possuem aceitavel equivalencia nutricional e atendem aos 

parametros considerados satisfatorios de qualidade alimentar. Portanto, as 

descrigdes dos itens impugnados deverao ser cuidadosamente revistas pela 

Municipalidade.

5425.989.17-5. SESSAO DE 26/04/2017. RELATOR CONSELHEIRO RENATO

MARTINS COSTA: "Observo que a Prefeitura nao apresentou motivagao de ordem 

tecnica para as especificagoes questionadas, optando, no limite, por excluir a 

exigencia de produto de marca exclusive. Incontroversa a impugnagao, cumpre 

aquela Municipalidade promover a revisao do instrumento convocatorio, a fim de 

suprimir a caracterizagao que remete a marca especifica, em cumprimento ao 

disposto no art. 15, § 79, inciso I, da Lei de Licitagdes, que proibe tal Umitagdo, 

assegurando, assim, a igualdade de oportunidades e a ampliagdo da disputa, com
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vista a selegao da oferta mais vantajosa para a Administragao (art. 3?, caput, da 

Lei de Licitagoes)".

6167.989.17-7. SESSAO DE 24/05/2017. RELATOR CONSELHEIRO DIMAS EDUARDO

RAMALHO:

Alem disso, a Lei 8.666/93, de aplicagao subsididria, em seu artigo 7*, § 5?, proibe 

a realizagao de licitagdo cujo objeto inclua bens e servigos sem similaridade ou de 

marcas, caracteristicas e especificagoes exclusivas, excepcionando os casos 

tecnicamente justificaveis. Ausentes justificativas tecnicas, cabe determinar a 

reformulagao das especificagoes dos tecidos questionados pela Autora, limitando- 

se a Administragao a descrever os produtos e material's com as qualidades 

minimas necessaries para bem identificd-los, de forma a facilitar sua busca no 

mercado, evitando minucias exclusivas, nao padronizadas ou que nao sejam 

comprovadamente essenciais a finalidade de sua utiHzagao."

Nao obstante a empresa CPS Engenharia ja notificou extrajudicialmente nossa 

empresa, onde solicita nossas notas fiscais para que possa comprovar quantas as 

vezes faturamos servigos de implantagao do software GISWATER® para que possa 

ser reembolsada do uso indevido da marca; claramente indicando, apesar de ser um 

software livre, a CPS Engenharia, deseja ser a unica no Brasil, com a permissao de 

implantagao desta ferramenta. Abaixo citagao de notificagao enviada pela CPS 

Engenharia, a qual podemos fornecer na Integra, caso solicitados.

- ENTREGUEM O HIST6RIC0 DE NOTAS FISCAIS RELACiONADAS A COMERCIALIZAQAO 
DE PRODUTOS OU SERVIQOS COM A MARCA GISWATER®, DE MODO A VERIFICARMOS 
A EXTENSA© DOS PREJUIZOS JA CAUSADOS PELO USO DESAUTORIZADO DE
GISWATER®.

Esperamos uma resposta no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, sendo o silencio 
interpretado como negative d presente proposta de solug:do amigavel do conflito, 
circunstancia em que nossa cliente estard liberada para buscar as vias judiciais 
ordindrias para resguardar os seus direitos.

Atenciosamente,

http://www.nexusbr.com
mailto:contato@nexusbr.com


NEXUS GeoEngenharia e Comercio Ltda.
Parque Tecnologico Sao Jose dos Campos
Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Centro Empresaria! I - Sala 110 
Distrito de Eugenio de Melo CEP 12247-016 - Sao Jose dos Campos - SP 
www.nexusbr.com - contato@nexusbr.com

17nexus

Nesta citagao alem de a propria CPS Engenharia tratar a marca GISWATER como de 

sua propriedade e exclusiva permissionaria, destaca a marca com o slmbolo ® de 

registro.

Portanto o edital deve ser reformado e adequado a

legislacao vigente, retirando do obieto e das demais exigencias

editalicias a referenda a marca GISWATER, permitindo a utilizacao

de softwares livres com as mesmas especificacoes.

VI. DA EXIGENCIA ENGENHEIROS CIVIL, SANITARISTA OU AMBIENTAL

Para a comprovagao da capacidade tecnica da equipe tecnica - item 14 do edital 

- e exigido que o profissional tenha formagao nas areas tecnicas civil, sanitarista ou ambiental, 

embora como e afirmado no objeto do Edital:

CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAQAO DA 

FERRAMENTA GISWATER

FERRAMENTA GISWATER e considerado um software, com codigo fonte 

disponibilizado no enderefo https://github.com/Giswater.

Para a implantagao de um software exige-se a competencia do Engenheiro de 

Software e nao do Engenheiro Sanitarista, Civil ou Ambiental.

Isto se traduz, no mfnimo, em equivoco da Fundagao na confecgao do edital, 

uma vez que a Resolugao 1.100 de 24 de maio de 2018 do CONFEA - CONSELHO FEDERAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, atribui tambem ao Engenheiro Eletricista atividades e 

competencias profissionais do engenheiro de software, como podemos observar do print 

abaixo:
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DIARIO OFICIAL DA UMAO
PubLicado em. 08/06/2018 1 Eciicao 1091 Secao. 1 i Pdgina: 239

Orgao: Enlidades de Fiscaiizacao do Exercicio das Profissoes Liberais/Conseiho Federal de Engenharia e Agronomia

RESOLUCAO N° 1.100, DE 24 DE MAIO DE 2018

Discrimina as atividades e competencias profissionais do 
engenheiro de software e insere o respective titulo na Tabela de 
Titulos Profissionais do Sistema Confea/Crea. para efeito de 
fiscaiizacao do exercicio professional.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA. no uso das atribuipoes que 
Ihe confere o art. 27. alinea T. da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

Considerando o art. 7° da Lei n° 5.194. de 1966. que se refere em termos genericos as atividades 
profissionais do engenheiro e do engenheiro agronomo:

Considerando o Parecer CNE/CES n° 136. de 8 de margo de 2012. e a Resolucao CNE/CES n° 5. 
de 16 de novembro de 2016. que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduacao 
na area da Computapao. abrangendo os cursos de bacharelado em Ciencia da Computapao. em Sistemas 
de Informapao. em Engenharia de Computapao. em Engenharia de Software e de licenciatura em 
Computapao;

Considerando a Tabela de Titulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, instituida pela 
Resolupao n° 473. de 26 de novembro de 2002;

Considerando o art. I- da Resolupao n° 1.073, de 19 de abril de 2016. que estabelece normas 
para a atribuipao de titulos. atividades. competencias e campos de atuagao profissionais no ambito das 
profissoes que, por forca de legislagao federal regulamentadora especifica, forem fiscalizadas pelo 
Sistema Confea/Crea:

Considerando a necessidade de discriminar as atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia e as da Agronomia para fins de fiscalizapao de seu exercicio profissionaL 
resolve:

Art. 1° Discriminar as atividades e competencias profissionais do engenheiro de software e 
inserir o respectivo titulo na Tabela de Titulos Profissionais do Sistema Confea/Crea. para efeito de 
fiscalizapao do exercicio profissionaL

Art. 2° Compete ao engenheiro de software as atribuipoes previstas no art T da Lei n° 5.194. de 
1966. combinadas com as atividades 1 a 18 do art. 5°. §1°. da Resolupao n° 1.073, de 19 de abril de 2016. 
referentes a requisites de software, sistemas e solupdes de software, evolupao de software, integrapao 
local e remota de sistemas de software.

Art. 3° As competencias do engenheiro de software sao concedidas por esta resolupao sem 
prejuizo dos direitos e prerrogativas conferidos ao engenheiro, ao engenheiro agronomo. ao gedlogo ou 
engenheiro geologo, ao geografo e ao meteorologista por meio de leis ou normativos especificos e aos 
demais profissionais da area da computapao.

Art. 4° As atividades e competencias profissionais serao concedidas em conformidade com a 
formacao academica do egresso. possibilitadas outras que sejam acrescidas na forma disposta em 
resolucao especifica.

Art. 5° O engenheiro de software integrara o grupo ou categoria Engenharia. modalidade
Eletricista

Paragrafo unico. 0 respectivo titulo professional sera inserido na Tabela de Titulos Profissionais 
do Sistema Confea/Crea conforme disposto no caput deste artigo e da seguinte forma:

I - titulo masculine: Engenheiro de Software:

http://www.nexusbr.com
mailto:contato@nexusbr.com


NEXUS GeoEngenharia e Comercio Ltda.
Parque Tecnologico Sao Jose dos Campos
Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Centro Empresarial I - Sala 110 
Distrito de Eugenio de Melo CEP 12247-016 - Sao Jose dos Campos - SP 
wwav.nexusbr.com - contato@nexusbr.com

II - titulo feminino: Engenheira de Software; e

III - titulo abreviado: Eng. Soft.

Art. 6' Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicacao.

JOEL KRUGER
Presidente do Conselho

Este conteudo nao substitw o publicado na versao cersificacla.

Portanto o edital deve ser reformado e adequado a legislacao

vigente, permitindo a apresentacao de profissional Engenheiro Eletricista para

a comprovacao da capacidade tecnica profissional e operacional.
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Assim, SENHOR DIRETOR PRESIDENTE e o presente para requerer que:

a) Acolha a presente impugnagao, uma vez que esta sendo apresentada de 

acordo com o disposto no art. 41, §22 da Lei n2 8.666/93;

b) Analise com cuidado e criterios baseados nos princfpios da legalidade e 

isonomia as argumentafoes expostas;

c) Acate as argumentagdes aqui expostas e suspenda a realiza?ao do certame 

ora designado, adequando-o a legislate vigente.

Termos em que pede,

E aguarda deferimento.

JOSE MARIA Di9ital|v si9ned by
VILLAC 

PINHEIRO:05 

904203802

JOSE MARIA VILLAC 

PINHEIRO:05904203
Sao Jose dos Campo, 9 de maio de 2022.

802
Date: 2022.05.11 
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Digitally signed by 

NEXUSNEXUS
GEOENGENHAR geoengenharia e 

IAE COMERCIO 

LTDA:69278729 20

. Jose Maria vmic Pinheiro 

CPF 059.042.038-02 
e-mail: impinheiro(a)nexusbr.comCOMERCIO

LTDA:692787290001 tel (11) 9 9491 1068 
NEXUS GeoEngenharia

Date: 2022.05.11 

20:49:29 -OB'OO'
000120

http://www.nexusbr.com
mailto:contato@nexusbr.com


GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 
SECRETARiA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

JUCESP
Junta Comeraai do 
Estadc tic Sac PauloCERTIDAO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA
TIPO JURlDICONOME EMPRESARIAL

SOCIEDADE LIMITADANEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
NUMERO DO ARQUIVAMENTO DATA DO ARQUIVAMENTOCNPJNIRE

465.280/16-0 03/11/201669.278.729/0001-2035211360642

DADOS DA CERTIDAO
COOIGO DE CONTROLEBORA DE EXPEDIQAODATA DE EXPEDIQAO

12826254217:24:3808/01/2020

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRONICA PODEM SER VERIFICADOS NO 
ENDEREQO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.br______________________________________________________________________

ESTA C0PIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 08/01/2020 PELA SECRETARiA GERAL DA JUCESP - GISELA SIMIEMA 
CESCHIN, CONFORME ART. 1° DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRAS - ICP 
BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C N°32 DE 11/09/2001 M- ART.2°.

ART 1°. FICA INSTITUlDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA - ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, 
INTEGRIDADE E VALIDADE JURlDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRONICA, DAS APLICAQOES DE SUPORTE E DAS APLICAQOES 
HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAQAO DE TRANSAQCES ELETRONICAS SEGURAS.

ULTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o n” 465.280/16-0 em 03/11/2016 da empresa NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA.. NIRE n° 35211360642. protocolado sob o n° 2118659167. Esta cdpia foi 
autenticada digitalmente e assmada em 08/01/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretana Geral Autenticagao: 128262542. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidao 
de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.JUCESP

http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.br
http://www.jucesponline.sp.gov.br


*
• • • • •» • • ••• •• • •4 • • • • • •• • • •• •••••• ^rrr—confer
#

• • 9 •• • •
♦ U9 99 9

Orienta
Assessors Conldbi

9 99999 9 9
9 9 9999 9 Clienles bem atentHdos nSo se acostumarfo com menos.9

9 99999 9

9 99999 9

INSTRUMENT© D&7- ALTERAQAO DO CONTRATO SOCIAL 
NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ 69.278.729/0001-20 
NIR^$§.2JJ,360.642

9 9

Jose Maria Villac Pinheiro, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrico, nascido em 15/08/1964, 
portador da Cedula de Identidade RG.: nB 9.880.596^ - SSP/SP e do CPF/MF ne 059.042.038-02, 
residente e domiciliado na Avenida Heitor Vila Lobos, n° 600, apartamento 123-A, Sao Jose dos 
Campos, Sao Paulo, CEP CEP 12243-260;

tSP
ASS.'MPI
"iULO

IT 2016
Maria Izabel Villac, brasilelra, divorciada, geografa, nascida em 24/06/1936, portadora da Cedula 
de Identidade RG. 1.580.442-2 SSP/SP. e do CPF/MF 255.354.168-60, residente e domiciiiada na 
Capital do Estado de Sao Paulo, a Rua Dr. Veiga Filho, 567, apto. 8, Higienbpolis, CEP 01229-001.

Atuais socios da firma Nexus Geoengenharia e Comercio Ltda., com sede na Rodovia Presidents 
Dutra, Km 137,8, sala 109, Distrito de Eugenio de Melo, CEP 12247-004, Municfpio de Sao Jose dos 
Campos, Estado de Sao Paulo, constitufda em 20 de Janeiro de 1993, conforme contrato de 
constituigao reglstrado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de Sao Paulo, sob o n9 
35.211.360.642 HIRE e posteriores alterapoes em sessao de 19/04/1994 sob o nfi 051.138/94-3, 
19/07/1996 sob o nfi 113.075/96-0, 22/09/1998 sob o n9 147.233/98-7, 26/10/1999 sob o n9 
189.812/99-0,10/02/2006 sob o ne 019.150/06-4 e ultima alteragao registrada em 07/06/2011 sob o 
ne 214.600/11-7, tern entre si justo e contratado em alterar o Contrato Social como segue:

1 - Alterar o enderego da sede da empresa para a Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, Centro 
Empresarial I, sala 110, Parque Tecnologico de S J C, Distrito de Eugenio de Melo, Sao Jos6 dos 
Campos, SP, CEP 12.247-016.

2 - Incluir no objeto social a prestagao de servigos especializados em educagao comportamental, 
eo Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; presencial e a distSncia.

‘1QLO

Em decorrencia dessas deliberagoes, resolvem alterar as Clausulas Primeira e Segunda, 
promovendo sua consolidagao, que passa daqui por diante, a vigorar, na sua Integra, de acordo com 
as seguintes clausulas e condigoes:

CONTRATO SOCIAL
NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 

CNPJ 69.278.729/0001-20 
NIRE 35.211.360.642

Clausula 1® - A sociedade girara sob a denominagao social de “Nexus Geoengenharia e Comercio 
Ltda.’, e sera regida pelas clausulas e condigoes a seguir avengadas, e de conformidade com os 
artigos 1.052 a 1.087 do Codigo Civil e, nas omissoes, pelas normas relatives a sociedade anonima.

Paragrafo Unlco - A sociedade tera sua sede e foro na Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, 
Centro Empresarial I, sala 110, Parque Tecnologico de S J C, Distrito de Eugenio de Melo, Sao Jose 
dos Campos, SP, CEP 12.247-016, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do 
territbrio nacionai ou do exterior, obedecendo as disposigoes legais vigentes, e por deliberagao de 
todos os socios.

Clausula 2B - A sociedade tern por objetivo o ramo de:
• Elaboragao de programas de computadores, inclusive de jogos eietronicos;
• Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computagao;
• Servigos de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza;
• Fomecimento de mao-de-obra, mesmo em carater temporario, inclusive de empregados ou 

trabalhadores, avulsos ou temporarios, contratados pelo prestador de servigo;
• Anblise e desenvolvimento de sistemas;
• Programagao;

¥ Ay
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• Assessoria e consultoria em informatica;
• Suporte tecnico em informatica, inclusive instalagao, configuragao e manutengao de 

programas de computagao e bancos de dados;
• Planejamento, confecgao, manutenjf.® e,5tyalizagao de paginas eletronicas;
• Comercio, distribuigao, representagob, imfiortagao, exportagao e reexportagao de produtos 

e servigos;
• Servigos de informatica;
• Cursos e treinamentos;
• Prestagao de servigos de consultoria, assessoria e execugao em Processamento de dados 

e congeneres;
• Prestagao de servigos de treinamento, consultoria e assessoria empresarial;
• Prestagao de servigos profissionais espedalizados de engenharia, compreendendo 

estudos, projetos, planejamentos, execugao, fiscalizagao, assessoria e consultoria tecnica;
• Prestagao de servigos especializados em educagao comportamental.
• Treinamento em desenvolvimento profissionai e gerencial; presencial e a distancia.

Paragrafo Unico - A sociedade podera dedicar-se ainda, a quaisquer outras transagoes 
reiacionadas aos objetivos acima descritos, bem como participar de outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, como s6cia, acionista ou quotista, vinculando-se a elas direta ou indiretamente.

Clausula 32 - O prazo de duragao da sociedade e indeterminado.

Clausula 4s - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, e 
de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais), dividido em 208.000 (duzentos e oito mil) quotas, no 
valor de R$ 1,00 (urn real) cada uma, assim distribufdo entre os sdcios:

• • •

ValoresSocios Quotas
R$ 207.999,00Jose Maria Villac Pinheiro 

Maria Izabel Villac
207.999

R$ 1,001
R$ 208.000,00Totals 208.000

§ 1e - As quotas sao indivisiveis em relagao a sociedade, salvo para efeitos de transferenda, 
quando se observara o disposto nos paragrafos do artigo 1.056 e seguintes do Codigo Civil.
§ 29 - A responsabilidade de cada sdcio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralizagao do capital social.

Clausula 5“ - A administragao da sociedade ficara a cargo do sdcio JOSE MARIA VILLAC 
PINHEIRO.

Clausula 6a - A administragao dos negdcios sociais cabera ao administrador, isoladamente, ou a 
procurador constituido para substituf-lo no exerclcio de suas fungoes, nos termos e de conformidade 
com o artigo 1061 e 1062 do Codigo Civil (e desde que investido de poderes especlficos para tanto), 
podendo o administrador praticar os atos conforme estabelecido nos seguintes itens:

I - representagao perante terceiros em geral, inclusive repartigoes publicas de qualquer natureza 
e entidades do sistema fmanceiro, bem como representagao em julzo e fora dele, ativa e 
passivamente;

II - admissao, demissao e punigao de empregados, liberagao e movimentagao de FGTS e outros 
previdenciarios, quitagoes e rescisoes trabalhistas, representagao perante entidades sindicais, 
previdenciarias e orgaos do Ministerio doTrabaiho;

III - praticar os atos ordinaries de administragao dos negdeios sociais, inclusive a compra, venda 
de bens moveis da sociedade, determinando os respectivos termos, pregos e condigoes;

IV - assinar quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigagao 
da sociedade, inclusive escrituras, tltulos de dlvidas, cambiais, cheques, ordens de pagamento e 
outros, a excegao dos atos especificados na clausula oitava.
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Clausula 7a - As procurapSes outorgadas pela sociedade serao sempre assinadas pelo 
administrador isoladamente e, alem de mencionarem expressamente os poderes conferidos, 
deverao - com excepao daquelas para fins judiciais - canter um penodo de validade limitado.

Clausula 8B - A alienapao ou onerapao de*6en£!m6veis e o arrendamento total ou parcial das 
instalapoes da sociedade a terceiros, dependerao de aprovapao dos quotistas que representem a 
maioria absoluta das quotas de capital.

Clausula 95 - Sao expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relapao a sociedade, os 
atos de qualquer dos sodos, administradores, procuradores ou fundonarios que a envolvam em 
obrigapoes relativas a negodos ou operapoes estranhos ao objeto social, tais como fianpas, avais, 
endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Clausula 105 - Ao administrador sera atribuido pro-labore mensal pelos servipos efetivamente 
prestados a sociedade, que tera direito a uma retirada mensal equivalente ao teto maximo da tabela 
de contribuipao dos segurados ao INSS, atualizado sempre que a tabela sofrer correpoes.

Clausula 11s - O exercicio social tera infcio em 1° de Janeiro e terminara em 31 de dezembro. Ao 
final de cada exercicio, levantar-se-a, imediatamente, o balanpo geral da sociedade, procedendo a 
elaborapao do inventario, do balanpo patrimonial e do balanpo de resultado economico, apurando-se 
os resultados, que serao desde logo atribuidos ou suportados pelos socios na proporpao de suas 
quotas de capital, apos a dedupao dos encargos eventualmente incidentes, na forma da legislapao 
fiscal aplicavel.

Par^grafo Onlco - A sociedade podera levantar balanpos mensais, trimestrais ou semestrais e 
distribuiros lucres neles apurados.

Clausula 12! - A qualquer dos socios, sempre que assim o desejar e requerer por escrito, sera 
facultado o exame de todos os livros, documentos, escriturapao, correspondencia e do estado do 
caixa da sociedade.

Clausula 13B - Nos termos do artigo 1.078 do Codigo Civil, nos quatro meses seguintes ao termino 
do exercicio social, a sociedade deliberara, em reuniao, sobre as contas da administrapao, o 
balanpo patrimonial e o resultado economico, designapao de administradores, quando for o caso, e 
tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia, sendo lavrada a competente ata, 
devidamente assinada pelos sdcios e levada para registro junto ao orgao competente.

Clausula 14" - Aos socios e ressalvado o direito de prefer§ncia na aquisipao de quotas do capital.

§ 12 - O socio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas quotas, devera 
expressamente notificar os demais de sua intenpao, com anteced§ncia minima de 60 (sessenta) 
dias), especificando quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual 
interessado se for terceiro.
§ 29 - Em prazo subsequente de 30 (trinta) dias da efetivapao da notificapao, os socios deverao 
expressamente manifestar se desejam exercer seus direitos de preferencia e/ou se possuem 
alguma oposipao ao Ingresso do eventual interessado na sociedade.
§ 3s - 0 silencio ou desistencia de um ou alguns socios de exercerem seu direito de preferencia, 
confere aos demais o direito de preferencia sobre as sobras de quotas ofertadas, preferencia essa 
que se exercera sobre as mesmas ou em havendo mais de um interessado na proporpao em que 
titularem o capital social.
§ 4s - Incorrendo o exercicio do direito de preferencia por parte de todos os sdcios remanescentes 
sobre as quotas ofertadas, e nao havendo justa oposipao ao ingresso do eventual interessado na 
sociedade, o socio ofertante podera alienar as quotas ao terceiro interessado, nas mesmas 
condipoes da oferta feita.
§ 5B - Ocorrido o direito de preferencia, far-se-a cessao das quotas, assinando-se a competente 
alterapao do contrato social com o pagamento do valor.

Cldusula 15" - As quotas nao poderao ser objeto de penhor ou caupao.
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- Considerar-se-a <Jissoivida*a sociedade, alem das hipoteses expressamenteClausula 163
previstas em lei, a impossibilidade da realizapao dos objetivos sociais.

Paragrafo IJnico - O administrador escolhe^a o Hcuidante da sociedade, que iniciara o processo de 
liquidapao, levantando e quantificando o valor 'cfo ativo e passive da sociedade, observando as
disposigoes legais aplicaveis.

Clausula 17a - A morte, incapacidade, insolvencia, exclusao, dissidencia ou retirada de qualquer 
socio nao implicarao em dissolupao da sociedade, se os socios remanescentes, no prazo de 30 
(trinta) dias de sua expressa ciencia dos fatos, deliberarem a continuidade.

§ 1s - Adotada a resolugao de continuar a sociedade, sera levantado um balango geral 
correspondente a data do evento excludente, apurando-se o valor do capital e das quotas 
pagas ao socio retirante ou herdeiro legal do falecido, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, devidamente corrigidas pelo mesmo Indies aplicavel aos ativos sociais, vencendo-se a 
primeira a 30 (trinta) dias da assinatura da competente alterapao contratual e as demais em igual 
data dos meses subsequentes.
§ 2° - O capital social sofrerS a correspondente redupao, salvo se os socios remanescentes supnrem 
o valor dos pagamentos em dinheiro.
§ 3s - Nao ocorrendo a continuidade, a sociedade estara dissolvida, processando-se os tramites de 
sua liquidapao, de acordo com o disposto no paragrafo unico, da clausula 16.
§ 42 - Em caso de exclusao de socio por qualquer das hipoteses previstas em lei, conforme a 
deliberagao da maioria absoluta do capital social, nao consideradas as quotas do socio excluldo, 
proceder-se-a conforme previsto nos paragrafos retro e de acordo com o disposto nos artigos 1028 
a 1032 do Codigo Civil.

Clausula 18a - Salvo as hipoteses em que a lei exige quorum especial, as deliberapoes sociais 
serao adotadas por maioria absoluta de votes, valendo cada quota um voto, bastando tantas 
assinaturas quantas sejam necessSrias para materializar essa maioria e permitir o registro.

Paragrafo Unico - Ao socio dissidents de deliberagao social, cabe o prazo subsequente de 30 
(trinta) dias do registro da alterapao, a manifestapao de seu dissenso, com o exerclcio de seu direito 
de retirada e procedendo-se como previsto na clausula 17s e seus paragrafos.

Clausula 19a - Os socios declaram, sob as penas da lei, de que nao estao impedidos, por lei 
especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeitos da condenapao, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de preyaricapao, peita ou 
subomo, concussao, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrencia, contra as relapoes de consumo, a f6 publica ou a 
propriedade, que os impepam de exercerem ab'vidades a que se propoem.

Clausula 20s - Pica eleito o foro da Comarca de Sao Paulo para qualquer apao fundada neste 
contrato, renunciando-se qualquer outro por mais especial que seja.

E, por assim estarem justos e contratados, aceitando e mutuamente outorgando este instrumento 
em todas as clausulas e condipdes, assinam-no em 3 (tres) vias de igual teor, com as duas 
testemunhas abaixo qualificadas, autorizados todos os usos e registros necessarios.

^--Sao Paulo, 18 de julho de 2016

a serem

Maria Izabel Villac 0
RG 1.580.442-2 SSP/SPulose Maria Villac Pinheiro 
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DECLARAQAO DE SERVIQO DE AUTENTICAgAO DIGITAL

O Bel. VSIber Azev6do de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obtos e Privativo de Casamentos, Interdigbes e Tulelas com atribuipao de autenticar e reconhecer (irmas 
da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de AulenlicagSo Digital' ou na reterida sequ6ncia. toi autenticados de acordo com as 
Legislapoes e normas vigentes3

DECLARO ainda que. para garantir transparencia e seguranpa juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do Estado da Paraiba. a Corregedoria Geral de Justipa editou 
o Provimento CGJPB N" 003/2014. determinando a inserpao de um cddigo em todos os atos notoriais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalizapao Extrajudicial cont6m um cddigo unico (por 
exemplo: Selo Digital: ABC1234S-X1X2) e dessa forma, cada autenticapao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessbrio atraves do site do Tribunal 
de Justipa do Estado da Paraiba. enderepo http:'/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaf

A autenticapao digital do documento taz prova de que, na data e bora em que ela foi realizada. a empresa NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas 
caracteristicas que toram reproduzidas na cdpia autenticada. sendo da empresa NEXUS GEOENGENHARIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartbrio.

Esta DECLARAQAO foi emitida em 29/01/2020 15:03:42 (bora local) atravds do sistema de autenticapao digital do Cartbrio Azevbdo Bastos. de acordo com o Art. 1°, 10c e seus §§ 1" e 2" da MP 
2200/2001, como tambbm, o documento eletrbnico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartbrio Azevbdo Bastos. podera ser solicitado diretamente a empresa NEXUS GEOENGENHARIA 
E COMERCIO LTDA ou ao Cartbrio pelo enderepo de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

l.br

Codigo de Consults desta Declarapao: 1446541

A consults desta Declarapao estara disponivel em nosso site ate 28/01/2021 08:46:02 (hora local).

’Cbdlgo de Autenticapao Digital: 118212801200842230785-1
2Legislap6es Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n« 10.406/2002. Medida Provisbria n» 2200/2001. Lei Federal n' 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n‘ 10.132/2013 e 
Provimento CGJ N" 003'2014.
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