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uonÁnro, rr'ooH

Av BARÁO DO RIo BRANcg s/N - 2!. ANDAR (souzA cAsA DE PÃEs) EM FRENTEAo POSTO PETR0BRAS - CENTR0. sÃo

BERNARDO. MA

REF.I EDITAL Na OO4/2018

Dechro para os &viôs fins que o sr. PEDRO FERREIRA SOARES NETO,

cadastado no CPF ns 
't37,997.063.04, 

está cre&nciado a representar esta empresa

na licitrção concorrência pública Secretaria & Educação de São Bernardo ô
Maranhão - Ma., no 00412018. Este documento dí pbnos po&res ao cre&ncia&

para dechrar a intengão de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de

recursos, para praticar em nome da licitante toÔs os atos pertinentes à reunião.

Teresina (PI), 21 de Janeiro de 2019

SKORA
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cNPJ: 07.247.216/0001-03 ' lnsc. Est ISENTA ' CMC 033.132-5 ' CREA 4 301 13' Região
Email: construtoraskora@gmail.com
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DECLARAÇÃO DE IURISDIÇÃO MCDAL:DADE

!ISTC:

coNCoRRENCIA 004/2018 - CPL - PMSB

DtA 21 DE IANEIRo DE 2019

Hotu{RIo, rr,ooH

AV BARÁo D0 Rro BRANCo, s/N - 20. ANDAR [souzA cAsA DE pÃEs] EM FRENTE Ao posro PETRoBRAS - cENTRo - sÃo BERNARDo - MA

REFI: EDI?AL Na 004/2018

Dechro que a documentação para a habilitação refere-se a jurisdição local aonde a

SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA. está sediada.

São Bern ), 21 de )aneiro & 201,9

fi.À

F,errerra Soercs
lo-^dminrstrador. i

Rua Jornalista Joáo Rocha Marinho, 1251 'lninga'Fone: (86) 3222-U95 1O891 'Têresina-Piauí
CNPJ: 07.247.2í610001-03'lnsc. Est. ISENTA'CMC 033.132-5 ' CREA 4.301 134 Região

Email: construtoraskoÍa@gmail.com
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C

tr Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SE
Junta Comercial do Estado do PiauÍ

JUCEPI
,Ti,itJ;'a:'i.il

Dâtâ
't9l04t?017

VIST0:---

CERTTDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documsntos arquivados
nesta Junta Comercial e são vi ntes na data da sua exped

20170150151 toAcao oÊ CONÍRAÍO]ESÍAÍUÍO

Eslâ cendâo Íoiern l dê allomaticamenlo ôm 13/08/2018, às 12 14 02 (hôrárc de Arasilâ)
Se impressa, veriícar a!a aulentioidado no http.r/wwwptsuldlgllal.Pl.gov,br, com o cód goGP93XKGl

ilIililililililtil1fiilfiilItilllililrilfiil]illilllllllllillll
Prc1800414e35 

Rairnundo*""3,J"1;;.1:"ã:l#"ntéiioJúnjor

N,

Nom. Emprelrdâl: SKORÂ ENGENItARIA E CONSTRUçÓES LTDÂ

NÍurâ:. Ju dlcâ: Soclêdadê Emp.osáú Llmil3dâ

Prolocolo: PlClô00414935

Dãt. d. Âlo Con.lltuilvo
03]04h9ô4

NIRE(sedo)
22200A5511A

CNPJ
07 247 2',1610001-O3

RUâJORNAIISTAJOÀO ROCHAMARINIIO, N'1251, ININGÀ.Iêrc3ha/PI.CEPO4O4q74O

aa04,llgu

CONSTUCÀO OE EDIFICIOS:OE REOES OE ASASTECIMFNTO OE AGUA, COLETA DE ESGOIO E CONSTRJÇÔES CORRELÁTAS, OJTRAS OBRAS OE ENGENHARIA CIVIL NÁO
ESPEcIFI.ADAS ANTERIoRVENTEi coNSIRIJÇÀo DÊ Es-AÇÔES DE REOES OE DISTRIEUIÇÁO OE ENERGA ELÊTRICA MANLTENÇÀO DE REOES DE OISTRIBUIÇÀO DE
ENERGIA ELÉTRICA, coNSTRuçÀo oE ESTAçÓES DE REoES oE IÉLÊCOMUNICAçÔES: IN§TALAçÁO E MÁNUÍENçÃO ELÉTRICA, INSTAL4ÇÁO, MANUTENÇÁO E BEPARÀÇÃO
OE EOJIPAMENTOS INCORPORÀOOs À§ CONSTRUCÓES, COMO ELEVAOORES, ESCAOAS E E§TEIRÀS ROLANTÊS, EXCE]O OE FASRICAÇÀO PROPRIAi INSIALAÇÀO E

MANUTENCÀo oE s,s't EMAS CENTR ts DE aR coNótcpNÂoo oE VENTtLAcÃo E RÉFRTGERAÇÃo rNsrai-ÂÇôEs HtoRÁu.tcas. saNrrÁRtÀs E oE cas. oE stsrEMAs DE
PREVÉNCÂO CONÍFIA INCÊNOIO, OIJTRAS OBRAS OE INSTALAÇÔES EM CO!SIRUÇÔES NÂO ESPECIFICAOAS ANÍERIORMENTE: INCORPOF(AçÃO DE EMPREENOIMENTOS
IIúoBILÁit|os: AL.JGUEI DE MÁOJINAS E EOUIPAÍltENTOS PARA CONSIRUCÃO SÉM OPERÀDOR, EXCETOANDAIMES, DE MÂOUINAS, COM OPERÂDOR, E EOUIPÀMENIOS
OE§TINÀOOS AOS SERVIÇOS DE TERRÂPLÁMGEM,

Rl 5.000.000,00 {cin@ milhóoâ ..6i6)

RS 5.000 000,00 (cinco milhÕês Ísal§)

Nomê cPFlcNPJ
MARIEL WERNECK ÍINOCO TAJRA 010,844,0ô!41

Nom6 CPF/CNPJ
PEDRO FERAEIRA SOARES NETO 131,997.063.04

N
P.rllclpâçao no câpltal
Rt 50.000,00

Pã.ticlpaçãonocapilal
Rt 4.950 000,00 S

O.do. do Aúntnl.t lor

PEDRO FERREIRÁ SOARES NETO

Slâtu!
SEM STAÍUS

1de 1

131.997.06o04
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fg, .FOLHA N.

OCE§SO 1_
MCDALIDADE0op t orrr rltv5Í1
VISTO: -

.-.
Pel-o presente instrumento part curar, proÉó-ffirra soanr

IEh, brasilêiro, solteiro, engenheiro civi1, CIC ne 131.997.063-(
Cédlula de Identidade RG n9 183.393 (SJSP-PI) , resídente e domici.
ado à Rua 13 dê Uaio, nQ 1.030-Su1 , na cidade de Teresina, Esta(
do PiauÍ, e VANDA tfNÔco TAJRA, brasileira, solteira, universitár
a, CIC n9 228 019 523-20, Cédula de Identidade Rc n9 354.726 (SJÍ

- PI)r residente e domiciliada à nua Tlreolino de Àbreu, n9 1.889e

na cidade de Teresina, Estado do PÍauÍ, tên, entre s j., justo e c<

tratado a constituição de uma sociedade por quotas de responsabi-
dade limitada, que se regerá.petas cláusulas e condiçôes seguint(
e, nas omissões, pela legislação espqcífica que disciplina essa I

na societária:

Cláusula 1? - A sociedade girará sob a firma SKORâ'- ENGENHARIA

. @NSTRUçÕES LTDA.

cIáusuia 2+ - A sociedade terá sua sede na cidade de Teresina, Ce

pital êo .Estado do PiauÍ, à Rua f61ix Pacheco,ne 8(

sala 301, 39 andar, podendo abrir 'fÍliais, sucursaJ
ou escritórios em qualquer ponto do território nê

cional, obedecendo as disposiçôeg legaÍs vigêntes.
c1áüsula 3? - O objeto dâ sociedade será a exploração, por cont

própria, das atividades econômicas de construção cj
vi}, demolições, compra, venda, incorporação e loca

ção cte lm6veis em geralr' urbanos ou rurais, desenhc

projêtos arquitetônicos e de instalações em geral ,1
yantamentos topográficos em loteamentos em geral , i
dustrial-ização e comercialização de produtos aplicá
yeis em suas obras ou serviços e de todas as.demais
atividades correlatas ou afins às expressas nesta c

sula. Ccn*dcios das atividades. nã data da assinatura do pr<
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Cláusula4?-OC apital social ê de cr$6.000.000,00(seis milhões
de cruzeiros), divido em 6.{00 (seis mil) quotas, n

valor de Cr$1 .000.00
subscritas em:

'PEDRO FERREIRA SoARES NETO, 3.000 quotas, no valor ite e$3.000.000,

VANDA TINÔCO TAJRA, 3.000 quotas no valor de e$3.000 .000 ,

Totalizando 6.000 guotas no valor de Cr$6.000.000,

Parágrafo Único - As quotas do capltal social serã
integralizadas da seguinte forma: o sócio PEDRO fER

REIRÀ SOARES NETO j-ntegral-iza, nêste ato o valor d

Cr$3.000.000,00 (trôs rnilhôes de cruzeiros) de sua

(un mil druzeiros ) cad.a uma

N
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t rêISóCiA VANDA TINÔCO TAJRA.,

moeda corrente, o valor t
tas, Cr$3.000.000,00 (trê
bém em moed.a corrente do

F r, ' iúr-nA No /t
p.tr&tgse

AôÜA§§Â

VIB+Ô:hões de

Pa s.

ta

ros
r:

Cláusu1a 5? - À responsabil-idade dos sócÍos é, na foima da legisl;
Ção em vigor, limitada ã importância do capital social

Cláusula 6ê - O prazo de duraÇão da sociedade é indeterminado.
Cláusu1a 7e - A gerência da sociedade será exercidã por ambos o!

sócÍos, em conjunto, que subdividirão entre si todas a:
operações e representarão a sociedade ativa e passiva 

,

judicial e extraj udicialmente .

Cláusula 8ê - O uso da firma será feito por ambos os sóc j-os, isolr
da ou conjuntamênte, êxclusivamente para os negócios d;
própria sociedade, as silado das intes formas:

sKoRÀ - E HARIA E NS RUçÕES LTDA

^iu

$-

RO TERREI Soenrs Nero

tÍtulo de pro-labore, em valor a ser fixado a cad.a mês

de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exer-
cicio.

10? - Todo dia 31 de dezembro de cada ano sàrá proceditor
o levantamento do balanÇo do exercício, sendo que os 1u

cros e prejuízos verifÍcados serão distribuÍdos ou su-
portados pelog*sóci-os, na proporÇão de suas cotas de ca
pitaI.
Parágrafo Único - A critério dos sócios e no atendimen-

sÕcr E

SKORA - ENGENIÍ.ARIA E CONSTRUçÕES LTDÀ

VANDA TINÔCO TAJRA

SÓCTA-GERENTE

Cláusula 9s - cs sócios terão o direito de uma retirada mênsa1 , a

t;. .

C1áusu1a
.-)

C1áusu1a 11ê - As

râo ser cedidas ou transferidas §em o expresso consenti

to dos intere§ses tta própria sociedade, o total ou part. ..,.
dos Lucros poderâo ser destinadas à formação Reservas d

r . .Úl:t: ''Lucros, no critério- éstabelecido pela Lei n9 6.4O4/76,o
então, permanecer eiii íú'cros acumulados para destinação.

rr úPhto

mento deIa.

N
quotas dar sociedade são indivisÍveis e não pode-

trED
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de 60 ( sessent !l310as mente

t r.ansf e rência á outra pessoa de suas
haveres nela existentes.

omissões ou dúvidas que possâm ser suscitadas i
presente contrato, serão supridas ou resolvidas
no Decreto 3.708, de 10 de janeiro de 191-9, €

disposiçoes legals que lhes forem aplícaveis.

ciedade,
tecedência
fazê-Io por
direitos e'

Clausufa 13e - No. caso de falecimento de um dos socios a- sociedâ-

Clausula 12ê - No

CIáusuIa 14ê - As

caso de um dos so

oevera noE].Írcar

PED

da sc

om an-
p ode rl
quotas

sobre o

com dase

noutras

Cl,áusu1a 15q - Fica eleÍto o Foro d.a Comarca de Teresina, Capital
do Estado do Piauj-, para qualquer açao fundada neste
contrato, rênurrciando-se a qualquer outro por mui.to es

pecial que seja

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto I

neste instrumento particular foi lavrado, obrÍgam-se a cumprir c

presente contrato, assinando-o na presença de 2 (duas) testemu I

nhas'abaixo, em 5 (cinco) exemplares de igual teor e foi'ma.- com e

primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comerci

al do 'Estado.

Teresina, 0 d 84.

t

êl abril- d
-aA-

1

LCLLL ;,/,

N
rt

FERREIRA
+-

OARES NETO

VANDA TINôCO TAJRA

STEMUNHAS:

$ tlFlrjr r

%*_ '.A (\./

de é extinta, Ievantando-se. um balanço especial ness€

dâta e, se convier aos herdeiros do pre-morto, será lê
vrado novo contrato com a inclusão destes com os direi-
t.os legais ou, então, os herdej.ros receberão todos os

seus haveres apurados até o balanço especial , em 10(dez
prestaçoes iguais e sucessj-vas, vencendo-se a prineirÉ
após 12O (cento e vinte) dias da data do balanÇo especj
aI ..
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C
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c0 rvs

3222-8495

vrsT0:_---
vtcÉslua otTAvA ALTDRAÇÀo cONTRATIJAL DAs NoRMAS coNTRATUAIS
ViGENTES NA SOCIEDADE EMPRESARI,A LIMITADÀ SKORA ENGENHARIA E
coNsrRUÇÕES LTDÀ, NIRE z2z00oss774, e coNsot-maçÃo DAS
DISPostÇÕES Do coNTRATo socrAl.

PEDRO FERREIRA SOARES NETO, brasileiro, narural de Teresina" no estado do Piaui,
nascido em 2l/0111959, divorciado, engeúeiro civil CREA-PI N" 425 1, carteira de
identidade No 183.393 SSP/T,I, CPF N" 131.997.063-04, residente e domiciliado à Rua
Esperantina, 2305, CEP 64.052-415, Bairro Planallo Iningq Teresina-PI;

PEDRO EIVflLIO TINÔCO TAJRA FERREIRA, brasileiro, solreiro, nahual de Teresina,
no estado do Piauí, nascido em 11/11/1988, empresário, residente e domiciliado em Teresina
capital do Estado do Piauí, na Rua Amapá n" 122, Ed. San l,orenzo. apartaÍnento 1201. CEP
ó4001-670, baino Ilhotas, portador do Cl,F 0i8.1 I t.023-03 e RG 2.746.324 SSP/PI.

MÀRIEL WERNECK 'IINOCO TA.iRÁ FEIUIEIIIÂ, brasileira, solteira, empresáLria,

nascida em 05/07/1985, residente e domiciliada em leresina-Pl, à Rua Amapa, 122 apÍo.
1201, Baino llhotas, CEP: 64001-670, portâdora do RC n'2.172.688-SSPIPI e do CPF no

010.844.083-41:
Constituindo a totalidade dos cotistas da socicdade SKORA ENGENHARIA Ii
CONSTRUÇÔES LTDÀ, com sede c ibro em 'l cresina. capital do Estado do Pi:ruí.

estabelecida à ltua Jomalista João Rocha Marinho, I251, Baino Ininga, inscrita no Itegistro
Público das Enrpresas Merrantis pela Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE
2220A05577 -0. cm 03i04/1984, e no CNPJ N' 01.247.216/0001-01 têm entre si ajustado

modificar normas contmtuais até hoje vigentes na sociedade; aprovar nornas trovas,

adicionando-as àquelas que regem o inter-relacionamento dos sócios, inclusive para atender a

novas exigências legais; e, ao mesmo tempo cm que fazem aquelas modificações, resolvem
reproduzir neste instruÍnento único rodas as nomras contratuais que passzun a vigorar na

sociedade 
c,-,.usulÀ PI.METRA

Retira-se Ca Sociedade o Sócio PEDRO EMILIO TINÔCO TÀJRA F'ERREIRA,
brasileiro, solteiro, natural de 'leresin4 no estado do Piauí, nascido em l1/11/1988,
empresário, residente e domiciliado em Teresina capital do Estado do Piauí, na Rua Amapá n"

122, ird. San l,orenzo, apa amento 1201. CblP 64001-670, bairro Ilhotâs. portador do CPF
038.I I1.021-01 e R(i 2.746.i24 SSl'>ll'i.

CLÁL"SUl,^ SEGUNDÂ
O sôcio PEDRO EÀ{ILIO TINÔCO TAJRÁ }'ERR]trIRA, que se retira da sociedade,
vende e transfere para PEDRO FERREIRA SOARES NETO suas quotas, eqúvalentes a

35.000 quotas (trinta e cinco mil quotas) no valor de R$ 35.000,00(Trinta e cinco mil reais),
do mul do capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corente do país e

Ceclara, outrossim. sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais
tendo a reclamar. seja a que título
plena, geral e irrevogável quitação;

1'or. nem do cessionário, nem da so e, dando-lhes

cBRrratco O RBGISBO RA L9lOal2O71 OA:19

u

{

*N

W
PaotIcrIP: 170150151 Da OllO1l2Ol1 -
L17o1a510o6- úrRa: 222íxx,557?0.
@!r EEa@lRIÀ r co§ "aqçõas I'DÀ

tr,lEm
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CLÀUSULA TERCEIRÀ
o capital social, totalmenle subscrito e inregralizado de 3,500.000.00 (Três Milhões e

Quinhcntos Mil Reais). passa para RS -5.000.000.00 (Ctinco milhões dc reais) neste aro. em
moeda correnlc do País,

Esto aumento no capital será integralizado com â conta Lucros Acumulado. O Capita) Social
llcará dividido cm 5.000.000(cinco Milhôcs) quoras de valor nominal unitária de R$ 1,00
(um real). que passam a pertencer aos cotistas como segue:
Ao cotisra PEDRO FERREIRÂ SOARES NETO passaní a pertencer 4.950.000 (euatro
Milhões e Novecentos e cinqüenta Mil) quôtas do capital social, totalmente intcgralizadas no
valor nominal R$ 4.950.000,00 (Quatro Milhões e novccentos e cinqticnta e mii reais),

^() 
eotistir MÂlttllt, Wf:,I{}iiECK 'ftfi(iCO TAJILI },'ERREIRA passará a pcnencer

50.000 (cinqücnta Mil) quotas do capital social. totahrcrlte integralizadas no valor norninai
lis 50.000.00 (Cinqücnta Mil ltcais).

CLÀUSULA QUAR'TA
A rcsponsabilidade dc cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas lodos respondem
solidariamente a integraliz:rção do Capital Social.

coNsor,tDAÇÃO t)^s DlsPos:ÇÕEs coN'tR^l'rr^is vtGIrNl'ES NA
socrEDADE sKolL^ IiN(;ENHAnr,i E coNs'rl{uÇ(rEs L]'D^.

CLAUSULA PRIMEIRA
A Denominação Social da sociedade ó SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÔES
I,'I'DA.

ct-Át-rs i ji-,r SE(l u lrtD.r

a sociedade iniciou suas atividad,:s na dalir dc aprovaçào na Junla Clorncrcial do [stado do
I)iauí em 03 de Abril de )984. c seu pmzo dc duração é indctcrminado.

CI,ÁUSUI.A TERCEITA

Â Socicdadc tcm sua scde na cidatic r.lc i crcsina. no l:stado do PiauÍ. com cndercço na Ílua
Jornalista João Rocha Marinho. 1151.llairrr-, Ininga. Ocp (r4.049-740 -l clcsina - Pl.

CLAUSULÀ QUÂRI)T
As atividadcs da sociedade são abaixo relacionadas:
4120-4/00 - Construção de edificios;
4122-7101 - Construção de redes de abastecimento dc agua, coleta de esgoto e

construçôes corrclatas:
421)9-5!L)t)- Outras obras dc engcnhliriir civis rrào cspccilicadas anteriormentc:
4221-9102 Constnrçàr; de estaçõcs c r'cdcs de distritruiçào de cncrgia elótrica:
4221-9103- Manutcnção dc redcs cle tlistribuição dc energia elótrica:
4Z2l-9104- Clonstrução de cstações c rcdcs rlc tclecomunicações;
4321-5/00- Instalação e manutenÇão elétrica;
4329-1/03- lnstâlação. manulen(Êo e repâra€o de equipamentos in

construç(lcs- como clcradr>res. escadas c r'st!'iras rolanles. cxcelo dc làbricação

,flrfl
cEilgrErco o REcrslao RB !9/O4|2OL1 O

PSot@IP r 1?0150151 DE Oll01l2O11.
11701{51006. úIiE: 222000557?0 -
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i.t Sticic Âdrrirristr'.rtlor declala. sob as pcrlrs da lci. dc quc não está impedido de exercer a
administração da socicdadc. por lci csircciai. ou cn: virt,-rdc Ce condcnação crin:inal. ôu por se
cncontrâr sob os et'eitos dcla. a pena quc vcrlc. ainda rluc tcrrporariarncnte. o accsso a culgos
públicos; ou por crime falintcntar- de prevarica$o, pcira ou subomo, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sisten)a financeiro nacional, contra nomas de defesa da
co»corrência. contra as relações de consumo, lé pública, ou propriedade.

('L,irrsur.^ NoN^
\cr:hrntt Lius rircios ptrd,:r';i ell nolllc li:r :;,.rcicdltlc- t()lÍltr-sc liadol Ce quaiquct' pessoa. bem
corno avalizar ou cndossiir tiiulos de cr-cditos a lavor de lcrceiros.

CLAUSULA I'ECIMÀ
0 uso da Denominação Social, que é vedado na prestação de avais, finanças e favores
scn,clhantcs, é de compctência excl do Sócio Ad trador, o qual obriga a Sociedade
iará «rdos os llns tlc dircito. O uso d ct')omlnacao elto como segue:

sKotiÁ I.:.N{:ta tÀ H CON ÇÔES I,TDA

PEI)RO iRÂ SO NETO
Âdministm Í-

('1..,r-tjsllt ii l.:(ll vl.\ l)t I i'vi l'.1l{,\
(is slici.rs qrlc p:.lrl rc;p:t rcnl r(rm -:tu iriLirj.:llri-, PJS:;..)ill r:3 optlaçil..t dos Dcgticitls lali:o jus a

rctirutlas rnc:rsuis dc "pni-li:hi,rc". r:o vallil etiuivalclltc l I (urn) sâlário ltrininlo, para débito e

despcsas gerais da elnprcsa ou conta assemelhada, podendo este vâlor ser elevado, a critério
dos sócios, até os limitcs permitidos pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIM^ ST]GUNI}A
r\u tcrnrino tlo cxcrcício s()cial- cm ll ile dcz-crnbro de cada cxercicio seú encerado o

illlanço Pat nlonial. r.lcrrtro ..ios i:arâmctros iixados lrclar legislaçào do in.rposto de rcrrda em
i iuor. Os lucros ou prcjuÍ;:os apurados scr-iul dividitios oi: suportados peios sócios dc acordo

üoln sua pat"ticipação no capilal da empresa.

CLÁUSUI,À ])ÉCIMA TEIICEIRA
Nos quatro mcses seguinles ao término do cxercício social. os sócios deliberarão sobre as

coltas e Ccsignarão adnrirristmdorcs quundrr iirr o c:tso.
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CLÁUSUI,A OITÀVA
VISTo:- -=

Ct,..LUSti i.,\ l)ii{lr i1,,, QL,\l{'t':\
.1s riuot:rs siiu indivisír'ci:; r nào podcliit; scr cedidas ou transl'eridas a terceiros sem o
c()nscntirnento dos outros sócios, a qr.rcnr lica asscgurado, cm igualdade de condições e
pÍcços- o dircito dc prcf'erôncia pal? suâr aquisição sc postas à venda, formaliz-ando, sc

rtalizada a ccssão clelas- a altclação conlratual pcflincnte. O direito de preferência devera ser
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ViSTO:
CI,ÁUsUI,A VIGÉSSIMA I.ERCEIRA

Á.o tirmar o compromisso arbitral, qLlc contcrá as matérias indicadas nos artigos dez (10) e
onr.c (11) da l,ci no.9.i07. de 23/0911996. scgundo convier os compromissários, cada parte
dcsignará unr nrbitro dc sua livrc escolha. Ijsres, scndo em uirmero par. nomearão outro que

sc integrará ao colegiado.
l'arágrafo primeiro: I{avcncio impassc na nomcação do árbitro neccssário a tomar impar o
númcro dc intcgrantes do conselho, serão aplicadas as noÍTnas da lei citada nesta cláusula.
l'.;rágrulb segundo: l..m tlualquer hipótcse. as partes cstarão obrigadas a acei'tar substituição
dos iirbitlos tluc rcnhanr intlicatlo inicialnrcntc. indicando oulro se aquelc. por qualquer
nlolivo, csliycr irlrpctlido ou rccusirr o crlcilie().
llarágrafo lercciro: l:nr quair.lr.rcr caso os ririritros poticrào.iulgar por cqiiidadc- aplican<1o os

pliucípios gcrais,.lc dircito. os usos c coslJnlcs contr:rciais.
I'arágra[o quarto: Os custos de instalaçÕcs e liurcionaurcnto do jrrízo arbitral, inclusive no
locântc à remunertrção dos árbitros. serão raleados por igual entre as partes, qualquer que seja
o scntido ou corrtcúdo da srntcnça arbitral.

CI,ÁUSUI,^ \.'Í(;ESSIMÀ QUARTA
lrica cleito o lbro tlc l'ercsina para o crcrcício c o c$nprimento dos direitos c obrigações
Icsultarn{es deslc contrato.
li por estarem assim justos c contratados assinam a prcsente alteraçào em 0l via.

l1 INA (l'l). 20 de Fevereiro de 2017
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