
C S DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DEPROPOS7n
CONFORME ANEXO l DA INSTRUÇÃO NORMATlyA Ne 2. DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA

n SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEIAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

R
GRUPO

CONCORRÊNCIA N' 015/2018

Brasileiro, que:
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de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

jb) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação nãa foi
informada. discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da

presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

lc) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da
referida licitação;
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referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no
todo ou em parte. direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

Ifl que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firma-la

Brasília/DF, 13 de dezembro de 2018
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RCS
GRUPO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

RCS TECNOLOGIA LTA, CNPJ 08.220.952/0001-22 .estabelecido no SAAN
Quadra 03 Lote 480- 1', 2' e Térreo - Zona Industrial - BRASÍLIA - DF, CEP
70.632-310, representada por seu s(ócio diretor, Sr. RODRIGO DA COSTA
SIRVA. Brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sobro n'
87 1.384.25 1-04 e portador da Carteira de Identidade n' 1 .844.668 SSP/DF

OIJTORGADOS:
ROBERTA ALMEIDA NASCIMENTO, brasileira, solteira, analista comercial,
inscrito no CPF 883.483.931-53 e RG 1.968.880 SSP/DF, residente e
domiciliada em Brasíha -- DF e,
YURI SAD TANUS, brasileiro, solteiro, gerente comercial, inscrito no CPF
703.654.821-53 e RG 1.645.237 SSP/DF, residente e domiciliado em
Brasília -- DF
PATRÍCIA MARCELIA vIANA NOBREZA, brasileira, casada, analista
comercial, inscrita no CPF 799.782.311-53 e RG: 1.672.752 SSP/DF,
residente e domiciliada em Brasília -- DF

OBJETIVO:
Representar o outorgante perante CODHAB para CONCORRENCIA 15/ 18, de
data da sessão preüsta para dia 13 de dezembro de 2018, as 14horas, em
BRASILIA - DF

OF, 1 1 dé d .bro de 2018

.251-04
SSP/DF

RODEI(ib DA m=
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TEL: -iSS 61 3341-3889 / 61 3344-5242
CLSW 303. BLOCO B - 2o PAVIMENTO
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Ministério da Indústria. Comércio Exterior e Sewiços
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Departamento de Registo Empresarial 8 Integração

marcial)

© :='j.=" '%,
1111111 iiilliíríiiiiíi7 lll

18/320.986-9

E( ';i; hiiii:amando a l Código da NãÚlãia

lm UF} IJuridtca

1 349969 l .20625320

ELMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

<da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércios NO FCN/REMP
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N' DE
VIAS

y.Sa O doa ito do seguinte 8tl

CóDiGO CÓDIGO DO
DO ATO DESCRIÇÃO OO ATO / EVENTO

ALTERACAO

DF2201800093750

ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

CONSOL10ACA0 DEtONTRATOnSTATUT0
INCIPAL E SECUNDARIAS)

ENTRADA DE SOCIO/ADMIN ISTRADOR

Representante Legal da
Nom
Assinatura
Telefone de Con

lE] OECtSÀO SINGULAR
Nome(s} Empresartaleais} igual(ais) au nmelhante(s):
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[] DECISÃO COLEGIADA

D:-" Processo em Onde
A decisão

[] NÀ0 --p.J
Responsável

[] "'
DECISÃO SINGULAR

[] Fracasso em exigência. {VHe despacho Qm tolhe 8nBm)
rocesso doferido. Publique-se e arquive-se.

4' ExlgOncia3' Exlg&ida
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Processo indeferido. Publique-se.

DECISÃO COLEGIADA

[] Processo em Qxigênda. tvide dQspaalo em

[] PROCESSO deferida. Publique-3B e arquive-$e
1 1 Processo indeferido. Publique-se
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RCS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ NO 08.220.952/000't -22

RODRIGO DA COSTA SALVA, brasileiro, casado sob o
regime de separação total de bens. empresário. filho de
James Andrade da Silva e Silvana da Costa Silvo, natural do
Rio de Janeiro-RJ, nascido em 13 de maio de 1979, portador
da Carteira de Identidade Ro 1.844.668, expedida pela
SSP/DF em 19/08/1996 e do CPF Ro 871.384.251-04,
residente e damiciliado à SHIS QI 26. Conjunto 12. Casa 09,
Lago Sul em Brasília-DF, CEP Ro 71.670-1 20.

SILYANA DA CosTA SALVA, brasileira, separada
judicialmente, empresáHa. filha de Mouro Cardoso da Costa e
Aulinda Cardoso da Costa, natural de Assim-SP, nascida em
11 de maio de 1960. portadora da Carteira de Identidade Ro
1 .643.174, expedida pela SSPJiDF em 09/11/1993 e do CPF
no 461.307.481-91, residente e domiciliada à SHIS QI 26,
Corgunto 12, Casa 09, Lago Sul em Brasílía-DF, CEP n
71 .67D-120;

LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR, brasileiro. casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro,
natural de Brasília/DF, nascido em 22/09/1982, filho de Luas
Albuquerque Ribeiro e Marca de Fatima Vieira A buquerque.
portador do RG R.o 1913549 SSP/DF e'CREA n' DF 14900/D
emitida em 1 1/03/201 4 e CPF n.o 958.1 96.651 -04, residente e
domiciliado S H MANGUEIRAL QC 14, Rua C, Casa 02,
Jardim Acácias - São Sebastião/DF, CEP: 71 .699-769 e

SERGIO TADEU DA SILVA BARROU, brasileiro, engenheiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de
Belém -- PA, nascido em 11/04/1979, filho de Sergio Tadeu
Ribeiro de Barras e Mana Melena da Sirva Barras, portador da
RG no 2562665 SSP/PA e eRgA n' DF-14845/D emitida em
1 6/1 0/201 3 e CPF no 623.537.482-87. residente e domiciliado
na Quadra 203. Lote 03. Bloco D. Apto. 503, Portal das
Andorinhas - Taguatinga em Brasília/DF, CEP: 71 -939-360

Únicos sócios integrantes da sociedade empresária! limitada
denominada RCS' TECNOLOGIA LTDA. estabelecida no
SAAN. Quadra 03, lote 480, 1a e 2o Andar e Térreo. zona
Industrial em Brasília -- DF. CEP: 70.632-300, inscrita no
CNPJ sob n' 08.220.952/0001 -22. com seus ates constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob n
53.2.0134996.9 por despacho de 08/08/2006; resolvem de

aiierar ecomum de direito
consolidar o referido contrato social. mediante as

acordo e na melhor forma

seguintes
cláusu las
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A Sociedade cria neste ato, uma filial com sede Rua Bicuíba, N' 175, Quadra 21
Bairro COLINA DE LARANJEIRAS. Serra/ES - CEP: 29.167-129

Lote 12

A sociedade altera seu objetivo social para

a) Prestação de Serviços de

1 -- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação;

11 -- Consultoria em tecnologia da informação;
111 -- Serviços de Engenharia;
lv -- Atividades técnicas relacionadas à engenharia;
V -- Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a

forma de subempreitada
VI - Execução de obras de construção civil, instalações elétricas, eletrânicas

e mecânicas:
VI 1 - Locação de mão de obra temporária;
vlll ecimento e gestão de recursos humanos para terceirosl
IX Gerenciamento.'direção. coordenação e execução de operação e

manutenção de instalações prediais, mecânicas. elétricas e eletrõnicas, automação
predial e industrial, sistemas de segurança. telecomunicações. sonorização.
sistema 'de proteção contra descarga atmosférica -- SPDA, sinalizações,
manutenção de Sprinklers, sistemas de.hidrantes e demais instalações eletrõnicas
mecânicas e elétricas em alta e baixa tensão;

X - Direção, coordenação, supewisão e execução de obras de instalações
de redes estruturadas de transmissão de dados, voz e imagem. fibras ópticas,
automação predial e industrial. subestaçóes transformadoras. sistemas de
distribuição e geração de energia elétrica, ar condicionado. refrigeração.
aquecimento e exaustão mecânica, instalações telelünicas. CFTV. sistemas de
detecção, alarme e combate a incêndio, sistema de proteção contra descarga
atmosférica - SPDA. sinalizações, manutenção de Sprinklers. sistemas .de
hidrantes e demais instalações eletrónicas. mecânicas e elétricas em alta e baixa

XI nutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos;
XI l projetos de instalações prediais = automação;

tensãoS

b} Instalação e manuterlçãa de preventivos contra incêndio e pânico

c) Serviço de apoio. conservação. copa. limpeza e higienização predial. recepção e
disposição de lixo

Ç9'ui:ixnuiis$FiE llãBI gXEIÊIS:31 1il l SHill tili
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d) Comércio varejista de produtos alimentícios

e) Locação de automóvel sem condutor

f) Locação de cantêiner

mw gãR g ãEglU:Üli% 3F
pelas quais da plena e total quitação
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pelas quais da plena e total quitação

SOCIAL

O capital social que é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de..reais): divididos em 1 .000.000
(Um mílhãa) quotas no valor unitário de R$ 1:00 (um real), totalmente integralizado. em
moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte fomla

DD
L

0

ema

4
.00

15.000
.00

475.00
15
15.

5.

;ULAS

Todas as demais cláusulas. do contrato social original e alterações posteriores, não
alteradas pelo presente instrumento. continuam a vigorar, passando esta alteração
contratual a integra-los.

/
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andar este docum
ida digitalmente e
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CONSOLIDAÇÃO

!DE

A sociedade gira sob a denominação social de RCS TECNOLOGIA LTDA. tendo sua sede
no SAAN Quadra 03, NO 480, la e 2' Andar e Térreo , Zona Industrial em Brasília-DF.
CEP Ra 70.632-300, tendo como expressão de fantasia GRUPO RCS,

Filial Ol- com sede na Rua Joaquim Floriano 397, 2' andar, ltaim Bibe -- São Paulo CEP
04.534-01 1 . inscrita no CNPJ sob o Ro 08.220.952/0002-03, registrado na JUCESP sob o
NIRE n' 3590510999-5 em 1 1/04/2016.
Filial 2- com sede na Rua Bicuíba, N' 175
LARANJEIRAS, Serra/ES - CEP: 29.167-129.

Quadra 21. Lote 1212. Bairro COLINA DE

.ÁUSULA SEGU !PENDÊN

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial e outros estabelecimentos no País, por
deliberação dos sócios.

DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto sacia

a) Prestação de Serviços de

1 - Suporte técnico. manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
11 -- Consultoria em tecnologia da informaçãol
111 -- Serviços de Engenharia;
IV -- Atividades técnicas relacionadas à engenharia
V -- Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma

de subempreitada
VI -- Execução de abras de construção civil, instalações elétricas, eletrâniças e

mecânica s

Vll - Locação de mão de obra temporária;
Vlll -- Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
IX -- Gerenciamento, dlreção, coordenação e execução de operação o manutenção

de instalações prediais. mecânicas. elétricas e eletrõnicas. automação:predial e industrial.
sistemas de segurança. teÊecamunicaçõe$, sonorização? sistema .de prata.çãa centra
descarga atmosférica -- SPDA. sinalizações, manutenção de Sprinklers.. sistemas de
hidrante$ e demais instalações eletrõnicas, mecânicas e elétricas em alta e baixa tensão;

X Direção. coordenação. supervisão e execução de abras de instalações de redes
estruturadas de transmissão de dados, voz e Imagem. fibras ópticas. automação predial e
industrial. subestações transformadoras, sistemas de distribuição e geração de energia
elétrlca. ar condicionado, refrigeração, aquecimento e exaustão mecânica, instalações
telefónicas, CFTV. sistemas de detecção. alarme e combate a incêndio, sistema de
proteção contra descarga atmosférica = SODA. sinalizações..manutenção .de Sprlnklers.
sistemas de hidrantes e demais instalações eletrõnicas. mecânicas e elétricas em alta e
baixa tensão:

XI - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricosl
Xll etos de instalações predíais -- automação;

$lWHglH wm;m : ;n :m: m i
04/10/2018 por Saulolzidaúa Vieira Secretário-Geral ÚbÁÓu,"

© 28/09/201 8 .
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b) Instalação e manutenção de preventivos contra Incêndio e pânico

c). Sewiço de apoio. conservação. copa. limpeza e higienização predial
disposição de lixo.

ecepção e

d) Comércio varejista de produtos alimentícios

e) Locação de automóvel sem condutor

f) Locação de contêiner

D capital social que é de R$ 1.a00.000,0a (Um milhão de reais), divididos em 1.000 000
(Um milhão) de quotas na valor unitário de R$ 1 .00.(um real) totalmente integralizado. em
moeda carente do País, pelos sócios, da seguinte forma

ASILO aLUIS AL

Q 'a
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1 .50
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.00000 81eX81e
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CLÁUSULA DA iupeNHOnABIL:!NADE INCOMUNIC.
!UOTAS

lILIDAD

sua intenção por escrito no prazo de 30(trinta) dias
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A sociedade iniciou suas atividades em O1/08/2006 e seu prazo de duração é por tempo
indeterminado.

CLAi !AULA OI'l.AVA
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n' 1 0.406/2002), que representarão a sociedade em todas as formas. 3tiva. passiva, judicia
e extrajudlcialmente.

Parágrafo Único: Os sócios e administradores não sócios não podem, em qualquer
chcunstânda praticar alas de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação
de garantias de favor e outros ates estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios
soc ais configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art
1 .085 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA NONA PRÓ-LABORE

O pró-labore dos administradores será fixado de comum acordo
obedecidas aos limites legais da legislação do imposto de renda

entre os sócios

CLÁUSULA DÉCIMA CONTAS

No dia 31 de dezembro de cada ano. o administrador procederá aa levantamento do
balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis e económicas, onde dos lucros
apurados serão deduzidos, antes de qualquer participação. os prejuízos acumulados e a
provisão para o Imposto de Rendam o saldo remanescente terá a destilação que for
deliberada pelos sócios que representam a maioria do capital social

Parágrafo Primeiro -- Deliberada a distribuição do resultado remanescente. no todo ou
parte. este será rateado entre os sócios na proporção que for determinada pelos mesmas.
independentes da participação no capital social

Parágrafo Segundo -- Os prejuízos apurados serão suportados pelos sócios na proporção
das respectivas participações sociais

Parágrafo Terceiro -- O Lucro parcial, apurado em Balancetes e Balanços intemiediádos.
poderão ser antecipadamente distribuídos entre os sócios na proporção e na periodicidade
que for detemlinada pelos mesmos

Parágrafo Quarto - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso

CLÁUSULA DÉÇ! MA
SUPERVENIENTE

IMEIR. DO F.

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios será
realizado em 30 (trinta) dias da' acarrência, um balanço especial. Convindo ao.sócio
remanescente e concordando o (s) herdeiro(s), será lavrado termo de alteração contratual
com a inclusão deste(s)

Parágrafo Primeiro -- Caso não venham o(s) herdeiro (s) a integrar a sociedade. estes
receberão seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou
falecimento' em l O (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo
IGP-M (FGV). ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após
30 (trinta) dias da data da balanço especial

SI gHUH$16E llãU! HXE H:)Blii gSR ÍBI
04/10/2018 por saulo [zidado Vieira Secretário Geral. ..áÉb.
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As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião
convocadas previamente, na prazo mínimo de 3 (três) dias úteis.

dos sócios. a serem

Parágrafo Primeiro -- As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta
registrada, telegrama. por e-mail, ou.por qualquer outro meio ou Tomba, aesae que

compr:;ll) o envo e o teor da convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas
hipóteses previstas em lei

H
propriedade. (art. 1 .01 1 Par. lo, CC/2002)

Parágrafo Único - Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos disposRivos da
código Civil Brasileiro e, subsidiariamente. pela lei das Sociedades Anónimas. sem pnjuíza
das disposições supewenientes

FOR

Fica eleito o Foro Central do Distrito Federal. para os procedimentos judiciais referentes a
este instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
especial ou phvilegiado que seja ou venha a ser

04/10/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário . ..íglüáiÉi:â:... pág. 8/9



E. por estarem de pleno e comum acordo, os sócios assinam o presente instrumento em
OI (uma) via de igual teor e famla, E depois de cumpúdas as formalidades legais. será
registrado e arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal

Brasília-DF 21 de setembro de 2018.
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10 TADEU DA SALVA BARRAS

GERI MONTEIRO RAMOS
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