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À Comissão Permãnente de Licitação,

Ref: lmpugnacão eo Chamamento Público ne OzlzO2L

AZA AVIACÃO EXECUTIVA SPE LTDA. pessoa jurídica de direito privado, fundada em

t4112/7O15, inscrita no CNPJ sob ns 23.833.995/0001-77 com endereço de sua sede

administrativa sito na Rua Dom Pedro ll, 515, Centro, CEP 84.600-295, telefone contato 42 9

9987 3500, e-mail lucia n o@sfutura.com.br na cidade de União da Vitória no Estado do

Paraná, atualmente ocupante do Hangar ne 09, neste ato represêntado por seu sócio

administrador Luciano Roberto Maximiliano nos termos da 7a Alteração Contratual (anexa)

que abaixo assina, ainda que, há interesse no Hangar sob n9 09, vem por meio desta

apresentar:

IMPUGNAçÃO,

Ao realizar a mêdição do Hangar ns 09 o mesmo possui 14,43 metros (frente) X 12,0

metros (profundidade) perfazendo aproximadamente gL!fu9res-ggd448§, medidas

estas que divergem com o informado no Edital e no Termo de Referência que constam 217-EZ

metros quadÍados.

Tal divergência de metragem quadrada gera um imbróglio, em relação aos preços de

avaliação e o preço mínimo para fins de oferta.

A presente impugnação possui fundamento com fulcro no §1-o do Artigo 41 da Lei

8.666 /93,sendo apresentâda tempestivamente.

Por Íim, Requer o cancelamento do presente Edital de Chamamento em razão do vício

material e formal ora apresentado.

Uniã de Abril de 2021.

AVr EXECUTIVA SPE ITDA

Luciano berto Maximiliano

(

Pelas razões e fatos que seguem:
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AZA AV|AÇAO EXECUTTVA SPE LTDA
CNPJ/MF 23.833.995 t0001 -77

NtRE 4í208305908
sÉrlrua ALTERAÇÃo coxrRATo SocIAL

JUAREZ GERALDO MEOfil, brasileiro, maior,
casado sob regime de comunhão parcial de bens,
nascido em 12111/1963 na cidade dê Sâo José do
Rio Cedro, SC, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Porto Uniáo, Estado de Santa
Catarina, sito a Rua Quintino Bocaiúva, no 46,
Bairo Cidade Nova, CEP 89.400-000, portador da
Cédula de ldentidade sob no í.417.040, expedida
pelo ll/SC em 1110211993 e CPF/MF sob no
477.108.299-53; LODEMIR CANELO, brasileiro,
divorciado, nascido em 03107 h962 na cidade de
Palmitos, SC, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Porto União, Estado de Santa
Catarina, sito a Rua Coronel Rupp, n" 114, Centro,
CEP 89400-000, portador da Cédula de ldentidade
sob no 12R/949.770 ll/SC, expedida em í8/09/1978
e inscrito no CPF/MF sob número 067.426.029-53;
LUCIANO ROBERTO MAXIMILIANO, brasileiro,
maior, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, nascido em 03/08/1977 na cidade de
União da Vitória, Estado do Paraná, empresário,
portador da Carteira de ldentidade Profissional de
Advogado n' 54341 expedida em 03/03/2010 pela
OAB - PR, e CPF/MF sob número 020.308 189-76,
residente e domiciliado na cidade de Porto União,
Estado de Santa Catarina, sito na Rua Papa Joáo
XXlll, n' 437, Ba;rrc Cidade Nova, CEP 89400-
000; MARCO ADRIANI STERLE, brasileiro,
casado sob regime de comunhão universal de
bens, nascido erfi 2210311967 na cidade de União
da Vitória, PR, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Porto União, Estado de Santa
Catarina, à Rua Zalfa Yared, no 301, Bairro São
Pedro - CEP 89400-000, portador do RG. sob no
184R11.451 .417 ll/SC, expedida em 10/06/1981 e
inscrito no CPF/MF sob 604.887.009-49; PAULO
CAVALCANTI NETO, brasileiro, maior, divorciado,
nascido em 0211211957 na cidade de Curitiba, PR,
empresário, residente e domiciliado na cidade de
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AZA AVIAÇÃO EXEGUTIVA SPE LTDA oÊ

cN PJ/MF 23.833.995 t0001 -77
NrRE 4í208305908

SÉTIMA ALTERAÇÃO COUTRATO SOCIAL

Uniâo da Vitória, Estado do Paraná, sito a Rua
Clotário Portugal, no 625, Centro, CEP 84.600-220,
portador da Cédula de ldentidade sob no 873.699-
5, expedida pelo ll/PR em 16/03/1983 e CPF sob no

500.142 859-91; PEDRO METNEK NETO,
brasileiro, maior, solteiro, nascido em 1 0/09/1992
na cidade de União da Vitória, PR, empresário,
residente e domiciliado nâ cidade de União da
Vitória, Estado do Paraná, sito a Rua Joaquim
Távora, no 1348, bairro Sâo Bernardo, CEP 84600-
376, portador da Cédula de ldentidade sob no

10.736.095-6 lllPR, expedida em 03/04/2006 e
CPF/MF sob no 070.854.909-85;

Unicos sócios componentes da sociedade empresária limitada de propósito

específico, que gira sob o nome empresarial de AzA AVIAÇÃO EXECUTIVA SPE

LTDA, inscrita no CNPJ/MF 23.833.995/0001-77, com sede na cidade de Uniáo da

Vitória, Estado do Paraná, sito à Rua D. Pedro ll, 616, Centro, CEP 84.600-295, com

seu contrato social original registrado na MM Junta Comercial do Paraná sob no

41208305908 em 1411212015, alteração posterior, e conforme as cláusulas

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: REtiT a sociedade neste ato o sócio PEDRO

METNEK NETO, que possui 28.700 (Vinte e oito mil e setecentas) quotas de capital

no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando o valor de R$ 28.700 (Vinte e oito mil

e setecentos reais),

de suas qu oue totaliza 28.700 ry inte e oito mil e setecentas ) ouotas de

(

ô-t
L/

Fi-s

capital no v lor de R$ 1.00 (Um rêal) cada, totalizando o valor de R$ 28.700

inte e ntos reais manescentes e

iquais de acordo com o Dercentual de oarticioacão de cada socto na

sociedade. da seouinte forma:



AZA AVIAÇAO EXECUTTVA SPE LTDA %
Página 3 de í0

íí.

Ft-5cN PJ/MF 23.833.995 10001 -77
NtRE 4í208305908

sÉTrMA ALTERAÇÃo corurRATo socrAL t

1. Para o sócio JUAREZ GERALDO MEOTTI, a quantia de 5.740 (Cinco mil

setecentas e quarenta) @tas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, no

valor total de R$ 5.740 (Cinco mil setecentos e quarenta reais), valor este
recebido neste ato do sócio adquirente, em moeda corrente do país;

2. Para o sócio LODEMIR CANELO, a quantia de 5.740 (Cinco mil setecentas e
quarenta) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R$

5.740 (Cinco mil setecentos e quarenta reais), valor este recebido neste ato
do sócio adquirente, em moeda corrente do país;

3. Para o sócio MARCO ADRIANI STERLE, a quantia de 5.740 (Cinco mil

setecentas e quarenta) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, no
valor total de R$ 5.740 (Cinco mil setecentos e quarenta reais), valor este
recêbido neste ato do sócio adquirente, em moeda corrente do país;

4. Para o sócio PAULO CAVALCANTI NETO, a quantia de 5.740 (Cinco mil

setecentas e quarenta) @tas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, no
valor total de R$ 5.740 (Cinco mil setecentos e quarenta reais), valor este
recebido neste ato do sócio adquirente, em moeda corrente do país;

5. Para o sócio LUCIANO ROBERTO MAXIMILIANO, a quantia de 5.740 (Cinco
mil setecentas e quarenta) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, no
valor total de R$ 5.740 (Cinco mil setecentos e quarenta reais), valor este
recebido neste ato do sócio adquirente, em moeda corrente do paÍs;

PARÁGRAFO ÚtttCo: lndependentemente da forma / prazo pactuados nos
itens elencados de 1 (um) a 5 (cinco) desta cláusula, o sócio que se
retira, PEDRO METNEK NETO, dá total e geral quitação das quotas que ora
vende e transfere, nada mais tendo a reclamar em qualquer tempo ou lugar,
sob qualquer pretexto.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social inteiramente subscrito e já integralizado é
na importância de R$ 717.500,00 (Setecentos e dezessete mil e quinhêntos
reais), dividido em 717.500 (Setecentos e dezessete mil e quinhentas) quotas de R$
1,00 (Um real) cada, fica assim distribuído:
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CNPJ/MF 23.833.995 I 0001 -77
NIRE 4í208305908

sÉrrrun ALTERACÃo conrRATo soctAL

Fr_s .

CLAUSULA TERCEIRA: Fica lnvestido na administração da empresa o sócio
LUCIANO ROBER TO MAXIMILIANO e fica destituído da admin istração o sócio
retirante PEDRO METNEK NETO.

CLAUSULA QUARTA: Em face das modificações ora ajustadas consolida-se o
contrato social com a seguinte redação:

CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL
AZA AV|AçAO EXECUTTVA SPE LTDA

cNPJ/MF 23.833.995/0001 -77
NtRE 4í208305908

JUAREZ GERALDO MEOTTI, brasiteiro, maior,
casado sob regime de comunhão parcial de bens,
nascido em 1211111963 na cidade de Sâo José do
Rio Cedro, SC, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Porto União, Estado de Santa
Catarina, sito a Rua Quintino Bocaiúva, no 46,
Bairro Cidade Nova, CEp B9.4OO-000, portador da
Cédula de ldentidade sob no .l .417.040, expedida
pelo ll/SC em 11t0211993 e CpF/MF sob no
477.108.299-53; LODEMTR CANELO, brasiteiro,
divorciado, nascido em 03/07/1962 ná cidade dã
Palmitos, SC, empresário, residente e Oomicitiaàãna cidade de porto União, Estado O" S"nlãCatarina, sito a Rua Coronel nrpp, n;-rf a, Cãiirà,

Quotas Capital - R$
JUAREZ GERALDO MEOTTI 143.500 143,500,00 20
LODEMIR CANELO 143.500 r 43.500,00 20
LUCIANO ROBERTO MAXIMILIANO í43.500 143.500,00 20
MARCO ADRIANI STERLE í 43.500 143.500,00
PAULO CAVALCANTINETO 143 500 143.500,00 20
TOTAL 7í7.500 717.500,00 100,00

AZA AV|AÇÃO EXECUTTVA SPE LTDA

Sócios ot

f2o__l
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AZA AV|AÇÃO EXECUTTVA SPE LTDA
CNPJ/MF 23.833.995 t 0001 -77

NIRE 4í208305908
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sÉrua ALTERAcÃo coHrRATo sOCIAL (

CEP 89400-000, portador da Cédula de ldentidade
sob no 12Rl949.770 lllsc, expedida em 18i09/'1978
e inscrito no CPF/MF sob número 067.426.029-53;
LUCIANO ROBERTO MAXIMILIANO, brasileiro,
maior, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, nascido em 03/08/1977 na cidade de
União da Vitória, Estado do Paraná, empresário,
portador da Carteira de ldentidade Profissional de
Advogado n' 5434'1 expedida em 03/03/2010 pela
OAB - PR, e CPF/MF sob número 020.308.189-76,
residente e domiciliado na cidade de Porto Uniáo,
Estado de Santa Catarina, sito na Rua Papa João
XXlll, n" 437, Bairro Cidade Nova, CEP 89.400-
000; MARCO ADRIANI STERLE, brasileiro,
casado sob regime de comunhão universal de
bens, nascido em 2210311967 na cidade de União
da Vitória, PR, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Porto União, Estado de Santa
Catarina, à Rua Zalfa Yared, no 30í, Baino São
Pedro - CEP 89400-000, portador do RG. sob no
184Rn.451.417 ll/SC, expedida em 10/06/1981 e
inscrito no CPF/MF sob 604.887.009-49; PAULO
CAVALCANTI NETO, brasileiro, maior, divorciado,
nascido em 0211211957 na cidade de Curitiba, PR,
empresário, residente e domiciliado na cidade de
Uniâo da Vitória, Estado do Paraná, sito a Rua
Clotário Portugal, no 625, Centro, CEP 84.600-220,
portador da Cédula de ldentidade sob no 873.699-
5, expedida pelo ll/PR em 16/03/'1983 e CPF sob no

unicos sócios componentes #';liã313"tíàmpr"sária rimitada de propósito
específico, que gira sob o nome empresarial de AZA AVIAÇÃO EXECUTiVA SpE
LTDA, inscrita no CNPJ/MF 23.833.99s/ooo1-27, com sede na cidade de união da
Vitória, Estado do Paraná, sito à Rua D. pedro ll, 6'r6, centro, cEp 84.600-29s, com
g9y_cg-1tgto social original registrado na MM Junta comercial do paraná sob no4'1208305908 eÍn 14h212015, alteraçâo posterior, e conforme as cláusuras
seguintes:
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sÉrrrua ALTERAÇÃo corurRATo socrAL

CLAUSULA PRIMEIRA: Sob o nome empresarial de AZA AVIAÇAO EXECUTIVA
SPE LTDA, com sede na Rua D. Pedro ll, no 616, Centro, na cidade de Uniáo da
Vitória, Estado do Paraná - CEP 84.600-295, fica constituída uma sociedade
empresária limitada de propósito específico, que será regida por este contrato social,
pela Lei no 10.40612002 e supletivamente pela Lei no 6.404/1976.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto o propósito específico de
TEAIIZAT A AQUISIçÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DE AERONAVE PRIVADA
PARA USO COMPARTILHADO PELOS SOCIOS.

CLÁUSULA TERGE|RA: O prazo de duração da sociedade é de 240 meses
inicrando suas atividades em 'l0l09l2O15.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social da empresa inteiramente subscrito e com
100% (cem) por cento já integralizados em moedâ corrente nacional é de Rg
7'17.500,00 (Setecentos e dezessete mil e quinhentos reais).divididos em 717.500
(Setecentas e dezessete mil e quinhentas) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada
uma, assim distribuído:

Sócios Quotas Capital - R$ %
JUAREZ GERALDO MEOTTI '143 500 í43 500,00 )^
LODEMIR CANELO í43 500 143.500,00 20
LUCIANO ROBERTO MAXIMILIANO 143.500 143.500,00 20
MARCO ADRIANI STERLE 143.500 143 500,00 20
PAULO CAVALCANTI NETO 143.500 143.500,00 20
TOTAL 717.500 717.500,00 100,00

cLÁusuLA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do
capital social, nos termos do Artigo '10S2 do Código Civíl vigente.

cLÁusuLA sEXTA: As quotas da sociedade são indivisÍveis e não poderão ser
aljenadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos demais
sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção dasquotas que possuírem.

cLÁusuLA sÉnMA: o sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar porescrito à sociedade, 0,."r,1,1:ld-? g p.r"ç" tgrma á prazos de pagamento, para queseja através dos demais sócios exercido o direito de preferência, o que deverá ser



AZA AVIAÇAO EXECUTTVA SPE LTDA
cN PJ/M F 23.833.995 t 0001 -77

NtRE 4í208305908
sÉrrrua ALTE RAÇÃo courRATo socrAL
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feito no prazo de 60 (Sessenta) dias a contar do dia de recebimento da notificaçáo
ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderáo ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: O falecimento de qualquer dos sócios náo dissolve
necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e/ou sucessores sub-rogados
nos direitos e obrigações do "De Culus'ipodendo, nela se fazerem representar,
enquanto indiviso o quinhão respectivo por dentre eles, devidamente credenciado
pelos demais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Apurado em Balanço Patrimonial, os haveres do sócio
falecido serão pagos em 10 (Dez) parcelas iguais e consecutivas, vencendo-se a
primeira 30 (Trinta) dias após a aprêsentaÉo à sociedade da autorização judicial
que permita formalizar a operação inclusive perantê a sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ficam, entretanto, facultadas mediante consenso
unânime dos sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não
afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo cpm os sócios supérstites, os herdeiros
poderâo ingressar na sociedade, caso náo haja impeditivo legal quanto sua
capacidade jurídica.

CLAUSULA NONA: A sociedade será administrada por um dos sócios, na qualidade
de administrador, ao qual compete privativa e individualmente o uso do nome
empresarial e a sua representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da
sociedade, sendo-lhe, entretanto vedado o seu emprego ou uso, sob qualquer
pretexto ou modalidade de operações ou negócios estranhos ao objeto social,
especialmênte a prestação de avais, endossos, fianças, ou cauções de favor, seja
em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, situação esta que dependerá da assinatura de todos os
sócios.

PARAGRAFO ÚN|CO: Fica facultado aos administradores, nomear procurador, para
um período determinado que nuncá poderá exceder um ano, devendo o instrumento
de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim
nomeado.
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cN PJ/M F 23.833.995 t 0001 -77
N|RE 41208305908

SETIMA ALTERA Ão corurRATo socrAL

CUÁUSUI-I OÉCtft,ln: Fica investido na função de administrador da sociedade o
sócio LUCIANO ROBERTO MAXIMILIANO, dispensado de prestar caução.

penÁe RlfO ÚrutCO: Os poderes dos administradores ficam limitados,
necessitando do aceite dos demais sócios para:
l) Compra e venda de bens do ativo imobilizado em valor individual ou coletivo,

superiores ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
ll) Contrata$o de quaisquer tipos de empréstimos, avais ou flanças, superiores

ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
lll) Obtenção de crédito junto a fornecedores, superiores ao valor de

R$10,000,00 (dez mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de
que nâo está impedido de exercer a administraçáo 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 prevaricaÉo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações dê consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios declaram não estarem incursos em
nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades
mercantis.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Sociedade declara, sob as penas de Lei, que
se enquadra na condiçâo de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar
no 123, de 1411212006.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a
31 de dezembro de cada ano ser levantado Balanço Patrimonial, obedecendo às
prescriçôes legais pertinentes à matéria. A Empresa poderá levantar balanços
intermediários durante o ano social- Os resultados serão atribu Ídos aos sócios na
proporção de suas cotas de capital, cabendo aos sócios, na proporção de suas
cotas, os lucros ou prejuízos apurados. Poderáo os lucros, a critério dos sócios,
serem distribuídos ou ficarem em reservas na sociedade.
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sÉrrme ALTERAcÃo courRATo socrAL

pnRÁCnnfO ÚrutCO: Os sócios representantes da totalidade do capital social
poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionaís às participações

societárias de cada sócio na Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios elegem o foro da comarca de Uniáo da
Vitória, Estado do Paraná, para dirimir questões resultantes deste instrumento.

E, assim por se acharem justos e contratados, lavram datam e assinam o
presente instrumento de contrato social, em 01 (Uma) única via, devidamente
rubricada pelos sócios em suas folhas, obrigando€ê por si, seus herdeiros
e/ou sucessores a cumpriJos em todos os seus têrmos.

União da Vitória - PR, 26 de Janeiro de 2021 .

JUAREZ GERALDO MEOTTI LODEMIR CANELO

LUCIANO ROBERTO MAXIMILIANO MARCO ADRIANI STERLE

PEDRO METNEK NETO PAULO CAVALCANTI NETO
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02030818976 LIJCIANO ROBERTO MAXIMILIANO

06742602953 LODEMIR CANELO

07085490985 PEDRO METNEK NETO
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MARCO ADRIANI STERLE


