
PSA PLU3EO 

ILMO. SENHOR PREGOEIRO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-CBMDF/DF 

REF. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2015 

ABERTURA: 29 de Maio de 2015 13hrs. 15min. 

Senhor Pregoeiro, 

A PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  67.405.936/0001-73, estabelecida na Avenida Renato 

Monteiro, n° 6.901 - Pólo Urbo Agro Industrial - CEP 27.570-000, Porto Real/Ri, por sua representante legal 

abaixo assinada, para fins de participação na licitação em referência, nos termos do art. 12 do Decreto 

3.555/00, com fulcro no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, no art. 32,  caput e §1 2, 1, c/c art. 72 ,  §52 

e §6 2  da Lei 8.666/1993, vem tempestivamente apresentar: 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

N°16/2015. 

Para correção de exigências que restringem demasiadamente a 

participação de empresas interessadas no referido certame, pelos motivos e fundamentos a seguir 

expostos: 

(e 
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1 - DA TEM PESTIVIDADE. 

A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de Abertura das propostas 

agendada para o dia 29 de Maio de 2015, às 13 horas e 15 minutos, sendo o prazo e as normas para 

impugnação regulamentados pelo Art. 12 do Decreto 3.555 de 2000, nos seguintes termos: 

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

Neste mesmo sentido, o item 9.1 do referido edital. In verbis: 

9.1. Para impugnar presente Pregão qualquer licitante poderá fazê-lo 

até 2 (dois) dias úteis que anteceder a aberturada sessão publica [ ... ] 

Levando-se em conta o prazo estabelecido, bem como considerando que a 

data fixada para recebimento das propostas é dia 29 de Maio de 2015, o prazo para interposição de 

Impugnação encerra-se em 27 de Maio de 2015. 

Em face do exposto, deve ser a presente impugnação considerada, nestes 

termos, plenamente tempestiva. 

II - DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO OBJETO DO CERTAME. 

A empresa, ora impugnante, obteve o edital da licitação em epígrafe 

através do site comprasnet, no último dia 27 de abril de 2015. 

Assim, passou a análise de suas condições, e, sobretudo, de seu objeto, 

cronograma de distribuição, entrega e pagamentos excepcionais, ou seja, que demandam análise 

pormenorizada e cuidadosa por parte de quaisquer possíveis fornecedores interessados. 

Contudo, após as verificações acima, a empresa detectou um grave vício no 

referido edital quanto à descrição do veículo referente ao Anexo 1 - Termo de Referência, o qual põe em 
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risco a sua participação no certame, tanto quanto de outros prováveis interessados. 

Observe-se, de imediato, o contido no edital e o favorecimento a uma única 

marca/modelo, qual seja, MERCEDES-BENZ/SPRINTER. Abaixo estão apontados os itens da especificação 

do material que direcionam o objeto para o veículo acima citado. 

Especificação Quantidade 

4. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 

(...) portas laterais de correr no lado direito e esquerdo do veículo, originais de fábrica, 

(...) 

4.2. Embreagem, transmissão e suspensão 

A transmissão deve ser de acionamento com alavanca no painel, com marchas 

distribuídas de 01 a 06 à frente e uma à ré sincronizadas; 

4.3. Sistema elétrico 

A bateria do veículo deverá ser original do fabricante e independente das baterias do 

compartimento de atendimento. O alternador original de fábrica deverá ser de 14 V 

180 A. 

4.6. Câmbio 

Câmbio manual com 06 (seis) marchas à frente e 01 (uma) à ré. 

4.7. Sistemas de segurança ativa e passiva 

Sistemas de segurança ativa como o Programa Eletrônico de Estabilidade atuam antes 

da ocorrência 	do acidente. 	Entendemos que com 	a 	adoção desses sistemas de 60 

segurança passiva como Air Bags, barras de proteção lateral e pré-tensionadores de 

cinto; e sistemas de segurança ativa como Antiblock Breaking System (ABS), distribuição 

de força de frenagem (EBV/EBD) e o Programa Eletrônico de Estabilidade em nossos 

veículos 	estaremos 	avançando 	e 	contribuindo 	para 	evitar 	possíveis 	acidentes 	e 

protegendo nossos militares e os pacientes, concluindo que tais itens foram avaliados 

como essenciais para uma viatura de emergência. 

Assim, o veículo deverá vir equipado de fábrica com os seguintes equipamentos de 

segurança: 

4.7.1. Ativa 

• Sistema eletrônico de distribuição de força de frenagem; 

• Sistema de controle de tração 

4.15. Portas 

O veículo deverá ser dotado de 06 portas, sendo 02 dianteiras para a cabine do 

o"-,  
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veículo, 01 lateral corrediça (direita) e 01 lateral corrediça (esquerda) com altura igual 

ou maior que 1.700 mm e largura igual ou maior que 1.090 mm, 02 localizadas na 

traseira do veículo com altura mínima de 1.670 mm e com abertura de 90 2, 1802 e até 

2702; 

4.17. Dimensões do compartimento de atendimento do paciente 

• Altura igual ou superior a: 1900 mm; 

A especificação acima exposta, extraída do ANEXO 1 do referido edital de 

licitação "Pregão Eletrônico n° 16/2015", particulariza excessivamente o objeto, conforme destacar-se-á 

abaixo, restringindo significativamente a participação e, conseqüentemente, ferindo os princípios 

constitucionais da Competitividade e da Isonomia. 

Com as características destacadas, resta claro que as especificações do 

edital beneficiam exclusivamente fornecedores do modelo Mercedes-Benz Sprinter, visto que apenas este 

veículo possui EXATAMENTE as características solicitadas. Esta mesma descrição encontra-se em seu 

catálogo/descrição técnica publicado na página da Montadora na Internet'. 

	

Ressalta-se, 	por 	relevante, 	que 	algumas 	nomenclaturas 	ou 

dimensões/medidas requeridas no Termo de Referência do edital, ora impugnado, s ão exclusivas da 

marca Mercedes-Benz, sendo elas: 

• Porta Corrediça Adicional na Lateral Esquerda; 

• Alternador 14V 180A; 

• Sistema de controle de tração; 

• Exclusivo Sistema ESP Adaptativo (Programa Eletrônico de 

Estabilidade). 

Abaixo quadro comparativo dos modelos disponíveis no mercado e suas 

especificações técnicas, confirmando que somente o modelo MERCEDES BENZ SPRINTER atende aos 

requisitos do edital: 

EXIGÊNCIAS 1 MERCEDES 1 	HAT 	1 PEUGEOT 1 CITROEN 1 	DAILY 	1 RENAULT 

1 In https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/sprinter/furgao/dadOs-

tecnicos/dados  tecnicos sprinter furgao.pdf 
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Do EDITAL BENZ DUCATO3— BOXER JUMPER IVECO4  - MASTER 5  - 
SPRINTER 2 — 12m3 (anexo) — (anexo) — 12m3 11m3 

10,5m3  12m3 12m3  

Portas laterais Porta Porta lateral Porta lateral Porta lateral Porta lateral Porta lateral 

de correr no Corrediça deslizante deslizante deslizante deslizante deslizante 

lado direito e Adicional na do lado do lado do lado do lado do lado 

esquerdo do Lateral direito direito direito direito direito 

veículo, Esquerda 

originais de 

fábrica  

Câmbio: 06 (seis) 05 (cinco) 05 (cinco) 05 (cinco) 06 (seis) 06 (seis) 

Câmbio marchas a marchas a marchas a marchas a marchas a marchas a 

manual 	com frente e 01 frente e 01 frente e 01 frente e 01 frente e 01 frente e 01 

06 	(seis) (uma) à ré (uma) à ré (uma) à ré (uma) à ré (uma) à ré (uma) à ré 

marchas 	à 

frente 	e 	01 

(uma) à ré  

Sistema Alternador de Alternador Alternador Alternador Alternador Sem 

elétrico: 	O 14 V 180 A de 14 V 150 de 14 V 150 de 14 V 150 de 14 V 110 informações 

alternador A A A A 

original 	de 

fábrica deverá 

ser 	de 	14 V 

180 A.  

Programa Exclusivo Freios ABS Freios ABS Freios ABS Freios ABS Freios ABS 

Eletrônico 	de Sistema ESP (Sistema de (Sistema de (Sistema de (Sistema de (Sistema de 

Estabilidade Adaptativo Antibloquei Antibloquei Antibloquei Antibloquei Antibloquei 

(Programa o de Freio) o de Freio) o de Freio) o de Freio) o de Freio) 

Eletrônico de e EBV e EBV e EBV 

Estabilidade). (Distribuiç (Distribuiç (Distribuiç 

Integra: ABS o Eletrônica o Eletrônica o Eletrônica 

(Sistema de de Força e de Força e de Força e 

Antibloqueio Frenagem) Frenagem) Frenagem) 

de Freio), ASR 

(Sistema de 

Controle de 

Tração), BAS 

(Servofreio de 

Emergência) e 

EBV 

(Distribuição 

Eletrônica de 

Força e 

Frenagem) .  

Sistema 	de ASR (Sistema - - - - 

2  https://www.mercedes-benz.com.br/sprinter/furgao/dados-tecflicOS  

http://www.fiat.com.br/carros/novo-ducato-cargo.html#244F1R0  

httD://www.iveco.com/Brasil/collections/technical  sheetsíDocuments/IVECO DAILY 35S14-45S17 

55C17 FURGONE 24032015.pdf 	 e 
http://imprensa.renault.com.br/page/fichas/ficha-master 	 / 

so 
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controle 	de 
tração 

de Controle de 

Tração) 

Dimensões do Dimensões do Altura 1881 Altura 1881 Altura 1881 Altura 1900 Altura 1894 
compartiment compartiment mm mm mm mm mm 

o 	 de o interno: 

atendimento Altura 2034 

do paciente: mm 

Altura igual ou 
superior 	a 
1900 mm  

Logo, o edital foi elaborado de forma que, dos demais modelos disponíveis 

apenas um pudesse participar da licitação -Mercedes-Benz Sprinter- ofendendo-se, desta forma, aos 

princípios constitucionais que prezam pela competitividade, isonomia entre licitantes, interesse público, 

moralidade, legalidade, entre outros. 

III - DA ILEGALIDADE FRENTE AO DIRECIONAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES 

DO EDITAL PARA UMA ÚNICA MARCA E MODELO. 

Ao analisarmos a doutrina a respeito de tão relevado tema, encontramos o 

ensinamento do Professor Toshio MUKAI, que assim explica: 

O princípio da Competitividade é um dos princípios fundamentais da 

licitação, é também conhecido como o princípio da oposição, é tão 

essencial à matéria que se num procedimento licitatório, por obra e 

conluio, faltar a competição (ou oposição) entre os concorrentes, 

falecerá a própria licitação, posto que esta é sinônimo de 

com petição. 6  (grifo nosso) 

O inciso 1, do art. 40, da lei 8.666/93 estabelece que o objeto deve ser 

descrito no edital de licitação de forma sucinta e clara e, o inciso 1, do art. 32,  da mesma legislação, assim 

determina: 

Art. 32  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

6  MUKAI, Toshio. Curso avançado de Licitações e Contratos Públicos. Ed. Juarez Oliveira - Ed. 2000 p. 08109. 
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constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

(grifo nosso) 

§ 12 É vedado aos agentes públicos: 

1 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato; (grifo nosso) 

O Decreto 355512000, que regulamenta a modalidade pregão, assim 

estabelece em seu artigo 4.°: 

Art. 42  A licitação na modalidade de pregão é juridicamente 

condicionada aos princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios 

correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e 

comparação objetiva das propostas. 

Parágrafo único. 	As normas disciplinadoras da licitação serão 

sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. (grifo 

nosso) 

O também ilustre doutrinador Marçal JUSTEN FILHO ensina: 
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...Não apenas é obrigatório definir com precisão o objeto licitado, 

mas também estão vedadas exigências supérfluas ou excessivas, 

que reduzam indevidamente o universo dos licitantes. 

Qualquer exigência que produza efeito restritivo de participação no 

certame somente será válida quando indispensável à satisfação dos 

interesses cuja realização incumbe à Administração Pública, a quem 

cabe evidenciar essa instrumentalidade da exigência. Isso se fará 

pela demonstração de que objeto não apresentar tais peculiaridades 

será inútil ou menos adequado à satisfação dos interesses buscados 

pelo Estado. 

(grifo nosso) 

Note-se, assim, que a desigualdade, e, sobretudo o cerceamento à 

participação e à competitividade, presentes no edital, caso não sanados, incorrem em grave ilegalidade. 

Deve-se atentar, ainda, para a importante lição do saudoso Professor Hely 

Lopes MEIRELLES: 

A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da 

discriminação entre os participantes do certame, que através de 

cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de 

outros, quer mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais 

ou iguale os desiguais. 

O desatendimento a esse princípio constitui a forma mais insidiosa 

de desvio do poder, com que a Administração quebra a isonomia 

entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado editais 

e julgamentos em que se descobre a perseguição ou o favoritismo 

administrativo, sem nenhum objetivo ou vantagem de interesse 

público. 

(grifo nosso). 
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É inegável que a situação posta pela Impugnante aponta para grave vício 

contido no edital de licitação, uma vez que a ilegalidade identificada, se mantida, provocará sua nulidade, 

justamente por dificultar e restringir a participação das empresas interessadas no referido certame, 

obstaculizando o acesso à disputa e assim comprometendo o seu resultado. 

IV - DOS PEDIDOS. 

Assim, visando garantir a competitividade no referido certame, e viabilizar 

não somente a participação da PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., mas também de 

outras possíveis interessadas, requer-se a modificação no seguinte termo: 

a) Alteração da especificação técnica das portas de "portas laterais 

corrediças (esquerda e direita)" para "porta lateral corrediça (direito)"; 

b) Alteração do número de marchas do câmbio manual de "6 (seis) 

marchas à frente e 01 (uma) ré" para "5 (cinco) marchas à frente e 01 

(uma) ré"; 

c) Alterar a exigência dos alternadores originais de fábrica de "14 V 180 

A" para "14V 110 A". 

d) Retirar as exigências do ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade) e 

Sistema de controle de tração, pois somente uma única marca/modelo 

atende estes requisitos; 

e) Retirar a solicitação de que o veículo apresente "Sistema eletrônico de 

distribuição de força de frenagem", para que todas as marcas 

existentes no mercado possam participar da presente licitação; 

f) Alteração da Altura interna do compartimento de carga de 

"1900mm" para "1880 mm". 

Ressalta-se, oportunamente, que essas alterações claramente permitirão a 

participação de um número maior de empresas, marcas e modelos, por conseguinte, contribuirão para a 

redução do preço final do objeto licitado, tendo em vista a ampliação da competitividade no certame. 

Ainda, os pontos a serem alterados/retirados não trarão nenhuma 
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Ante ao exposto, requer-se que a presente Impugnação seja recebida e 

acolhida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pela legislação em vigor ( 

1.2, Art. 12, do Decreto Federal n.° 3555/2000). 

Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer seja a 

presente Impugnação submetida à apreciação da Autoridade Superior competente, para que decida sobre 

seus termos. 

Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por um parecer 

favorável quanto às alterações requeridas. 

Colocamo-nos a sua disposição por meio do endereço eletrônico 

governo.psa@cfaa.com.br  ou telefone (41) 3075-4491, para dirimir quaisquer outras dúvidas e desde já 

somos gratos. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Curitiba/PR, 25 de Abril de 2015. 

à,  aMG k qw~Àj 
 ' ' PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 

ANDREA HELOISA VILLATORE 

OAB/PR 67.017 

. 	\..J 
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ANEXOS 

e 
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1 

ENEWEóVã o 2 3 3~ffi 
Número de cilindros

-_ ._-_---- 

 4 em linha  

Número de vãlvulas 
 

Cilindrada 	 2287 cc 

Potência 	 x m 	(ABNT) / rp , 	 27 / 36O 

T orquemâxi mo mkgf (ABNT) / rpm 	 32,G 	1800 

Alimentação 	 - 	 F In • e ao Eletrôn ica'  
MUIW c 

Conversor catalítico 	 Pré catalizador, catalizador (DOC) e filtro perticulado (DPF) 	 - 

TRANSMISSÃO 

Tração 	 Dianteira com juntas homocinéticas 

C â mbio 	 Manual 	5 f nt 	1 ré) 

Sistema 	 Com pinhão 	 m Eh 	m assistência hidrãul ica  

SUSPENSUS 

Dianteira: 

Tipo 	 Mc Pherson com rodas independentes, braças oscilantes interiores a geometria triangular, barra estabilizadora e 
molas helicoi dai s  

Amort c 	 te lescópicos, fixação e 1 t 	na carroceria  

Tipo 	 Eixo rígido tubular com molas longitudinais 

	

j ,i dráulicos, t e lescópicos, f ixação 1 t 	na carroceria  

Dianteiros 	 Discos Ventilados 

Traseiros 	 91 	 Discos Sólido  

205/70515 	 205/75S16 2Ç 0 	
205/70a15 	 205/75R16 

Capacidade do Tanque (litros) 	 80 

Entre-eixos 	(mm) 	 3200 	 3700 	 3205 
	

2850 	 3700 

Comprimento 	(mm) 	 5199 	 5599 	 5199 
	

4749 	 5599 

Largura 	(mm) 	 1998 

Alta 	(mm) 	 2158 	 2450 	 2150 
	

2450 

Capacidade (m') 	 - 	 - 	 9.0 	 7.5 	 12,0 

,Comprimento)ee) 	 u860 	 2510 	 3360 

Largura 	(mm) (entre cai os rada) 	 - 	 - 	 1800 

Altura 	(mm) 	 1562 °Wem8'se'mti8m 	 1801 

* Os maiores presentes nessa Ficha Técnica podem variar conforme os equipamentos, opcionais, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo. 

NO' 
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BOXER 

Alça de segurança dianteira lado passageiro 	 X 	 X 	 X 	 X 	 X 

Apoios de cabeça dianteiros X X X X X 

xl 
Carroceria com deformação progressiva x x x x x 

X X X 

abdominalUntZ  segurança central 	2a., 3a., 	4a., 	5a. fila X X 

Cinto segurança dianteiro central 	abdominal - l 	fila X X X X X 

3 iDontos retráteis o X X X X X 

Cintos segurança dianteiros laterais com regulagem de altura - 1 X X X X X 

X x x x x 

Encosto elevado dos bancos traseiros X X - 

Órn regulagem interna de altura do facho, 1 nIvela x X X X X 

Faróis halógenos X X X X X 

Gancho para reboque dianteiro x X X X X 

Gancho para reboque traseiro X X X X X 

ólo x x x x x 

Lanterna traseira de neblina integrada X x X X X 

(Odiante~comd 	velocidades 	 trmtn x x x x X 

Parede divisória s/ janela - - X X X 

X X X X 

Retrovisor interno dia e noite X X X X X 

Retrovisores com regulagem externa manuai ' 	X X X X X 

Tacóraio x X - - - 

Air Baq Duplo X X X X 

Freios 	 ES x X x x x 

CONFORTO 
, 

Apoios de braços nas portas dianteiras X X X X X 

Ar condicionado L P 

Ar Condicionado com duto central - X - - - 

Ar quente x x x x X 

qul,A.vel_ÊT,inclinação 	distância X X X X X 

Bancos dianteiros 1 + 2, individual para o motorista X X X X X 

1 " X X X X X 

Compartimento para 	garrafas" na porta do motorista x x X X X 

O) 	 na porta 	notori'" 	" x x x x X 

Compartimento para objetos no painel x x x x X 

Compartimento para —'—objetos —"--sob o banco do passageiro  X X X X X 

Direção hidráulica X X X x X 

X 

Ganchos para amarração de bagagem na parte traseira - - x X X 

x x x x x 

Luz de cortesia dianteira X X X X X 

al) x 	
"-'----- c 

x x 

Pára-sol com porta documentos motorista X X X X X 

X x x x X
±  

Pró-disposição para rádio (fiaçEo) X X X X X 

Travas 	 lét 	s nas portas X X 4 
Ventilação forçada com 4 velocidades, dianteira X X X X 	- X 

Vidro elétroondutor x x 

Porta traseira 270 - - - OP - 

VidropsVsEdoc' X X 

CORES DISPONIVEIS 

Branco Banquise X X X X X 

Prata Bari X X 

X 	= Equipamentos de Série 	OP 	= 	Opcional fábrica BOXER 

auUGEcsr 
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Jumper Furgão 2.3 HDi L6 - F 35LH - 201512015 

Características Técnicas JUMPER Furgão 
Furgão cl Chassi Longo e Teto Alto 

Motor 

Denominação 2.3 HD1 L6 
Número de cilindros 4 em linha 
Número de válvulas 16 
Cilindrada (cv) 2.287 
Potência máxima cv (kw)/ rpm 127 (93) 1 3.600  
Torque máximo kqfm (Nm)I rpm 32,63 (320) 1 1.800 
Aspiração Turba alimentado com intercooler 
Nível de ruído 85 dB (A) 

Dispositivo Anti Poluição  

Conversor Catalitico Pré catalizador, catalizador (DOC) e Filtro particulado (DPF) 
Transmissão 

Tração Dianteira com untas homocinéticas 
ámbio Mecânico de 5 marchas 

Direção 

Sistema Hidráulica assistida com pinhão e cremalheira 
Suspensão  
Dianteira McPherson com rodas independentes 	braços oscilantes interiores, geometria 

triangular,barra estabilizadora e amortecedores telescopicos hidraulicos 

Traseira Eixo rígido tubular com molas longitudinais e amortecedores hidráulicos telescópicos 

com fixação elasticanacarroceria 

Freios 

Dianteiros Discos ventilados 

Traseiros Discos solidos 

Sistema Elétrico  

Bateria 95,0 Ah 

Alternador 150 A (lá V) I com ar condicionado 180 A (14V) 

Rodas 

Pneus 205175 R16 

("5 6J' a 16" H2 - aço estampado 

Características Físicas 
Número de Lugares  

Lugares 3 

Pesos (kg)  

Pesa vazio em ordem de marcha 1860 

Peso bruto total )PBT) 3500 

Peso máximo admitido por eixo anterior 1858 

Peso máximo admitido por eixo posterior 2120 

Desempenho  
Velocidade máxima km/h 150 

Combustível  

Tipo  Diesel 050 e 010 

Tanque 	 ) go 
Capacidade 	 partimento de Carga  
Capacidade 	 u' 	rua (mu) 12,0 

Capacidade de carga útil )kg) 1 520 

Mimensões Externas 

Comprimento 1  5589 

Larciura d 	 (mm) 1998 

Altura medida a partir do solo c/ veícu lo vazio (mm) 2450 

Altura medida a partir do solo c/ veícu lo carregado (mm) 2390 
Entre-eixos (min) 3700 

 veículo carregado (mm) 147 

Porta lateral deslizante - Largura (mm) 1265 

Po rta 	 d 	 Altura (mm) 1769 

Porta lateral deslizante - Altura do piso ao vão de carga (mm) 550 

Portas Traseiras 	Largura (mm) 1562 

Portas Traseiras - Altura (mm) 1760 

Portas 	 do piso ao vão de carga (mm) 595 

An g ulo 	 rI ira das portas traseiras (Graus) 180' 1270' é opcional 

Dimensões  do  Compartimento de Carga  
Comprimento (mm) 3360 

Largura 	 (mm) 1800 

Altura  (mm) 1001 

equipamenros 
Segurança  
Airbaq duplo 

Alça 	 se guran ça 	lado _passa geiro 

Alça 	se guran ça 	 para o banco central dianteiro 

Apoios 	 o 	 dianteiros 

Barra de proteção 	 portas dianteiras 

Break Liqht Traseiro  o 
Chave de iqnicão transcodificada ) Transcoeder) 

Cintode sequirança abdominal 

Cintos de se gurança motorista e pass ageiro de 3 pontos cl reguiaorm de altura 

Cintos de se gurança 	 issageiro retrateis com bloqueio de folga 

Farois c/ requiagem interna elétrica de altura de facho em 3 níveis 

Frisos laterais na cor preta S 
Portas traseiras do 	 de carga com abertura de 270 compartimento  O  
Ganchos para amarraçãocompartimento de carga 

Indicador da presença 	 gfiltro separador de combustível 

Indicador de manuten ção do veículo S 
temperatura Indicador de 	á g ua 

Lanterna traseira de neblina inte g rada 

Painel de proteção 	 rento de carga p1 cabine do condutor 

Retrovisores com re gulagem exte rna manual 

Conforto 
Alavanca de ca mbio no 
Apoios 	 ç 	t nas portas dianteiras 

Ar Condicionado  O  
Ar  quente S 

Banco do motorista com 	 n em inclinação e distância 

Banco do 	 sta com regulagem de altura  O  

Bancos dianteiros 	2, individual rI o motorista _)_j  
Bancos revestidos em tecido e vinil S 
Chave 	 co 	çrretr canivete _________________________  

Conta-g iros 

 Direção 	re g ula g em de altura  0  
Direção   o  
Hodometro  ) total e p arcial 1  o  
Luz de cortesia 	 rira com temporizador  3  
Luz de cortesia no compartimento de carga  O  

dégradé  O  
Porta lateral 	 ir do lado direito  o  
Porta-copos 	 , ei 

, '- rI 
	' 	a-obíetos na porta do motorista  

i Porta-luvas "- tampa e chave  

Prancheta dobrável sob o painel   

Pré p  ç para equipamento de som (sem alto-falante)   

Ventilacão forcada com 4 velocidades 

A - Condição estatica - para efeito de fiscalização 

Cor disponível: 
Branca solido 

t4tk 



» 	 S 	 . -. 

; 
u,tç,wr 	 ufltiGaÇ 	F (41)  

0 - 100 Rio dr J'n"r - 	J- 	ii 	 ( 	
A 

, 	

AprI$$flPP  
1o d~Mento Que Me o 

	

- 	
ç  

o 
x - 

	

Livro 833 	 PROCURAÇÁO, do Brasil 
Samuel Que 	01 

	

o ha...... 114 	 Automóveis 	 Q ri 2 2 

	

Ato . . . . 086 	 puoc23 POBA 23 iicitação 02 —  Conselvn 

SAiBAM quantos este público instrumento de OCLJOÇIO bastante virem, que aos 06 (seis) dias do 

mês de outubro de dois 1011 e quatorze (2014), nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

J.iíeiro, :cpibliCa  Federativa do Biasil, cio Cartório do 5° Ofício de Notas, Tabeliã, FERNANDA DE 

FREITAS LEITÃO, situado na Rua do Ouvidor, 89 -- Centro, perante mim, Gustavo ,  Novaes Domingos, 

Tabelião Substituto, (Mat. N° 94/02883 - RJ), lido na Praia de Botafogo, n° 501, conjuntos 701A3 e 

701-A, Centro Empresarial Mourisco, onde chamado vim, compareceu como OUTORGANTE, 

PEUGEOTCITROÊN DO BRAJLAUTOMÓVEISLTDk, com sede na Avenida Renato Monteiro 

6 901 e 01200  (parte), Pólo Urbo Agro Industrial, Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 67 405.93610001-73, neste ato representada, nos termos do disposto em 

vL'Li contrato social, por seu Diretor Geral, CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS GOMES, português, 

casado, executivo, portador de cédula de identidade de estrangeiro — RNE i °  V689889-0, inscrito no 

CPF/MF sob o n° 234.264.908-89, com endereço comercial na Praia de Botafogo, n 0  501 conjuntos 

701-A3 e 701-A4, Centro Empresarial Mourisco, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250- 

040; o presente identificado e reconhecido como sendo'b próprio conforme se verifica em sua cédula 

de identidade que me foi apresentada, do que dou fé. E, na minha presença, pelo OUTORGANTE me 

foi dito que nomeia e CüflstitLii seus bastantes procuradores CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, sociedade de advogados, com endereço comercial na Rua Alberto Folloni, n° 1199, 

Ahu, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.198.90510001-06, e na 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, sob ri 0  571, qLtO será representada individualmente 

por: 1) ALEXEY GASTÃO CONSELVAN, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR n° 22.350, 

emitida em 21/02/2009, portador da cédula de identidade RG o.° 1,391.464-8, expedida pela SSP-PR 

em 24/05/1991, e inscrito no CPF/MF sob o n° 623.410.499-15; 2) DANIEL PACHECO RIBAS BEATRIZ, 

via0ileiio, casado, advogado inscrito da OAB/PR n° 53.887, emitida em 03/02/2010, portador da 

cédula de identidade RG n° 9.082.905-0, expedida pela SSP-PP em 10/07/2000, e inscrito no CPF/MF 

sob o n° 049.816,029-79; 3) Luiz CARLOS PEREIRA FRAXINO, brasileiro, casado, bacharel em Direito, 

portador da cédula de Identidade RG n o  421 291-6, expedida pela SSP/PR em 09110/2012, e inscrito 

no CPF/MF sob o n° 004.431.159-15; e 4) ANDREA HELOISA VILLATORE, brasileira, solteira, advogada, 

-iscrita na OAB/PR sob n °  67.017, emitida em 03/07/2013, portadora da cédula de identidade RG n° 

6 331 393-9. expedida pela SSP-PR em 28/05/1997 e inscrita no CPF/MF sob o n° 045.361.869-30 1  

aos quais confere e outorga poderes, especial e especificamente, para, em semi nome e de suas filiais, 

em CONJUNTO ou SEPARADAMENTE, participar de licitações em qualquer modalidade, em 

quaisquer instituições, sejam elas de natureza pública ou privada, podendo realizar todos os atos 

pertinentes aos certames, bem como de processos do dispensa ou inexigibílidade e Adesões às Atas 

de Registro de Preços, adesões e aditivos contratuais, tais como' retirar editais, efetivar cadastro da 

empresa em sistemas eletrônicos e registro de fonnAcedones, foimiilar e assinam as atas, propostas, 

oíi tai lances de preços, tu 'ri,it contmotos recebem Notc'c de Empenhos, Ordens de 



Cornpm, rubricarem documentos, apresentar e desistir de Recursos, !mpugnções, Defesas Prévias e 

Pedidos de Esclarecimentos, inclusive procedendo a retificações e ratificações, podendo, para tanto, 

praticar tudo o mais que necessádo for para o fiel cumprimento do presente mandato, sendo 

autorizado o substabelecímento com reserva de Iguais poderes, validando, retroativamente, todos os 

atos exercidos entre 01/10/2014, inclusive, e a data de outorga dessa procuração. Os Outo rg ad os  o 

constituídos que . são subcontratados da so ciedade CONSELVAN FRAXINO& ADVOGADOS ASOCIADp 

fi cam cientes de sue na- hipótese escisãoporq Li a lquer_motdiop contrato de pjcçàode 

serv í ços celebrado entre aQpnte e a soc iedade CoNsELvAr FRAXINO a_ADVOGADOS 

AssOCIADOS. L  não rTiaís poderão exercer  g uais g uer  poderes constantes nesteinstrumento, ficando sem 

efeitos atoscraticad ajir cia data de rescisdosendo inclu sive res ponsáveis  j por Perdas e 

danos ca usados p elo  juso indevido dos Jpoderes revogados em decorrênca da rescão. Do mesmo 

modoçOutofgados ora constituídos ficam cbntes de qje ao se deshqarem_dQquadro de sócios, 

de serviço da socdade CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS _q2dcLs ou  prestadores

AssomADoSnfio mais poderão exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem 

efeito osç.çpraticadosa partir da data de desligamentç sehdo inclusive _r es ponsáveis po r perd as e 

danos causados peio uso indevido  dos pcdere revogados eno decorrência do desligamento. A 

PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE A CONTAR DA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 

2014 E VIGORARA POR PRAZO INDETERMINADO. (sob minuta) Assim o disse, e me pediu este 

público instrumento, que lhe li, aceitou e assina, dispensando a presença e assinatura de 

testemunhas, conforme Art. 240 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça. 

Certifico que pelo presente ato são devidas custas da Tabela VII, item li, letra 'cl (R$ 189,29), 

observação 12 (R$ 10794), arquivamento, Tabela 01, itern 4 (R$ 8,02), 02 comunic, Distribuidor e 

Censec, Tab, 01,5 (R1; 1858), 20% para o FETJ . Lei 3217 cio 27/05/1999 (R$ 64,76), 5% para o 

FUNDPERJ - Ato n° 04/2006 (E$ 1619), 5% FUNPERJ - Lei n° 111/2006 (R$ 16,19), 4 0ló 

FUNARPEN Lei n° 6281/2012 (ES 1295), 2% - atos gratuitos/PMCMV -- Lei Estadual 6370/12 (R$ 

5,94), que serão recolhidos na forma determinada pela Corregedoria Geral de Justiça, Mútua/Acoterj 

(R$11.49)distribuição (ES 24,93), certidão (R$ 2085). Eu, Gustavo Novaes Domingos, Escrevente, 

Matricula n°. 94-02883-RJ lavrei li, encerro o presente ato colhendo a assinatura. (ass.) Outorgante: 

Peugeot Citroón do Brasil Automóveis Ltda.-, representada por. Carlos Alberto Mondes dos Santos 
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já 	 SEXAGÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CORATO SOCI DA 

PEUGEOTC1TFËNDOBRASIL AUTO M 	ISLTD 

( 

CNPJIMF n.° 67.405.936/0001-73 

NIRE 	33207021314 

Pelo presente instruniúrito parliculor e na melhor forma de direito, as partes abaixo: 

'1317277 
(i) Peutt CixcoUi AUÍOMOBILES, socledado anônima francesa coro sede na Route do Gisy 18140, Vetizy Villacoublay (Yvelines), 
França, inscrita no Cadastro Nacional de Pcssoas Jurídicas do Ministdrio da Fazenda - CNPJ/MF --sob o n 0  05.719.66910001-51, neste 
ato representada por sua procuradora Mvn GMtCIA CÁiiEMErasileira, separada, advogada Inscrita na OAÍ3ISP sob o n° 182.548 e 
nscnla no CPF1MF sob õ n° 279786.278-37, cOm endereço cómerclal à Avenida Naç0cs Unidas, 19707, 1?  andar, Edifido Corporate, 
Vila Almeida, CEP.04795-100, Cidade e Estado (te São Paulo, 

(ri) AUTOMOSILES FEUGEOT, sociedade anônima francesa com sede em 75. Avdnue do Ia Grande .Armôc, Paris, França, inscrita no 
Csdastró Nacional de PessoasJurídlcas do Ministério da Fazenda - CI'tPJÍMF - sob o e° 05.719.97210001-54, neste ato representada 
por sua procuradora MAYA GAROA Céuerse, acima qualiticada, e 

(ui) Aunooroeues CrrvoÉe, sociedade anõnirna francesa coro sede em Immeutle Collsée lii 12 Rua.Fuctlrtor, Paris, França, Inscrita rio 
Cadastro Nacional cio Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJIMF -:sob o ir °  05.720.58510001-38, oeste ato representada 
poraus procuradora MAVA GARCIA CÃUÈR.n, acima qualificaria. 

na qualidade mie únicOs sécias da sociedade empresária limitada denominada PEUGEOT CEraOEu co DRACIL Aurosróvers LnDÃ., corri seus 

atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio do Janeiro -JUCERJA - sob o NIRE 33.2.0102131-4, com sua sede 

social na Av. Renalo Monteiro, 6.001 e 6.200 (parte), Pólo Urbo Agro Industrial, Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro 

(doravante denominada"Sociedade'), resolvem, .por sirarrirnidsde, aprovar as seguintes matérias: 

1 	Pica consignado que as quotas anteriormente ssrbscrlias pela seda PEUGEOT CisïtOÉN AuloMoesEs que co Óncontravnrn 

pendentes de integrailzaçEo, no vdtor de R$ 915.956.030,80, (novecentos o quinze milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trinta reais 

e oitenta centavos), foram devidamente integratizadaa por ela, em moeda corrente nacional. ec'mJo R$ 015.956.030,77 (novecentos e 

quinze milhões, novecentos é- cinquenta e seis mil, trinta reais o setenta e soto centavos) nos tenSos do contrato de câmbio is °  

000126241773, datadO do 511212014. e R$ 0,03 (três centavos) proventóntes dê parte do valor constante do contrato de cõnrbio o° 

000125253846, datado de 811212014. 

2. Neste mesmo ato, fica aprosado um 'ovo alImento do capital social, totalmente integratizado neste aio, atualmente do RS 

2.915.877.372,54 (dois bilhões, novecentos o quinze milhões, oitocentos e netnnia e nota rnii,'Irezenton e setenta e dois reais e cinquenia 

e quatro centavos), para R$ 3.299.219.755,11 )lrs'biihõos, duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e dezenove reli, setecentos o 

ciaquercla e cinco reais a onze ceniavnu), rim surneelo, portanto, de R$ 383.342.382,57 (trezentos e oitenta e irés milhões, trezentos e 

quarenta e dois mil, trezentos e oliermia e dois reais e cinquenta e sele centavos), repmesenlado por 38.334.238.257 (trinta e oito bilhões, 

lrezerrias o trinta e quatro milhões, duzentas o trinta e oito mil, duzentas e cinquenta e note) novas quotas, do valor nominal de R$ 0,01 

(um centavo) cada uma, as quais. são, com a expressa anuência .dat bacias AunotrortILes CirnoEs e-Aranouoev.es Peuneon, totetrnenin 

subscrita s. peta sécia Peuseor CrTROCN AuTououmies, e laingratlzadae, neste aio, em moeda correcto nacional, cocmfor' -r valor 

remanesceste constante do coniraiõ de câmbio n o  000126263846 mencionado no item 1 acima. 

3. Em vimimide dás deliberações acima, ficá alterado o- capu? do.amtigo 30  do Corrtraio'SoclaI,-que passa a-vigorar cern a seguinte 

redaçáo: 

/rimlgo 30 	Ø zupliei social de .Sododede, iotainmnelir Iutvgralirrrdo em rmm'suda cor,ornml,n iwzioeol e cm crédulos, é cio nO 
3,299.219.755,11 (trôo bilhões, duzentos e nevvnla e sane milhões, duzentos a dezenove aol, uoiezer'tee e clrcquenlo e cirmce mais e 
onze centavos), dbadlldo em 329.921,176511 (tenentes ri cinto e trova hlihõcrs, icevozcniue a-vinte e uni rtmilhõos, tcevczcnlau e sctznta 
o cinza ml) quInhentos e acne) quotas, riu vrtiornomtima!(to P9 GUi (urrr mnnatavo do moQ zeiSs unia, assim d/efribmmldao entre as bacias 
quelisiea: 

4--- 	 115 

Junta Comercial do Estado do Rio do Janeiro 
Empresa: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVE)S 'LTDA 
Niro: 33207021 - 314 

LY - 	 Protocolo: 00201441859,70'0911212014 
Uorvardo E. S. flerwanger 	CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 0510112015, E O REG1STRO SOB O NiRE E DATA ABAIXO-  

Secretário Corei 
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Arquivamentos: 00002714531, 00002714531 —061011201,5 
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1 	 Número de 	lan 
ri) 

329S21 	509 3.299.2 19. Í 55 , 09 - 

 J 	 001 
L.iPrnobte.ssseo 1 	 1 / 

Total [ 	 329921.9 75.511 
-_ 

3.299.219.755,11 

4. Por lira decidem as sóclas por uianimidado de solos, rartilcar os demais Artigos do Contraio Social da Sociedade que não forma 

alterados pelo pra'senle instrumento, bem como consolidar o CoritraloSóciál que passará a vigorar com a redáçáa abaixo; 

CONTRATO SOCIAL DA 

PEUGEOT-CITRON DO BRASIL AUTOMÓVEIS LThA. 

Arti g o 1° PEuceor,.CrreoSiu Do BIO.esrLAulohrÕvEls Loas. 6 "urna sociedàdcernpresrie.iimiiada. regida pelo, presente ConlriÓ Social e 

demais disposições legais aplicáveis, e funcionará por tempo Indeterminado. 

Park 	- A Sociedade lem sua sécio e. foro da'. Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, nu Au. Peseta 
Monteiro, 6.901 e 6.200 (parte). Pólo UrSo Agro iriduslrlal, podendo abrir e fechar MiSto; agências, .sucurs'als e escriiórios era 

qualquer localidade por de ib.eraç2o das sõcias qustistas representando / (Ires quartos) do cuptial social possuindo Miais nas 

seguintes. localidades: 

Au. 'Rerialo Morrlciro, 6.1101, sala 10, Pólo Urbo'Agra Industrial,. Cidade de Porto Real, EStado do Rio de Janeiro 

(li) Praia de Bolalo-go, 501, conjsstss 701-A3 a 701-A4, assim corria Pavimento Técnico loc. lizado nos 8° e 90  andares 

pertencerias á parte ao Sal9s 701 do Disco ido Centro Emprusariul Mourisco Cidade e Eslido do Rio da Janeiro 

(iii) Av. Preleitõ'Joêo Viiislubo Quero, 00  1.1600 1.170, Jaódirri Delvei, CEP 06422-020, Cidade de f3arueri, Estado de 
São Paulo; 

(iv) Rua Errge.nhsilro Frars:lnco Pula Brilo; .779, Edilicio GT:Ptaza, Sano Am'ero, CEP. 04753-080. Cidade e Estodo de 

São Paulo; 

(v) Rue Miguel Yuses, 351, Bairro de Intartagos, Cidade e Estado deSão Pasto; 

(vi) Rua Ricardo Medroil 470 Distnto thdsslriat Cidade de SeR. lagoas, Estado de Minas Gerais 

(vii) Àv. Nações Unidas, 19.707, Eduficio Corporatè, Vita,Atinelda, CEP;'04795-i'00, Cidade o Estado de S80.Paulo; 

(viii) Rodovia VitoArdilo, 6351, Sala 1,Cidãdc rio Caçapeva, Estado de SOe Perito; 

(ix) Rua Oscar Freira 1.009 (antigo a 131) esquina da Rua Coirsoiação no 30 Subdlslrtla Bairro Cerqueira Cás -ir ,  

São Pauio/SP, CEP-01426-001; 

(s) Av. En'gerrtietro Essêbio Matoso Stevaus, n°1 159, Jurubaiuba,ICEP. 046116000, Cidade e Estado ,  de São Pauto. 

pjbgrato_Segundo - A Sociedadri tara um-Escritório de' Reprsscntaç8ó 'com endereço rios Estados Unidos Mexicanos, .na 

Avenida Insurgentes, 'no 1.898. 2 0  andar, Õolâsia,Ftorlda, Oetegaço Alvaro Obregon. 

Artigo 2 0  - A Sociedade tem pôr objeto; 

5) 	a produção o cómerctalizaçáo de velculos automotores, peças, partes, componentes e Insunros, sua importação, expo(tação é 

disliibstç5o; 

b) a prestação de serviços cio assistêruJa técnica e da reparos .de velcutosautomotores; 

c) a locação da bens do ativo imobilizado da Sociedade incluindo se nestes os veicutos de sua propriedade 
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Escrev tJur m ada 

d) a comerctalizaçâa, Junto a terceiras empresas anunciantes, do espaço rsblici rio e 	ovists 	periódicas publicados peia 
Sociedade: 	 / 

e) a participaçõo em outras sociedades coFad sócla, 
1) 	showroom; 

g( 	a manutenç.õode depósitos fechados, e 
ir) 	serviços etc escritório e apoio administrativo e outras aiivkfdes de serviçosprestados `Principalmente .:às empresas. 

Artigo 3 - O capital social da Sociedade, totalmente integralindo um moeda corrente nacional e em créditos, é, elo P9 3.299.219.75511 

13 17279 	(rês btilrões, duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e dezenove mil, setecentos o cinquenta e cinco reais -e onze centavos), 
- 	dividido em 329S21.975.511 (trezentas 'e viste e noue bilhões, novecentos e vinte e um milhiões, novecentos e setenta e cinco mil, 

quiriimerrtas e onzú) quotas, no valor nominal de R$ 0,01 (uni centavo do real) cada uma, assim diotribrrtdan entre as sócias quotisteo' 

Sócia Quotista  Número disQuetes ff5 

Total,  3.299.219.755,111 

miàçrelo Pdm(r - A responsabilidade de cada'sÕcta quotista é restrita à integrattzaç90 das quotas pôr ela oubncritas, mas 
todas reopndorn soirdanarnente pela tnleqrvhlnç'lo do capital social 

Parágrato Seaurrdq;— As sódias quôrmsiasiirêo :cspondem : soiidâmia ou substctiartamente pntas obrbgaçõessdais. 

Eàqra(o Temceirõ — (ada quota darâ direito a uni voto tias det)beraçôes sociais. 

Eai9LaoQuarto - As 'quotas rvrpresentatinatido dapital social podemôo Ser livrúrneMo vendidas, cedidas ou lrasstevdai por uma 

sôoa quoiisiv a Outra, mas, em caso de venda, cesso,.orrervç9u ou transferência de quotas ,a terceiros, es demais sedas 

quotisias terão preferência piara Sua qtilrSç90 e devuS½o manilésiar o ssu dopresso Consentimento. 

jç(5jQQ5rj9jp— Toda sõciaquotota qi.m dese)vr'exacer õ su direlio de preleréncia deverà lar'é-to no prazo. de 30 (trinta) 

dias, contados da dela do-recebimento da cormnuetceç9o, pot escrito, do'dá seJo expresso da sócio quotlslà ofertaste. 

Artigo 4 As sócias quotistas reunir-se-õb, ao nesós unta vez por ano, nos 4 (quotro)mesessegutntes ao lérminocto exercício social, 

Artigo S - Assçouin(es delibcreçõnsd,íSocimt,-ide, além das pnnvtilasem.tel,dsverõo ser tomadas eis Reunião das Sóclas Quotisias: 

a) 	alteração do Céu ii'aloSoeiat da Sociedade;

b) 	autorização do operações de fúsão, incorporação; cisão ou ilquidaçso da Sociodadv; 

c( 	requerimento de recuperação judicial, eutrajudicialou falência, mios iermoó da Si; 

d) aqUisição de' bens destinados ao ativo permanente da Sõciodade de valor igual ou suprutor a Rã 1 .500000,00 (um milhão e 
quInhentos mil reais); 

e) altmvmmação,ou oneração de bens do ativo pormasenlada Svblsdàdedovstsr Igual ou vupenlor ao equivalente, em Reais, a USS 

150.000.00 (cento e cinquenta mil dólares sorte americanos) 

O aprovação da alteração mio projeto industrial que implique em nédução da uapacidado lnvl'utrrda do 70 COO (setenta mil) veículos 
automotores; 

g) 	autouizaçõb pára0àriictaç36da Sociedade erh outras sociédados, o 

Is) 	concessão do emprOsiimos ou garantias, em tenor de sociedade' controlada de colIgada, do sócia quoiisla ou de letreiro, 

excup uad'u a preolaças de trança pela Socnedade em cosiratos de toc içOu de Imóveis não comerciais que tenham como 

locatários oSseus colaboradores. 

Artigo 60 - A Sociedade eStá administrado por 1 (um) Diretor com a rtenomlnaçõo do Diretor Geral cl por, no mínimo. 2 (ciditi) Olrõtorus 

sa -n designação nspeclticvs quotista ou não nomeados pelas sóclas quotiãlas rercsentando a maioria do capital social salvo se a lei 

estipular quorum deliberaiivó mais elevado, que exercsrão os seus rriasdatõs por prado indetermliiadb. 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa; PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 
Nire: 33207021314 
Protocolo: 00201441135970 -09112/2014 

eamardons,snmwsnevm 
 

CERTIFICO -0 DEFERIMENTO EM 0510112015EO REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 
Secretário Geral 	 Autenticação: C086348F3A92DF196151A4D32395D73O925E44A228B6OB267BA6D9FFAF29CA 

0000271.45311,1-000 . 0.27,1453-1 -06/01/2015 



- 

3 Çi(Ç! DE NOTAS CE ) 	c c A. 	,lpri:, 	 D C r 

•• A pr5re 	 !n 0 E o dOCUrn3IltclfÀfp 	te1%JJIQ. (J7) WÉ 
Ã 	'K 	 co 

	

,_ 	:)cijco 

	

: 	

Ctba 	

1)1 
\ 	1 

o 

RoSic1éaAP.1otmaphra 	
- 

	

Escreveye/uramenda 	G) 	
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Rrrap PrmrI - Os Diretores pxiro, a qualquer (anÇO. ser(ho Ituidósd \uas fLflÇMS riittido ia delibera o.  
I/ aprovada pelas sócias quotistas representando a maIoria do capital social,  

Pará grafo -  Os Diretores ficam dispeneados da prestar càuç.o em jaras(i do. 1 deenienho de suas fun çÁ50sj 

- - 	 JrâáraÍo Tetóeirp ~ A remuneração dos Diretores será fixada petâs sócias quotistas. 

	

1 ,  - - - 	 ParágraíQpjvrto-- Em caso cio vacáncia ou Impedurrievlo temporário dos Dirõtoreu, as cóclas quctistas ncr°nearào seus 

SUbStitLtOS. 

Artigo 70 - Compete ao Dfretor Geral, observados as dlspoClçôes - destn Chnlralo Soda', a a?tmlrrldtr€ição dos negócios sodas e-e çeraf e 
a prOtica, para tanto, de todos os atos necessários ou ccrwenre'mtos a esse fim, dspondo ote, entre 'outros poderes, os necossácios para: 

a) 	supervisionar os negócios e as atividades da sociedade; 

á) 	aprovar vonnas e regulamentos internos relativos ao funcionamento da Sociedade; 

A 	representar a Sociedade paranto os órgáos da adminlstraçiio põblica fede ral, osiadiral e municipal; 

ri) 	representar ativa cv passivam000le a Sociedade ore juiz.o ou tora dele, e 

e) 	nomear procuradores para fina dvtermnados por procvrbSês públicas au particcria(es mmm prócn de validade detenanemlo ou 

irrdetrrrindo. 

Artigo 80 - Cornrpvto aos Diretores sem designação espscltica: 

a) auxiliar, assisto, cooperar e culabomar corri o Drelrrr Geral na adrriimmislroçáo e çerircla clv todos ou negócios e aáeidados 
sodis; 

b) propor ao Diretor Geral ptanos que orenlen o desenvolvimento da Sociedade em lodos os seqmen(os do suas atividades, .e 

e) esborar e propor ao Diretor Gerar  projetos cc msrdançns organizociosais decorrentes dv esigóncias do negócio. 

Artigo 90 - SOa expressrorrrenio vedados sendo nulos O mtopdCávtdb dat (eiáifldâ Soctõdddo; ou atos de qualquer das sOdas quotlstao, 

Diretores, procuradores ou empregados que aenvotverem era obrigaçóes. relativas a negócios ou operaçbeS eotraelras aos objetiõod 

soclalci tais como fianças avais endossos mc quaisquer outras garantias em favor de terceiros oscotuado o que for -  deliberado em 

reunião de srtrcias quolislas conforme odispasto na ailneaW dci•Artio 5°: 

Artigo 10 - A sociedade terá um Conscttmo Corisuilivo sem cotálár patmucnente composto de no minimo 2 (dois) e ira máximo , 5 

(cinco) membros sóclos ou riSo residentes no SrasIlotfrio,exterior j. que serão eleitos pelOS .sóc.las quando assim entenderem necessário 

aos interesses sociais. O mandatO será de .1 (viii) ano,pvtrárilindu-se.a reeleição.. 

peçõmretmPrlmeirg - O Coriseltro Consultivo terá a tunç.tào de oridnlar e ãssessorar a administração da sociedade, opinando e 

oferecendo sugestões quanlo ás diretrizes da prriitiáa geral a ser adotada, para Islo coligindo, analisando e lransmlllndo aos 

admlnlslradoren informações técnicas e canivclals qus possam.ser de beu interesse, unáiisando o plano anual de atividades e 

sugerindo alocações de rocursoo dc' bcscdo cora o orçsmenio contido nesse pl'rse os dando parecer, lunlo do ponto de Visla 

técnico como rrdrsrinlstralivo sobre as malárias de Interesse da sorlsdsde que lhe venham a ser submetidas pelos 

Administradores. 

Parágrafo-Segundo - As Rêsniões do Conselho Consüllivó dá sbciódàde serão realizadas sempre que solicitada a Insiatação 

pelo Diretor Geral ria Sociedade 

Artigo 11 0  - O exercido social iermlnsrá eis 31 de dvzembrodacada ano. 

Artigo 120 - Ao término do ceda exercício soclsl serão levantadas .as demonslieções (inaircelras da Sociedade, de acordo com as 

disposições legais e os ,princípios de contabilidade perolmnenie icellos que scrão submelidae Os sécias quotistas ticaede dispensada a 

sua publicação O lucro liquido então apurado depo)s de ajustado conforme as prescrições legais terá a destinação deliberada pelas 

súmias quolturas reprosormlaódo a maioria do capital social sendo crlsbuldo ás sécias quotista um dmvirierrr.to mtnrmo de .d / (vinte e cinco 

por cento) do tscrri liquido ajustado. A Sociedade põderá levárilar démonstraçõvs financeiras lsldmriodLirrias e distribirir os lucros então 
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apurados, observadas as limitações legais, e ainda, distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do 

/ 	
tdilmo balanço palrtmonlal. 

Artigo 13D - A Sociedade dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos are lei. As sócias quoilslas estabelecerão o modo de 

liquldsrçõo e nomearão o liquidante que deverá funcionar durante o periodo da liquidação. 

4 	' 	' 	Artigo 14 - As deliberações e resoluções sociais, inclusive a transformação da Sociedade em companhia e a destituição doa Diretores, 

deverão ser sempre tomadas petas sócias quotistas representando o maioria cio capital social, salvo se o Cotrato Social dispuser de 

1 3 1 2131 	
outra torres ou se a lei obrigatoriamente dotarminar quorum deliberativo mais elevado. 

Parãoraío Primeiro - As delboraçõns sociais referentes á modulicaç-ão do Contrato Social o á aprovação de operações de 
incxrporaçãd lusão ou dissolução deverão ser tomadas pelas sOdas quotistas representando, ao menos, % (trOa quartos) rio 
capital social, - 

çgrofo Sectundo - As sócias quotistas renunciam expressamente ao direito da retirar-se da Sociedade caso esta venha o ser 
transformada êni companhia 

Artigo 15° - Os casos omissos no presente Contrato Social serão resolvidos de conformidade com a Lei n 10.406, do 10 de janeiro da 

2002 no que se rolem às sociedades empresárias limitadas e, subsidiariamente, poiso disposições da Lei e° 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. 

Artigo 160  - Do acordo com o disposto nos artigos 1.060 e seguintes do Código Civil Brasileiro, são os administradores, não sóctos, 

nomeados pela Sociedade os Srs.: (i) C,taios ALBERTO Mmmcc ocx SANTOS COMES, ortuguõa, executivo, podador do Registro Nacional 

de Estrangeiro - RNE n° V6891389-0, inscrito no CPFIMF sob o n 0  234,264.908-89, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 501, 

conjuntos 701-A3 e 701-A4, Centro Ernpnssarivt Mourisco, Cidade e Estudo do Rio de Janeiro, o qual compõe a Diretoria da Sociedade e 

utIlla a denominação de Diretor Geral; (li) FeÉotRlc Ronca Meusice YANNICK Duoutn, irasco-suiço, executivo, portador do Registro 
Nacional de Estrangeiro - RNE n° V209024.C, Inscrito no CPFIMF sob o n° 215,321.008-92; (91) FRANCESCO ABISRUZZESI, italiano, casado, 
executivo, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE n°08070.003119/2011-83 e inscrito no GPFIMF sob n°014.993.686-68. 

(iv) FREDERtC CLALJDE RERNARO CHRISTOPNE ERuruET'lrancás, executivo, casado, portador do Registro Nacional de Estrangeira - RNE - 

sob o a° V825814-N. Inscrito no CPF/MF sob o n°  235.384.418.98; e (e) MoMice os Souza SACtos'brasõeira, matemática, divorciada, 

portadora da cédula de Identidade RO n° 10121.116 SSPISP, inscrita no CPF/MF sob o rr° 021.586.370-03, todos com endereço 

comercial na Prata do Botafogo, 501, conjuntos 701-A3 o 701-A4, Centro Empresarial Mourisco, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, os 

quais cornpdem a Diretoria da Sociedade e utilizam a denominação de Diretores sura designação especifica. 

Au sOdas elegem o foro da Cidade o Estado do Rio do Janeiro pera dtdrvlr eventuais controvérsias crivadas do presente. 

N
W3  

Porto Real, 05 de dezembro de 2014. 
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