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Mana us,  19 de ja neiro  de 2023.  

 
 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL  DE JURUTI -PA  
 
 
 
 

Ref . :  PREG ÃO  ELETRÔ NICO 003/2023 –  S EMINF  
 
 

 
 
 
 
OB JE TO:  REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JURUTI-PA. 
 
  
 
 
UNICO BA ENERG IA S .A. ,  pess oa jurídica  de direi to  priva do,  devidamente exis tente  e  cons ti tuída  
de acordo com as  l eis  do B ras il ,  c om f i l ia l  na  C ida de de Ma naus ,  Es ta do do A mazona,  na  Avenida 
dos  Oit is  nº  1720,  DIS.  Park Ma naus I II ,  Gal pã o 2 ,  M ódulo  210,  Dis tr i to Industrial  I I ,  CEP 69075 -
842,  ins crita  no  CN PJ/ MF sob o  nº .  23 .650.282/0002 -59 (“ Unic oba”) ,  ness e ato  repres entada na  
forma de s eu procura dor,  vem,  respeitosa mente,  à  pres ença  de V .Sas . ,  a pres enta r a  presente 
IMPUG NAÇ ÃO  AO  EDITAL ,  cons oa nte lhe fac ul ta  a  l egislaçã o pertinente e  o  sobredito  E dital ,  por 
meio de dis pos ição  c ontida no a to de convocaç ão epigrafa do,  conforme adia nte  s e  especí f ica .   
 
 

Pelos  motivos  e  fa tos  a  s eguir  expostos:  
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1.  DA TEMPES TIVIDADE  

Conforme s e  extra i  do  texto  da  L ei  nº  8 .666/ 93 ,  qual quer  impugnaçã o deverá  s er  a pres enta da  na 

forma e  prazos  a ba ixo desc ri tos :  

 
 

Assim,  s endo própria  e  tempest iva  a  pres ente peça  deve,  como medida de l isura ,  s er  aprec ia da e  

res pondida.  

2.  DA IMPUG NAÇ ÃO  

-  DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EM RE LAÇÃO À NORMA TÉ CNICA  

RE GULAMENTADORA DOS PRODUTOS  –  

Conforme s e depreende das premissa s do edital ,  não  há qual quer menção a  a tendimento  de 

nenhuma  norma  como referênc ia ,  s endo nec essário ,  porta nto,  um pronunc ia mento  de V.  Sa .  

nes te  s ent ido,  e is  que essa  la cuna  permit irá  a  pa rt ic ipaçã o de l ic i tantes  c om produtos  s em 

cert if ica dos  de qual ida de téc nica .  

Val e dizer que o Edital  não  sol ic i ta  a tendimento a  nenhuma das norma s cont ida s na Porta ria  nº  

62/ 2022 do IN ME TRO, condição  que  nã o pode preval ec er,  eis  que iss o va i  de encontro  com o 

que prec oniza referida norma.  

Como é de c onhec imento  de V .  Sas . ,  a  Porta ria  nº  62,  de 17  de fevereiro de 2022,  a provou o  

Regula mento Téc nic o da Qual ida de pa ra Luminá rias  para  I lumina ção Pública  Viá ria ,  que s e  

encontra  dis pos to  no  Anexo I  des ta  Porta ria ,  esta bel ec endo os  requisi tos  de c umprimento 

obriga tório ,  referentes ao des empenho e  s egura nça  do produto ,  dis ponível  no s ít io 

el etrônic o:http:// www.inmetro .gov .br/legisla cao/ rtac/ pdf/ RTAC002452.pdf .  

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002452.pdf
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Nes te s ent ido,  val e  obs erva r  que nos  termos  da  al ínea  “f”  do  s ubitem 4.2  do  Termo de 

Referênc ia  do  Sistema  Bra sil eiro de Aval iaç ão da  Conformida de,  aprova do pela  R es oluç ão 

Conmetro  n.º  04,  de 2  de dezembro de 2002,  fo i  outorga da ao  Inmetro  a  competência  pa ra 

es ta bel ec er  diretrizes  e c r itérios  pa ra a  at ividade de a val iaçã o da c onformida de de produtos,  

dentre el es  as  luminá rias  para  i luminaçã o viá ria  públ ica .  

De acordo c om o  esta be l ec ido pel o  a rt .  5º  da  Lei  n.º  9 .933/1999,  ficam obrigad as as  pessoas 

natu rais  e ju ríd icas que atu am no mercado a observância e o  cump rimento d os atos 

normativos e  Regul amentos Técnicos  ex pedid os pel o C onmetro e p el o Inmetro .  

Ademais ,  ta l  dever  enc ontra -s e res palda do,  a inda ,  no C ódigo de Defesa do C onsumidor ,  onde 

restou  cons igna do o dever de todo fornec edor oferec er produtos  s eguros no merca do nac ional .  

Assim,  a comercialização de produ tos regu lamentad os sem a certi ficação ou  registro ,  ou 

seja ,  s em a  demon stração de que o  produto  atende os  requis itos  téc nic os  es peci f ic ados,  

rep resenta irregul aridad e p unível  na forma d a Lei  nº 9 .933/1999 .  

Desta  forma ,  c onsiderando o enc erramento  da prorrogaçã o c onc edida a os fa brica ntes  de 

luminá rias  por  meio  da Porta ria  nº  4 04 do INMETR O, que havia  suspendido a  apl icaçã o da 

Portaria  nº  62  do INMETR O, é  v igente a  obriga torieda de dos  fa bricantes  nacionais  e 

importadores  de fa bric arem ou importarem,  para  o  merca do nac ional ,  s omente luminá rias  para 

i luminaçã o pública  v iá ria  em to tal  c onformida de c om as disposiç ões  c ontidas  na  Porta ria  nº  62 

do IN ME TRO.  

De fato,  a  aus ência  de vinc ulação à  Porta ria  62 reba ixa rá  a bsurdamente a  qual idade dos 

produtos  ofertados  e,  cons equentemente,  tra rá  efetivos  da nos  a o  c erta me e  ao  erá rio ,  o  que,  

sem dúvida ,  contra ria  a  própria  f inal idade do c erta me que é  o  atendimento  do  interess e público 

atrela do à  c ri térios  de ec onomic ida de e pres ervaçã o do Erá rio .  

Pelo  exposto,  impugna -se o  pres ente Edital ,  com o f i to  de que s eja  exig ido  no c erta me em 

ques tã o o  atendimento a os requisi tos  básicos de s egura nça e  qual ida de das l uminá rias ,  

conforme es peci f icaçã o da  Portaria  nº  62/ 2022 do IN ME TR O.  
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–  DA AUSÊ NCIA DE  EX IGÊ NCIA DE  ENS AIOS  E  LAUDOS TÉCNICOS –  

Além dos  aponta mentos real iza dos,  fa z -s e mis ter  impugnar  o edital  no que s e  refere à  aus ência 

de exigênc ia  de comprovação de qual ida de téc nica  e  a tendimento  à  norma  referente às  

luminá rias  que s e pretende a dquirir .  

Nes te  s ent ido,  nã o  cons ta  no  E dital  a  exigência  de laudos  e/ou ensa ios  téc nic os  para  os  

produtos obj eto do c ertame.  Ocorre que,  ta is  exigências  são vi tais  para bal iza rem os produtos  

e,  principal mente ,  a ferir  e  ga rantir  a  qual idade da queles .   

Ora ,  cons idera ndo que a  Prefei tura  Municipal  pretende a  obtençã o de i tens de i lumina ção 

pública ,  a  mes ma  deve,  em es tri to  a tendimento às  normas  v igentes  e  aos  princ ípios  bas ila res  

que norteia m a Administração Pública ,  exig ir  laudos téc nic os  e ensa ios .   

Com efeito,  é  exigido  que referidos  itens  possuam efetiva  comprovação de qual idade,  o  que,  

a lém de a tender  o  interess e público,  repres enta  uma  preoc upa ção c om o  bom us o do dinheiro 

público .   

A  pa r  destas  determinações,  impugna -s e o  E dital  pa ra  que nele  s eja  ins erida  a  exigênc ia  dos  

ensaios  a  s eguir relac iona dos,  a  f im de que a  Prefei tura  possa  obter itens  de i l uminação m a is  

modernos  e  de qual ida de téc nica  c omprovada .  

  LM-80 do LE D;  
  TM- 21 da  luminá ria;  
  LM-79 da l uminária;  
  Ensa io  de THD –  IEC  61000- 3-2  
  Ensa io  de proteçã o c ontra  choque el étr ico  -  A BNT NBR  60598- 1:2010;  
  Ensa io  de res istênc ia  de Is olamento  e  Rigidez  Diel étr ica  –  A BN T N BR 60598 - 1:2010;  
  Ensa io  de f iaçã o  Interna e Externa  –  ABN T NB R 60598 - 1:2010;  
  Ensa io  de res istênc ia  à  poeira ,  objetos e  umidade -  AB NT NBR  60598 -1:2010;  
  Ensa io  de res istênc ia  a  v ibraçã o -  ABN T N BR 60598 - 1:2010;  
  Ensa io  de dis posiç ões  Aterra mento  -  ABN T N BR 60598- 1:2010;  
  Ensa io  de dura bil ida de -  ABN T N BR  60598-1:2010;  
  Ensa io  térmico  -  ABN T NBR 60598 -1:2010;  
  Ensa io  de impac tos  M ecânicos  –  IEC  62262:2002;  
  Ensa io  de Marca ção –  A BNT NBR  15129:2010;  
  Ensa io  de R es is tência  do Vento  –  A BN T N BR 15129:2012;  
  Ensa io  de UV ( 2016 horas  de duração)  –  A STM G 154 -  C ICL O3.  
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–  DO GRAU DE  PROTEÇÃO IP67–  

Conforme s e  depreende das  premissas  do  E dita l ,  verif ica -s e  que a  exigência  de grau  de proteç ão 

superior  para  l uminá rias  L ED que se  pretende adquirir  estã o  em desac ordo à  l egislação vigente.  

 

Como pode s er  v is to ,  o  referido  E dital  descreve G ra u  de Proteçã o IP67.  E m c onsul ta  a  porta ria  

62 do INME TR O,  cu jo órgã o es ta bel ec e os  parâmetros mínimos de s egura nça e qual ida de pa ra 

luminá rias  LED,  nota - s e  que:   

“A. 3  G ra u de proteção.  

A .3 .1  O  invólucro  da  luminár ia  deve  ass egurar  o  gra u de  proteção contra  a  p enetra çã o de  p ó,  

objet os  só l idos  e  umida de,  de a cordo com a cla ssi f ica çã o da luminár ia  e  o código I P ma rca do na  

luminá r ia ,  conforme a  ABNT N BR I EC  60598 -1.  

A .3 .2  Os  a lo ja ment os  das  part es  v ita is  (LED,  s ist ema ópt ico s ecundá rio  e  controla dor)  deverão 

ter  no  mínimo gra u de proteção I P -66.  As  luminár ias  devem ser  ensa ia da s ,  para  est e  i tem,  

conforme ABNT  AN BR I EC  60598 -1.  

Nota :  Cas o o cont rola dor seja  I P -65,  ou  s up erior ,  o  aloj amento  do controla dor  na  luminá ria  

deverá  ser  no mínimo I P -44. ”     

Como s e sa be,  o  gra u de proteção IP  ass egura  c ontra  a  penetraçã o de pó ,  objetos s ól idos e 

umida de,  de ac ordo c om a  c lass if icaçã o da  luminá ria  e  o  código  IP ma rca do na  luminá ria,  

conforme a  ABN T NB R IEC  60598 - 1.  É  nomeado por  dois  números,  s endo que o primeiro 
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determina  o  grau  de proteçã o contra a  poeira ,  enqua nto  o  s egundo informa  o  gra u  de proteç ão 

contra  a  á gua .  

O grau de proteçã o IP66 equival e a  proteçã o c ontra jatos  d ’água potentes de ma ior  pres são no 

qual  é s uf ic iente para apl icaçã o viá ria .  A norma cla ra mente esta bel ec e que cas o o c ontrola dor 

seja  IP-65,  ou  s uperior,  o  a lo jamento  do  controlador  na  l uminá ria  deverá  s er  no  mínimo IP - 44.  

Além disto,  o  INME TR O exige o teste  de grau  de proteç ã o no má ximo IP66.  

Ins ta  ressal tar  que o  ensaio  de IP67 s ubmete a  luminá ria  LE D a  imersã o temporá ria  em á gua  de 

até 1  metro  por 30  minutos  no  qual  nã o há  just if icat iva  téc nica  ca bível .  Pa ra qual quer val or 

acima  de IP66 a  l uminária  deve tra balha r  totalmente  s ubmersa  a  l íquidos ,  o  que não é  o  ca so 

da i luminaçã o públ ica  viá ria ,  tendo em vista  que sã o instala das  em pos tes  de ruas  e  avenidas.   

Nes te  s ent ido,  val e  impugna r  a  exigênc ia  de l uminá rias  LE D com grau  de proteçã o IP67,  

enqua nto  a  l egislação exige que as  luminá rias  LED apres entem IP66.  

Dia nte  do  expos to ,  a  Unicoba  s ol ic ita  o  a juste  e a dequaçã o do grau de proteçã o (IP)  das 

luminá rias  LE D,  c onforme pa râmetros  c onsta ntes  na  Porta ria  62  do INME TR O com a  

comprovação de c erti f icação a t iva  ao  IN ME TR O.  

 

3.  DOS  ESCL ARECIMENTOS  

Dia nte das inconformidades do edital ,  ques tiona -s e:   

a)  DO  PRAZO  C URTO  DE ENTREG A DO  OBJETO E DA AMOS TRA.   

Consta  a  sol ic i taçã o de entrega dos ma teriais  de i luminaçã o pública  em até  10 dias  a pós ordem 

de c ompra  e da  amos tra  no  pra zo curto  de a té  72 horas  a pós  s ol ic ita ção.  

Para melhor a tendermos  s eu  pedido nec es si tamos  que Vossa  Senhoria  c onc eda  de um pra zo 

mais  es pa rso  à  da ta  combina da.  

Como é  de conhec imento  geral ,  sa bemos  que não temos  malha  terrestre  que gara nta  a  logíst ica 

pa ra  atendimento  a  ess e curto  prazo a  todos  os  pa rt ic ipa ntes ,  a penas  fornec edores  ou  revenda 

local ,  tem a  possibil ida de de cumprir  ess es  c ronogra mas  de entrega.  

Além diss o,  o  tempo maior  é  primordial  para  fa bricaçã o dos  produtos,  visto  o  gra nde volume 

de peças  envolvido .  
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Ins ta  ainda  ressal tar  que o  prazo mínimo de mercado é  de 30 a  45  dias  úteis  pa ra fornec imento  

e  de 10 dias  úteis  pa ra  entrega da  amos tra .  

Nosso  objetivo  e dever  é  s empre cumprir c om o prazo c ombinado.  

Por  tal  primor,  rogo e  peço  a  genti l eza  de aca tar  refer ido pl eito,  para mel hor  atendê -los .  

Para garantir  a l ivre oferta e  demand a a  tod as as l ic itantes ,  sem favorecer qu al qu er ou tra  

emp resa,  entendemos que d eve ser consid erad o como p razo de no mínimo d e 30 a  45 d ias 

úteis p ara o objeto e  de 10 d ias  ú teis p ara entrega d a amostra,  está correto o  nosso 

entend imento?  

b)  DA TEMPERATURA DE CO R DE 6.500K .  

Consta  que a  temperatura  de cor  sol ic i tada  em edital  nã o é  a  padrã o de uso  na cional ,  pois  a  

ABILUX recomenda  que pa ra  i l uminação pública  s eja  na  fa ixa  de tempera tura  d e c or  c orrela ta  

de 4.000 Kelv in a  5.000 Kel vin .  

Em verda de,  a  norma  esta bel ec e um range entre as  tempera turas s endo que o  val or  da 

temperatura  de c or  c orrela ta  deverá  esta r  entre  2700K e  6500K,  s eguindo as  variaç ões 

es ta bel ecidas  na  Ta bel a  4  a  s eguir:  

B .5  Temperatura  de Cor Correlata  –  TCC  

B.5 .1  A  temperatura de c or  c orrela ta  ( TCC)  é  uma  metodol ogia  que descreve a  a pa rência  de c or  

de uma  fonte  de l uz  branca  em c ompa raçã o a  um radiador pla nckia no.  

B .5 .2 O valor da temperatura de cor c orrelata  deverá es ta r entre 2 700 K e  6 500 K,  s eguindo 

as  va riações  es ta bel ecidas na  Ta bela  4  a  s eguir:  

Ta bela  4  –  Tempera tura de C or C orrelata  

Temperatura de cor (K) 

Valor Mínimo Valor Declarado Valor Máximo 

2 580 2 700 2 870 

2 870 3 000 3 220 

3 220 3 500 3 710 

3 710 4 000 4 260 

4 260 4 500 4 746 

4 746 5 000 5 312 

5 312 5 700 6 022 

6 022 6 500 7 042 
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TCC Flexível (2800 – 5600K)   

1) TF deve ser escolhido em passos de 100 K (2 800, 2 900, ..., 6 400 K), 
excluindo os valores nominais da TCC listados acima. 
2) ΔT deve ser calculado por ΔT= 1,1900 x 10– 8 x T3 – 1,5434 x 10 – 4 x T2 + 
0,7168 x T – 902,55 

Bra nc o “Luz  do  Dia”  (5000 Kelv in):  usada  pa ra mel hor reproduçã o de cores ,  s endo t ipica mente 

a  tempera tura  de c or do “Sol  do  meio - dia ”  em muitas  partes  do  mundo.  

Não s e  mostra  adequa da a  i luminaçã o pública  a  exigênc ia  de tempera tura de cor  fora do  padrão 

de 4.000K ou  5.000K,  uma  vez que essas  faixas  de tempera tura  sã o  ideais  pa ra  a  i luminaç ão 

pública ,  pois  proporc iona m a  verif icação de detalhes  da  v ia  s em o ofuscamento  do  us uário .  

Ora ,  na  i luminaçã o públic a  o  determinante é  a  acuida de v isual  e o  f luxo  luminoso ,  i sto é ,  a  

capacida de de ident if ic ar nit ida mente o c ontorno e o  volume dos  objetos ,  pess oas e a nima is ,  

bem c omo diferencia r  as  c ores de ma neira  inequívoca,  porém,  s em a nec ess idade de 

ident if icaçã o de nuanc es,  e  a  temperatura de c or na  fa ixa  de 4 .000K a  5 .000K s e  comprova c omo 

a  ma is  a dequa da as  nec ess ida des  do l ocal  de instala ção ,  dando c ont inuida de a o padrã o já 

exis tente .  

As  luminá rias  de LED com temperatura de co r  correlata  com val or  decla ra do de 4.000K a  

5.000K,  s e  comprova  a  melhor  faixa  de temperatura  pa ra  uso  em luminá rias  públ icas ,  valores  

acima  dessa faixa  de operaçã o sã o  de us o em mercado internac ional ,  pa ís es  a siá tic os  e 

europeus.  

Diante d o exp osto entend e mos que será aceito  luminárias  com temp eratura de cor na 

faix a de 4.000K a 5.000K , está correto o  nosso entend imento?  

c)  DA CERTIFIC AÇ ÃO  CE.  

Em edital  s ol ic itaçã o C ert if icaçã o CE.  Porém,  a  C ert if icaçã o C E é  um indica tivo  de c onformida de 

obriga tória  pa ra produ tos c omerc ial iza dos no  Es paç o Ec onômico Europeu,  as sim s endo,  

somente fornec edores importa dores  atenderia  a  exigênc ia  e cons equentemente imposs ibil ita  a  

pa rt ic ipação de fornec edores  com fa bricação nacional .   

Ins ta  ressalta r  que a  porta ria  62  do INM ETR O nã o  exige C erti f icaçã o CE  pa ra  luminá rias  L ED,  

uma  vez  que as  luminá rias  possuem fa bricaçã o nac ional .  

Desta forma,  entendemos qu e a  solicitação de C erti ficação C E deve ser  d esconsid erad a do 

edital .  Está correto o  entend imento?  
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d)  DA TENSÃO  DO  DRIV ER.  

Consta  em edital  a  sol ic itaçã o de driver  c om tensão de entrada  85 a  265 Vac  cujo  pa râ metro 

es tá  fora  de prát ica  de mercado,  l imita ndo a  c ompetit iv ida de entre fornec edores .  

Entend emos qu e p ara garantir a  l ivre  oferta e  d emand a a  tod as as l ic itantes ,  sem 

fav orecer qu al qu er ou tra emp resa,  será aceito d river com tensão d e entrad a em full  range 

em 108 a  305 V ac,  está correto nosso entendimento?  

e)  DA SOLICITAÇ ÃO  DE ÂNG ULOS  F IXOS  DE ABERTURA  

Conforme s e  depreende das  premis sas  do  E dital ,  foi  inc orporada  a o  c erta me a  exigênc ia  de 

luminá rias  com ângul o es pecí f icos ,  c onforme a baixo:  

“Ângulo  do  fe ixe  de  luz:  120°”  

A A BNT N BR 5101 indic a  luminá rias  qua nto  a  distribuiçã o  tra nsversal  em Tipo I ,  I I ,  I I I  e  qua nto 

a  distr ibuição  longitudinal  em Curta ,  M édia  e  Longa.  Veja mos:  

 

As  nossa s luminá ria s ,  são fa bricadas em tota l  obs ervâ ncia  às  mais  atuais  normas v igentes  do 

INME TR O e AB NT e,  por  c ons eguinte ,  possuem ca rac terís tica s  inerentes às  próprias  normas,  

apres enta ndo-s e ,  porta nto,  em total  ac ordo c om as  exigênc ias  normativas .  As  nos sas l uminárias  

gara ntem versa ti l ida de em s ua a pl ic ação ,  s egura nça e  c onforto vis ual  (s em ofusca mento) .   

Dadas  essas  ca rac terís ticas  isto pode s er c omprova do por  meio  da LM - 79 com ensaio do 

INME TR O pa ra  comprovar  es ta  informaçã o.  

Além disto,  nã o é  a pr es enta do resulta dos  de simulaç ões l uminotéc nica s que prove a 

nec ess ida de de l ente c om a bertura  es pecí f ica ,  s endo as sim,  não há  justi f ica tiva  téc nica  ca bível  

pa ra tal  exigência  res tr it iva .  
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Diante d o exp osto,  questiona -se  serão aceitas l uminárias  qu e,  esteja m em perfeito 

atend imento a  ABNT NBR 5101,  p ois  a  sol icitação d e ângul o d o feixe  d e luz:  120°,  embora 

sol icitad a no ed ital ,  não se apl ica a i lu minação viária  pú blica,  nossa solu ção será aceita?  

 

f)  DA PO TÊNC IA CO M V ALOR FIXO (W)  

Como s e sa be,  a  tecnologia  L ED  vem entre a nos gera ndo uma gra nde ec onomia de energia 

el étr ica  a  ca da a tual iza ção,  ou s eja ,  qua nto ma is  a  tecnol ogia  ava nça mais  temos  a  poss ibil idade 

de ec onomizar  energia  el étr ica ,  obtendo o  mes mo f l uxo luminoso ou  a té maior.  

O principal  fa tor de troca de i luminaçã o a ntiga  pa ra l uminárias  em L E D é a  economia de energia  

el étr ica ,  d iante dis so  no edital  cons ta  a  potência  f ixa  da l uminá ria ,  impos sibil i tando o 

munic ípio  de a precia r  proposta  c om luminá rias  LED de al ta  ef ic iência ,  ou  s eja ,  a l to  f l uxo 

luminos o e  baixo c onsumo de energia  el étrica .  

Exempl o:  

Uma  luminá ria  de eficá cia  energética  de 110 l m/ W cons ome 100 Watts  pa ra  gera r 11 .000 l m.  

Uma l uminá ria  c om al ta  efic ácia  de 150 l m/ W cons ome 74 Wa tts  pa ra gerar  os  mesmos 11 .000 

lm.  

Conforme o exempl o é  poss íve l  entender  que qua nto  ma ior  a  ef icác ia  energétic a ,  menor é  a  

potência  de c onsumo para  obter  o mes mo f luxo l uminos o.  

Diante d o exp osto entend emos que a  p otência mencionad a em edital  é  a  p otência nominal  

máxima d e consumo, send o aceito  luminárias L ED com efi cácia  energética maior qu e 110 

lm/W, p ara atend imento ao edital ,  está  correto o  nosso entend imento?  
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 4.  DAS C O NSIDERAÇÕ ES FINAIS  E  DO  PEDIDO DE IMPUG NAÇÃO  E ESCL ARECIMENTOS  

Face a o  exposto,  s ervimo - nos  do  pres ente expediente para impugna r  os  termos  do pres ente 

Edital  pa ra  ajuste  no  desc rit ivo  das  luminá ria s  LE D .  

 

Por  f im,  reputando a  impugnação como mec anismo de s ubsta nc ial  mister  pa ra  o  correto 

des envol vimento  do  c erta me,  roga mos,  s eja  a  mesma  acolhida  dentro  do  prazo l egal ,  a  contar 

do  s eu  rec ebimento.  

Reforça -s e  que os  ques tiona mentos  acima  el enca dos  têm o  objet ivo principal  de obter,  de  forma 

clara ,  objet iva  e exata  a s  informações  que excl ua qual quer  subjet iv ida de e  ruído no entendimento  

do  l ic ita nte e  da a dministraçã o,  sus tenta ndo des ta  ma neira ,  os  pr incípios  básic os  de l ic ita çã o.   

 

Sem mais  pa ra o  momento,  s ubsc revemo - nos.  

Atenciosa mente,  

 

 

_______________________________   

UNICOBA ENERGIA S.A 

RENE SOUZA CORDEIRO 

PROCURADOR 

CPF: 228.035.358-07 

RG: 35.104.950-2 
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007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF1027

EXTREMA

22 NOVEMBRO 2022

Nº FCN/REMP
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1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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UNICOBA ENERGIA S/A 
CNPJ/ME n.º 23.650.282/0001-78 

NIRE 31300114988 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2022 

 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2022, 
às 10hs (dez) horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, na Rua Josepha Gomes de Souza, n° 302, Galpão 2, Bairro dos Pires, CEP 
37640-000. 
 
2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade das ações da Companhia, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 
 
3. CONVOCAÇÃO: Em face da presença dos acionistas representando a totalidade 
das ações da Companhia, fica dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º 
da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), da Cláusula 10, parágrafo 2º, do 
Estatuto Social da Companhia, e da Cláusula 4.1.2 do Acordo de Acionistas arquivado na 
sede da Companhia.  
 
4. MESA: Presidente: Eduardo Kim Park; Secretário: Heitor Zimmermann. 
 
5. ORDEM DO DIA: 5.1. Reuniram-se os Acionistas da Companhia para deliberar a 
respeito: (i) alterar o endereço da filial localizada em São Paulo; (ii) Aprovar a alteração 
e consolidação do Estatuto Social; (iii) Autorizar os administradores e diretores da 
Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das matérias 
deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária.  
 
6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: por unanimidade dos presentes, conforme ordem 
do dia: 
 
6.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária 
em forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei das Sociedades Anônimas 
 
6.2. Aprovar a  alteração do endereço filial de São Paulo, passando de Av. Eusébio Matoso, nº 

1.375 – 11º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05423-180, para Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, 

mezzanino - Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP - CEP: 04717-004.  

 
6.2.1.Em função da deliberação acima, a Cláusula 3ª, passará a ter a seguinte redação: 
 

“Cláusula 3ª: A Companhia tem sede e foro na Rua Josepha Gomes de 
Souza, 302, Galpão 2, Bairro dos Pires, Cidade de Extrema, Estado 

de Minas Gerais, CEP 37.640-000. 
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§ 1º – A Companhia poderá abrir, transferir e encerrar filiais, 

agências ou escritórios no território brasileiro ou no exterior, 

mediante deliberação da Diretoria. 

 

§ 2º – A Companhia possui as seguintes filiais: 

 

(i) Av. Dos Oitis, nº 1720, módulo 210, do Galpão 2, 

Distribution Park Manaus III, Distrito Industrial II, Manaus, 

Amazonas, CEP 69007-002, com o mesmo objeto social da matriz, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.650.282/0002-59, e inscrita perante 

a Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13 900 234 360; 

 

(ii) Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, mezzanino - Chácara Santo 

Antônio, São Paulo/SP - CEP: 04717-004, endereço onde funcionará 

escritório de apoio comercial e administrativo, inscrita no CNPJ 

23.650.282/0003-30, e inscrita perante a Junta Comercial do Estado 

de São Paulo sob o NIRE 35-905.117-77-7.” 

 
6.2.2.Em função da alteração acima, os Acionistas decidem consolidar o estatuto social 
da Companhia. 
 
6.3. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos e 
assinarem todos os documentos necessários para a efetivação e formalização de todas 
as deliberações aprovadas nesta data pelos acionistas.  
 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. 
Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Eduardo Kim Park 
– Presidente; Heitor Zimmermann – Secretário. Acionistas presentes: Unicoba Energia 
Participações S.A., Unicoba Indústria de Componentes Eletrônicos e Informática S.A., 
Eduardo Kim Park, Young Moo Park, Heitor Zimmermann, Ronaldo Gerdes Junior e Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Performa Key de Inovação em Meio 
Ambiente. Advogado Marcelo I.Mizukosi 
 
Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio, arquivado 
na sede da Companhia. 
 
E por estarem assim, justas e contratadas em Extrema, 28 de outubro 2022, as partes 
assinam digitalmente o presente instrumento. 

 
 
MESA: 

__________________________ 
Eduardo Kim Park 
PRESIDENTE DA MESA 

________________________________ 
Heitor Zimmermann 
SECRETÁRIO DA MESA 
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Acionistas: 
 
 
UNICOBA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 
Eduardo Kim Park   Heitor Zimmermann 
 
 
 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA PERFORMA KEY DE 
INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE 
Guillaume Sagez        Patrick Anthony Manita Cannell 
 
 
 
 
UNICOBA INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A. 
Rosangela Sutil de Oliveira  Heitor Zimmermann 

 

 

Advogado Marcelo I. Mizukosi – OAB/MG 72.795 
 
 

Acionista Ações Participação Assinatura 

FIP PERFORMA 5.226.984 11,7054%  

Unicoba 

Componentes 

7.189.871 16,1012%  

Unicoba Energia 

Part. 

29.055.723 65,0681%  

Eduardo K. Park 367.858 0,8238%  

Young Moo Park 2.613.158 5,8520%  

Heitor Zimmermann 100.123 0,2242%  

Ronaldo Gerdes Jr 100.587 0,2253%  
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ANEXO I  
 

DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNICOBA ENERGIA S.A. 
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2022 

 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 
 

DA DENOMINAÇÃO – SEDE - PRAZO E OBJETO SOCIAL 
 

Cláusula 1ª: A UNICOBA ENERGIA S.A. (a “Companhia” ou “Sociedade”) é uma 

sociedade por ações de capital fechado, com prazo de duração indeterminado, regida 

pelo disposto no presente estatuto social (“Estatuto Social”), pelo acordo de acionistas 

devidamente arquivado em sua sede social (“Acordo de Acionistas”) e pelas disposições 

legais aplicáveis, em especial a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas 

alterações posteriores (a “Lei das Sociedades por Ações”). 

 

Cláusula 2ª: O objeto social da Companhia é a exploração do ramo da indústria, do 

comércio, importação e exportação, prestação de serviços de usinagem, tornearia e 

solda, tratamento e revestimento em metais, locação de máquinas e equipamentos 

comerciais e industriais, sem operador, escritório comercial e administrativo, assistência 

técnica de componentes, equipamentos, produtos, máquinas, aparelhos, peças, 

elétricos, eletrônicos, mecânicos, eletromecânicos, em equipamentos, fabricação de 

lâmpadas, luminárias e módulos em LED, bem como, a realização de análises e testes 

laboratoriais e técnicos, de natureza mecânica, elétrica e fotométrica, com a finalidade 

de homologação dos seus produtos junto aos órgãos certificadores e demais órgãos 

competentes. 

 

Cláusula 3ª: A Companhia tem sede e foro na Rua Josepha Gomes de Souza, 302, 

Galpão 2, Bairro dos Pires, Cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais, CEP 37.640-000. 

 

§ 1º – A Companhia poderá abrir, transferir e encerrar filiais, agências ou escritórios no 

território brasileiro ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. 

 

§ 2º – A Companhia possui as seguintes filiais: 

 

(i) Av. Dos Oitis, nº 1720, módulo 210, do Galpão 2, Distribution Park Manaus 

III, Distrito Industrial II, Manaus, Amazonas, CEP 69007-002, com o mesmo objeto 

social da matriz, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.650.282/0002-59, e inscrita 

perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13 900 234 360; 

 

(ii) Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, mezzanino - Chácara Santo Antônio, São 

Paulo/SP - CEP: 04717-004, endereço onde funcionará escritório de apoio comercial 

e administrativo, inscrita no CNPJ 23.650.282/0003-30, e inscrita perante a Junta 

Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35-905.117-77-7. 

 

Cláusula 4ª: A Companhia iniciou suas atividades em 1º de novembro de 2015 e 
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operará por prazo indeterminado. 

 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 
 

Cláusula 5ª: Artigo 5º. O capital social é de R$ 98.564.248,61 (noventa e oito milhões, 

quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e um 

centavos), dividido em 44.654.304 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta 

e quatro mil, trezentos e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 

totalmente subscritas e integralizadas. 

 

§ 1º - Nos termos do artigo 1º da Lei das Sociedades por Ações, a responsabilidade dos 

acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 

 

§ 2º - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas Assembleias 

Gerais de acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. 

 

§ 3º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, por deliberação do 

Conselho de Administração e independentemente de reforma do presente Estatuto 

Social, por meio da emissão de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, em 

até R$ 16.501.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e um mil reais), conforme 

condições de emissão definidas pelo Conselho de Administração., observado o disposto 

no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. 

 

Cláusula 6ª: Por deliberação dos acionistas em assembleia geral especialmente 

convocada para este fim, poderão ser criadas ações preferenciais nominativas, sem 

direito a voto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas, 

com as preferências e vantagens que lhes forem atribuídas na emissão, observado o 

disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. 

 

Cláusula 7ª: A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias, bem como deverá 

assegurar a inexistência de tais títulos em circulação. 

 

Cláusula 8ª: A ação é indivisível em relação à Sociedade. Os condôminos de ações 

indicarão um representante do condomínio. 

 

Cláusula 9ª: A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do 

acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas. 

 

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
 

Cláusula 10: A assembleia geral de acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 

04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, a fim de que sejam 

discutidos os assuntos previstos em lei, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, 

sempre que os interesses da Sociedade o exigir, ou quando as disposições do presente 

Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas. Exceto 

conforme previsto na legislação aplicável e no Acordo de Acionistas arquivado na sede 
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da Companhia, as deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria dos 

votos dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco. 

 

§ 1º: As Assembleias Gerais de acionistas, ordinárias ou extraordinárias, serão 

convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na sua ausência, por 

qualquer outro membro do Conselho de Administração, na forma da legislação aplicável, 

bem como por meio de comunicação eletrônica, enviada aos acionistas, com a indicação 

da data, hora, local e ordem do dia dos assuntos a serem tratados, devendo a convocação 

ser acompanhada da documentação suporte necessária para a deliberação entregue com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de realização da Assembleia, em 

primeira convocação, e de 5 (cinco) no caso de realização da Assembleia, em segunda 

convocação, observado o disposto no Acordo de Acionistas. 

 

§ 2º: Independentemente dos prazos e formas de convocação para Assembleias Gerais 

de acionistas, será considerada regularmente convocada a assembleia geral de acionistas 

à qual comparecerem todos os acionistas da Companhia. 

 

§ 3º: As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de 

Administração e, na sua ausência, por outro membro da administração escolhido por ele, 

e o secretário da mesa deverá ser indicado pelo presidente da assembleia geral. 

 

§ 4º: Fica admitido o voto por procuração, desde que a procuração seja específica para 

a prática do voto, e verificados os requisitos da Lei das Sociedades por Ações. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Cláusula 11: A Companhia será administrada por um conselho de administração 

(“Conselho de Administração”) e por uma diretoria (“Diretoria”), com os poderes 

conferidos pela lei aplicável, por este Estatuto Social e pelo Acordo de Acionistas da 

Companhia arquivado em sua sede, na forma do artigo 118 da Lei das Sociedades por 

Ações. 

 

§ 1º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante 

a assinatura dos respectivos termos de posse nos livros de atas das reuniões do Conselho 

de Administração e da Diretoria, respectivamente. 

 

§ 2º. A assembleia geral de acionistas deverá estabelecer a remuneração total do 

Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Administração 

deliberar sobre a respectiva distribuição individual. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Cláusula 12: O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 

(cinco) e, no máximo 7 (sete) membros efetivos e por até igual número de suplentes, 

residentes ou não no Brasil, e serão eleitos pela assembleia geral, e por ela destituíveis 

a qualquer tempo, observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia. 
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§ 1°. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente a ser indicado nos termos do 

Acordo de Acionistas da Companhia.  

 

§ 2°. Os membros do Conselho de Administração terão um mandato unificado de 1 (um) 

ano, sendo permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Administração 

permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. 

 

§ 3°. Em caso de renúncia ou impedimento permanente de qualquer membro do 

Conselho de Administração durante o prazo de gestão para o qual foi eleito, o seu 

respectivo suplente deverá assumir o cargo. Caso o suplente não assuma, os acionistas 

farão com que seja convocada e realizada assembleia geral extraordinária da Companhia 

para deliberar sobre o assunto, nos termos do Acordo de Acionistas. 

 

Cláusula 13. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo 

Presidente do Conselho de Administração, e na ausência deste, por outro membro do 

Conselho de Administração, mediante notificação escrita, com a indicação da data, hora, 

local e ordem do dia dos assuntos a serem tratados, devendo a convocação ser entregue 

com antecedência mínima prevista no Acordo de Acionistas. As reuniões do Conselho de 

Administração serão realizadas, no mínimo, trimestralmente.  

 

Parágrafo único. Independentemente das formalidades previstas nesta Cláusula, será 

considerada regular a reunião a que comparecerem todos os conselheiros. 

 

Cláusula 14. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, 

preferencialmente, na sede da Companhia. Observado o disposto na Cláusula 13, será 

considerado presente às reuniões do Conselho de Administração, qualquer conselheiro 

que participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência 

ou conferência telefônica, desde que envie uma cópia assinada do seu voto por escrito 

via fax, correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos ao 

presidente da reunião em até 2 (dois) dias após a reunião, lavratura e assinatura da 

respectiva ata, e todos os participantes possam ser inequivocamente identificados, caso 

em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver o Presidente da 

reunião. 

 

Parágrafo único. Observado o disposto na Cláusula 14 acima, ao término da reunião, 

deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os conselheiros presentes 

à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de 

Administração da Companhia. 

 

Cláusula 15. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas 

mediante o voto favorável da maioria dos membros em exercício, exceto conforme 

previsto no Acordo de Acionistas da Companhia. 

 

Cláusula 16. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições 

que lhe sejam cometidas por lei, pelo Estatuto Social ou pelo Acordo de Acionistas, 
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deliberar sobre as seguintes matérias: 

 

(i) realização de quaisquer atividades estranhas ao objeto social e/ou não 

contempladas no orçamento anual da Companhia; 

 

(ii) aprovação de projetos de investimento em montante superior a R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), em operação singular e/ou séries de atos 

relacionados ou de natureza semelhante, quando não incluídos no orçamento anual 

da Companhia; 

 

(iii) eleição da Diretoria da Companhia; 

 

(iv) aumento do capital social da Companhia até o limite do capital autorizado, 

ressalvado o disposto no Acordo de Acionistas; 

 

(v) escolha e substituição de auditores independentes; 

 

(vi) adoção ou alteração de plano de incentivo de longo prazo no âmbito das 

sociedades controladas pela Companhia; 

 

(vii) alteração das características das ações no âmbito das sociedades 

controladas pela Companhia; 

 

(viii) criação de novas sociedades controladas pela Companhia; 

 

(ix) aprovação da abertura de capital das sociedades controladas pela 

Companhia; 

 

(x) aprovação do orçamento anual da Companhia; 

 

(xi) assunção de compromissos que criem quaisquer tipos de direitos para 

terceiros fora do objeto social e/ou do curso normal dos negócios da sociedade; 

 

(xii) transferência dos direitos de propriedade intelectual da Companhia, bem 

como a celebração de contratos de licenciamento, observado o disposto no Acordo 

de Acionistas; 

 

(xiii) investimentos em outras sociedades, seja através de subscrição de valores 

mobiliários, aquisição de ações ou qualquer outro tipo de negócio, bem como a 

alienação ou oneração de tais participações; 

 

(xiv) assinatura de contratos ou obrigações em montante superior a 5% (cinco 

por cento) do patrimônio líquido da Companhia ou R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 

de reais), o que for maior, desde que não estejam previstos no orçamento anual da 

Companhia e ressalvado o disposto no item (xvi) abaixo; 
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(xv) eleição de Diretor Presidente ou Diretor Financeiro para permanência em 

referidos cargos de forma interina, na forma descrita no Acordo de Acionistas; e 

 

(xvi) assinatura de contratos ou obrigações com clientes em montante superior 

a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou a 15% (quinze por cento) do 

faturamento bruto da Companhia no período de 12 meses imediatamente anterior 

à assinatura, o que for maior, limitado a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), 

no mesmo exercício social, desde que não estejam previstos no orçamento anual 

da Companhia. 

 

Cláusula 17. O Conselho de Administração poderá criar Comitês de 

Assessoramento à administração da Companhia, designando os seus respectivos 

membros, que poderão ser membros efetivos ou suplentes do Conselho de 

Administração. 

 

DIRETORIA 
 

Cláusula 18. A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) diretores 

(“Diretores”), acionistas ou não, sendo 1 (um) Diretor(a) Presidente e 1 (um) Diretor(a) 

Financeiro(a), e os demais Diretores sem designação específica, residentes no país, 

eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, e por este destituíveis a qualquer 

tempo. 

 

Parágrafo único: No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição 

será deliberada em reunião do Conselho de Administração, a ser convocada no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da vacância.  

 

Cláusula 19: O prazo do mandato dos Diretores será de 2 (dois) anos, permitida a 

reeleição. 

 

§ 1º: Findo o mandato dos Diretores, os Diretores permanecerão em seus cargos até a 

posse dos seus substitutos. 

 

§ 2º: Além dos casos de morte, destituição ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo 

de Diretoria, o Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 30 

(trinta) dias consecutivos, sem justificativa razoável para tanto. 

 

§ 3º: No caso de vacância de Diretor, caberá ao Conselho de Administração nomear seu 

substituto, se assim entender necessário, observada o previsto no §1º desta Cláusula. 

 

Cláusula 20: A Diretoria reunir-se-á na sede social, sempre que necessário. As reuniões 

da Diretoria deverão ser convocadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 

horas por qualquer um de seus membros, devendo a convocação estar acompanhada da 

Ordem do Dia dos trabalhos, podendo esta convocação ser feita por meio de carta 

registrada ou e-mail, com prova de recebimento.  
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Parágrafo único: As reuniões serão declaradas instaladas se cumpridas as formalidades 

previstas em lei, todavia, caso seja viável, também poderão ser instaladas se disponível 

qualquer mecanismo de comunicação conjunta, qual seja, por vídeo ou teleconferência 

que possa suprir a ausência física dos Diretores. 

 

Cláusula 21: Compete à Diretoria:  

 

(i) representar a Sociedade judicial ou extrajudicialmente, bem como praticar 

todos os atos necessários ao andamento e desenvolvimento dos negócios da 

Sociedade, inclusive a celebração de contratos, encerramento ou alteração dos 

mesmos, observadas a forma de representação prevista na Cláusula 22 e as 

limitações presentes neste Estatuto Social e na legislação aplicável;  

 

(ii) organizar a estrutura política, financeira e de recursos humanos;  

 

(iii) apresentar à assembleia geral o relatório da Diretoria, as demonstrações 

financeiras e a proposta de destinação do resultado do exercício, previstas em lei; 

 

(iv) fixar normas para emissão de cheques e saques; 

 

(v) deliberar sobre a abertura e o encerramento de filiais da Companhia. 

 

§ 1º: Cada Diretor terá direito a um voto nas deliberações da Diretoria, sendo as 

decisões tomadas por maioria de votos.  

 

§ 2º: Sem prejuízo da forma deliberativa, o Diretor dissidente poderá declarar sua 

divergência, fazendo-a constar em ata, na forma estipulada acima. 

 

Cláusula 22: Compete à Diretoria a representação da Companhia, ativa e passivamente, 

bem como a prática dos atos necessários ou convenientes à administração dos negócios 

sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. 

Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a representação da 

Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições 

públicas federais, estaduais ou municipais, compete, na forma abaixo: 

 

(i) Isoladamente, pelo(a) Diretor(a) Presidente; 

 

(ii) Pelo(a) Diretor(a) Financeiro(a) em conjunto com o(a) Diretor(a) 

Presidente; 

 

(iii) Por procurador, devidamente constituído com poderes específicos para 

representação, conforme procuração outorgada nos termos desta Cláusula. 

 

§ 1º: Nos atos de constituição de procuradores, a Companhia deverá ser representada 

obrigatoriamente pelo(a) Diretor(a) Presidente, devendo os instrumentos de mandato 

especificar os poderes conferidos. 
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§ 2º: Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos terão prazo de vigência 

determinado, não superior a 1 (um) ano. 

 

§ 3º: A concessão de avais, fianças e garantias em nome da Companhia, bem como a 

constituição de procuradores, somente poderá ser realizada mediante assinatura, 

isolada, do(a) Diretor(a) Presidente ou do(a) Diretor(a) Financeiro(a) em conjunto com 

o(a) Diretor(a) Presidente. 

 

§ 4º: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, 

os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações 

relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, 

avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando 

expressamente autorizados pela assembleia geral de acionistas ou pelo Conselho de 

Administração da Companhia, nos termos do presente Estatuto Social e do Acordo de 

Acionistas arquivado na sede social da Companhia. 

 

DO CONSELHO FISCAL 
 

Cláusula 23: O Conselho Fiscal, com funcionamento apenas nos exercícios em que for 

instalado, será composto de, no mínimo, 3 (três) membros, e suplentes em igual 

número, acionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, sendo permitida a reeleição, o 

qual terá as atribuições conferidas por lei. 

 

Parágrafo único: Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal membros da Diretoria da 

Sociedade. 

 

Cláusula 24: Caso solicitado seu funcionamento, os acionistas deverão compor o 

Conselho Fiscal, finalizando o período de funcionamento do Conselho Fiscal na primeira 

assembleia geral ordinária realizada após sua instalação.  

Cláusula 25: A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela assembleia 

geral que os eleger.  

 

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Cláusula 26: O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de 

dezembro de cada ano, quando o balanço patrimonial e as demais demonstrações 

financeiras serão preparadas e auditadas por auditor independente registrado na 

Comissão de Valores Mobiliários. 

 

§ 1º: Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por 

cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) 

do capital social. 

 

§ 2º: Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 

25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 202 da 
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Lei das Sociedades por Ações. 

 

§ 3º: O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação 

determinada pela assembleia geral de acionistas, observada a legislação aplicável. 

 

§ 4º: A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a 

requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de 

dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados 

ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. 

 

§ 5º: Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus 

acionistas, por deliberação da assembleia geral, juros sobre o capital próprio, os quais 

poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. 

 

DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
 

Cláusula 27: A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à 

assembleia geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá 

atuar nesse período. 

 

DOS ACORDOS DE ACIONISTAS 
 

Cláusula 28: Os Acordos de Acionistas deverão ser observados pela Sociedade e pelos 

acionistas, quando arquivados em sua sede social e averbados nos livros de registros de 

ações. Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as 

disposições legais pertinentes e do Acordo de Acionistas da Companhia arquivado em 

sua sede. 

 

§ 1º: A Companhia observará os Acordos de Acionistas, sendo expressamente vedado 

aos integrantes da mesa diretora da assembleia geral ou do Conselho de Administração 

acatar e computar qualquer voto em desacordo com o que tiver sido ajustado nos 

referidos Acordos de Acionistas, sendo também expressamente vedado à Companhia 

aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de 

preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitarem 

os termos e condições previstos nos Acordos de Acionistas. 

 

§ 2º: A Companhia é obrigada a disponibilizar para os acionistas contratos com partes 

relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de 

outros títulos ou valores mobiliários de sua emissão. 

 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

Cláusula 29. Com exceção das controvérsias referentes a obrigações que 

comportem, desde logo, execução judicial (cujas defesas serão decididas pelos árbitros, 

conforme esta cláusula compromissória), todas as demais controvérsias resultantes 

deste Estatuto Social deverão ser, obrigatória, exclusiva e definitivamente, submetidas 
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à arbitragem a ser administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&F-

Bovespa (“Câmara de Arbitragem”), mediante envio de comunicação escrita à outra 

parte (“Notificação de Arbitragem”), com cópia à Câmara de Arbitragem, solicitando a 

instauração da arbitragem. A arbitragem será instituída e processada de acordo com o 

Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem em vigor nesta data, seguindo o 

tipo arbitragem ordinária, exceto pelos prazos, que serão contados em triplo 

(“Regulamento de Arbitragem”). 

 

§1º: O tribunal arbitral (“Tribunal Arbitral”) será constituído por 3 (três) árbitros, sendo 

1 (um) deles indicado pela Parte a pedido de quem a arbitragem foi instaurada, outro 

indicado pela Parte em face de quem a arbitragem foi instaurada e o terceiro, que será 

o Presidente do Tribunal Arbitral, indicado pelos 2 (dois) árbitros escolhidos pelas Partes. 

Na hipótese de litisconsórcio, as Partes litisconsortes deverão, de comum acordo, indicar 

um árbitro para compor o Tribunal Arbitral, sendo que, caso não haja um acordo nesse 

sentido, o árbitro será escolhido na forma do Regulamento de Arbitragem. Caso a 

Notificação de Arbitragem resulte na instauração uma arbitragem multilateral, em que 

haja mais de 2 (duas) Partes em disputa com interesses distintos entre si, tornando 

inviável a formação de litisconsórcio, os 3 (três) árbitros serão selecionados e indicados 

pelo Presidente da Câmara Arbitral. O Tribunal Arbitral não poderá recorrer à equidade 

para resolução de controvérsias a ele submetida, devendo julgar a disputa à luz das leis 

da República Federativa do Brasil. A arbitragem terá sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo e o idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada será 

o português. 

 

§2º: O Regulamento de Arbitragem e as disposições da Lei de Arbitragem, integram 

este Estatuto Social no que lhe for aplicável. 

 

§3º: O procedimento arbitral prosseguirá à revelia de qualquer das Partes, nos termos 

previstos no Regulamento de Arbitragem. 

 

§4º: A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculará as Partes, seus sucessores 

e cessionários, que se comprometem a cumpri-la espontaneamente e renunciam 

expressamente a qualquer forma de recurso, ressalvado o pedido de correção de erro 

material ou de esclarecimento de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão da 

sentença arbitral, conforme previsto no art. 30 da Lei de Arbitragem, ressalvando-se, 

ainda, o exercício de boa-fé da ação de nulidade estabelecida no art. 33 da Lei de 

Arbitragem. Se necessária, a execução da decisão arbitral poderá dar-se em qualquer 

juízo que tenha jurisdição ou que tenha competência sobre as Partes e seus bens. 

 

§5º: As Partes têm ciência plena de todos os termos e efeitos da cláusula 

compromissória ora avençada, e concordam de forma irrevogável que a arbitragem é a 

única forma de resolução de quaisquer controvérsias decorrentes deste Estatuto Social. 

Sem prejuízo da validade desta cláusula compromissória, as Partes elegem, com a 

exclusão de quaisquer outros, o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, 

Brasil - quando e se necessário, para fins exclusivos de: (a) execução de obrigações que 

comportem, desde logo, execução judicial; (b) obtenção de medidas coercitivas ou 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9800719 em 13/12/2022 da Empresa UNICOBA ENERGIA S.A, Nire 31300114988 e protocolo 226054012 - 12/12/2022.
Autenticação: 2A6476DF5071D57675F8C38FC28134F5E87F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/605.401-2 e o código de segurança xyVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 13/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.

pág. 16/21



 
 
 

Página 14  
 

procedimentos acautelatórios de natureza preventiva, provisória ou permanente, como 

garantia ao procedimento arbitral a ser iniciado ou já em curso entre as Partes e/ou para 

garantir a existência e a eficácia do procedimento arbitral; ou (c) obtenção de medidas 

cautelares de execução específica, sendo certo que, atingida a providência de execução 

específica perseguida, restituir-se-á ao Tribunal Arbitral a ser constituído, ou já 

constituído, conforme o caso, a plena e exclusiva competência para decidir acerca de 

toda e qualquer questão, seja de procedimento ou de mérito, que tenha dado ensejo ao 

pleito de execução específica, suspendendo-se o respectivo procedimento judicial até 

decisão do Tribunal Arbitral, parcial ou final, a respeito. O ajuizamento de qualquer 

medida nos termos previstos nesta Cláusula não importa em renúncia à cláusula 

compromissória ou aos limites da jurisdição do Tribunal Arbitral. 

 

§6: O procedimento arbitral, em regra, é sigiloso, devendo as partes, o Tribunal 

Arbitral e os membros da Câmara de Arbitragem abster-se de divulgar informações 

sensíveis (assim entendidas como informações (i) acerca de valores envolvidos no 

procedimento arbitral, (ii) acerca do estágio do procedimento arbitral, (iii) acerca do 

conteúdo de decisões interlocutórias, (iv) acerca do conteúdo das manifestações das 

partes envolvidas na arbitragem, e (v) que tenham relação direta com a estratégia 

empreendida pela Companhia na condução dos seus negócios, tais como, a título 

exemplificativo, dados relativos a clientes, volume de vendas e procedimentos 

comerciais adotados pela Companhia) sobre seu conteúdo, exceto em cumprimento a 

normas dos órgãos reguladores, ou previsão legal.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Cláusula 30. No caso de qualquer movimento societário que envolva obtenção de 

registro da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM como emissora 

de valores mobiliários da Categoria A, nos termos da Instrução CVM n.o 480, de 07 de 

dezembro de 2009, conforme alterada, a Companhia aderirá a segmento especial de 

bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que 

assegure, no mínimo, os níveis diferenciados de práticas de governança corporativa 

previstos na Instrução CVM n.º 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada. 
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Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

22/605.401-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGE2201058602

Data

30/11/2022

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

232.438.268-70 GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ

266.763.110-20 HEITOR ZIMMERMANN

580.098.336-49 MARCELO ITIRO MIZUKOSI

032.579.849-44 PATRICK ANTHONY MANITA CANNELL

718.267.699-00 ROSANGELA SUTIL DE OLIVEIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 22/605.401-2.

Página 1 de 2

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNICOBA ENERGIA S.A, de NIRE 3130011498-8 e
protocolado sob o número 22/605.401-2 em 12/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o
número 9800719, em 13/12/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos
Machado.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

266.763.110-20 HEITOR ZIMMERMANN

232.438.268-70 GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ

032.579.849-44 PATRICK ANTHONY MANITA CANNELL

718.267.699-00 ROSANGELA SUTIL DE OLIVEIRA

580.098.336-49 MARCELO ITIRO MIZUKOSI

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

266.763.110-20 HEITOR ZIMMERMANN

232.438.268-70 GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ

032.579.849-44 PATRICK ANTHONY MANITA CANNELL

718.267.699-00 ROSANGELA SUTIL DE OLIVEIRA

580.098.336-49 MARCELO ITIRO MIZUKOSI
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31300114988 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

UNICOBA ENERGIA S.A

007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

2001

2003

2005

EXTREMA

8 JULHO 2022

Nº FCN/REMP

MGN2218917943

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

22/355.190-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2218917943

Data

13/07/2022

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. 

UNICOBA ENERGIA S.A. 

CNPJ/ME: 23.650.282/0001-78    NIRE: 31300114988 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM  08 de julho de 2022. 

 

1. Data, Hora e Local: No dia 08 de julho de 2022, às 11:00 horas, na sede social da UNICOBA 

ENERGIA S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais, na 

Rua Josepha Gomes de Souza, nº 302, Galpão 2, Bairro dos Pires.  

 

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença dos acionistas 

representando a totalidade do capital social votante da Companhia. 
 

3. Mesa: Presidente: Eduardo Kim Park; e Secretário: Heitor Zimmermann. 
 

Ordem do Dia: Deliberar sobre: i) Substituição da Diretora Rosangela Sutil de Oliveira (ii) 

Eleição da nova Diretoria; (iii) autorização da administração da Companhia a praticar todos os 

atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pela acionista da 

Companhia. 

 

4. Deliberações: Colocadas em discussão as matérias acima indicadas, os acionistas, por 

unanimidade, decidiram conforme segue: 

 

4.1. Os Acionistas deliberaram a substituição da Rosangela Sutil de Oliveira do cargo de Diretora 

Financeira da Companhia. Tanto os Acionistas quanto a Sra. Rosangela Sutil de 

Oliveira outorgaram, mutuamente, a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável 

quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação 

ao exercício do mandato e aos atos praticados até a presenta data. 

 

4.2. Passou-se para a eleição da nova Diretoria da Companhia, com um mandato unificado de 2 

(dois) anos, contados da presente data: (i) o Sr. Eduardo Kim Park, brasileiro, engenheiro 

químico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 19.986.430-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 274.783.898-64, para 

ocupar o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, e (ii) Sr. Maurício Fava  Mayerhofer, 

brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 

09818200-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.381.707-93,0, para ocupar o cargo de Diretor 

Financeiro, e (iii) o Sr. Heitor Zimmermann, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.142.850-17 

(SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 266.763.110-20, para ocupar o cargo de  Diretor sem 

Designação Específica, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, e com escritório na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 12º andar, Pinheiros, 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9505570 em 03/08/2022 da Empresa UNICOBA ENERGIA S.A, Nire 31300114988 e protocolo 223551902 - 02/08/2022.
Autenticação: D979781E86FC4A83F0C66B748DA1E5533A827276. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/355.190-2 e o código de segurança hSch Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 03/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.

pág. 3/15



 

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. 

CEP 05423-180. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão 

impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública ou a propriedade, como previsto no §1º do artigo 147 da LSA e atendem 

ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA, e tomaram 

posse conforme os Termos de Posse. 

 
 

4.3. Os acionistas aprovam a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral em 

forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 

 

4.4. Os acionistas autorizam a administração da Companhia a praticar todos os atos que se 

fizerem necessários à implementação e formalização das deliberações ora aprovadas, 

ratificando os atos já praticados para a realização e implementação das deliberações aqui 

aprovadas.  

 

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e 

assinada pelos presentes. 

 

6. Assinaturas: Mesa: Presidente: Eduardo Kim Park, Secretário: Heitor Zimmermann. 

Acionistas presentes: Entalpia Participações S.A., representado por Eduardo Kim Park e 

Heitor Zimmermann,  Unicoba Energia Participações S.A., representado por Eduardo Kim 

Park e Heitor Zimmermann,  Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 

Performa Key de Inovação em Meio Ambiente, representado por Guillaume Gerard Ludger 

Sagez e Patrick Manita Cannell.   
 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. 

E por estarem assim, justas e contratadas em Extrema, 08 de julho de 2022, as partes assinam 
digitalmente o presente instrumento. 

_________________________________   _________________________________ 

Presidente      Secretário 

EDUARDO KIM PARK     HEITOR ZIMMERMANN 

Rosangela Sutil de Olveira 

Acionistas: 

Unicoba Energia Participações S.A.  Entalpia Participações S.A. 

Eduardo Kim Park   Heitor Zimmermann   Eduardo Kim Park   Heitor Zimmermann 

Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Performa Key de Inovação em 

Meio Ambiente 

Guillaume Gerard Ludger Sagez    Patrick Manita Cannell   
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Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

22/355.190-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2218917943

Data

13/07/2022

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

232.438.268-70 GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ

266.763.110-20 HEITOR ZIMMERMANN

033.381.707-93 MAURICIO FAVA MAYERHOFER

032.579.849-44 PATRICK ANTHONY MANITA CANNELL

718.267.699-00 ROSANGELA SUTIL DE OLIVEIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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UNICOBA ENERGIA S.A. 

CNPJ/ME: 23.650.282/0001-78 

NIRE: 31300114988 

 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Pelo presente Termo de Posse, o Sr. EDUARDO KIM PARK, brasileiro, engenheiro químico, casado sob o 

regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.986.430-5 (SSP/SP), 

inscrito no CPF/ME /ME sob o nº 274.783.898-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 11º andar, Pinheiros, CEP 05423-180, 

para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Unicoba Energia  S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

23.650.282/0001-78, e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais sob o NIRE nº 31300114988 (“Companhia”), para um mandato de 2 (dois) anos, contados desta data, 

neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela 

legislação e pelo Estatuto Social da Companhia. 

O Sr. EDUARDO KIM PARK ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de 

direito, que: 

I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia; 
 

II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 
1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”); 

 
III. não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão 

de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como 
estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76; 

 
IV. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 

6.404/76; 
 

V. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não 
tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º 
do artigo 147 da Lei 6.404/76;  

 
O Sr. EDUARDO KIM PARK receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais 

relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.  

 
Extrema, 08 de julho de 2022. 

 

 

_________________________________________ 

EDUARDO KIM PARK  
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

22/355.190-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2218917943

Data

13/07/2022

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. 

 

 

UNICOBA ENERGIA S.A. 

CNPJ/ME: 23.650.282/0001-78 

NIRE: 31300114988 

 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Pelo presente Termo de Posse, Maurício Fava Mayerhofer, brasileiro, solteiro, administrador de 

empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09818200-9 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 033.381.707-93, com data de nascimento 27/03/1975, residente e domiciliado na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 11º andar, Pinheiros, CEP 

05423-180, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Unicoba Energia  S.A., inscrita no CNPJ/ME sob 

o nº 23.650.282/0001-78, e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de 

Minas Gerais sob o NIRE nº 31300114988 (“Companhia”), para um mandato de 2 (dois) anos, contados desta 

data, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos 

pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia. 

O Sr. Maurício Fava Mayerhofer ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos 

de direito, que: 

I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia; 
 

II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 
1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”); 

 
III. não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão 

de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como 
estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76; 

 
IV. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 

6.404/76; 
 

V. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não 
tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º 
do artigo 147 da Lei 6.404/76;  

 

O Sr. Maurício Fava Mayerhofer receberá as citações e intimações em processos administrativos e 

judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.  

 
Extrema, 08 de julho de 2022. 

 

_________________________________________ 

MAURÍCIO FAVA MAYERHOFER 
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Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

22/355.190-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2218917943

Data

13/07/2022

033.381.707-93 MAURICIO FAVA MAYERHOFER

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. 

UNICOBA ENERGIA S.A. 

CNPJ/ME: 23.650.282/0001-78 

NIRE: 31300114988 

 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Pelo presente Termo de Posse, o Sr. HEITOR ZIMMERMANN, brasileiro, empresário, casado, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 10.142.850-17 (SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 266.763.110-20, residente 

e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, nº 

1.375, 11º andar, Pinheiros, CEP 05423-180, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação específica 

da Unicoba Energia  S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.650.282/0001-78, e com seus atos constitutivos 

registrados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31300114988 

(“Companhia”), para um mandato de 2 (dois) anos, contados desta data, neste ato toma posse no cargo, com 

todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da 

Companhia. 

O Sr. HEITOR ZIMMERMANN ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de 

direito, que: 

I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia; 
 

II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 
1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”); 

 
III. não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão 

de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como 
estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76; 

 
IV. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 

6.404/76; 
 

V. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não 
tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º 
do artigo 147 da Lei 6.404/76;  

 
O Sr. HEITOR ZIMMERMANN receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais 

relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.  

 
Extrema, 08 de julho de 2022. 

 

 

_________________________________________ 

HEITOR ZIMMERMANN 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 22/355.190-2.
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNICOBA ENERGIA S.A, de NIRE 3130011498-8 e
protocolado sob o número 22/355.190-2 em 02/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o
número 9505570, em 03/08/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos
Machado.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

232.438.268-70 GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ

032.579.849-44 PATRICK ANTHONY MANITA CANNELL

718.267.699-00 ROSANGELA SUTIL DE OLIVEIRA

033.381.707-93 MAURICIO FAVA MAYERHOFER

266.763.110-20 HEITOR ZIMMERMANN

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

274.783.898-64 EDUARDO KIM PARK

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

033.381.707-93 MAURICIO FAVA MAYERHOFER

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

266.763.110-20 HEITOR ZIMMERMANN

Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de agosto de 2022
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de agosto de 2022
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