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SECAD->CSA - SECAD - Dep. Contratos, Suprimentos e Almoxarifado
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ESCRITA COMERCIO E SERVigOS LTDA (ESCRITA)
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RENOVAgAO CONTRATUAL (INTERNO)
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origem: SECAD - Dep. Contratos, Suprimentos e Almoxarifado

destino SEFAZ - Orgamento

Despachado 29/05/2020
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Renovagao contratual do Contrato: 090/2018, PP: 013/2017 •Locagao de equipamentos de Informatica.
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SOLICITAQAO DE DESPESA E CONTRATAQAO
______
_ Dadcw do SoHcitante

Secretaria Municipal de Administrate)Secretaria:

Departamento de ContratosDepartamento:

Ciro Ricardo Muthe da SilvaNome do Requisitante:

[Telefone: 3288-8602Cargo/Fungao: Gestor de Contratos

Fonte de Recurso: (x) Tesouro ( )Conv6nio( ) Tesouro e Convenio ( )Qutro:

Objetoaseradqulridooucontratado

Renovagao Contratual por 12 (doze) meses sob Contrato: 090/2018 com supressao de 20%.

DtcrtpjodaDwpaaaSdncifada _

!
VALOR

MENSAL
Item Detalhamento Prazo Valor Total

Renovagao referente ao Contrato: 090/2018 da empresa

Escrita Comercio e Servigos Ltda., empresa
especializada para locagao de equipamentos de

informatica, inclusive instalag§o e manutengao preventiva e
corretiva com recomposigSo de pegas, toner original e

substituigao de cilindro, atendendo as quantidades
estimadas, caracteristicas e especificagOes tecnicas

constantes no edital e supressao de quantitative em

planilha anexa, consignado no processo administrativo:
06376/2020.

.

12 (doze
meses)

R$ 242.950,00 RS2.915.400,0001

R$2.915.400,00Valor Total do Contrato:

A Secretaria Municipal de Administragao do Municlpio de Lauro de Freitas, orgSo integrante da Administragao
Direta do Poder Executivo Municipal, apresenta a justificativa para a renovagao contratual, referente ao Contrato:

090/2019 na modalidade Pregao Presencial: 013/2017, realizado entre o Municipio de Lauro de Freitas e a empresa
Escrita Corrtercio e Servigos Ltda., inscrita no CNPJ: 16.306.870/0001-23. O objeto contratual abrange uma

necessidade, qual seja a prestagao de locagao de equipamentos de informatica, inclusive instalagSo e manutengao

preventiva e corretiva com recomposigao de pegas, toner original e substituigao de cilindro, atendendo as
quantidades estimadas, caracteristicas e especificagdes tecnicas constantes no edital. Cumpre esclarecer, que o

g aditivo esta sendo solicitado, pois o contrato tern seu termino final previsto para 31/07/2020, visto que o locagao do-

" Iquipamentos de informatica, instalagdo e manutengao preventiva, sao de carater continuo e ininterrupto e que ve; 1
sendo prestado regularmente. Portanto, solicita-se com fulcro no art. 57, II da Lei 8.666/93, mantendo-se as

mesmas condigoes contratuais a renovagao pelo periodo de 12 (doze) meses, com vig£ncia 31/07/2020 a

31/07/2021.

Ruxoprama Aprovagao - .

Secretario (a)Solicitante
De acordo com a solicitagao, autorizamos a

autuagSo deste processo e o seu encaminhamento
a Coordenagao de Compras para providencias e
_trgmites procedimentais._

Solicitado apos observada a Legislagao Publica e os procedimentos
instituidos pela UR.

MutheCiro Ric
Geslorde .R.P

PMLF/SECAD
Mat. 78996

>iff§n FlorOilcio dos SantosCiro Ricardo Muthe da Silva
fLauro de Freitas/BA, 29 de Maio de 2020

«'MG. G9 C
ASS:



REDISTRIBUICAO
QUANT.

CONTRATADA

VALOR TOTAL

MENSAL
DESCRigAO VALOR UNITARIOITENS UNID.

Computador Tipo I1 R$296,00und R$ 133.200,00450

Computador Tipo II R$350,002 und R$ 22.750,0065

Computador Tipo III3 urd R$380,00 R$ 7.980,0021

Notebook Tipo I4 RS250.00 R$ 10.000,00und 40

Notebook Tipo II R$380,00 R$ 3.800,005 und 10

Impressora Multifuncional Tipo I R$320,006 R$ 14.720,00und 46

Impressora Multifuncional Tipo II R$1.800,007 und R$ 7.200,004

R$200,00Impressora Laser R$ 19.200,008 und 96

Impressora Laser Multifuncional Alto Volume R$4.900,009 und R$ 9.800,002

Nobreak 3KVa R$380,00 R$ 1.900,0010 und 5

Switch 48 portas R$200,00 R$ 1.400,0011 und 7

Servidor de Aplicacao RS2.000.00 R$ 4.000,0012 und 2

Servidor de Banco de Dados R$3.500,0013 2 R$ 7.000,00und

R$ 242.950,00Total:

“»AD
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Escrita E

Salvador, 28 de maio de 2020.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DELAURODEFREITAS
A SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO - SECAD

Assunto: Renovagdo do Contrato n" 090/2018 - Servigos de Locagao de
Equipamentos de Informatica e Software.

Prezados,

Informamos que o contrato supramencionado tern sua vigencia expirada no

dia 27/07/2020. Estamos de acordo com a sua renovagao por um novo

periodo, conforme preve Clausula Setima - Do prazo e da vigencia

mantendo os valorespraticados atualmente.

Certos da compreensao de todos, ficamos no aguardt

Termo Aditivo ao tempo em que colocamo-no$ d dispo

a-daijfdnhalizagao do

Wigaopara quaisquer

esclarecimentos.

Wm

«>!.

ESCRITA COMERCIOESERVICOSLTDA
CNPJn°16.306.870/0001-23
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INSTRUMENT!) PARTICULAR DE ALTERACAO COM CONSOLIDACAO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARLA LIM1TADA

ESCRITA COMERCIO F. SFRVICOS LTDA.

CNPJ/MF n.° 16.306.870/0001-23

NIRE n.° 2920080006.'!

Pelo presente instrumenlo particular de alterable do contrato social da sociedade, seguida de
consolidaÿo, os signatarios contratantes.

SERGIO LUIZ TEIXEIRA DE FREITAS brasileiro, nascido em 14/!I/I953, casado em
comunhao parcial de bens, empresirio, CPF n° 080.059.155-00, cartcira de identidade n°
00.718.496-45, SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Pituba, 488, Cond Res ltapua,
AlphavilleI,SALVADOR, BA, CEP 41.701-025, BRASIL.

OSMAR DIAS COSTA brasileiro, nascido em 07/10/1956, casado em comunhao universal
de bens, empresario, CPF n° 115.199.755-20, cartcira de identidade n° 00.857.292-56, SSP -
BA, residente e domiciliado na Rua Ismar R Prates, 883, Casa, Buraquinho, LAURO DE
FREITAS, BA, CEP 42.700-000, BRASIL.

ARCOS PARTICIPATES LTDA CNPJ 24.685.651/0001-20, NIRE 29.2.0430250-6, com
sede na Avenida Estados Unidos, 397, Ed Cidade Do Salvador, Sala 416, Comercio,
Salvador, BA, CEP 40010-020, BRASIL, representada por ARMANDO TEIXEIRA DE
FREITAS FILHO, brasileiro, nascido em 14/05/1952, divorciado, empresdrio, CPF n°
080.060.085-15, RG n° 718.497-2o, SSP - BA. domiciliado na Rua Pituba, 500, Cond Res
ItapuS, Alphaville I, Salvador, BA, CEP 41701-025.

Socios da sociedade empresaria limitada denominada ESCRITA COMERCIO E SERV1COS
LTDA. constituida legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Coniercial
do Estado da Bahia sob o NIRE n.° 29.2.0082006-5 cm 08/03/1988. com sede na Avenida
Alphaville, n.° 199, Alphaville I, na cidade de Jvador, estado da Bahia, CEP 41.701-015,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 16.306.870/0001-23. deliberam de pleno e
comum acordo ajustarem <i presente alte.atn contratual c consolidate, nos termos da Lei n.°
10.406 de 10/01/2002 (Codigo Civil Brasileiro, dnravante simplesmente “Lei 10 406/2002”),
mediante as condi<?5es estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA I*. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Aluguel de maquinas e equipanentos para escritorio, agenciamento de espafs para
publicidade, exceto em veiculos de comunicato, aluguel de equipamentos cientlficos,
medicos e hospitalares, sem operador, comercio varejista especializado em equipamentos e
suprimentos de informatica, edi$3o de cadastres e listas, produtos graficos, fotocopias,
impressSo de material para uso publicitario, locato de mao-de-obra tempor£ria, reparaÿao e
manutenÿao de computadores e de equipamentos perifSricos, servi?os de acabamentos
graficos, exceto encademato e plastifica?ao, servieos de microfilmagem e serviÿos de

encademat0 e plastificaÿSo.
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Certifiers o Registro sob o nc 97732375 em 01/02/2018
Protocolo 173149162 de 30/01/2018
Nome da empresa ESCRITA COMERCIO E SERVIQOS LTDA NIRE 29200820065
Esle documento pode ser verificado em http://regin.juceij.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTEN
Chancela 132240843567379
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por H6lio Portela Ramos - Secretario Geral



INSTRUMENTS PARTICULAR DE ALTERAÿAC) COM CONSOLIDACAO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FSCRITA COMERCIO F. SF.RVICOS LTDA.

CNPJ/MF n.° 16.306.870/0001- 23

NIRE n.° 29200800065

CNAEFISCAL

7733-1/00 - aluguel de m&quinas e equipamentos para escritorio
1813-0/01 - impressSo de material para uso publicitÿrio

8219-9/01 - fotocdpias
7820-5/00 - loca9lo de mao-de-obra tempordria
7739-0/02 - aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador
7420-0/05 - serviÿos de microfilmagem
7312-2/00 - agenciamento de espa90s para publicidade, exceto em vetculos de comunica9*io
5819-1/00 - edi9§o de cadastres, listas e outros produtos grdficos
4751-2/01 - comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informatica
1822-9/99 - servi9os de acabamentos grdficos, exceto encadema9ao e plastifica9ao
1 822-9/01 - servÿos de encadema93o e plastificafdo
9511-8/00 - repara9ao e manuten92o de computadores e de equipamentos perifdricos

CLAUSULA 2*. O fore para o exerclcio e o cumprimento dos direitos e obriga9<5es
resitItantes do contrato social permanece SALVADOR/BA.

Em face das altera96es acima, consolida-sc o contrato social, nos termos daLei n°
10.406/2002, mediante as condifOes e clausulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SERGIO LUIZ TEIXEDRA DE FREITAS brasileiro, nascido em 14/11/1953, casado em
comunhao parcial de bens, empresario, CPF n° 080.059.155-00, carteira de identidade n°

00.718.496-45, SSP - BA, residentc e domiciliado na Rua Pituba, 488, Cond Res Itapua,
Alphaville I, SALVADOR, BA, CEP 41.701-025, BRASIL.

OSMAR DIAS COSTA brasileiro, nascido em 07/10/1956, casado em comunhao universal
de bens, empresirio, CPF n° 115.199.755-20, carteira de identidade n° 00.857.292-56, SSP -
BA, residente e domiciliado na Rua Ismar R Prates, 883, Casa, Buraquinho, LAURO DE
FREITAS, BA, CEP 42.700-000, BRASIL.

ARCOS PARTICIPATES LTDA CNPJ 24.685.651/0001-20, NIRE 29.2.0430250-6, com

sede na Avenida Estados Unidos, 397, Ed Cidade Do Salvador, Sala 416, Com6rcio,
Salvador, BA, CEP 40010-020, BRASIL, representada por ARMANDO TEIXEIRA DE
FREITAS FILHO, brasileiro, nascido em 14/05/1952, divorciado, empresario, CPF n°
080.060.085-15, RG n° 718.497-26, SSP - BA, domiciliado na Rua Pituba, 500, Cond Res
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1NSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO COM CONSOLIDACAO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOC1EDADE EMPRESARIA LIMITADA

ESCRITA COMERCIO E SERV1COS l.TDA

CNPJ/MF n.° 16.306.870/0001- 23

NIRE n.° 29200800065

Itapua, Alphaville I, Salvador, BA,CEP 4 1 701-025.

Unicos socios da sociedade cmpresaria limitada denominada ESCRITA COMERCIO K
SERVICOS LTDA. constituida legalmente por contrato social devidamente arquivado na
Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE n.° 29.2.0080006-5 em 08/03/1988, com
sede na Avenida Alphaville. n.° 199, Alphaville I, na cidade de Salvador, estado da Bahia,
CEP 41.701-015, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 16.306.870/0001-23,
consolidam o contrato social da sociedade, apos a presentc alteraÿao contratual, mediante as
seguintes clausulas e condidoes:

DISPOSICOF.S PRELIMINARES

Do Contrato Social

Esta sociedade empresdria limitada, nas omissoes deste instrumento particular de
consolidaÿSo de contrato social, sera Reaida Sunletivamente. com Exclusividade. nelas
Normas Aplicaveis as Sociedades por Acdes. de acordo com a disposiÿSo prevista no
paragrafo unico do artigo 1.053 da Lei 10.406/2002, nSo se regendo nem se submetendo, por
consequencia, em nenhuma hipotese, pelas disposi?6es aplicaveis as sociedades simples.

Os s6cios quotistas acordam que nesta sociedade, as relates desta com os sdcios, as
rela?6es dos socios entre si e, adicionalmente, as relates entre a sociedade e ou os s6cios
com terceiros, serao disciplinadas, alem das prescribes legais atinentes a especic e pelas
disposibes deste instrumento, exclusivainente pelo contrato social, na forma de como a
seguir esta devidamente redigido e aceico pelos signatdrios contratantcs.

CAPiTULO 1

Do Nome Emnresarial e Sede

I-DA DENQMINACAQ DA SOCIEDADE

Cl A1JSULA 1», ‘ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA” e o nome empresarial pelo
qual esta sociedade gira suas atividades sociais. organizada sob o tipo e natureza juridica de
Sociedade F.mpresAria Limitada. com observancia as Leis de Regencia, constituindo este

contrato o conjunto de todas as disposicoes e clausulas que disporao sobre sua atividade e
funcionamento regular e legal.

Paravrafo unico. A sociedade utiliza como nome fantasia a expressao “ESCRITA SOLUCAO
DF. IMPRESSAO ’.

A)

B)

II-DA SEDE SQCIAI F. FII,IAIS

CLAUSULA 2*. A sociedade tern sede e foro juridico na cidade de Salvador, estado da Bahia,
Avenida Alphaville, n.° 199, Alphaville I, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP
41.701-015, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependencia, mediante
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1NSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAfAO COM CONSOLIDACAO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOC1EDADE EMPRESAR1A L1MITADA

F.SCRTTA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ/MF n.° 16.306.870/0001- 23

NIRE n.° 29200800065

alteraÿSo contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sdcios, de no
mi'nimo, tres quartos do capital social, nos termos do artigo 1.076 da Lei 10.406/2002.

CAPITULOII

DuracSn c Ohieto Social

III - DO OBJETO DAS ATIVIPAPES SOC1AIS

CLAUSULA 3". A socicdade tem como objeto social aluguel de maquinas e equipamentos
para escritdrio, agenciamento de espaÿos para publicidade, exceto em veiculos de
comunica9ao, aluguel de equipamentos cientificos, mddicos e hospitalares, sem operador,
comercio varejista especiaiizado em equipamentos e suprimentos de inform&tica, edifio de
cadastros e listas, produtos gr&ficos, fotoedpias, impressao de material para uso publicitdrio,
locaÿao dc mao-de-obra tcmpor&ria, reparayao e manutengao de computadores e de
equipamentos perifdricos, servifos de acabamentos graficos, exceto encadema93o e
plastificaÿao, servifos de microfilmagem e servifos de encadcmaÿao e plastificaijao.

CNAE FISCAL

Principal

7733-1/00 - aluguel de maquinas e equipamentos para escrit6rio

Atividades Secundarias

1813-0/01 - impress3o de material para uso publicit&rio
8219-9/01 - fotocopias
7820-5/00 - locaÿao de mao-de-obra temporaria
7739-0/02 - aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador
7420-0/05 - serviÿos de microfilmagem
7312-2/00 - agenciamento de espaÿos para publicidade, exceto em veiculos de comunica9§Lo
5819-1/00 - edi93o de cadastros, listas e outros produtos grificos
4751-2/01 - comercio varejista especiaiizado em equipamentos e suprimentos de informatica
1822-9/99 - servi90S de acabamentos grificos, exceto encadernaÿo e plastifica9So
1822-9/01 - servi90s de encadema9ao e plastificaglio
9511-8/00 - repara92o e manuten9ao de computadores e de equipamentos perifericos

Paragrafo unico. A sociedade podera, por deliberagao de socios que detenham, no minimo,
tres quartos do capital social, modificar, ampliar ou mesmo restringir o seu objeto social, de
acordo com os interesses institucionais da sociedade.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO COM CONSOLIDACAO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

ESCRITA COMF.RCIO E SERVICOS I.TDA.

CNPJ/MF n.° 16.306.870/0001-23

NIRE n.° 29200800065

IV _ ]~)A DURACAO DA SOCIPDADF.

CLAUSULA 4". A sociedade iniciou suas atividadcs em 18/02/1988 e tern prazo de duraqilo
indeterminado, como faculta o artigo 997, II, da Lei 10.406/2002.

CAPiTULO III

Capital Social. Cessao de Quotas e do Direito de Preferencia

V -DO CAPITAL
CLAUSULA 5*. O capital social da sociedade & no valor de R$ 5.523.000,00 (cinco milhbes,
quinhentos e vinte e tres mil reais). dividido em 552.300 (quinhentas e cinquenta e duas mil e
trezentas) quotas no valor nominal de R$ 1 0.00 (dez reais) cada uma, nesta data e ncste ato ja
totalmente subscrito e integralizado, pelos s6cios, distribuido conforme composiqSo a seguir:

SOCIAI.

%S6cios , / - ,, j -

ARCOS PARTICIPACOES LTDA
OSMAR DIAS COSTA

Quotas. Valor (R$T ii

552.200 5.522,000,00 99,98%
50" 500,00 0,01%

SERGIO LUIZ TEIXEIRA DE FREITAS 50 500,00 0.01%
5.523.000,00"552300 100,00%-Total

Pardgrafo 1°. A responsabilidade de cada s6cio quotista 6, nos termos da Legislaqao de
Regencia, restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todos os sbcios respondem
solidariamente pela integralizaqdo do capital social, conforme preceitua o artigo 1.052 da Lei
10.406/2002.
Pardgrafo 2°. Os sbcios nSo responderao subsidiariamcnte pelas obrigaqbes sociais, conforme
estabelecem expressamente as disposiqbes do an:go 1.054 cumuladas com o artigo 997, VIII,
da Lei 10.406/2002, assumindo a parte que Ihes cabe nos lucros e nas perdas nos limites do

artigo 1.052 da mesma Lei 10.406/2002.

Par&grafo 3°. As quotas do capital da sociedade n3o podem scr utilizadas pelos sbcios para
garantir obrigaqoes destes perante terceiros, qualquer que sejam eles, sendo vedada a penhora
das quotas desta sociedade para a garantia de obrigaqbes particulares dos sbcios, ate porque
tambem nenhum estranho sera recebido neste ambiente social sem a concordance de todos os
sbcios. Assim fica devidamente veiculado pelos signatirios contratantes que as quotas da
sociedade nUo poderSo ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou mesmo gravadas, total ou
parcialmente, a qualquer tltulo, salvo se com autorizaqSo de sbcios que representem a

totalidadc do capital social.

Paragrafo 4°. A proibiqio expressa no paragrafo anlecedente impede, inclusive, a incIusiSo de
sbcios pela apresentaqSo das quotas em hasta publica, pela adjudicaqSo judicial ou por
decorrencia de execuqbes ou qualquer processo judicial contra sbcios ou a propria sociedade.
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VI-DA CF.SSAO DF. QUOTAS E DO DIRF.ITO DE PREFERftNCIA
CLAUSULA 6*. Nos casos de aumento do capital social, por deliberaÿo dc sdcios que
detenham, no minimo, tres quartos do capital votante. cada socio tera sempre assegurado o
direito de preferdncia na subscrÿao das novas quotas, observada, conforme a legisla$ao de
regencia, a proporÿao das quotas que possuir na data do aumento a ser promovido.

Paraurafo 1°. Firmada entao a deliberaÿSo sobre o aumento proposto do capital social, com
acolhimento dc nova subscrigao de quotas para integralizagSo cm dinheiro, creditos ou bens,
comunicar-se-a incontinentemente a todos os quotistas da sociedade tal decisao, indicando
assim a totalidade do aumento de capital social a ser promovido e a participaÿo que nele
podera ter cada socio quotista, devendo os interessados manifestar o seu desejo nessa
participa?ao, diligenciando todas as providencias cabiveis para consignar a sua efetiva<fao,
total ou mesmo parcial, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da comunicacao.
Paraarafo 2°. O socio quotista que manifestar o seu desinteresse em acompanhar a subscriÿao
e o aumento do capital social, ou deixar de manifestar-se por ausencia de comunicaÿao, ficara
privado de participar do evento, renunciando assim desta maneira ao seu direito de
preferencia, para que os outros socios possam efetivar o aumento do capital social.
Pardgrafo 3". As quotas sociais e os direitos de subscriÿo somente poderSo ser ccdidos a
terceiros, ate entao estranhos k composifSo social, se os consdcios, notificados por escrito e
com prazo de antecedencia minima de 15 (quinze) dias, para exercerem, em igualdade de
condi9des, seu direito de preferencia na aquisigao. nao se manifestarem a respeito. A
notificaÿao contera o nome do terceiro interessado na aquisigSo das quotas e o pre90 por ele
proposto.

ParAgrafo 4°, Se todos os consdcios manifestarem seu direito de preferencia, a cess3o das
quotas e ou direitos de subscrifSo far-se-ao na propor9ao das quotas que entao possuirem.

Paragrafo 5°. Nao exercido o direito de preferencia pelos quotistas, o cedente estara desta
forma automaticamente autorizado a efetivar a cessSo ao terceiro indicado, tendo para tanto o
prazo de 30 (trinta) dias, a contar do vencimento dos prazos indicados nos paragrafos
antecedentes, apos o qual a notifica92o perdera a sua eficacia.

Paragrafo 6°. Se nSo for efetivada a cessHo nesse prazo fixado e persistir o socio na inteÿSo
de alienar suas quotas sociais, todos os procedimentos aqui consignados, rcferente ao
exercicio do direito de preferencia, terao que ser renovados, mesmo que o pretendente a
adquiri-Ias seja o mesmo anteriormente indicado.

Paraerafo 7°. A cessdo total ou parcial de quotas, sem a correspondente modificagao do
contrato social com o consentimento de todos os socios, n3o tera eficacia quanto a estes e a
sociedade. conforme pardgrafo unico do artigo 1.003 da Lei 10.406/2002.

Par£grafo 8°. O socio n§o pode ceder suas quotas, total ou parcialmente, sem a concordancia
de todos os socios, seja para terceiros ou mesmo para pessoa que jtk conste como socio
sociedade.
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Parderafo 9°. Em caso de cessHo e transference de quotas sociais, o cedente nao respondera
pelas obrigaÿSes sociais solidariamente com o cessionfirio, apos o prazo de dois anos, a contar
do registro de alteraÿo contratual, nos termos do Paragrafo Unico do artigo 1.003 da Lei
10.406/2002, tendo em vista a opf2o pela sociedade da regcncia supletiva com base na Lei
das Sociedades Anonimas.

Paragrafo 10°. Os sdcios resolveram estabelecer, para defesa dos interesses societarios
comuns de todos os seus socios, quc havera sempre uma forma definida de eventual avaliaÿo
do valor da empresa, seja de sua marca, de seus bens moveis, imoveis, valores tangiveis e/ou
intangiveis, para os casos de necessidade de apuraqSo do valor devido a cada socio,
eventualmente retirante, falecido, e ou exclufdo, sendo que tal avaliaÿSo deverd ser efetuada
obrigatoriamente por ate 3 empresas especializadas. idoneas, com expertise e experiencia em
trabalhos de avaliaqlo do “valor da empresa”, com um comprovado curriculo desta natureza.

Paragrafo 1 1°. Desta forma em qualquer caso de negociaÿSo de quotas entre os sdcios,
“interna corporis” ou mesmo de alienaÿdo com terceiros, e ainda nos casos de falecimento de
um socio, inclusive com efeitos extensivos aos seus herdeiros e sucessores, e qualquer que
seja o tipo e a natureza da cessao e ou alienaÿSo de quotas sociais, o valor a ser considerado
como apuraÿo de haveres devera levar em conta sempre o valor patrimonial aferido em

avaliafSes tecnicas consagradas, e desta forma a sociedade e seus socios, promoverSo todas as

medidas e meios necessarios para determina?So da apurafao do real valor das referidas
quotas, considerando ainda que os eventuais investimentos e desembolsos para a realizagao
dos trabalhos de avaIia(2o ser5o custeados pela propria sociedade.

Paragrafo 12°. Os socios quotistas concordaram adicionalmente que no caso de contratafSo da
empresa avaliadora, no interesse dos sdcios, seja ele retirante. falecido ou exclufdo, todos os
custos deste trabalho ser3o arcados pela sociedade uma linica vez, e havendo necessidade de
novas avaliafbes, a partir disto os custos serSo suportados obrigatoriamente pelos socios
interessados em nova avaliaqSo.

Paragrafo 13°. As avaliaÿdes efetuadas levaram em conta as seguintes opsdes de tecnicas a

serem aplicadas, utilizando-se, na negociaqao requerida, a apuraÿao que for mais benefica aos
interesses dos socios:

AvaliaÿSo pelo fluxo de caixa descontado e de geraÿSo de caixa;

Avaliaq2o patrimonial pelo Balanÿo Patrimonial da pessoa juridica.

CAPITULO IV

Administracao Social

VII -DA ADMINISTRACAO F. ATR1BIJTCflES

CLAUSULA T. A administrate da sociedade permanece sendo exercida pelos
administradores nao sdcios ARMANDO TE1XEIRA DE FREITAS FILHQ e CARLOS
ALBERTO DIAS COSTA, e pelos sdcios OSMAR DIAS COSTA e SERGIO LU1Z

1.

II.
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TEIXEIRA DE FREITAS, ja devidamente qualiftcados, que fleam investidos e autorizados a
praticarem, isoladamente. todos os atos necessarios a administraf§o ordindria da sociedade,
representando-a ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicial, podendo desse modo, em
nome da propria sociedade, praticarem quaisquer atos de ordindria administraÿao ou de
disposi<?ao, tais como, exemplificativamente, receber cita?ao, dar quitaÿao, transferir,
confessar, transigir, promover a contrataÿdo de bens ou serviÿos, emprestimos ou
financiamentos a estabelecimentos ou institutes financeiras, oficiais ou privadas, com
garantias reais ou pessoais, abrir, movimentar e encerrar conlas bancarias, emitir, assinar e
endossar cheques, duplicatas, letras de cambio e notas promissorias, bem como constituir
procuradores em nome da sociedade, especificando no instrumento de procuraqao, os atos que
poderao ser praticados e o prazo de vigencia do mandato.

Paraerafo 1°. Os atos praticados com inobservancia das regras estabelecidas para o exerci'cio
da representaÿdo societaria serdo inefleazes em retdo a sociedade.

Paragrafo 2°. Os administradores ficam dispensados pela sociedade de prestar cau$3o em
garantia de sua gestao social.

Par&grafo 3°. Esta sociedade empresaria limitada podera ser administrada por uma ou mais
pessoas, sempre designadas no contrato social.

Paragrafo 4°. Os administradores fleam autorizados a utilizar o nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga9Ses seja em favor de
qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar participates societarias, bens
imdveis ou do ativo permanente da sociedade, sem a autorizato de todos os socios.

Paraerafo 5°. No tocante especificamente as empresas interligadas, coligadas, controladas,
subsidiarias, nao se aplica o conceito estrito de serem terceiros a sociedade, e desta forma os

administradores e a propria sociedade estao expressamente autorizados a aprovar caso a caso
previa e formalmente e entao dar avais em operates banedrias junto a institutes
financeiras, podendo vincular a sociedade a obrigafSes de qualquer espdeie, nio havendo
impedimento para tal, permitindo que possam afianÿar operates de credito de suas
sociedades controladas, interligadas e outras sociedades que controle, direta ou indiretamente,
consignando-se assim a possibilidade e a autorizato da prdpria sociedade para assumir
obrigates em favor de sociedades ou pessoas ligadas societariamente.

Paragrafo 6°. Opcionalmente a sociedade podera ser administrada por administradores n2o
sdcios, tambem dispensados de cau9ao, que poderSo ser destituidos ad nutum de suas fun95es,
sem direito a qualquer indeniza93o, no mesmo ato procedendo-se a sua substituto. O
quorum deliberative, tanto para a destituto, como para nomea9ao do substitute, sera de dois

ter90S do capital social.

Parderafo 7°. Os administradores consideram-se investidos em suas funqdes de gestao e

administrate na data de assinatura do contrato social que Ihes investir no cargo.
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CAPiTIJI.O V

Assernbleia. Deliberates Sociais

VIII-DAS REIINIOES. DAS ASSF.MBLETAS DE SOCIOS E DAS DEI.IBERACOES
SOCIALS

CLAUSULA 8*. As deliberates sociais serSo tomadas em reunifies de socios, presididas e
secretariadas pelos socios presentes, que lavrar3o uma ata de reuniao a ser levada
posteriormente a registro em orgao competentc, ficando a sociedade dispcnsada de
manutento do Livro de Ata de Assernbleia, conforme o artigo 1.072, par&grafo 6° da Lei
10.406/2002.

Paraerafo 1°. A reuniao dos socios instala-se com a presen9a, em primeira convocate, de
litulares de no minimo tres quartos do capital social, e em segunda com qualquer numero,
como preceitua o artigo 1.074 da Lei n° 10.406/2002.

Paraerafo 2°. As decisfies ou resolutes ser3o registradas no “Livro de Atas de Reunifies”.
Para deliberato valida sera observado o disposto no artigo 1.010 cumulado com os artigos
1.071 eseguintes da Lei 10.406/2002.

Paraerafo 3°. Fica dispensada a reuniao dos socios, quando estes decidirem por escrito sobre
as materias objeto de deliberate, nos termos do paragrafo 3°, do artigo 1.072 da Lei
10.406/2002.

Paraerafo 4°. A reuniao dos socios ocorrerd nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos
quatro primeiros meses depois de Undo o exercicio social, de acordo com o artigo 1.078 da
Lei n° 10.406/2002, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o
pronunciamento e deliberate) dos socios, salvo se todos os socios estiverem presentes e
decidirem por escrito acerca da materia em pauta de deliberato e aprovato.

Paraerafo 5°. Necessariamente, deliberarao os socios em reunifies sobre as seguintes materias,
ressalvado o disposto no artigo 1078, paragrafo 3° da Lei 10.406/2002:

A apreciato e aprovafao das contas da administrate;

A designate dos administradores, quando feita em ato separado;

A destituito dos administradores;

O modo de sua remunerate, quando nSo cstabelecido no contrato;

A modificato do contrato social;

A transformato, a incorporate, a fusdo, a cisfio e a dissolute da sociedade, ou a
cessato do eslado de liquidate;

VII. A nomeato e destituito dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

VIII. O pedido de recuperate judicial, extrajudicial ou autofalencia;

I.

II.

HI.

IV.

V.

VI.
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A delibcra93o sobrc a abertura, mudan9a ou fechamento de estabelecimentos filiais,
agendas, escritorios ou depositos da sodedade em qualquer localidade do pals ou do exterior.

Paraerafo 6°. As delibera9des dos socios seriio tomadas, observadas os respectivos quoruns
minimos a seguir, de acordo com os mandamentos da legisla?3o regente:

Pelos votos correspondentes, no rm'nimo, a tres quartos do capital social, nos casos
previstos de modifica9ao do contrato social, de incorpora93o, fusao e na dissoluÿo da
sociedade e na cessa92o do estado de liquida9ao, casos previstos nos incisos V e VI do artigo
1.071 da Lei 10.406/2002;

Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social nos casos previstos de
designa93o de administradores-s6cios, quando feita em separado; a destituÿSo dos
administradores-socios e o modo de sua remunera93o;

Pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei regente.

Paraerafo 7°. Os s6cios dissidentes de delibera93o que importou em altera93o do contrato
social, incorpora92o, fusao ou cisSo da sociedade, poderSo exercer o direito de recesso, desde
que, nos 30 (trinta) dias seguintes a reuniao, notiflquem a sociedade dessa sua intenÿo, sendo
os seus haveres apurados e pagos na forma do cstipulado neste instrumento.

Paraerafo 8°. Os eventuais acordos de socios quotistas desta sociedade deverao ser
observados pela sociedade, desde que levados o registro na sua sede e, em rela9ao a terceiros,
produzirao cfeitos se arquivados em registro competente.

IX - DO IMPF.nTMFNTO E DO CONFL1TO DE INTERESSES

CLAUSULA 9°. Os socios quotistas ficam impedidos de votar nas delibera9oes que Ihes
digam respeito direta e pessoalmente, ou seja:

Na aprecia9ao de suas contas como administradores;

Na aprova92o do laudo de avalia9ao dos bens com que concorrer para o capital social;

IX.

I.

II.

III.

I.

II.

Na delibera93o de uma obriga93o ou responsabilidade propria do s6cio para com ani.
sociedade;

Em litigio sobre a pretens§o da sociedade contra o s6cio ou deste contra aquela, quer
antes, quer depois do ajuizamento ou instala9&o da arbitragem;

Na destitui9ao, por justa causa, do cargo de administrador em que estiver investido: e

Na outorga de privifogios ou vantagens particulars ao socio, nas esferas das rela9des
intersocietarias.

IV.

V.

VI.

X -DAS RET1R ADAS DE PRO-LABORF

CLAUSULA 10*. Os sdcios quotistas que exercerem funfSo de administrador na sociedade
perceberao uma retirada mensal, a tltulo de pro-labore.
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CAPiTULO VI

Escrita Comercial e Fiscal. Resullado

XT -DO RESULTADO F. SUA DISTR1RIITCAO

CLAUSULA T 1*. O exercicio social coincidira com o ano civil, encerrando-se em 31 de
dezembro, e ao tdrmino de cada exercicio os administradores prestarao contas justificadas dc
sua administrate, procedendo a elaboragio do Inventario, do Balango Patrimonial e do
Balango de Resultado Econdmico, cabendo aos sdcios, na proporgao de suas quotas,
ou perdas apuradas conforme o artigo 1.065 da Lei 10.406/2002.

Parderafo 1°. A sociedade delibcrara em reuniio dos sdcios, devidamente convocada, nos 4
(quatro) mescs seguintes ao termino do exercicio social, sobre as contas apresentadas pelos
administradores.

Parderafo 2°. Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamentc lucres do exercicio
social, com base em levantamento de balancetes mensais, observada a reposigio desses lucres
quando a distribuigao afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei
10.406/2002.

Paterafo 3°. Nos casos de ocorrentes prejuizos apurados nas Demonstragdes Financeiras,
serdo eles de igual modo suportados pelos sdcios, na proporgao de suas participagdes.

Paraerafo 4°. Procedidas todas as dedugdes, o resultado, como lucre liquido, atendidos os
interesses sociais, podera ser total ou parcialmente escriturado em rubrica especffica como
lucres acumulados, ou mesmo distribuido entre os sdcios quotistas da sociedade,
independentemente dos percentuais de participagdo social.

Paraerafo 5°. O conhecimento dos Balangos anuais da sociedade e sua consequente aprovagao
em assembldia de sdcios caracterizara de pleno direito a total aprovagao dos mesmos, nao
apenas de tudo o que neles se conldm, mas tambem de cada uma e ainda de todas as contas e
valores registrados na sociedade, e assim o silencio de qualquer socio quotista pelo prazo de
30 (trinta) dias apos o encerramento do Balango do qual expressamente tenha sido
cientificado set tornado como aprovagao total do mesmo, nos termos deste paragrafo.

Paraerafo 6°. Os lucres ou prejuizos serSo distribuidos ou suportados pelos sdcios com base
na participagSo de cada um no capital social integralizado, admitindo-se que os lucres de cada
periodo social poderao ser distribuidos inclusive de forma desproporcional as prdprias
participagoes societarias de cada socio, desde que haja concordancia unanime dos sdcios,
decisSo a ser manifestada em reuniac de sdcios quotistas, que na ocasiSo deliberara sob os
criterios determinados para tal distribuigao, sempre limitando tais criterios a fundamentos da
LegislagSo regente do Imposto de Renda, em especial o Decreto 3.000/J999.

Paraerafo 7°. Toda e qualquer distribuigao de lucres sociais nao configurara nenhum tipo de
rendimento com nogdes a serem alcangadas por incidencia de INSS, pois nio se referempao

os lucres
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campo de incidencia de salario de contribuiÿo, prevista e definida na moldura do inciso I, do
artigo 22 da Lei Previdencidria 8.212/1991.

Pardgrafo 8°. Observado o pardgrafo seguinte, em face de preceitos de melhor govemanÿa
corporativa, e objetivando assegurar a todos os socios, indistintamente, a melhor visibilidade
da gestao e administrate ordinaria da sociedade e de seus negocios, os administradores,
conjuntamente, se obrigam a prestar todas as informaÿoes sobre as demonstraÿOes contdbeis
e/ou de balancetes de verifica9ao periodicos, que devem ser apresentados, mesmo que de
forma sumariada. mensalmente, sempre ate o dia 10 (dez) de cada mes subsequente, dando
ciencia a todos os sdcios sobre os resultados sociais e os principals dados relevantes de
atua9ao da instituÿao.

Paraorafo 9°. Os socios so ter2o direito de acesso aos livros da sociedade limitada nas mesmas

condi96es em que a lei reconhece a correspondente faculdade aos acionistas, ou seja, sempre
que possuirem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social da sociedade e apontarem atos
violadores da lei ou do contrato, ou demonstrarem ftindada suspeita de grave irregularidade na
administrate da empresa, conforme artigo 105 da Lei das Sociedades por A9<3es.

CAP1TULQ VII

Quotas do Capital, lndivisihilidade. Impcnhorabilidade e Direito de Voto

XII-DAS QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL

CLAUSULA 12*. O capital social aqui constituido divide-se em quotas, indivislveis,
representativas de participa9jlo societaria dos socios, todas com direito a voto.

Pardgrafo 1°, No caso de condomfnio de quotas, os direitos a ele inerentes, somente podem
ser exercidos pelo condomino representante, ou pelo inventariante do espolio do s6cio
falecido.

Paraorafo 2°. Pela exata estimafSo de bens conferidos ao capital social, respondent,
solidariamente, todos os socios, ate o prazo de 5 (cinco) anos da data do registro da sociedade.

Paraerafo 3°. Cada uma das quotas representativas da participa93o do capital social e
indivisivel em rela9ao a sociedade.

CLAIJSIJLA I3a. Declaram-se a impenhorabilidade e a inalienabilidade das quotas constantes

do capital social da sociedade, referidas na CLAUSULA Sa deste Instrumento.

Havercs Sociais. Dissolucao. Liquidacao. Retirada e F.xclusiSo de Socios.

AL. DIVORCIO. OUIMF.NTO. [NTERPICAO. SF.PARftCAO JIJDICI
DISSOLUCAO DE UNIAO ESTAVEL DE SOC1

CLAUSULA 14°, O falecimento e a interdiqiio de qualquer socio nSo constituirlo motiva9<lo
e causa para a dissoluqSo da sociedade, que continuara exercendo suas atividades coM os

XIII -DO FALEC
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socios remanescentes, herdeiros, sucessores e o incapaz, este, dcsde que legalmente
autorizado.

Paraerafo 1°. Ocorrendo o falecimento ou impetlimento legal de qualquer um dos socios,
caberd aos socios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros nomeados, sucessores ou
representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balan90 Patrimonial, fixativo de
toda a apuraÿao dos haveres de cada urna das partes, na proporÿdo das quotas sociais.

Paraerafo 2°. Se em partilha decorrente de separaÿdo judicial, divorcio ou dissolufdo de unido
cstavcl de socio forem atribuidas quotas sociais a conjuge ou convivente nao socio, a este
serdo pagos os respectivos haveres sociais.

Paraerafo 3°. Os herdeiros do conjuge de s6cio, ou o conjuge do que se separou judicialmente,
nao podcm exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer d divisao
periodica dos lucros apurados, ate que se liquide a sociedade, conforme preceitua o artigo
1.027 da Lei 10.406/2002.

Paraerafo 4°. O ingresso na sociedade dos herdeiros do socio em recesso, ou do conjuge
separado ou divorciado, ou do ex-convivente de s6cio, por eles requerido por escrito, no prazo
de 30 (trinta) dias. a contar da data do 6bito ou do trgnsito em julgado da senten$a de
separaÿSo, divdrcio ou dissolu93o de uniao estivel, em substituÿo ao recebimento dos
respectivos haveres sociais, depende exclusivamente da aprova9So dos demais socios, que
deliberarao por maioria absoluta de capital, sem inclusao, na forma9ao do qu6rum
deliberative, das quotas do socio pre-morto ou separado, divorciado, ex-convivente.

Paraerafo 5°. Para efeitos de apura9So de valores o Balan9o Patrimonial sera levantado nos 30
(trinta) dias subsequentes ao evento e depot’s de apurado devidamente o valor dos haveres do
socio falecido ou impedido legalmente, a sociedade pagara esse valor no minimo em 24 (vinte
e quatro) e no maximo em 60 (sessenta) parcelas iguais. mensais e imediatamente sucessivas,
a primeira delas com vencimento 30 (trinta) dias apos o levantamento do Balan90, as quais
serSo atualizadas monetariamente pela varia9ao do IGPM da Funda9§o Getulio Vargas ou
indice que venha a substitui-lo em caso de sua extinfSo, incidindo a partir da data do evento
ate o efetivo pagamento de cada parcela.

Paragrafo 6°. Em n5o se compatibilizando a hipotese de sucessSo societaria entre partes
legilimas, mediante processo de substituiyao por forfa de S0IU9S0 de parentesco, os haveres e
deveres dos socios, resultantes da retirada, falecimento, ausencia ou interdiÿo. scrSo
apurados em Balan90 Especial produzido para efeito de presta9ao de contas e atribui9oes de
valores levado a credito ou a debito, com vista a indeniza9ao de pagamento nas mesmas
condÿOes do par&grafo anterior.

Paraerafo 7°. A entrada e ingresso de qualquer novo s6cio no quadro societario dcsta
sociedade seja por sucessllo mortis causa, seja por ato inter vivos como cessao de quotas na
hipotese de nenhum dos sdcios remanescentes manifestarem seu desejo de exercer o direito de
preferencia na aquisiÿo das mesmas, devera obter a anuencia da maioria do capital social,
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nos termos aceitos ncste contrato, sem o que sera absolutamente impossivel o ingresso de
novo integrante no quadro social da sociedade empresaria.

Paraerafo 8°. Por deliberaÿao dos socios veiculou-se ainda que no caso de falecimento de um
sdcio ou mesmo de incapacidade superveniente de sdcio, os seus herdeiros ou sucessores
terao direito a receber o mesmo valor que recebia o sdcio enquanto estava exercendo cargo da
administrate, valor equivalente a media dos ultimos 12 (doze) meses, antes de ocorrida a
eventual fatalidade, resguardando-se esse direito de receber tais valores equivalentes, pelo
periodo de 24 (vinte e quatro) meses, sempre A titulo de lucros, e na inexistencia dos mesmos,
retirados como antecipa?a° de lucros, independentemente, da apuraqiJo dos eventuais haveres.
Pardgrafo 9°. No caso de os sdcios remanescentes da sociedade adquirirem as quotas sociais
do socio retirante, falecido, havera a automatics interrupqao do pagamento previsto no
paragrafo acima, a partir do mes seguinte em que se celebrou a cess3o e ou alienaÿSo das
quotas sociais, extinguindo-se os efeitos aqui previstos, ficando a ser pago tao somente os
valores constantes do contrato de compra e venda de quotas sociais.

XIV — DA niSSOl.l JCAO F. LIOUIDACAO DA SOCIEDADE

CLAUSULA 15“. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

O consenso unanime dos sdcios;

A deliberaÿao dos sdcios, por maioria absoluta. na sociedade de prazo indeterminado;

A falta de pluralidade de socios, nao reconstituida no prazo de 180 (cento e oitenta)

I.

II.

111.
dias;

A extinto, na forma da lei, de autorizato para funcionar.

Paravrafo iinico. A sociedade entrara em dissoluÿao, liquidate e partilha nestes casos legais,
ou quando assim deliberarem sdcios representando, no minimo, tres quartos do capital social.
Em qualquer das situates essa mesma maioria devera eleger o liquidante, arbitrar seus
honorarios e fixar a data de encerramento do processo liquidators.

XV -DA RETIRADA EEXCELSAO DE SOCIO

CLAUSULA 16*. Em qualquer caso de exclusSo ou retirada de sdcio, os respectivos haveres
serao apurados em Balan90 efetuado para tal finalidade, no prazo de 30 (trinta) dias do evento

determinante, sendo certo que o sdcio retirante ou exclurdo, na hipotese de recesso, haveri,
tao somente, 75% (setenta e cinco por cento) dos seus haveres apurados, cujo valor
correspondente ser-lhe-a pago em no minimo em 24 (vinte e quatro) e no maximo em 60
(sessenta) parcelas iguais, mensais e imediatamente sucessivas, a primeira delas com
vencimento 30 (trinta) dias apos o levantamento do Balanqo, as quais serao atualizadas
monetariamente pela variaÿao do IGPM da FundaÿSo Getulio Vargas ou Indice que venha a
substitui-lo em caso de sua extin9ao, incidindo a partir da data do evento ate o efetivo
pagamento de cada parcela. \\

IV.
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