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CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE M&S PATRIMONIAL LTDA - EPP Uf
150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

28-LOTE DE TERRAS designado pelo n° 21(Vinte e Hum) da Quadra 05
(Cinco), que assim se descreve e caracteriza: fazendo frente para a Rua
Angu mede 20,00m; do lado direito mede 37,00m confrontando con o
lote 23; lado esquerdo mede 36,00m confrontando com o lote 19; e no
fundo com 20,03m confrontando com o Sistema de Lazer Alameda do
Abard, perfazendo uma area de 730,00m2; inscrito no Cadastre
Imobiliario deste municipio, sob o n° 017056, integrante do loteamcnto
Praia do Forte, Etapa das Piscinas, situado neste Povoado de Pra:a do
Forte, Municipio de Mata de Sao Joao, registrado na Matricuia n°
14.479, no registro de Imoveis de Mata de Sao Jo§o em 12/03/ 1 998,
aquisigao no valor de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais ).

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sdcio e restrita ao valor de

suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagSo do capital

social. (Art. 1.052, C/C 2002).

-
CLAUSULA OITAVA: As cotas de capital da sociedade adquiridas pelos atuais
cotistas mediante doagao do Sr. FRANCISCO SILVA JUNIOR, brasileiro,
natural de Remanso - BA, em uniao estavel, nascido em 23/10/1966, tecnico
em contabilidade, portador da cedula de identidade n° 03.610.83750 SSP/BA,
inscrito no CPF sob o n° 405.222.025-00, residente e domiciliado residente e
domiciliado no Condominio Parque da Aldeia, S/N, Lote 15, Vila de Abrantes -1®v
Camagari/BA - CEP. 42840-000, com a anuencia de sua companheira, Sra( j
PATRICIA PIRES DA SILVA, brasileira, natural de Salvador/BA, em uniaoÿ—/

estavel, nascida em 04/05/1975, empresÿria, portadora da cedula de identidade
n° 677650507 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 622.845.505-25, todos
residentes e domiciliados no Condominio Parque da Aldeia, S/N, Lote 15, Vila
de Abrantes - Camagari/BA - CEP. 42840-000, e do Sr. JOSE PORPHIRIO
DE MIRANDA E SILVA, brasileiro, natural de Remanso - BA, em uniao
estavel, nascido em 23/11/1963, economista, portador da cedula de identidade
n° 1.740.955 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 300.269.461-49, residente e
domiciliado na Av. Juracy Magalhaes Junior, n° 1889, apartamento 2301, Cond.
Vale Luar, Horto Florestal - Salvador/BA - CEP. 40295-140, com a anu§ncia

de sua companheira, a Sra. ERICA DE SIQUEIRA SANTOS PINHEIRO,
brasileira, natural de Salvador/BA, nascida em 02/10/1968, empresaria,
portadora da cedula de identidade n° 03323652-63 SSP/BA, inscrita no CPF
sob o n° 617155225-91, residente e domiciliada na Av. Juracy Magalhaes
Junior, n° 1889, apartamento 2301, Cond. Vale Luar, Horto Florestal -
Salvador/BA - CEP. 40295-140, nos termos dos Contratos Particulares de
Doagao e Transference de Cotas de Capital da sociedade M&S Patrimonial
Ltda - EPP, assinados em 18 de junho 2014, cujas cotas foram pactuadas com
clausuias de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, bem
como, o usufruto vitalicio pleno em favor dos doadores, sendo gravadas com
esses direitos reais sobre coisas alheias, extensivo sobre lucros havidos,
proporcionais dos djtos donatarios, assegurandq-se ainda aos mesmos
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CONTINUAQAO DO TERCEIRO ADITIVO E CONSOLIDA£AO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE M&S PATRIMONIAL LTDA - EPP

doadores a maioria deliberativa do capital correspondente as cotas doadas, at§

que ambos os doadores venham falecer.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O usufruto pactuado se estende as cotas

porventura distribuidas pela capitalizagao de lucros ou reservas da sociedade

decorrentes das mesmas cotas doadas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os atuais sbcios aceitaram as cteusulas de

inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, bem como, G

usufruto vitalicio pleno em favor dos doadores Sr. FRANCISCO SILVA

JUNIOR e Sr. JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, ate que cada

doador venha a falecer, ocasi§o em que terao a livre propriedade,

administragao e disposigio de suas cotas, na proporgao das cotas doadas pelo

doador morto.

CLAUSULA DECIMA: O direito de voto das cotas gravadas por usufruto, bem

como, a administragSo da sociedade serao exercidos, exclusivamente, pelos

usufrutuarios n3o socios, Sr. FRANCISCO SILVA JUNIOR e Sr. JOSE
o

PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, em conjunto ou separadamente, e
apenas por um destes no caso de sua morte, interdigao ou renuncia do outro. .

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os administradores nao socios FRANCISCO

SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, ambos j£

devidamente qualificados, terao os mais amplos poderes na gestao dos

negocios sociais, podendo, praticar em conjunto ou isoladamente todos os

atos, transagoes e operagoes necessarias a realizagao dos objetivos sociais,

tais como: abertura e encerramento de contas bancarias, emissao de cheques,

emissao e endosso de duplicatas, aceites de notas promissorias, assinaturas

de contrato, emprdstimos e transagoes bancdrias, bem como todo e qualquer

ato necessario para concessao dos objetivos sociais.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os administradores usufrutuarios FRANCISCO

SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, poderSo ainda

em conjunto ou isoladamente, receber citagoes judiciais, contratar auditores

independentes, pericias contabeis ou atos correlatos e nomear procuradores

em nome da sociedade, cujos mandates deverao especificar os respectivos

poderes, e quando se tratar de procuradores “ad negotia”, os respectivos

prazos de validade.
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CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE M&S PATRIMONIAL LTDA -EPP

t

PARAGRAFO TERCEIRO: Para onerar ou alienar bens da sociedade sera

necessbrio a assinatura dos dois administradores nbo sbcios FRANCISCO

SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA.

PARAGRAFO QUARTO: Apos a morte, interdigao ou renuncia de urn dos

administradores nao sbcios, a administragao sera exercida pelo administrador

nao socio sobrevivente e capaz, sendo que para onerar ou alienar o patrirr.o.iio

social, sera necessbrio a assinatura de todos os sbcios donatarios.

PARAGRAFO QUINTO: Sobrevindo a morte, interdigao ou renuncia dos dois

administradores nao sbcios, a administragao sera exercida em conjunto por

todos os sbcios donatarios, com os poderes concedidos por FRANCISCO

SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, sendo que para

onerar ou alienar o patrimonio social, sera necessbrio a assinatura de todos os

sbcios donatarios.

3

O

c«
W1PARAGRAFO SEXTO: A denominagao social somente poderb ser usada nos

negocios ou operagbes relacionados com o objetivo da sociedade, sendo

expressamente defeso o seu uso em avais, fiangas ou quaisquer outras

garantias em favor de terceiros, os quais se executados, serao nulos de pleno

direito e nao obrigarao a sociedade.

PARAGRAFO SETIMO: A pratica de qualquer ato pelos outros donatarios, que-

importe em alteragao do contrato social da sociedade somente terb validade se

praticado com a expressa anuencia do Doador que estiver no exercicio da

administragao, ou no caso de urn terceiro na administragao deverb ser

autorizado pelos doadores sobreviventes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRO: Os administradores terao mandato por

tempo indeterminado e poderb receberao pro-labore que serb debitado b conta

de resultados em valores a serem fixados periodicamente no decorrer de cada

exercicio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Ao termino de cada exercicio social, em 31
de Dezembro, os administradores prestarbo contas justificadas de sua

administragao, procedendo a elaboragao do inventbrio, do Balango Patrimonial

e do Balango de Resultado Economico, que ser§o aprovados atraves de
reuniao com os sbcios, cabendo a estes, na proporgao de suas cotas, os lucros

ou perdas apurados, podendo os sbcios optarem pelo aumento de capital,

utilizando os lucros e/ou compensar prejuizos em exercicio futuro.
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mCONTINUAQAO DO TERCEIRO ADITIVO E CONSOLIDAQAO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE M&S PATRIMONIAL LTDA -EPP

PARAGRAFO UNICO: A reuniao com os socios ser£ realizada sempre que
necessaria, sendo os socios convocados por meio de carta, tendo como
presidente da reuniao o Senhor FRANCISCO SILVA JUNIOR e como

secretario o Senhor JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os donatarios estipulam ainda que os
lucros, dividendos e demais frutos que venham a ser apurados e distribuldos
em relagao ds cotas doadas pertencerSo aos doadores, sendo distribuldos
entre eles na proporgSo de suas respectivas parcelas na doagao.

PARAGRAFO UNICO: Os lucros nao distribuidos serao destinados parai uma
reserva de aumento de capital, podendo a qualquer tempo, por deliberagSo dos
doadores, serem distribuldos ou incorporados ao capital, passando, neste .
caso, a fazer parte desta doagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: O administrador Sr. FRANCISCO SIL

JUNIOR, ja devidamente qualificado, declara sob as penas da lei, de que nao
esta impedido de exercer atividades mercantis por lei especial, ou em virtude

de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime
falimentar, de prevaricagSo, suborno, concussao, peculato, ou contra a ( 1
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrencia, contra as relagoes de consumo, f6 publica ou a
propriedade.

•s>

CLAUSULA DECIMA QUINTA: O administrador Sr. JOSE PORPHIRIO DE

MIRANDA E SILVA, ja devidamente qualificado, declara sob as penas da lei,

de que nao esta impedido de exercer atividades mercantis por lei especial, ou

em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por

crime falimentar, de prevaricagao, suborno, concuss§o, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrencia, contra as relagdes de consumo, fe publica ou a

propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Os doadores e os donatarios elegem o foro da

Comarca de Salvador/BA, como competente para dirimir qualquer duvida ou

controversia advinda das celebragoes do dos Contratos Particulares de Doagao

e Transferencia de Cotas de Capital da sociedade M&S Patrimonial Ltda -
EPP, assinados em 18 de junho 2014, renunciandj lalquer outro.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro da comarca de Laura de

Freitas - BA, para o exerclcio e o cumprimento dos direitos e obrigapoes

resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento,

lavrado em 4 (quatro) vias de iguat teor, processando-se em seguida os

devidos registros.

Salvador/BA, 26 de agosto 2014.

DOADORES:

LtU'X

FRANCISCO SILVA JUNIOR JOSEVORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA

IL CO JTLA-. C-

ERICA DE SIQUEIRA SANTOS PINHEIRO
Interveniente

'O PATRICIA PIRES DA SILVA
Interveniente

DONATARIOS:

(dis__i
CIRO LEDOUX SILVA.
,t :Q.

MV**

_ / J

JOAO PEDRO PIRES SILVA
Representado por seus pais Francisco Silva Junior e Patricia Pires da Silva

if' /~T
OAlO PIRES SILVA

Repreÿentado por seus pais Francisco Silva Junior e Patricia Pires da Silva

vQ,\miri 01uu ciiMtn,anrt a, o. LVUCL,

YASMIN OLIVEIRA DE MIRANDA E SILVA

ljcorirV\ly K\lrÿV> \jc,_
HANNAH NUNES DE MIRANDA E SILVA

\l&dflJLO*9- Lno- ck
R0DRI60 LIRA DE MIRANDA E SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
f«frr»CER"RC0 0 REGISTR0 EM 10/10/2014 SOB N0' 97413436
W«BPro|oco|0. 14/183739-0, DE ?3'09/2C14

Empress:29 2 0313783 8
• PATRIMONIAL LTnP. £P»

HELIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAl
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CONTRATO DE CONSTITUIQAO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL

LIMITADA DENOMINADA M & S PATRIMONIAL LTDA.

FRANCISCO SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, contador, nascido em 23/10/1966,

portador da Carteira de identidade n° 3610837 50 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o

n° 405.222 025-00. residente e domicilado na Rua Priscila Dutra, 19, Condomlnio

Recanto Vil, Pitangueiras, Lauro deFreitas/Ba.. CEP 42700-000;

JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em

23/11/1963. economista. portador da c6dula de identidade n° 01740955 11 SSD/BH,

inscrito no CPF/MF sob o n° 300.269.461-49, residente e domciliado na Rua

Waldemar Falcao, 870, apt 1901, Condominio Albalonga, Torre A, Edf Noni'to',

Brotas, Salvador/Ba , CEP.: 40296-710,

Tern entre si, justa e contratada, a constituigao de uma sociedade limitada, que sera

regida pelas clausulas e condigoes seguintes e, nas omissoes. pela legislagao

especifica que disciplina esta forma societaria:

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAQAO SOCIAL

A sociedade limitada girara sob o nome empresarial M & S PATRIMONIAL LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - DA SEDE

A sociedade tera sua sede a avenida Santos Dumont, Km. 5,5, Shopping Estrada

Coco, sala 219, Loteamento Jardim Santo Antonio, Lauro de Freitas. Bahia, CEP

42 700-000

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL

Constitui objeto da sociedade a administragSo de bens moveis e imdveis, prdprios e/ou

de terceiros.

CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social sera de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais), dividido

em 678,000 (seiscentos e setenta e oito mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real)

cada, totalmente subscritas e integralizadas da seguinte forma;
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O s6cio FRANCISCO SILVA JUNIOR, subscreve e integraliza, neste ato,

572 000 (quinhentas e setenta e duas mil) quotas, no valor total de R$ 572.000.00

(quinhentos e setenta e dois mil reais), em virtude da incorporagfio dos seguintes bens

imOveis de sua titularidade:

1 Uma area de terra constituida pelo Lote 03 da Quadra 21 do Loteamento Villas

do Jacuipe, situado no Km 31 da Estrada do Coco, distrito de Abrantes,

Municipio de Camagari/Ba., com area total de 420m* com InscrigSo Municipal

n° 071781-9, havido conforme escritura publica datada de 08/05/2001,

registrada no Cartdrio de Registro de Im6veis e Hipotecas da Comarca ae

Camagari/Ba, sob a Matricula n° 18869 em 21/06/2001, com o valor de

integralizagfio de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. Uma area de terra constituida pelo Lote 04 da Quadra 21 do Loteamento Villas

do Jacuipe. situado no Km 31 da Estrada do Coco, distrito de Abrantes,

Municipio de Camagari/Ba . com drea total de 420m2, com Inscrigfio Municipal

n° 071697-9, havido conforme escritura publica datada de 04/12/2000,

registrada no CartOrio de Registro de Imdveis e Hipotecas da Comarca de

Camagari/Ba, sob a Matricula n° 18685 em 31/01/2001, com o valor de

mtegralizagdo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

20f)
sk

3 Pr6dio Comercial srtuado no Bairro de Campinas de Piraja, com inscrigao

Municipal n° 012.365-0, srtuado na Av. Aliomar Baleeiro, Loteamento Granja

Rurais Presidente Vargas, no subdistrito de Pirajd, Salvador/Ba, com area total

construida de 883,30m2, havido conforme escritura publica datada de

04/10/2006, registrada no CartOrio do 2° Oficio de Registro de Imdveis e

Hipoteca desta Capital, sob a Matricula n° 62.130 em 17/11/2006. com o valor

de integralizagfio de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Prfidio de n° 136, situado na Rua Blandina F. da Silva, lote 22, quadra L, Rua J

do loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas/Bahia, com inscrigfio

municipal de n° 40 671-00136, com firea construida de 375m2, em terreno

foreiro fi Prefeitura de Lauro de Freitas/Ba. com 1085m2, havido conforme

escritura publica datada de 18/03/2003, registrada no CartOrio de Registro de

ImOveis e Hipotecas da Comarca de Lauro de Freitas/Ba. sob a matricula

11.216 em 20/3/2003. com o valor de integralizagfio de R$ 92.000.00 (noventa

e dois mil reais).

4

A
15 Lote de terreno foreiro 0 Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Ba.
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designado pelo n° 07 (sete), da quadra “G" do Loteamento Jardim Aeroporto,

situado na Estrada do Coco, com Inscrigbo Municipal n° 40786.00608.0000,

havido conforme escntura publica datada de 30/06/2006 registrada no Cart6rio

de Imbveis da Comarca de Lauro de Freitas-Ba, na matricula de n° 15.138 em

12/07/2006, com valor de integralizagbo de R$ 60 000.00 (sessenta mil reais)

6. Lote de terreno foreiro b Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Ba,

designado pelo n° 01 (um), da quadra “L“ do Loteamento Jardim Aeroporto,

situado na avenida Santos Dumont, com Inscrigbo Municipal n° 400654725,

com 1.311m2, havido conforme escntura publica datada de 28/10/1998

registrada no Cartbno de Imbveis da Comarca de Lauro de Freitas-Ba, na

matricula de n* 9.461 em 29/10/1998, com valor de integraliza?§c de

R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais).

7. Lote de terreno foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Ba,

designado pelo n° 23 (vinte e trds), da quadra UL' do Loteamento Jardim

Aeroporto, com Inscrigflo Municipal n° 40671100, com 1.056,25m7 havido

conforme escntura publica datada de 28/10/1998 registrada no Cartbrio de

Imbveis da Comarca de Lauro de Freitas-Ba, na matricula de n° 1.467 em

29/10/1998, com valor de integralizagbo de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos

reais).A*

O sbcio JOS£ PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, subscreve e integraliza,

neste ato, 106 (cento e seis mil) quotas, no valor total de R$ 106.000.00 (cento e seis

mil reais), em virtude da incorporagbo dos seguintes bens imbveis de sua titularidade

1. Dominio util da brea de terreno formado pelos lotes de terrenos de n° 61, 62,

63 e 64 do “Loteamento Quintas do Piquaia", foreiro a Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas/Ba., situado no Municipio de Lauro de Freitas/Ba, inscrita no

cadastro imobilibrio municipal sob o n° 40196.00911, com brea total de

16.687,35m2, havido conforme escritura publica datada de 30/10/2003,

registrada no cartbrio de Registro de Imbveis e Hipotecas de Lauro de

Freitas/Ba, sob a matricula n° 4.135 em 13/11/2003, com o valor de

integralizagbo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

2. Dominio util do Lote de terreno foreiro b Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas/Ba. designado pelo n° 10 da quadra “N” do Loteamento Jardim

Aeroporto, medindo 1.315m*, havido conforme escntura publica datada de
A
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05/09/2005, registrada no Cartbrio de Registro de Imoveis e Hipotecas de

Lauro de Freitas/Ba, sob a matricula n° 5.205 em 19/09/2005, com o valor de

integralizagSo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

ParAgrafo Primeiro

O capital da sociedade fica assim distribuido entre os sbcios:

isScios r%QUOTAS
T

VALOR

FRANCISCO SILVA JUNIOR

JOS£ PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA

TOTAL

R$ 572.000,00 84%572

R$ 106.000,00

R$ 678.000ÿ00

106 16 % i

L
678 100%

Par&grafo Segundo

As quotas s£o indivisiveis e n§o podem ser cedidas, gravadas ou transferidas sem a

consentimento do outro socio quotista, a quern fica assegurado, em igualdade de

condigfies e prego, o direito de prefer&ncia para a sua aquisigfio, se postas a venda,

formalizando, se realizada a cessSo das quotas, a alteragSo contratual pertinente.

CLAUSULA QUINTA -DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade de cada s6cio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralizagfio do capital social.

CLAUSULA SEXTA - DO INICIO DAS ATIVIDADES

A sociedade empresarial terb inicio de suas atividades com o devido arquivamento do

registro publico das empresas mercantis na Junta Comercial competente.

ISSS**’CLAUSULA SÿTIMA - DO PRA20 DE DURAQAO
A sociedade terb prazo de duragSo por tempo indeterminado.

7**.
CLAUSULA OITAVA - DA RETIRADA DOS SOCIOS

O sbcio que venha a divergir da condugbo dos negbcios poderb retirar-se da

sociedade, obtendo o reembolso da quantia correspondente ao seu capital.

levantando-se balango especifico para este fim, sendo os haveres pagos em 10 (dez)

parcelas iguais. mensais e sucessivas, a primeira com vendmento em 60 (sessenta)

dias, contados da data do balango.

nCLAUSULA NONA - DA EXCLUSAO DOS S6CIOS
Por justa causa, qualquer sbcio podera ser excluido da sociedade apurando-se seus A

y
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haveres, consoante ultimo balango realizado, cujo pagamento far-se-a na forma

prevista na Clausula Oitava.

CLAUSULA DECIMA - DA DISSOLUQAO
Extinguindo-se, falecendo ou mterditado qualquer sbao, a sociedade continual suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. NSo sendo possivel ou

inexistindo interesse destes ou do(s) s6cio(s) remanescente(s), o valor de seus

haveres sera apurado e liquidado com base na situagdo patrimonial da sociedade, a

data da resolupSo, verificada em balango especialmente levantado, cujo pagarner.to

far-se-a na forma prevista na Clausula Oitava.

Paragrafo Primeiro

O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se resolve

em relagSo a seu s6cio

Paragrafo Segundo

Em qualquer hipdtese de dissolugSo da Sociedade, os sdcios nomearSo o liquidante a

quern determinarSo a forma e o prazo de liquidagio.

Paragrafo Terceiro

Pagos os credores sociais. o remanescente sera partilhado entre os socios na

proporgao de suas quotas

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OPERATES SOCIETARIAS '
A sociedade podera ser dissolvida ou se envolver em operagdes de incorpoi

fusao e cisSo, por decisSo conjunta dos quotistas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS LIGAQOES SOCIETARIAS

A sociedade podera se envolver em operagfles de ligagSo sodetaria podendo adotar

as formas de controladora e controlada, coligadas, simples participagao, subsidiaria

integral, grupos societarios, consbrcio, joint venture, bem como outras formas

admitidas no direrto patrio, por decisdo conjunta dos quotistas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO EXERCICIO SOCIAL

O exercicio social coinddira com o ano civil, tendo inido em 1° de janeiro e findando a

31 de dezembro de cada ano. Ao t6rmino de cada exercldo sodal, o administrador

prestara contas justificadas de sua administragSo, procedendo a elaboragao do

inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado econbmico, cabendo aos /
/
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sdcios. na proporgdo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados

Pardgrafo Primeiro

Nos quatro meses seguintes ao tdrmmo do exercicio social, os sdcios deliberarao

sobre as contas e designardo administrador(es), quando for o caso.

Pardgrafo Segundo

Os lucros liquidos, apos as provisdes de lei, terdo a destmagdo que for estabelecida

pelos sdcios quotistas

Pardgrafo Terceiro

Os prejuizos, se houver, serdo suportados na proporgdo do capital de cada um dos

sdcios quotistas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO PRO LABORE

Os sdcios poderdo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a tftulo de “pro

labore”, observadas as disposigdes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA-DA ABERTURA DE FILIAL

A sociedade poderd, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependdncia,

mediante afteragdo contratual assinada portodos os sdcios.
AV

5ÿCLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS REUNIOES
As decisfles serdo tomadas atravds de uma unica reunido de sdcios, os quail

convocados com anteceddncia minima de (03) trds dias, atravds de fac-stmile ou e-

mail, para se apresentarem na sede da empresa.

Pardgrafo Unico

As decisdes serio tomadas respeitando-se o quorum estipulado no art. 1.076 da Lei

10.406/02, sendo tais decisdes lavradas em livro prdprio, o qual ficard arquivado na

secretana da empresa.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ADMINISTRAQAO
A administragdo da sociedade serd exercida conjuntamente pelos sddos, devidamente

quaiificados no predmbulo, os quais poderdo praticar todos os atos compreendidos no

objetivo social, sendo autorizado, ainda, o uso do nome empresarial, sendo necessdna

a assinatura de, pelo menos, dois dos sdcios, vedada, no entanto, a prdtica de

;
// /
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atividades estranhas ao interesse social ou assunÿao de obligates em favor de

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da

sooedade. sem autonzagdo de todos os sbaos.

CLAUSULA DtCIMA OITAVA-DO DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei. de que nSo estao impedidos de

exercer o combrcio ou a administrate da soaedade, por lei especial, ou em virtude

de condenagdo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede.

ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentai , de

prevancat0 perta ou suborno, concussSo, peculato, ou contra a economia pfcpula-,

contra o sistema financeiro naaonal, contra normas de defesa da concorrSncia, conria

as relagbes de consumo. te pubtica, ou a propriedade, nos termos do art. 1011, § 1° da

Lei 10.406/2002.

CLAUSULA DÿCIMA NONA - DA REGÿNCIA LEGAL

A sociedade e regida por este contrato e pelo Capltulo IV, do Subtitulo II. do Titulo II.

da Lei 10.406/02 e, subsidiariamente, em ocorrendo omissdes, pela Lei de Sociedades

por A$6es, conforme disp6e o Pardgrafo Unico do art. 1.053 daquela.

CLAUSULA VIGfcSIMA - DO FORO

Fica eleito o foro desta capital para dirimir possiveis conflitos oriundos deste

instrumento, com renuncia a qualquer outro foro por mais privilegtado que seja

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento composto de

sete (07) laudas e em trfcs (03) vias de igual teor e forma, para que seja registrado na

JUCE8 e surta furfcticos e fegais efeitos.

00
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17/09/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRigAO

09.538.028/0001-51
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

27/03/2008
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAgAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

M & S PATRIMONIAL LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
PORTE

EPP

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

68.22-6-00 •Gestao e administragao da propriedade imobiliaria

C0DIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECON6MICAS SECUNDARIAS
68.10-2-02 - Aluguel de imoveis proprios

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

« NOMEROLOGRADOURO

AV SANTOS DUMONT
COMPLEMENTO

EDIF MEARIM SALA 101 KM 04S/N

MUNIClPIO
LAURO DE FREITAS

CEP BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
UF

42.700-130 BA

ENDEREgo ELETRONICO

SAC@CONTAXCONSULTORIA.COM.BR
TELEFONE

(71) 3379-4730

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAgAO CADASTRAL

27/03/2008

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL

******** ********

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/09/2020 as 10:46:25 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/N
CENTROo LAURO DE FREITAS
BA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO N° 129/2017

|2. Credor: M&S PATRIMONIAL LTDA - EPP1. Ano: 2020 3. Vigencia

4. Gestor(a) do Contrato: Ciro Ricardo Muthe da Silva Dt Inicial Dt Final
|6. Valor Global: R$ 95.990ÿ405. Secretarial Administragao 01/11/2017 01/11/2018

7. Objeto do contrato: Locagao de imovel, funcionamento da Cooperativa de
Catadores de Lixo RecicISvel.

01/11/2018 01/11/2019

01/11/2019 01/11/2020
|9. N°: 074/20178. Tipo de Contratagao: Dispensa

10. Ocorreu algum aditivo: x Sim Nao

11. Em caso positivo, qual tipo de aditivo? Valor 3razo x Prazo e Valor

N° | Mes | Secretaria | Emissao | Saldo Anterior | Valor da Note Saldo Atual

R$95.990,40

SESP R$ 87.991,20nov/17 R$ 95.990,40 R$ 7.999,20

dez/17 SESP R$ 87.991,20 R$ 79.992,00R$ 7.999,20

3 jan/18 SESP R$ 71.992,80R$ 79.992,00 R$ 7.999,20

fev/184 SESP R$ 71.992,80 R$ 63.993,60R$ 7.999,20

5 mar/18 SESP R$ 55.994,40R$ 63.993,60 R$ 7.999,20

6 SESPabr/18 R$ 55.994,40 R$ 7.999,20 R$ 47.995,20

7 mai/18 SESP R$ 47 995,20 R$ 7.999,20 R$ 39.996,00

8 jun/18 SESP R$ 39.996,00 R$ 31.996,80R$ 7.999,20

9 jul/18 SESP R$ 31.996,80 R$ 7.999,20 R$ 23.997,60

10 ago/18 SESP R$ 23.997,60 R$ 15.998,40R$ 7.999,20

11 set/18 SESP R$ 15.998,40 R$ 7.999,20R$ 7.999,20

12 out/18 SESP R$ 7.999,20 R$ 0,00R$ 7.999,20

ADITIVO R$95.990,40
13 nov/18 SESP R$ 95.990,40 R$ 87.991,20R$ 7.999,20

R$ 81.991,8014 dez/18 SESP R$ 87.991,20 R$ 5.999,40Redugao 25%

15 jan/19 SESP R$ 81.991,80 R$ 5.999,40 R$ 75.992,40Redugao 25%

fev/19 SESP R$ 69.993,0016 R$ 75.992,40 R$ 5.999,40Redugao 25%

<>17 mar/19 SESP R$ 69.993,00 R$ 5.999,40 R$ 63.993,60Redugao 25%

R$ 57.994,2018 abr/19 SESP R$ 63.993,60 R$ 5.999,40Redugao 25%

19 mai/19 SESP R$ 57.994,20 R$ 5.999,40 R$ 51.994,80Redugao 25%

SESP R$ 45.995,4020 jun/19 R$ 51.994,80 R$ 5.999,40Redugao 25%

SESP R$ 39.996,0021 jul/19 R$ 45.995,40 R$ 5.999,40Redugao 25%

SESP R$ 33.996,6022 ago/19 R$ 39.996,00 R$ 5.999,40Redugao 25%

R$ 27.997,2023 set/19 SESP R$ 33.996,60 R$ 5.999,40Redugao 25%

R$ 27.997,20 R$ 21.997,8024 out/19 SESP R$ 5.999,40Redugao 25%

ADITIVO (Publicado em 20/12/2019) R$95.990,40
R$ 87.991,2025 nov/19 SESP R$ 95.990,40 R$ 7.999,20

26 SESP R$ 79.992,00dez/19 R$ 87.991,20 R$ 7,999,20

27 jan/20 SESP R$ 71.992,80R$ 79.992,00 R$ 7 999,20

fev/20 SESP R$ 63.993,6028 R$ 71.992,80 R$ 7.999,20

SESP R$ 55.994,4029 mar/20 R$ 63.993,60 R$ 7.999,20

R$ 47.995,2030 abr/20 SESP R$ 7.999,20R$ 55.994,40

R$ 39.996,0031 mai/20 SESP R$ 47.995,20 R$ 7.999,20

SESP R$ 31.996,8032 jun/20 R$ 39.996,00 R$ 7.999,20

.ÿt,fRATOS/PMLF
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33 jul/20 SESP R$ 23.997,60R$ 31.996,80 R$ 7.999,20

34 ago/20 SESP R$ 7.999,20 R$ 15.998,40R$ 23.997,60

R$ 15.998,4035 set/20 SESP R$ 7.999,20 R$ 7.999,20

Anexos a este controle:

x Autorizagao Financeira

x Solicitagao de Fornecimento

C6pia da Nota de Empenho

Nota fiscal atestada
x C6pia do contrato

x C6pia de aditivo (se houver)
x Kitde regularidade fiscal (Certiddes junto a Fazenda Federal/Estadual/Municipal/FGTS/INSS)

Lauro de Freitas/BA, 17 de Setembro de 2020

Mutti©3iro Rw R.P

Assinatura do Responsavel

;ONTRAT0S/PMLF
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Diario Oficial do Quinta-feira
14 de Fevereiro de 2019

7-Ano VII -N° 1358
Lauro de FreitasMUNiCIPiO

I PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITASr

PORTARIA - SECAD N° 001, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, no uso de suas atribui<?oes legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o servidor Ciro Ricardo Muthe da Silva,

matricula 78996, CPF 015.491.555-63. Coordenador de Gestao de Contratos, Estoque e

Suprimentos, como Gestor de Contratos da Secretaria de Municipal de Administrate.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicaÿao,

retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2018.

Art. 3° - Revogam-se as dispositions em contrario.

Lauro de Freitas, 14 de fevereiro de 2019

Ailton Florencio dos Santos
Secretario Municipal de Administrate

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Luis Maciel de Oliveira

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: R96H9FMJU9BZR1YONKPMFA

Esta edito encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificad<ClQK6RA56S/PMLF
PAG- rs T p _
ASS: ..j3F
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASB
, Matter prpo

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

SEGUNDO TERMO ADITIVO N° 176/2019 DO CONTRATO 129/2017

Pelo presente instrumento, flea aditado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cISusulas e

declarants:

CONTRATO ADITADO N*. 129/2017: O objeto desta locate tem por finalidade a locate do imdvel situado no Or.

Gerino de Souza Fiiho, Loteamento Atnpliaeao Recreio de Ipiianga, n° 3427. Quadra 09. Lute 04. Caji. Laura de Freitas/BA.
para alender a neeessidade de funcionamento da Coopcrativa dc C'atadores de Lixo Recieiavel. podendo. entretanto. o

LOCATARIO dar-lhe outra destinatjSo de service publico.

LICITACAO: Dispensa de Liciiaÿfio N* 074/2017. art. 24. Inciso X. Lei 8.066/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVE: 20777/2019
DOTACAO ORCAMENTAR1A: 02.0800.2163.339039.00.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e fora na Pnu;a
JoSo Ihiago dos Santos, Centro, Laura de Freitas/BA. CEP: 42.700-000. CNPJ: 13.927.819/0001-40. representado neste ato

pela sua Prcfeita. Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: M&S PATRIMONIAL LTDA - EPP, inserita no CNPJ n" 09.538.028/0001-51, com sede na Avenida

Santos Dumont. S/N. F.df. Mearim. Sala 101. Km 04. Centro. Laura de Freitas/BA. neste ato representada na forma dos seus

estatutos soeiais ouprocurato.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Renova0O de prazo do contrato por mais 12 (doze) meses

coni base no art. 57, inc. II da Lei Federal 8.666/93. iniciando em 01/11/2019, com termino em 01/11/2020, mantidas as

mesmas condi<;des conforme dotato orfamentdria supra e juslificativa aeostada ao process© administrative em epigrale. em

atendimento a requisite da Secretaria Municipal de Administrate.

CLAUSULA SEGl'NDA - RATIFICACAO: Os Contratantes ratilicam as demais cldusulas eonstantes do contrato ora

aditado.

CLAUSULA QUARTA - LEGISLAC'AO PERTINENTE: F.ste contrato e regido peia Lei n”. 8.666/93 e demais ttormas

de direito administrative e civil pertinentes.

Assint ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo, elegendo o

fora de Laura de Freitas para dirimir qaalquer questdo dele advinda.

Lauro de Freitas. BA. 01 de Novcmbro de 2019.

mww.\mrM DE UWROii FREITAS
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MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-CONTRATANTE
I Sra. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita

SECRETARIA\UMC
Lilton Floreneio dos
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Diario Oftcial doTerya-feira
10 de Dezembro de 2019
36- Ano VII -N° 1569

Lauro de Freitas MUNICIPIO

Contratos

ft n
PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITASQ

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO N° 176/2019 AO CONTRATO N". 129/2017

Contratada: M&S PATRIMONIAL LTDA
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo: 20777/2019. Objeto do Contrato:
O objeto desta locayao tern por fmalidade a locayao do imovel situado no Dr. Gerino de Souza Filho,
Loteamento Anipliayao Recreio de Ipitanga, n° 3427. Quadra 09, Lote 04. Caji. Lauro de Freitas/BA.
para atender a necessidade de funcionamento da Cooperativa de Catadores de Lixo Reciclavel.
podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destinayao dc scrviyo publico. Objeto do
Aditamento: Renovayao de prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no art. 57, inc. II da
Lei Federal 8.666/93, iniciando cm 01/11/2019, com termino em 01/11/2020, mantidas as mesmas
condiyoes conformc dotayao oryamentaria supra e justificativa acostada ao processo administrativo cm
epigrafe, em atendinicnto a requisiyao da Secretaria Municipal de Administrayao. Data da Assinatura:
01 de novembro de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EPP. CNPJ: 09.538.028/0001-51. Contratante:

EXTRATO DE CONTRATO N° 069/2019/SMS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: RETEC
TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI - CNPJ n° 02.524.491/0001-03. Modalidade: Dispensa dc
Licitayao n° 020/2019/SMS, Art. 24, IV, da Lei 8.666/93. Processo: 19130/2019. Objeto: Contratayao
por emergencia de enipresa especializada para coleta, transporte, armazenamento, tratamento,

incinerayao de medicamentos e destinayao final do lixo hospitalar do Municipio de Lauro de Freitas.
Valor: O presente Contrato tern o valor global estipulado em R$133.400,00(cento c trinta e tres mil
quatrocentos reais). Dotayao: 2359.3.3.90.39.00 Fonte 6102000. Periodo de vigencia: O presente
instrumento de contrato tera vigencia pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua

assinatura. Data da Assinatura: 22 de novembro de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO N° 072/2019/SMS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: JFB
D1STRIBU1DORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA - CNPJ n" 14.683.163/0001-20. Modalidade: Dispensa de Licitayao nu 023/2019/SMS, Art. 24.
IV, da Lei 8.666/93. Processo: 19979/2019. Objeto: Aquisiyao Emergencial de 180 (cento e oitenta)

comprimidos do medicamento Edoxabana 30 mg (LIXIANA®), de 168 (cento e sessenta e oito)
comprimidos de Rivaroxabana 20 mg (XARELTO ®) e 360 (trezentos e sessenta) comprimidos de
Propafenona 300 mg, para cumprimento dc determinayao judicial em favor do Sr. Jose Antonio Costa
e do Sr. Jose Araujo. Valor: O presente Contrato tern o valor global estipulado em R$4.671,00 (quatro
mil seisccntos e setenta e um reais). Dotayao: 30.0301.2359.33903000 Fonte 6102000. Periodo de
vigencia: O Contrato tera vigencia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da sua assinatura.
Data da Assinatura: 28 de novembro de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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CERTIFICAQAO DIGITAL: UJYDULWXRJ/82TSSVZ1JXA

Esta ediyao encontra-se no site oficial deste ente.
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