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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO

DE CONSTITUiÇÃO DO CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO NOVA GOIÁS

Ossignatárias da presente instrumento,

PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIAE SERVIÇOS- EIRELI, com sede na cidade de São

Caetano do Sul, São Paulo, na Rua Lourdes, n!! 607, Bairro Nova Gerty, CEP09571-470,

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n!!. 43.316.033/0001-58, neste ata,

representada por seu sócio Osmar Marques, brasileira, divorciado, empresário,

portador da cédula de identidade RG. n!! 3.643.489-9 SSP/SP,inscrito no c.P.F'; MF sob
o n!! 036.118.688-68, doravante designada "PRO-JECTO" ou "CONSORCIADA";

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA., com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, no Rua Fiação da Saúde, n!! 40, conjunto 121, Bairro da Saúde,

CEP04144-020, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n!! 45.517.604/0001-48, neste

ato representada por seu administrador José Roberto Bortoli, brasileiro, empresário,

solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n!! 579.280.458-34, documento de identidade

4.575.609-0 SSP/SP, com domicílio e residência à Rua Paranapanema, n!! 248, Vila

Alzira, Santo André, CEP 09195-120, doravonte designada "MAZZINI" ou

"CONSORCIADA ";

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOSDE ESTRUTURAÇÃODE PARCERIASPÚBLlCO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕESLTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na

cidade de Santana de Parnaíba, à Avenida Yojiro Takaoka, n!! 4384, sala 701, conjunto

5461, Bairro Alphaville, CEP 06541-038, inscrita no CNPJ/MF sob o n!!

01.259.348/0001-60, neste ato representada por seu administrador Paulo César Lopes

Zeredo, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, inscrito no CPF sob a n!!

040.971.838-69, portador da cédula de identidade RG n!! 619.657 SSP/DF, residente na

Quadra 104, Lotes 8/10, Apartamento n!! 1101, Bloco A, Águas Claras, CEP71909-180,

Brasília/DF, doravante designada "3P" ou "CONSORCIADA"; Y-:':<
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• SOFTPARK INFORMATlCA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede no

cidade de São Paulo à Ruo Joaquim Floriano, nP 397, sala 302, 3P andor, Bairro Itoim

Bibi, CEP 04534-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nP 00.752.995/0001-47, neste ato

representada por seu sócio administrador Ulysses Alberto Flores Campolina, brasileiro,

casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nP 253.311 do Ministério da

Defesa, inscrito no CPF/MF sob nP 358.379.937-20, doravante designada "SOFTPARK"

ou "CONSORCIADA";

•
EFICAZ CONSTUTORA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede

na cidade de Bauru, São Paulo, à Ruo Joaquim da Silvo Martha nº 22-49, Vila

Universitária, CEP17012-225, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.040.338/0001-89, neste

ato representada por seu procurador Manoel Vinicius da Silva, brasileiro, casado,

engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 13,502.277 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob nP 058.376.408-86, doravante designada "EFICAZ" ou "CONSORCIADA";

Resolvem, de comum acordo, e em caso de serem declaradas vencedoras do certame,

celebrar o presente instrumento particular de compromisso de constituição de

consórcio que assumirá a denominação "CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO NOVA GOIÁS"

para, através deste, prestar serviços de reestruturação, ampliação, qualificação,

implantação, operação e gestão de Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão,

localizadas no Estado de Goiás, com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

.~ do Governo do Estado de Goiás, que está presentemente processando licitação na

modalidade de Concorrência Pública, Edital nº 001/2017, convencionando que tal

relação consorciai se regerá pelas seguintes condições:

I -INTRODUÇÃO

1.1. As Consorciadas, se vencedoras da licitação, com objeto adjudicado e

devidamente homologada, constituirão uma SPE- Sociedade de Propósito Específico a

que ora se comprometem, possuirá a forma de sociedade anônima e terá sede no

Estado de Goiás, nos termos da legislação mercantil, cumprindo, neste instrumento,,~



• todas as exigências constantes do edital, elaborado pela Secretaria de Estado de

Gestão e Planejamento - SEGPLAN do Governo do Estado de Goiás, relativo à

Concorrência Pública n9 001/2017, objetivando a reestruturação, ampliação,

qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de Atendimento

Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, com vistas à modernização do

PROGRAMA VAPT VUPT do Governo do Estado de Goiás.

11 - FUNDAMENTO LEGAL
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2.1. O consórcio ora constituído é regido pelos artigos 278 e 279 da Lei Federal n9

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e de acordo com as normas constantes do art. 33

da Lei Federal n9 8.666/93.

111- OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente contrato o compromisso que as partes ora pactuam,

em caráter irretratável e irrevogável, de constituírem um agrupamento de empresas,

para efetivamente formalizar o consórcio, com a finalidade de celebrarem o

conseqüente contrato administrativo para a prestação de serviços de reestruturação,

ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de Atendimento

Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, com vistas à modernização do

PROGRAMA VAPT VUPT do Governo do Estado de Goiás, objeto do edital de

concorrência pública n9 001/2017, ratificando, ainda, a clara disposição de cumprirem

todas as normas do edital, bem como os elementos constantes da proposta comercial í7,.
julgada vencedora. U

IV. DENOMINAÇÃO, LIDERANÇA, SEDEE FORO DO CONSÓRCIO

4.1. O consórcio terá a denominação de "CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO

NOVA GOIÁS". g.
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4.2. A empresa líder do consórcio é a PRO-JECTO- GESTÃO,ASSESSORIA

ESERViÇOS- EIRELI.

4.3. A sede do Consórcio está situada na cidade de São Caetano do Sul,

São Paulo, na Rua Lourdes, nº 607, sala 08, Bairro Nova Gerty, Estado de São Paulo,

CEP09571-470.

4.4. O foro do consórcio é a cidade de São Caetano do Sul, no Estado de

São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

V - PRAZO DO CONSÓRCIO

5.1. O consórcio entrará em vigor na data de sua assinatura e terá a

vigência necessária para a integral execução dos serviços contratados pelo Governo do

Estado de Goiás, incluindo eventual prorrogação do prazo contratual, ou até a data do

recebimento definitivo do objeto do contrato administrativo e sua respectiva quitação

financeira, remanescendo, contudo, a responsabilidade individual e solidária das

consorciadas junto a terceiros, pelos direitos e obrigações com eficácia posterior ao

término contratual.

VI - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS CONSORCIADAS

6.1. As empresas consorciadas, além de responderem individualmente,

na proporção de suas respectivas participações, serão solidariamente responsáveis

pelas exigências de ordem civil, fiscal, administrativa e técnica relativa ao

cumprimento do contrato administrativo em questão, bem como por todos e

quaisquer atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto depois, na

constituição da Sociedade de Propósito Específico e execução do contrato
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6.2. É atribuído à empresa líder, PRO-JECTO- GESTÃO,ASSESSORIAE

SERViÇOSEIRELI.,amplos poderes para representar o consórcio, ativa e passivamente,

em todos os atos necessários durante a execução do contrato administrativo, inclusive

para requerer, transigir, receber e dar quitação, junto ao Governo do Estado de Goiás,

podendo, inclusive, assumir obrigações, deliberando em nome do consórcio, até a

execução integral do contrato, estando, para tanto, autorizada a assumir todas as

responsabilidades.

6.3. Sem prejuízo da responsabilidade solidária prevista neste

instrumento, ora ratificada, todos os serviços descritos no objeto do contrato com o

Governo do Estado de Goiás serão executados pelas consorciadas, obrigando-se, cada

uma das consorciadas, a prover recursos humanos, técnicos, administrativos e

materiais necessários ao efetivo atendimento da demanda, no prazo determinado no

citado contrato e de acordo com a vigência do consórcio.

6.4. As empresas consorciadas assumem o compromisso de que até a

data da assinatura do contrato administrativo, bem como durante a efetiva execução

do mesmo, não alterarão ou modificarão, sob qualquer forma, a constituição ou

composição do consórcio e, no curso da execução do contrato, somente o farão com

autorização expressa do Governo do Estado de Goiás, tampouco cederão ou sub-

rogarão, total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem prévia anuência do/,
Governo do Estado de Goiás.

6.5. As empresas consorciadas assumem o compromisso expresso de

que apresentarão, antes da assinatura do contrato decorrente da licitação, o presente

instrumento de constituição de consórcio devidamente aprovado pelo órgão da

sociedade de cada empresa que for competente para autorizar a alienação de bens do

ativo permanente.

6.6. As consorciadas se obrigam, de forma irrevogável e irretratável, a

providenciar o registro do presente contrato no órgão oficial competente. Será

ooee



providenciado o arquivamento, nos termos do parágrafo único, do artigo 279, da Lei

Federal nº 6.404, de 1S de dezembro de 1976, do instrumento de constituição do

consórcio no registro do comércio do local de sua sede, bem como a respectiva

publicação da certidão de arquivamento ou registrado no Cartório de Registros de

Títulos e Documentos, conforme a natureza das consorciadas, com anterioridade à

assinatura do contrato administrativo, conforme estabelecido na Lei Federal nº

8.666/93.

6.7. Cada uma das partes será responsável perante a outra, única e

exclusivamente pelos danos diretos efetivamente comprovados, decorrentes do

inadimplemento de quaisquer das disposições deste contrato.

6.8. Cada parte será responsável pelo recolhimento dos impostos, taxas

e emolumentos devidos em função do contrato de consórcio.

6.9. O consórcio não constituirá grupo econômico e as partes manterão

suas respectivas personalidades e responsabilidades jurídicas, não respondendo,

solidariamente, por obrigações assumidas com terceiros, que não sejam aquelas

eventualmente contraídas com o Governo do Estado de Goiás.

6.10. As consorciadas declaram, neste ato, que não estão participando,

na licitação objeto deste contrato através de um outro consórcio ou isoladamente.

6.11. As consorciadas declaram, desde já neste ato, a sua

responsabilidade solidária, bem como de seus acionistas em relação à integralização

do capital social da Sociedade de Propósito Específico.

VII- REPRESENTAÇÃO EADMINISTRAÇÃO

7.1. A representação do Consórcio, judicial ou extrajudicial, em todos os

assuntos que lhe disserem respeito, será feita pela empresa líder, através de seu sócio-



• diretor, Osmar Marques, brasileiro, separado judicialmente, analista de sistemas,

portador da Cédula de Identidade RGnQ 3.643.489-9 55P-5P,inscrito no CPF/MF sob o

nº 036.118.688-68, tendo, como suplente, Osmar Linares Marques, brasileiro, solteiro,

bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.982.235 55P/5P,

inscrito no CPF/MF sob nº 277.713.648-37, podendo a administração ser outorgada

por meio deste instrumento ou procuração por instrumento público.

•

•

,

7.1.1. Na ausência dos representantes descritos no item 7.1., a

administração do CONSÓRCIOpoderá ser realizada por procuradores nomeados pela

empresa líder.

7.1.2. A administração do consórcio competirá aos representantes da

empresa PRO-JECTOacima nomeados e, na sua ausência, pelos procuradores

nomeados, com todos os poderes necessários e mais os poderes específicos de:

a) Representar o consórcio perante as repartições públicas federais,

estaduais, municipais e autárquicas, tudo requerendo, alegando e

assinado o que for preciso, fazendo acordos, apresentando provas e

documentos;

b) representar o consórcio perante bancos, casas bancárias e outros

estabelecimentos de créditos, movimentando contas correntes, fazendo

depósitos, emitindo cheques, recebendo-os e endossando-os,

recebendo tudo o quanto for devido em nome do consórcio,

promovendo cobranças, firmando recibos, emitindo recibos, faturas e

duplicatas, transigindo, fazendo acordos, concedendo prazos e dando

quitações;

c) Representar o consórcio no foro em geral com a cláusula ad judicia

podendo constituir advogado e propor contra quem de direito as ações6í



competentes e defendê-los nas contrárias, representando o consórcio

nos processos judiciais e extrajudiciais;

d) Representar o consórcio no Ministério do Trabalho e Emprego, Justiça

Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual e quaisquer órgãos

federais, estaduais e municipais;

e) Representar o consórcio na assinatura das carteiras de trabalho e

previdência social, homologações de acordos judiciais ou extrajudiciais,

assinar guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, admitir e

dispensar empregados, assinar quitação e assinar todos os documentos

relativos aos empregados junto ao órgão competente;

f) Representar o consórcio e praticar todos os atos necessários para a

administração do consórcio.

7.2. À empresa líder caberá o desenvolvimento direto das relações com

o Governo do Estado de Goiás, podendo receber instruções e deliberar em nome do

consórcio.

VIII- PARTICIPAÇÃO EADMINISTRAÇÃO

8.1. As consorciadas participarão nos lucros, perdas e nos aportes

necessários de capital, nas seguintes proporções:

PRO-JECTO:

MAZZINI:

3P:

SOFTPARK:

EFICAZ:

39% (trinta e nove por cento)

25% (vinte e cinco por cento)

25% (vinte e cinco por cento)

10% (dez por cento)

1% 10mpo' remO't:Á .
r=t< f I,tr,C0~()onr, ~
\!:7<;\0/

Página8 de 11

'.



8.2. Os assuntos de interesse do consórcio serão resolvidos pelas partes

consorciadas sempre de comum acordo e por deliberação unânime.

8.3. A empresa líder fica responsável pela administração geral e gerência

do consórcio, ficando estabelecido que a consorciada detalhará, em protocolo interno,

a forma de administração e de contabilização das finanças, de forma que atenda às

reais necessidades, observados os ditames da legislação pertinente.

IX - DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

9.1. A aplicação dos recursos indispensáveis à execução dos serviços

será suportada pelas consorciadas, de acordo com as necessidades e na conformidade

da programação financeira que for aprovada em protocolo interno, observando

sempre o percentual de participação de cada consorciada, na forma deste

instrumento.

X - DISPOSiÇÕES GERAIS

10.1. Os resultados do contrato a ser celebrado, no que se refere à

participação das consorciadas nos lucros ou prejuízos, serão repartidos ou suportados

na proporção percentual de suas participações, na forma deste instrumento.

10.2. As consorciadas se obrigam por si e por seus funcionários,

representantes e consultores, a tratar o assunto como confidencial e não divulgar,

revelar ou disponibilizar a terceiros qualquer informação que será fornecida para a

execução dos serviços.

10.3. A consorciada líder PRO-JECTO,responsável pela administração,

fará jus a uma remuneração mensal no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o

faturamento bruto mensal, cujo valor será calculado e lançado através da competente

nota de lançamento contábil de crédito e liquidada pelo consórcio.

~ I Página9 de 11
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seus representantes legais, o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e

forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

(~
Osmar Marques

José Roberto Bortoli

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO EEMPREITAS LTOA.

. ,

fi
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CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA

GOIÁS

CARTADECREDENCIAMENTO

À
COMISSÃOESPECIALDE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMAVAPTVUPT

Prezados Senhores,

O CONSÓRCIOGESTÃO INTEGRADAGOIÁS (doravante denominada "CONCORRENTE").
cuja empresa líder é PROJECTO- GESTÃO,ASSESSORIAE SERViÇOS- EIRELI,inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com
endereço na Rua Lourdes n° 607 - Bairro Vila Nova Gerty, SãoCaetano do Sul- São Paulo,
CEP: 09.571-470, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s). em
atendimento ao disposto no EDITAL, credencia o(s) seguinte (s) Representante(s) no
âmbito da Licitação:

Sr. Mario Carvalho Gardenali, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador do RG n°
30.246.992-8 SSP/SP,CPFn° 281.172.278-51, residente e domiciliado à Rua Diana n° 700,
Apto. 31, VI. Pompéia, São Paulo/SP, CEP05.019-000;

Sr. Emerson Alaer Borges, brasileiro, solteiro, gestor de contratos, portador do RG n°
33.351.937-1 SSP/SP,CPF n° 273.922.048-07, residente e d 'ciliado à Rua dos Vianas
n° 1.759, Bairro Santo Agostinho, São Bernardo do Campo P, CE 09.760-510;

~..

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
OSMAR MARQUES
REPRESENTANTE LEGAL

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8



PRO-JECTO Gestão, Assessoria e Serviços. ElREU• Er9decto
GEST ÂO. ASSESSORIA E

SERVIÇOS - EIREU CNPJ - 43.316.033/0001-58

CARTADECREDENCIAMENTO

Insc. Estadual isenta

•

À
COMISSÃOESPECIALDE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades
de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à
modernização do PROGRAMAVAPTVUPT

Prezados Senhores,

A empresa PROJECTO- GESTÃO,ASSESSORIAESERViÇOS- EIRELI,inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJsob o n° 43.316.033/0001-58, com endereço na Rua Lourdes n° 607
- Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul - São Paulo, CEP: 09.571-470, (doravante
denominada "CONCORRENTE"), por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo
assinado(s), em atendimento ao disposto no EDITAL, credencia o(s) seguinte (s)
Representante(s) no âmbito da Licitação:

Sr. Mario Carvalho Gardenali, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador do RG n°
30.246.992-8 SSP/SP,CPFn° 281.172.278-51, residente e domiciliado à Rua Diana n° 700, Apto.
31, VI. Pompéia, São Paulo/SP, CEP05.019-000;

Sr. Emerson Alaer Borges, brasileiro, solteiro, gestor de contratos, portador do RG n°
33.351.937-1 SSP/SP, CPF n° 273.922.048-07, residente e domiciliado à Rua dos Vianas n°

• 1.759, Bairro Santo Agostinho, São Bernardo do Campo/SP, CEP09.760-510;

.' .

•
PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI
OSMAR MARQUES
DIRETOR

00l~



.MAZZINI

CARTADECREDENCIAMENTO

À
COMISSÃOESPEOALDELICITAÇÃO

Ref.: CONCORRtNCIAPÚBLICAN." 01/2017

l'mpresa (erllficada

•

•

•

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMAVAPTVUPT

Prezados Senhores,

A empresa Mazzini Administração e Empreitas Ltda ("CONCORRENTE"), inscrita no
CNPJ. 45.517.604/0001-48, situada à Rua Fiação da Saúde, 40 - Conj. 121 -
12º/13º/14º andar - Vila da Saúde - São Paulo - SP - CEP:04144-020, por meio de
seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), em atendimento ao disposto no
EDITAL,credencia o(s) seguinte (s) Representante(s) no âmbito da Ucitação:

Sr. Mario Carvalho Gardenali, portador do RG nº 30.246.992-& SSP/SPe do CPF nº
281.172.278-51, brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, residente e domiciliado à Rua
Diana, 700 - apto 31- VI.Pompéia - SP- SP- CEP:05019-000;

Sr. Emerson Alaer Borges, portador do RG nº 33.351.937-1 SSP/SP e do CPF nº
273.922.048-07, brasileiro, solteiro, Gestor de Contratos, residente e domiciliado à Rua

-. dos Vianas, 1759 - Bairro Santo Agostinho - São Bernardo do Campo - SP;

~ 0016
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.MAZZINI

o CONCORRENTE tem ciência de que oIs) Representante(s) ora credenciado(s) são
(serão) oIs) responsável(is) por sua representação na CONCORRÊNCIA, detendo todos
os poderes necessários e suficientes para referida representação, até a fase de
adjudicação.

£mpreszo (~lílkada

•

•

•

São Paulo, 09 de Janeiro de 2018.

Mazzini Administração e Empreitas Ltda

José Roberto Bortoli
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TRANSPORTE CIDADÃO

SEAVIÇO CIDADÃO

SAUDECIDADÃ ~iA

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação
e gestão de Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas
no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização do PROGRAMA
VAPTVUPT

Prezados Senhores,

A 3P Brasil - Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias
Público-Privadas e Participações Ltda, inscrita no CNP) nº
01.259.348/0001-60, situada na Av. Yojiro Takaoka, 4384, Sala 701,
Alphaville, Santana de Parnaíba, SP, por meio de seu representante legal
abaixo assinado, em atendimento ao disposto no EDITAL, credencia os
seguintes Representantes no âmbito da Licitação:

Sr. Emerson Alaer Borges
CPF 273.922.048-07
RG 33.351.937-1 SSP/SP
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro
Profissão: Gestor de Contratos
Endereço Completo: Rua dos Vianas, 1.759 - Bairro Santo Agostinho -
São Bernardo do Campo - SP

Sr. Mario Carvalho Gardenali
CPF 281.172.278-51
RG 30.246.992-8 SSP/SP
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro
Formação: Bacharel em Direito
Endereço Completo: Rua Diana, 700, Ap 31,VI. Pompéia, São Paulo/SP.
CEP: 05019-000

• .~

~)
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TRANSPORTE CIDADÃO

SERVIÇO CIDADÃO

ESCOlAcU5AoA

SAÚOE CIDADÃ

o CONCORRENTE tem Clencia de que os Representantes ora
credenciados serão os responsáveis por sua representação na
CONCORRÊNCIA, detendo todos os poderes necessários e suficientes
para referida representação, até a fase de adjudicação.

SOWÇÕES EM PPP SOCIAL

•
São "'010, 05 deJ,",~:_

Paulo César Lopes Zeredo
Representante Legal
RG nº 619.657 55P/DF
CPF nº 040.971.838-69

•

•
2
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~OFTPARK:
•• e

CARTADECREDENCIAMENTO

À
COMISSÃOESPECIALDEUCITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBUCAN.o01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização do
PROGRAMAVAPTVUPT

Prezados Senhores,

A empresa SOFTPARKINFORMATICA lTDA. (doravante denominada "CONCORRENTE"), inscrita no
Cadastro Nacio.nal de PessoasJurídicas.- CNPJsob o n° 00.752.995/0001-47, com endereço na Rua
Urussui n° 300 - 5° andar - Conj. 53, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP04.542-093, por meio de
seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), em atendimento ao disposto no EDITAL,credencia
o(s) seguinte (5) Representante(s) no âmbito da Licitação:

Sr. Mario carvalho Gardenali, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador do RG n° 30.246.992-8
SSP/SP,CPFn° 281.172.278-51, residente e domiciliado à Rua Diana n° 700, Apto. 31, VI. Pompéia, São
Paulo/SP, CEP05.019-000;

Sr. Emerson Alaer Borges, brasileiro, solteiro, gestor de contratos, portador do RG n° 33.351.937-1
SSP/SP,CPF n° 273.922.048-07, residente e domiciliado à Rua dos Vianas n° 1.759, Bairro Santo
Agostinho, São Bernardo do Campo/SP, CEP09.760-510;

SoltPark Informática Ltda CNPJ: 00.752.995/0001-47
C.p. 04542.050



EFICAZ
CONSTRUTORA

EFICAZ - Construtora e Comércio Ltda
Rua Joaquim da Silva Martha, 22-49 - Vila Nova Cidade Universitária

CNPJ n° 08.040.338/0001-89 - Inse. Estadual n° 209.374.581.1 10
FonelFAX: (14) 3227-2913

CARTADECREDENCIAMENTO

À
COMISSÃOESPECIALDE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN" 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização do
PROGRAMAVAPTVUPT

Prezados Senhores,

A empresa EFICAZ CONSTRUTORAE COMÉRCIO lTDA. (doravante denominada "CONCORRENTE"),
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJsob o n° 08.040.338/0001-89, com endereço
na Rua Joaquim da Silva n° 22-49 - Vila Cidade Nova Universitária, Bauru- São Paulo, por meio de seu
procurador abaixo assinado, em atendimento ao disposto no EDITAL, credencia o(s) seguinte (s)
Representante(s) no âmbito da Licitação:

Sr. Mario Carvalho Gardenali, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador do RG n° 30.246.992-8
SSP/SP,CPFn° 281.172.278-51, residente e domiciliado à Rua Diana n° 700, Apto. 31, VI. Pompéia, São
Paulo/SP, CEP05.019-000;

Sr. Emerson Alaer Borges, brasileiro, solteiro, gestor de contratos, portador do RG n° 33.351.937-1
SSP/SP, CPF n° 273.922.048-07, residente e domiciliado à Rua dos Vianas n° 1.759, Bairro Santo
Agostinho, São Bernardo do Campo/SP, CEP09.760-510;

O CONCORRENTE tem ciência de que o(s) Representant s) o
responsável(is) por sua representação na CONCORRÊNCIA,detendo
suficientes para referida representação, até a fase de adjud' ação.

credenciado(s) são(serão) 0(5)

odo>O>pod"" po,,~'cio> '\
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ALTERACÃO CONTRATUAL No. OI DA EMPRESA INDIVIDUA
LIMITADA.

n oc c ~~$
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PROJECJ,(') -~qEST1\:G ,'í\,'SSESS:OR;IA E SERVICOS - EIRELIo.. o ~ .Q~ ~

o infra assinado:

CNPJ.43.316.033/0001-58
oNIRE.35.60 1.402.0 13

e •.
o •
• •• •

CIO' ""O

OSMAR MARQUES, brasileiro, natural de São Paulo - SP .. data de nascimento 15111/1.945, separado
judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG. 3.643.489/SSP-SP c do CPF. 036.118.688-
68, residente e domiciliado no Município de São Paulo (SP) a Rua Arat~ia , No. 39 - Bairro Vila Marte-
CEPo 04250-020.

Titular de úma empresa individual de responsabilidade limitada ( EIRELI ) que nesta praça gira sob a
denominação de " PRO-.IECTO - CESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI " com sede e
foro na cidade de São Caetano do Sul ( SP ) , a Rua Lourdes, 607 - Bairro da Vila Certi - CEP, 09571-
470, inscrita no CNPJ. sob o No. 43.316.033/0001-58 e com contrato social devidamente arquivado na MM.
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o No. 35.601.402.013 em seção 15/04/2.016, resolve de comum
acordo e para os fins de direito, proceder a alteração e consolidação de seu canInHa social ,de conformidade
com as disposições a seguir explicitadas:

I - resolve alterar o ramo de atividade da empresa para:

OBJETO SOCIAL a exploração no ramo de atividade de prestação de serviços em:
• Locação em mão de obra efetiva;
• Locação e empreitada de serviços gerais de limpeza e conservação e manutenção predial;
• Locação e empreitada de serviços de preparação e digitação de dados interna e externamente;
• Gestão'.~, administração e prestação de serviços de recepção, informação, orientação e

atendimento' ào publico em geral el ou ambientes de Poupa tempo:
• Administração em serviços de inspeção de qualidade.
• Mão de obra de teste de rodagem e
• Gestão de instalação de esportes com a organização e a operação de eventos esportivos com o

fornecimento e administração de pessoal que opera instalações para a prática de esportes.

2 _ Resolve consolidar a empresa individual de responsabilidade limitada ( EIRELI) . mediante as clausulas
e condições seguintes:-

Da Denominacíio Social. Foro. Sede, Filiais c Objeto:

da verdade

CLÁUSULA PRIMEIRA - Sob a denominação social de PRO-JECTO - C ESTii.O , ASSESSORIA E
SERVIÇOS _ E.RELI , gira a empresa individual de responsabilidade limitad, ede e foro na praça do
Município de São Caetano do Sul (SP), a Rua Lourdes 607 - Bairro "a Ccr . - CEP, 09571-470
podendo a seu critério abrir, instalar e encerrar filiais, escritórios. depósito. sucursais representantes no
país, nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA SECUNDA - A empresa individual de responsabilidade limi ada tem por O JETO SOCIA"'*(SJ)* .
a exploração no ramo de atividade de prestação de serviços em: 'f75\0

• Locação em mão de obra efetiva; O .O~'-2-3
• Locação e empreitada de serviços gerais de limpeza e conserva ~o c 1ll3nulenç o predial;
• Locação e empreitada de serviços de preparação e digitação de dos interna externamente;
• Gestão, administração e prestação de serviços de recepçã inforní, ão . orientação e ~~

ateo imento ao publico em geral el ou ambientes de Poupa tempo.

I
.3 Tapêhà e No~ de Protesta de s.e. StA • SP •

Tabel 4 O IresdeCamargoFIlho
, • , 11 4238-5656
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• Administração er~rse~lljç;osd~ g,.sp$~rIPde qGalid~a'(Ie;
• Mão de obra de's:%te~sorodag~n e: li :l-' :
• Gestão de instalação de esportes com a organização e a operação de eventos esportivos com o

fornecimento e (Idministraçào de pessoal que opera insw!ações para a prática de esportes., .
00 Cl ~. . .

Pa.-ágrafo Unico _ A empresa individu~l de'Jresponsabilid3de limitada explorará atividade econômica
empresílrial nos termos do Arl. 966 . capuf'é pal~graroúnico e art. 982 do Código Civil

00 Pra7,o de I)m-aç:lo:

CLÁUSULA TEHC"'~'RA _ A empresa individual de responsabilidade limitada iniciou suas atividades em

29 de Outubro de 1.985 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Do C~mital Sorjal e das QR.otas:

CLÁUSULA QUARTA _ O Capital Social integralmente subscrito e totalmente integralizado neste ato de
transformação em moeda corrente nacional é de R$ 9.000.000,00 (Nove Milhões de Reais) , divididos em
quotas iguais de R$ 1.00 ( Um Real) cada uma, no total de 9.000.000 ( nove milhões) de quotas confonne

segue:

OSMAR MAROUES

Totalízando

9.000.000

9.000.000

quotas

quotas

R$

RS

9.000.000.00

9.000.000.00

•

•

Parágrafo Único _ A responsabilidade do empresário é limitada ao Capital Integralizado nos termos do artigo

980-A do Código Civil 2.002.

Da Administraçâo c Representaçâo Legal:

CLÁUSULA QUINTA _ A administração da empresa individual de responsabilidade limitada caberá à
totalidade ao empresário, que incumbir.se-á da gestão da empresa individual de responsabilidade limitada e
do uso da firma sociaL sob a rubrica de empresário , dispensado de prestar caução para o desempenho de suas

atividades.

CL.ÁUSULA SEXTA _ A empresa individual de responsabilidade limitada faz-se á representar pela
assinatura do empresário , ou por procuradores, especificados nos respectivos instrumentos de mandato,

obrigatoriamente, os poderes conferidos e o prazo de validade .

Parágrafo Primeiro _ É vedado ao empresário fazer uso da firma social em negócios alheios aos interesse

sociais.

Parágr~fo Segundo ~ O empresário, bem como os procuradores, responderão perante à empresa individual de
responsabilidade limitada e terceiros, pelos excessos de mandato e pelos atos que cometerem com infração da

lei do presente contrato

Parágrafo Tercciro:~ O e_mpresário declara que não
responsabilidade limitada.

CLÁUSULA SÉTIMA _ A empresa individual de responsabilidade limitada faz-se á repre entar em juizo,
ativa ou passivamente, especialmente para receber citação inicial ou prestar depoimento ssoal, por seu

empresário .
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CI C1C1 •

._. alteração ou ampliação do C1objet*m social! :.

._. transformação da forma s<iC1~táM~~ .,: '" ~o:

._. alienação dos ~ens sociais;

._. aquisição, oneração, gravação ou alienação de bens imóveis pertencentes à sociedade;

._. financiamentos e emprestimos em institl.ú~ões.}tlRoallceiras;
,_, modificação das atribuições dos sócios;: ...,o
,_. alteração contratuais; co: U : G li>

Da 'RcmullcraçHo dos Administnldores:

CLÁUSULA NON~ _ O empresário decidirá sobre a retirada do" pró labore ", que será levada a débito da

rubrica "despesas gerais".

Da Cessão de Quotas, Retir:uln. Falecimento ou 'Impedimento de Sócios:

•
CLÁUSULA DECIMA _ As quotas do capital não poderão ser cedidas ou transferidas, a qualquer titulo sem
expresso consentimento do empresário, ao qual fica reservado o direito de transferir a terceiros .

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ Falecendo ou interditado o empresário, a empresa individual de
responsabilidade limitada continuará SU3S ativid<'ldes com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse desses, os valores de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Do Exercício Social:

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, proce-dendo a elaboração do inventario, do
balanço patrimoni'!J e do balanço de resultados econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas
quotas, os lucros aLi perdas apurados, conforme artigo t .065 do Código Civil 2.002.

•

Parágrafo Primeiro _ Os lucros líquidos apurados no balanço, por deliberação do empresário poderá ser:

a) distribuídos ao empresário;
b) retido total aLi parcialmente num<1conta de lucros suspensos;
c) aplicado em aumento de capital social, com distribuição das quotas bonificadas;

Pan\grafo ~Hio _ A empresa individual de responsabilidade limitada poderá realizar balanços

intermediários, trimestrais ou semestrais .

Das Disposicões Gerais:

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Em caso de liquidação da s empresa individ de res nsabilidade I~~~
limitada, o empresário decidirá sobre a forma, de- conformidade com a legislação v'gente e, quem xercerá ar~ *
função ge liquidante, fixando-lhe a remuneração. '\ v: O.,IS\

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Após o pagamento do passivo social, o Iíqui o remanescente, se ouver,

senl atribuído ao empresário. 00,2,.

CLÁUSULA DEClMA TERCEIRA - As funções técnicas serão confiadas a profissional devidamente
habilitado e registrado no Conselho competente, quotista ou não, o qual exercerá suas funções subordinando-

se à gerência administrativa.

•
CL.ÁUSULA DECIMA SEXJA - Os casos omissos no presente contrato, serão

vigentes que :he,~~em/aPIV'

\/ "--- 1(;\\~'- ,', 1\ 11/ I, f~/
'", I ,.

egidos pelas norma legais
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"C~L~A=U~S~U~L=A,-,--D=E~C~I~M=A~."S"E"T.•.I~F!",'IA+~".Fica Gtejto~q :foro C~l1tr'l! 'tia Comarca de São Caetano do Sul - Estado
de São Paulo, para dirimir a~,A,úvtci<fs oriUl'fdas de~te cQJiJglt<j, com expressa renúncia de qualquer outro. por

mais privilegiado que seja.

• o
"" • e-

DECLARA;.CÃ(YDE DESIMPEDIMENTO
••• •••

O empresário declara , sob as penas da lei , de que n:'lo está impedido de exercer a administração da

empresfI individual de ."esponsabilidade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal ou por se encontnu sob os efeitos dela, fi pena que vede, ainda que tcmpomriamcnte, o acesso
a cflrgos públicos, ou por crime falirncntnr, de prevaricaç:'io. peita ou suhorno, concussão. peculato, 011
contra a economi::t popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da

concon"ência, contra as relações de consumo, fé pÚblica, ou a pl"Opriedadc, conforme artigo 1.011 & 1.

Do Código' Civil 2.002.

•
E, por estarem assim jnsto e contratado, mandar::l.m datilograf::l.r o presente instrumento particular de
alteração contratual em três vias de igual teOI" e fim, indo devidamente assinado pelas partes
contratantes, juntamente com duas testemunhas a tudo presente.

São Caetano do Sul, 17 de Abril de 2.017.

~)c:/. -j>~_.

OSMAR MARQUES

>'T""m'''':~g);.? I -
Nat~íÍael Seb,astião J\1achado
RG. 6.766.929-3/SSP-SP

I
./

ADVOGADO•

•

Rafael An1'o iad
OA B,295. 72 -SP

,-
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INST'RUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDA O

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTD
Em ToCNPJ nO. 4S.S17.604/0001-g4;8 - fURE: 352014385~a._ .:- elpo

g;

ASSESSORIA6MP~ESARIAl

"-
Pelo presente instrumento particular os sócios: MÔNICA ROSIEN, brasileira, sol sária, portadora

da cédula de identidade RG nO 13.793.494 SSP{SP e CPF nO 050.934.528-07. residente e domiciliada à Rua

Comendador Orlando Estevaux, 31 - Campo Belo - São Paulo - SP - CEPo04610-040; e JOSÉ ROBERTO

BORTOLI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/04/1953, portador da cédula de identidade RG No.

4.575.609-0 SSP{SP e do CPF: 579.280.458-34; residente e domiciliado á Rua Paranapanema, No. 248 - Vila

Alzira - Santo André - CEP: 09195-120-SP; Sócios da sociedade empresaria, denominada MAZZINI

ADMINISTRAÇÃO E EMPREITASLTDA, com sede à Rua Marconi, No. 131 - Conjunto 301 - Centro - São Paulo

- CEP: 01047-910 - SP, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo _

JUCESP, sob o na 35201438517 em sessão de 19 de Fevereiro de 1981, e última alteração contratüal

registrada sob o NO 139.264/16-4 em sessão de 01/04/2016, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de

PessoasJurídicas CNPJ45.517.604/0001-48; Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar

seu contrato social e o fazem nas cláusulas e condições que a seguir se expõem:

•

•

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO MATRIZ.

•

Os sócios resolvem alterar o endereço de sua Matriz, com seu Contrato Social registrado na Junta

Comercial do Estado de'Sãá Paulo - JUCESP,sob o na 35201438517 em sessão de 19 de Fevereiro de 1981,

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas,Jurídicas CNPJ45.517.604/0001-48; cujo a sede era à
Rua Marconi, No. 131 - Conjunto 301 - Centro - São Paulo - CEP: 01047-910 - SP; Passando para: Rua

Fiação da Saúde, No. 40 - conjunto 121'- 12.°,130 e 140. andar :- Vila da Saúde - São Paulo _ eEP:
04144-020 - SP;

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO OBJETIVO SOCIAL MATRIZ •

Os sócios resolvem alterar o Objetivo Social de sua Matriz acima qualificada que era:

Ru.a Padre Ad8lino. 2074 - 7<>andar- Tatuapé • São Paulo - SP - CEP 03303-1)00 _Fone (11) 2090-4200
Site: www.startcont.com.br - Email: starl@startcont.com.br

•

A) Locação de bens nomeadamente de veículos automotores, máquinas de terraplanagem e equipamentos

diversos, exceto o arrendamento mercantil, não se enquadrando na Lei no 6.099, de 12/09/1974;

B) Locação de mão.de-obra temporária, para todo.e qualquer tipo de atividades previstas"nos termos da lei

6,019/74, agência de empregos (recrutamento e seleção de pessoal).

C) Fornecimento e administração de mão-de-obra especializada a escritórios, oficinas, indústrias, bancos,

comércio, empresas públicas e privadas, autarquias. j'
advogados, ascensoristas, atendentes de telemarketing, auxiliares administrativos, auxiliares de limpeza, \

bom~eiros, contadores, ~opejro~, cozinhei;os, da~iIÓgrafOS,.d~9it~dores, elet~icista~, enfermelro~, jardinel~s,

mecanicos de manutençao, lubnficadores, motonstas, nutriCIOnistas, pedreiros, pintores, porteiros, pSlcologos,

recepCionistas, secretárias, selecionadores, serventes, telefonistas, vigilantes desarmados, zelador/ ....e_ted~0_0

tipo de mãO-de-obra, serviços de organização de arquivo, documentação técnica e bIbliotecas, montagem

operação de subestações de redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8 KW, incl~lve slste V .-
de iluminação, / "'{5\0 I

P
J

http://www.startcont.com.br
mailto:starl@startcont.com.br


• ASStSSORI~. EMPRESARIAL
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Rua Padre Adeifno, 2074 - 7~andar - Tafl.mpé - SlJo Paulo ~SP- CEP 03303-000 - Fone (11) 2090-4200

Site: 1I'lv/w.stancom.com.br - Emal!: st2rt@stsrtront.com.br

_Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

_Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios

não especificados anteriormente;

_Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;

- Comércio atacadista de açúcar;

- Comércio atacadista de água mineral;

_ Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;

D) informática, consultoria especializada, serviços de bureau, digitação, operação de CPD, sistemas de

informatização, Fornecimento de analistas, programadores, operadores de computador, engenheiros de

informática;
E) Entrega de avisos e impostos, limpeza pública urban •.•, ja"rJinagern, agronomia e paisagismo, engenharia,

construção civil, projetos e reformas, isolamento térmico e impermeabilização, terraplanagem, arrumações e

serviços de depósitos e guarda de materiais em armazéns, limpeza e coleta de lixo em empresas privadas,

públicas e autarquias, armazéns gerais e demais órgãos de Administração pública da União, Estados e

Municípios, manutenção predial industrial, pintura, elétrica, hidráulica,. mecânica, alvenaria, carpintaria,

serralharia e vidraçaria;
F) Serviços de conservação, higiene e asseio predial, móveis e utensílios;

G) Montagem de máquinas, equipamentos, estruturas, etc;

H) Conservação de áreas gramadas, jardins e ruas;
I} Ações de promoção e merchandising: Demonstração, Degustação, Reposição de produtos e

• Compartilhamento de serviços de Promoção e Reposição em Supermercados e em redes Atacadistas e

Varejistas;
J)Terceirização de serviços administrativos em geral, de informática, serviços de manutenção predial e

industrial, manutenção elétrica I eletrônica, limpeza, conservação, jardinagem, montagens e instalações

prediais I industriais;
K) Terceirização de serviços de logística e administração de armazéns, expedição e movimentação de cargas

em geral, incluindo fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e veículos;

L)Gestão de serviços integrados de implantação, operação, manutenção e fornecimento de unidades fixas e

móveis de atendimento, incluindo mão de obra para recepção, informação, orientação e atendimento ao

publico, equipamentos de informática e de transmissão de dados via satélite, mobiliário e adaptação de

veículo.
M) Participar de outras sociedades como Sócia ou acionista.

N) Participar como membro de consórcios.

O) Gestão Integrada de Múltiplos Serviços - Facilities;
P) Comércio atacadista e varejista de alimentos e insumos para abastecimento em inas automáticas e

semi-automáticas, sendo: bebidas quentes, café expresso, capuccino, mocacci , café ~m leite, chocolate

quente e chás; bebidas frias: sucos, refrigerantes, bebidas lácteas, isotô cos e e ergéticos; lanches e

refeições: sanduíches naturais, saladas, frutas, sopas e produtos lig : barras de cereais,

salgadinhos, doces diversos;
_ Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;

•

•

mailto:st2rt@stsrtront.com.br
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- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional
e de segurança do trabalho;

- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papela"ia;

ro uto e s rvi os e r re tá -o m rci

- Comércio varejista de artigos de papelaria;

Pr ta -o de servi os e comercializa -o d

telecomunicacões.

- Comércio varejista de bebidas;

- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e

doméstico não especificados anteriormente; descartáveis;

•
Passando Para:

Rua Padre Adelino. 2074. 7" sndar- Tatuapé - São Paulo. SP. CEP 03303-000. Fone (11) 2090-4200
Site: www.startcont.com.br-Emai}:start@sta.1ront.com.br

A) locação de bens nomeadamente de veículos automotores, máquinas de terraplanagem e

equipamentos diversos, exceto o arrendamento mercantil, não se enquadrando na Lei no 6.099, de
12/09/1974;

B) Locação de mão-de-obra temporária, para todo e qualquer tipo de atividades previstas nos
termos da Lei 6.019/74, agência de empregos (recrutamento e seleção de pessoal).

C) Fornecimento e administração de mão-de-obra especializada a escritórios, oficinas, indústrias,
bancos, comércio, empresas públicas e privadas, autarquias .

advogados, ascensoristas, atendentes de telemarketing, auxiliares administrativos, auxiliares de

limpeza, bombeiros, contadores, copeiros, cozinheiros, datilógrafos, digitadores, eletricistas,
enfermeiros, jardineiros,mecânicos de manutenção, lubrificadores, motoristas, nutricionistas,

pedreiros, pintores, porteiros, psicólogos, recepcionistas, secretárias, selecionadores, serventes,
telefonistas, vigilantes desarmados, zeladores e todo o tipo de mão-de-obra, serviços de

organização de arquivo, documentação técnica e bibliotecas, montagem e operação de subestações

de redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8 KW, inclusive sistemas de iluminação,

D) informática, consultoria especializada, serviços de bureau, digitação, operação de CPD, sistemas ~
de Informatização, fornecimento de analistas, programadores, operadores de computador, ,
engenheiros de informática; j

,E) Entrega de avisos e impostos, limpeza pública urbana, jardinagem, agronomia e paisagismo, l ', '
engenharia, construção civil, projetos e reformas, isolamento térmico e impermeabilizaçãO,~'
terraplanagem, arrumações e serviços de depósitos e guarda de materiais em armazéns, limpeza e"
coleta de lixo em empresas privadas, públicas e autarquias, armazéns gerais e demais órgãos ~~ *
Administração Pública da União, Estados e Municípios, manutenção predial industrial, pinturá, L

,v;o •••0elétrica, hidráulica,. mecânica, alvenaria, carpintaria, serralharia e vidraçaria;

F) serviços de conservação, higiene e asseio predial, móveis e utensílios;

•

•



•
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manutenção
jardinagem,

geral, de informática, serviços de
eletrônica, limpeza, conservação,

- Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;

- Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;

- Comércio atacadista de água mineral;

- Comércio atacadista de açúcar;

- Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente;

G) Montagem de máquinas, equipamentos, estruturas, etc;

H) Conservação de áreas gramadas, jardins e ruas;

I) Ações de promoção e merchandising: DemonstraçáC', Degustação, Reposição de produtos e

Compartilhamento de serviços de Promoção e Repos:-ição .,!rnSupermercados e em redes Atacadistas

e Varejistas;

J)Tereeirização de serviços administrativos em

predial e industrial, manutenção elétrica /
montagens e instalações prediais I industriais;

K) Terceirização de serviços de logfstlca e administração de armazéns, expedição e movimentação

de cargas em geral, incluindo fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e veículos;

L)Gestão de serviços integrados de implantação, operação, manutenção e fornecimento de

unidades fixas e móveis de atendimento, incluindo mão de obra para recepção, informação,
orientação e atendimento ao publico, equipamentos de informática e de transmissão de dados via
satélite, mobiliário e adaptação de veículo.
M}Participar de outras sociedades como Sócia ou acionista.
N) Participar como membro de consórcios.
O}Gestão Integrada de Múltiplos Serviços - Facilities.
P) Comércio atacadista e varejista de alimentos e insumos para aba
automáticas e semi-automáticas, sendo: bebidas quentes, café expre o, capuccino
café com leite, chocolate quente e chás; bebidas frias: sucos, ref Igerantes,
isotônicos e energéticos; lanches e refeições: sanduíches natura" , saladas,
produtos lights; snacks: barras de cereais, salgadinhos, doces diverso;
- Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;

•

•
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

•

- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional
e de segurança do trabalho;

- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente; descartáveis;

- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado
em produtos alimentícios não especificados anteriormente;

Rua Padre Adefino, 2074 - fO andar- Tetuapé - S~OP2ulo - SP - CEP 03303.{)(J0 - Fone (11) 2090-4200
Site: ôftww.startccnt.com.br • Emai!: start@stertcoli!.com.b!"
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• ASSESSORIA EMPRESARIAL

- Comércio varejista de bebidas;

- Comércio varejista de produtos saneantes domissallitários;

- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

- Comércio varejista de artigos de papelaria;

cLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO.

5

•

•

Permanecem ratificadas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas constantes no conteúdo .do contrato social

primitivo, ficando o mesmo ratificado, por todos os sócios nos termos que este instrumento não lhes alterar .

cLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO.

Em virtude das disposições do Novo Código Civil Brasileim, regulado pela Lei 10.406{02, os sócios de comum

acordo resolvem revogar as disposições anteriores, elaborando um novo contrato social acrescido pelas

disposições supra, que daqui por diante passa a reger a sociedade pelas condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDACÃO CONTRATUAL

MAZZINI ADMINISTRACÃO E EMPREITAS LTDA

cLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO- SEDE - OBJETIVO SOCIAL E FILIAIS

A sociedade gira sob a denominação social de MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA, com

contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sendo:

MÃTRIi: Com sede a Rua Fiação da Saúde, No, 40 - conjunto 121 - 120,130 e 140. andar - Vila da Saúde -

São Paulo - CEP: 04144-020 - SP; com contrato sociai arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo

sob o nO 35.201.438.517, em sessão de 19 de fevereiro de 1981 e inscrita no CNPJ sob O nO

45.517.604{0001-48; Objetivo Social:

•

A) Locação de bens nomeadamente de veículos automotores, máquinas de terraplanagem e equipamentos
diversos, exceto o arrendamento mercantil, não se enquadrando na Lei no 6.099, de 12/09/1974; ~
B) Locação de mão-de-obra temporária, para todo e qualquer tipo de atividades previstas nos termos da Lei .

6.019/74, agência de empregos (recrutamento e seleção de pessoal). f
C) Fornecimento e administração de mão-de-obra especializada a escritórios, oficinas, indústrias, bancos, 1I
comércio, empresas públicas e privadas, autarquias. ;,
advogados, ascensoristas, atendentes de telemarketing, auxiliares administrativos, auxiliares de hmpeza~, •
bombeiros, contadores, copeiros, cozinheiros, datilógrafos, digitadores, eletricistas, enfermeiros, jardineiros, '*
mecânicos de manutenção, lubrificadores, motoristas, nutricionistas, pedreiros, pintores, porteiros, psicólog ,
recepcionistas, secretárias, seleciona dores, serventes, telefonistas, vigilantes desarmados, zeladores e todo .t:i~~/
tipo de mão-de-obra, serviços de organização de arquivo, documentação técnica e bibliotecas, montag e
operação de subestações de redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8 KW, inclusive si eméf)
de iluminação,

Rua Pad:eAdefino, 2074.70 andar- Tatuapé. São Paulo - SP - CEP 03303-000 - Fone (11) 2090-4200
Site: www.startcont.com.br-Ema«;stE;rt@stBrtoonl.cotn.br
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produtos e
Atacadistas e

Degustação, Reposição de
Supermercados e em redes

- Comércio atacadista de água mineral;

- Comércio atacadista de açúcar;

D} informática, consultoria especializada, servIços de bureau, digitação, operação de CPD, sistemas de
informatização, fornecimento de analistas, programadores, operadores de computador, engenheiros de
informática;

E) Entrega de avisos e impostos, limpeza pública urban::. jar~jnagem, agronomia e paisagismo, engenharia,
construção civil, projetos e reformas, isolamento térmico e impermeabilização, terraplanagem, arrumações e
serviços de depósitos e guarda de materiais em armazéns, limpeza e coleta de lixo em empresas privadas,
públicas e autarquias, armazéns gerais e demais órgãos de Administração Pública da União, Estados e
Municípios, manutenção predial industrial, pintura, elétrica, hidráulica,' mecânica, alvenaria, carpintaria,
serralharia e vidraçaria;

F) Serviços de conservação, higiene e asseio predial, móveis e utensílios;
G) Montagem de máquinas, equipamentos, estruturas, etc;
H) Conservação de áreas gramadas, jardins e ruas;
I) Ações de promoção e merchandising: Demonstração,
Compartilhamento de serviços de Promoção e Reposição em
Varejistas;

J)Terceirização de serviços administrativos em geral, de informática, serviços de manutenção predial e
industrial, manutenção elétrica / eletrônica, limpeza, conservação, jardinagem, montagens e instalações
prediais / industriais;

K) Terceirização de serviços de logística e administração de armazéns, expedição e movimentação de cargas
em geral, incluindo fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e veículos;

L)Gestão de serviços integrados de implantação, operação, manutenção e fornecimento de unidades fixas e
móveis de atendimento, incluindo mão de obra para recepção, informação, orientação e atendimento ao
publico, equipamentos de informática e de transmissão de dados via satélite, mobiliário e adaptação de
veículo.

M) Participar de outras sociedades como Sócia ou acionista.
N) Participar como membro de consórcios.
O) Gestão Integrada de Múltiplos Serviços - Facilities;

P) Comércio atacadista e varejista de alimentos e insumos para abastecimento em áquinas
semi-automáticas, sendo: bebidas quentes, café expresso, capuccino, mocaccino, café co leite, chocolate
quente e chás; bebidas frias: sucos, refrigerantes, bebidas lácteas, isotônico e ener éticos; lanches e
refeições: sanduíches naturais, saladas, frutas, sopas e produtos Iights; nacks: rfãSI de cereais,
salgadinhos, doces diversos;

- Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;

- Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;

- Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente;

•

•

- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

•

- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional
e de segurança do trabalho;

- Comércio atacadista de artigos de escritÓrio e de papelaria;

- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente; descartáveis;

Rua Padre Adelino, 2074 - lO andar- Tatuepá. Sáo Paulo. SP- CEP03303..QCO. Fone (11)2090-4200
Site: www.startoorrt.com.br-EmaN:starl@sfai.tcontcom.br
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- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

- Comércio varejista de artigos de papelaria;

E.I~iii4i.CiS£ Com sede á Av. Senador Feijó No. 144 - salas 12 e 22 _

500-SP, inscrita no CNPJSob No.45.517.604/0002-29 e NIRE 35.900.289.52 .

~]jj;QO~ Com se.ge á Rua Sansão Ribeiro, No. 67 - Boa Viagem Recife-
NIRE provisório 26999042779 e CNPJNo. 45.517.604/0015-43.

7

11.015-

51.030-820 -PE;

•

•

ífi.ii!ii!'íiii'Li:~Com sede á Rua Nicarágua, No. 768 - Conjunto 03 - Bairro Guilhermina _ Praia
Grande - CEP: 11.702-240 - SP; NIRE 35904809594 e CNPJNo. 45.517.604/0016-24.

hIJNll:E!iIJ"'Ãt'~Com sede á Rua Paulo Firmeza, No. 1290 - A - São João do Tauape _ Fortaleza _ CEP:
60130-421 - CE.

OBJETIVO SOCIAL:

A) Locação de bens nomeadamente de veículos automotores, máquinas de terraplanagem e equipamentos

diversos, exceto o arrendam~nto mercantil, não se enquadrando na lei no 6.099, de 12/09/1974;

B) Locação de mãO-de-obra temporária, para todo e qualquer tipo de atividades previstas nos termos da Lei
6.019/74, agência de empregos (recrutamento e seleção de pessoal).

C) Fornecimento e administração de mão-de-obra especializada a escritórios, oficinas, indústrias, bancos,
comércio, empresas públicas e privadas, autarquias.

advogados, ascensoristas, atendentes de telemarketing, auxiliares administrativos, auxiliares de limpeza,

bombeiros, contadores, copeiros, cozinheiros, datilógrafos, digitadores, eletricistas, enfermeiros, jardineiros,

mecânicos de manutenção, lubrificadores, motoristas, nutricionistas, pedreiros, pintores, porteiros, psicólogos,

recepcionistas, secretárias, selecionadores, serventes, telefonistas, vigilantes desarmados, zeladores e todo o

tipo de mão-de-obra, serviços de organização de arquivo, documentação técnica e bibliotecas, montagem e

operação de subestações de redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8 KW, inclusive sistemas
de iluminação,

D) informática, consultoria especializada, serviços de bureau, digitação, operação de CPD, sistemas de ~

informatização, fornecimento de analistas, programadores, operadores de computador, engenheiros de
informática; fi
E) Entrega de avisos e impostos, limpeza pública urbana, jardinagem, agronomia e paisagismo, engenharia, y
construção civil, projetos e reformas, isolamento térmico e impermeabilização, terraplanagem, arrumações ~

serviços de depósitos e guarda de materiais em armazéns, limpeza e coleta de lixo em empresas privada~~--.,

públicas e autarquias, armazéns gerais e demais órgãos de Administração Pública da União, Estados ~\V*I
Municípios, manutenção predial industrial, pintura, elétrica, hidráulica,. mecânica, alvenaria, carpintari ~istO/
serralha ria e vidraçaria; .;~

F) Serviços de conservação, higiene e asseio predial, móveis e utensílios;

G) Montagem de máquinas, equipamentos, estruturas, etc;

H) Conservação de áreas gramadas, jardins e ruas;

Rua Padre AdeJino. 2074 -]O andar- Tatuapá. Siio Paulo. SP. CEP 03303..()OO _Fone (11) 2090-4200
Si/e: www.startcontcom.br.Emaff:srarl@st6rtcontcom.br
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•

I) Ações de promoção e merchandising: Demonstração, Degustação, Reposição de produtos e

Compartilhamento de serviços de Promoção e Reposição em Supermercados e em redes Atacadistas e
Varejistas;

J)Terceirização de serviços administrativos em yeral, de informática, serviços de manutenção predial e

industrial, manutenção elétrica I eletrônica, limpeza, conservação, jardinagem, montagens e instalações
prediais I industriais;

K) Terceirização de serviços de logística e administração de armazéns, expedição e movimentação de cargas

em geral, incluindo fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e veículos;

L)Gestão de serviços integrados de implantação, operação, manutenção e fornecimento de unidades fixas e

móveis de atendimento, incluindo mão de obra para recepção, informação, orientação e atendimento ao

publico, equipamentos de informática e de transmissão de dados via satélite, mobiliário e adaptação de
veículo.

M) Participar de outras sociedades como Sócia ou acionista .

N) Participar como membro de consórcios.

O) GestãóIntegradade Múltlplc;s'Sé..vii;Os "".Fadlltles.

LUAiljüº~AI!üRóí: Com sede á Avenida Presidente Wilson No. 165 - sala 1302 - B - Centro - Rio de

Janeiro - CEP: 20030-020 - RJ; NIRE 33901090601 e CNPJ No. 45.517.604/0014-62; Objetivo Social:

Rua Padre Adelino, 2074. 'F andar. Tstuapé - São Pauto. SP- CEP03303-000 - Fone (11)
SJte: www.startcont.com.br - Email: starf@startcont.com.br

A) Locação de bens nomeadamente de veículos automotores, máquinas de terraplanagem e equipamentos

diversos, exceto o arrendamento mercantil, não se enquadrando na Lei no 6.099, de 12/09/1974;

B) Locação de mão-de-obra temporária, para todo e qualquer tipo de atividades previstas nos termos da Lei

6.019/74, agência de empregos (recrutamento e seleção de pessoal).

C) Fornecimento e administração de mão-de-obra especializada a escritórios,. oficinas, indústrias, bancos,

comércio, empresas públicas e privadas, autarquias.

advogados, ascensoristas, atendentes de telemarketing, auxiliares administrativos, auxiliares de limpeza,

bombeiros, contadores, copeiros, cozinheiros, datilógrafos, digitadores, eletricistas, enfermeiros, jardineiros,

mecânicos de manutenção, lubrificadores, motoristas, nutricionistas, pedreiros, pintores, porteiros, psicólogos,

recepcionistas, secretárias, selecionadores, serventes, telefonistas, vigilantes desarmados, zeladores e todo o

tipo de mão-de-obra, serviços de organização de arquivo, documentação técnica e bibliotecas, montagem e

operação de subestações de redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8 KW, inclusive siste~as
de iluminação, -j
D) informática, consultoria especializada, serviços de bureau, digitação, operação de CP , Sistemas/de

informatização, fornecimento de analistas, programadores, operadores de computador engenheiros de

informática; /

E) Entrega de avisos e impostos, limpeza pública urbana, jardinagem, agronomia e pai agismo, e~enharia,

serviços de depósitos e guarda de materiais em armazéns, limpeza e coleta de lixo e mp sas nvadaSi, *
públicas e autarquias, armazéns gerais e demais órgãos de Administração púbr d ~Ião Estados ZVí16'tO
Municípios, manutenção predial industrial, pintura, elétrica, hidráulica,. ar , carpintaria, ~

serralharia e vidraçaria; ~
"-1'- T IEll,i; E NOTAS,.Of '

F) Serviços de conservação, higiene e asseio predial, móveis e utensílios; , 4C,5a.SA .&4
_.~ I,~.-',.__,.-- - -'f -••-.,.- _."-., " 1"0:10: ".4311-1"22

G) Montagem de máquinas, equipamentos, estruturas, etc; ;;3~.€?1l?g)~%,g _ _ ::-:A Df rottl I • 1.belltl
I.. "'.-,~ aÓ~.EJ a E O - cOpIo

H) Conservação de áreas gramadas, jardins e ruas; m~:~1!I .2'_, ~1 ,!,..~~:"t- <Mvlé •

. A CA •
[!). • .

•

•

http://www.startcont.com.br
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I) Ações de promoção e merchandisi~g: Demonstração, Degustação, Reposiç-

Compartilhamento de serviços de Promoção e Reposição em Supermercados e es Ata~ as e

Varejistas; /'
J) Terceirização de serviços administrativos em ~geral~de informática, serviços e a enção predial e

industrial, manutenção elétrica / eletrônica, limpeza, conservação, jardinagem, mon ~

prediais I industriais;

K) Terceirização de serviços de logística e administração de armazéns, expedição e movimentação de cargas

em geral, incluindo fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e veículos;

l) Gestão de serviços integrados de implantação, operação, manutenção e fornecimento de unidades fixas e

móveis de atendimento, incluindo mão de obra para recepção, informação, orientação e atendimento ao

publico, equipamentos de informática e de transmissão de dados via satélite, mobiliário e adaptação de

veículo.
M) Participar de outras sociedades como Sócia ou acionista .
N) Participar como membro de consórcios.
O) Gestão Inteçrada de Múltiplos Serviços - Facilities.
P) Prestação de serviços de comercialização de produtos e serviços e representação comercial no ramo de

telecomunicações.

•

•

\

Rua. PadreAJ:1efino, 2074 - f'J andar.. TafE!a,M- São Paulo - SP - CEP 03303-000 - Fone (11) 2090-4200
Sita: www.startcont.com.br-EmaiJ:start@startcont.com.bf

atIit~ Com sede á Rua Campos Sales No. 260 - Centro - Santo André - CEP: 09.210-500 -
SP, inscrita no CNPJsob No. 45.517.604/0006-52 e NIRE: 35.900.658.265; Objetivo Social:

A) Locação de bens nomeadamente de veículos automotores, máquinas de terraplanagem e equipamentos

diversos, exceto o arrendamento mercantil, não se enquadrando na Lei no 6.099, de 12/09/1974;

B) Locação de mão-de-obra temporária, para todo e qualquer tipo de atividades previstas nos termos da Lei

6.019/74, agência de empregos (recrutamento e seleção de pessoal).

C) Fornecimento e administração de mão-de-obra especializada a escritórios, oficinas, indústrias, bancos,

comércio, empresas públicas e privadas, autarquias.

advogados, ascensoristas, atendentes de telemarketing, auxiliares administrativos, auxiliares de limpeza,

bombeiros, contadores, copeiros, cozinheiros, datilógrafos, digitadores, eletricistas, enfermeiros, jardineiros,

mecânicos de manutenção, lubrificadores, motoristas, nutricionistas, pedreiros, pintores, porteiros, psicólogos,

recepcionistas, secretárias, selecionadores, serventes, telefonistas, vigilantes desarmados, zeladores e todo o

tipo de mão-de-obra, serviços de organização de arquivo, documentação técnica e bibliotecas, montagem e

operação de subestações de redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8 KW, inclusive sistemas

de iluminação,

D) informática, consultoria especializada, serviços de bureau, digitação, operação de CPD, sistemas

informatização, fornecimento de analistas, programadores, operadores de computador, engenheiros de

informática;

E) Entrega de avisos e impostos, limpeza pública urbana, jardinagem, agronomia e paisagismo, engenharia,

construção civil, projetos e reformas, isolamento térmico e impermeabilização, terraplanagem, arrumações e

serviços de depósitos e guarda de materiais em armazéns, limpeza e coleta de lixo em empresas privadas,

públicas e autarquias, armazéns gerais e demais órgãos de Administração Pública da União, Estados e

Municípios, manutenção predial industrial, pintura, elétrica, hidráulica,. mecânica, alvenaria, carpintaria,

serralharia e vidraçaria;

F) Serviços de conservação, higiene e asseio predial, móveis e utensílios;

G) Montagem de máquinas, equipamentos, estruturas, etc;

H) Conservação de áreas gramadas, jardins e ruas;

I) Ações de promoção e merchandisfng: Demonstração, Degustação, Reposição de

Compartilhamento de serviços de Promoção e Reposição em Supermercados e em redes

Varejistas;

•

•
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J)Terceirização de serviços administrativos em geral, de informática, serviços de manutenção predial e

industrial, manutenção elétrica / eletrônica, limpeza, conservação, jardinagem, montagens e instalações
prediais / industriais;

K) Terceirização de serviços de logística e admini5.traçãu de armazéns, expedição e movimentação de cargas
em geral, incluindo fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e veículos;

L)Gestão de serviços integrados de implantação, operação, manutenção e fornecimento de unidades fixas e

móveis de atendimento, incluindo mão de obra para recepção, informação, orientação e atendimento ao

publico, equipamentos de informática e de transmissão de dados via satélite, mobiliário e adaptação de
veículo.

M) Participar de outras sociedades como Sócia ou acionista.
N} Participar como membro de consórcios.

O) Gestão Integrada de Múltiplos Serviços - Facilities;

P} Comércio atacadista e varejista de alimentos e insumos para abastecimento em máquinas automáticas e
semi-automáticas, sendo: bebidas quentes, café expresso, capuccino, mocaccino, café com leite, chocolate
quente e chás; bebidas frias: sucos, refrigerantes, bebidas lácteas, isotônicos e energéticos; lanches e
refeições: sanduíches naturais, saladas, frutas, sopas e produtos lights; snacks: barras de cereais,
salgadinhos, doces diversos;

- Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;

- Comércio atacadista de açúcar;

- Comércio atacadista de água mineral;

- Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;

- Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;

- Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente;

- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional
e de segurança do trabalho;

- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente; descartáveis;

- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado
em produtos alimentícios não especificados anteriormente;

- Comércio varejista de bebidas;

- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

- Comércio varejista de artigos de papelaria;

Rua Padre Adefloo, 2074.70 andar. Tatuapé. São Paulo. SP. CEP03303-000. Fone (11) 2090--4200
Site: www.stertcont.cam.br - Email: start@startcont.com.br

http://www.stertcont.cam.br
mailto:start@startcont.com.br
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cLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade teve suas atividades iniciadas em 15 de -dezembro de 1980, data em que foi constituída, tendo
a sua duração por prazo indeterminado.

cLÁUSULA TERCEIRA: CAPITAL SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO

o Capital Social é no valor de R$ R$ 4.000,000.00 (Quatro Milhões de Reais) subdivididos em
4.000.000 (Quatro Milhões) de quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma; Distribuídos entre
os sócios conforme demonstrativo a seguir:

•
~Nar:t~~~,itt ~1::::5~'5.-~S~}~~'~/\~1~~~'.i:~~~:~5t~Q-UQi~~'~:~~'.'~~~r,.tL...c;..:~r~~;~. cR$: "F . ' .

%MÔNICAROSIEN. 2.000.000 R$ 2.000.000,00 50.JOSÉ ROBERTOBORTOU. 2.000.000 R$ 2.000.000,00 50.fo:r.~t~~l~'~~~~:~~~\(rii~:~g~~~'~;;::;:?:~~r;I~_ô~9~ôifet~t~::;(i:,.~-'>R$:1I~OOO'~QÔ~,OO
100.

Parágrafo Primeiro: O valor do Capital Social encontra-se totalmente integralizado sendo:

- R$ 2,050.000,00 (Dois milhões e cinqüenta MilReais) em moeda Corrente Nacional;

- R$ 1.950.000,00 (Hum Milhão, Novecentos e Cincoenta MilReais) existente na Conta de Reserva de Lucros
Acumulados, apurados em Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013.

cLÁUSULA QUARTA: DA ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS

Parágrafo Segundo: A responsabilidade dos sócios será, nos termos do artigo 1.052 da Lei no. 10.4

de janeiro de 2002. restrita ao valor das suas quotas, mas todos responderão, solidaria ente, pela
integralização do capital social.

A Assembléia dos sócios é o órgão supremo da sociedade, cabendo-lhe deliberar, além
indicadas em lei ou no contrato, sobre:

a) A aprovação das contas da administração;

b) A designação dos administradores, quando feita em ato separado;
c) A destituição dos administradores;

d) A fixação do valor e modo de remuneração dos SÓCiose administradores; ••B
e) A modificação do contrato social; ~:f,
f) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liqu. aç ;Test.° d&~.de

"1' ""~.o "_"""" """;~"'"".olo""m,""~"""' ~", " """.", \

:::::~:o 1:~~:u:::~ç: J;:i:~:~lidade dos sócios em Assembiéia Geral, torna dispen::~:~pU'bli:a:::r::ÇAORíl,38

edital de convocação, sendo válida todas as decisões aprovadas. 1
Parágrafo 2°. - Torna-se dispensável a Assembléia quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a .1d *
matéria que seria objeto dela. ~

v: \0Parágrafo 3°. - Podem convocar a Assembléia os Sócios e administradores da empresa. 1$

Parágrafo 4°, - Aplica-se subSidiariamente, no que couber, o disposto nos artigos 1.071 a 1.080 do
Civil.

•

•
Rue Pàdf&Adelino, 2074 - ]08OO8r. Tatuapé • São Pàulo - SP- CEP03303-(X)Q. Fone (11) 2090-4200

Site: www.staffCOntcom.br - Email: stert@stsrtcont.com.br

/

W

http://www.staffCOntcom.br
mailto:stert@stsrtcont.com.br


•

•

•

•

12

ASSESSORIA EMPRESARIAL

,
Parágrafo 5°' - Reunir-se-ãoJ ordinariamente, até o último dia útil do quarto mês seguinte ao encerramento

do exercício social, para deliberar sobre:

a} As contas dos administradores;

b) o balanço patrimonial e o de resultado econômico d,) ex€,"CÍcio social encerrado;

c) outro assunto constante da ordem do dia.

Parágrafo 6°' - Reunir~se-ão, extraordinariamente, sempre que necessário, para deliberar assuntos de

necessidade da sociedade.

CLAUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO.

A sociedade poderá designar administradores não sócios. A administração da Sociedade (Matriz e suas

Filiais) será exercida isoladamente e individualmente por tempo indeterminado POR AMBOS OS SÓCIOS,
sendo denominados administradores, aos quais fica autorizado o uso do nome empresarial e, isoladamente

serão responsáveis pela prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração, orientação e

direção dos negócios sociais, podendo os mesmos dentre outros poderes:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer

repartições públicas federais, estaduais ou municipais;

b) Representar a sociedade perante as instituições financeiras e praticar, em nome da sociedade, os

atos que forem necessários e do interesse social; e

c) Assinar quaisquer documentos, mesmo que importem em responsabilidade ou obrigação da

sociedade, inclusive títulOS, cheques, cambiais, ordens de pagamento e contrato.

Parágrafo Primeiro: As procurações outorgadas pela sociedade serão subscritas pelos administradores, e

além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins

judiciais, conter um período de validade limitado.

Parágrafo Segundo: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, o uso

do nome empresarial e os atos de quaisquer dos sócios, administradores, procuradores e funcionários, que a

envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos interesses e objetivos sociais, tais

como fianças, avais ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Parágrafo Terceiro: A operação que envolver a compra, venda, hipoteca ou por qualquer outro mo o..-...a

alienação ou gravame de bens imóveis da sociedade, ocorrerá mediante a deliberação dos 'CIOS qU~

representam a maioria do Capital Social. ";

Parágrafo Quarto: Em caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros do falecido o poderão fater

parte da Administração da sociedade, salvo se assim autorizados através de deliberação so lal, particiParia da

mesma, obrigatoriamente, o sócio remanescente, independente da quantidade de quota que este po~uir no

momento do falecimento.

cLÁUSULA SEXTA: REMUNERAÇÃO

Rua Padre Adefinc. 2074.7° andar- Tarúapé. Slio Paulo. SP - CEP03303-o00. Forre (11) 2
Site: www.startaont.com.br - E-mail: start@startcont.com.br

http://www.startaont.com.br
mailto:start@startcont.com.br
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cLÁUSULA SÉTIMA: DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Anualmente, ao término de cada exercício social, que se dará em 31 de dezembro, a sociedade prestará contas

justificadas de sua administração, procedendo à elabo-ação.do inventário, do balanço patrimonial e do balanço

de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, as perdas ou lucros porventura
apurados.

cLÁUSULA OITAVA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS

•
As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso

consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio
que queira adquiri-Ias, no caso de algum quotista pretender ceder ás que possuir.

PARÁGRAFO ÚNICO; O direito de preferência deverá ser exercido em até 60 (sessenta) dias contados a
partir do recebimento da notificação escrita.

cLÁUSULA NONA: RETIRADA, INTERDIÇÃO, EXTINÇÃO OU FALECIMENTO DE S6CIO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, levantar-se-á um Balanço Especial, dentro de no máximo 60

(sessenta) dias, a contar da data do falecimento ou interdição, sendo facultado aos herdeiros a continuidade na

participação da sociedade, na mesma proporção do "de cujusH
, exceto na Administração, a qual será exercida

apenas pelo sócio remanescente; No caso dos herdeiros resolverem não participar da sociedade, os haveres

ser-Ihe-ão pagos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias

após a abertura de inventário, sem Qualquer acréscimo de juros ou de correção monetária.

13,38/

PARÁGRAFO Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em Que a sociedade se resolva
em relação a um dos sócios.

PARAGRÁFO Segundo: Na eventualidade de um dos SÓCiosquerer vender, ceder ou transferir suas quotas de

participação no capital social, deverá antes oferecer proporcionalmente à outra sócia ou a quem esta indicar, a

fim de que seja mantido o equilíbrio. Tal oferecimento dar-se-á por escrito, devidamente protocolado, tendo

cada sócio o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a resposta. No caso dos SÓCiosnão se interessar: p [a

parte oferecida, novo oferecimento deverá ser feito aos sócios remanescentes, que terão mais 30 rinta) diJs

corridos para a resposta. Vencidos os prazos de preferência, e não havendo interesse, poder' então os'
retirante negociar suas quotas livremente com terceiros.

PARAGRÁFO Terceiro: Pedida a dissolução da sociedade por quaisquer dos sócios,

pela continuidade, pagando ao dissidente, os haveres que lhe couber, de acordo com

apurado, pagando esse em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a prime

dias após a saída do sócio, sem qualquer acréscimo de juros ou de correção monetária.

PARAGRÁFO Quarto: A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, cabend aos q
o modo de liquidação e eleger o liquidante.

cLÁUSULA DÉCIMA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Dissolve-se a sociedade:

a) por consenso dos sócios;

b) na falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dia
c) a extinção, na forma da lei, de autorização de funcionar;

d) Por declaração judicial de faiência. e'

Rua Padre Adeff.'1O.2074 - r> e~daT. Tatt.•.apê - Sã!> Paulo - SP _ CEP 03303-00(} _Fc.oo (11) 209fJ1M/?flREeEB!OO"
Site: Y'I'WW.startccm.oom.br - Eme": st8tf@sfartconl.oom.br
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I cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO JURÍDICO

As partes elegem o foro da Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente contrato social, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO.

JOSÉ ROBERTO BORTOLI.

RG: 4.575.609-0 SSPjSP.

ONlCA ROSIEN .

RG: 13.793.494-SSPjSP.

São Paulo, 29 de Ju

E por assim estarem, de comum acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias
na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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 nsumôi fé
• pública, ou propriedade.

•

•

ôd~.
Merli Fátima ~Silva.

RG. NO.18.254.935-SSPjSP.

--
111111111111 "'" I1III "111 1111111111""111111 11111 1111li"

Testemunhas:

pé - São Paulo. sp. CéP 03..103"'()OO- Fone (11) 2099-4200
lm.br - Emaf/: starl@startcont.cc!TI ..?!'
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• GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO~
SECRETARIA DE DESENV0'_V1;4ENTO ECONOMICO, CltoNCIA, TECNOLOGIA E

- INO\!i_~çÃ?' JIJCESP
JUNTA COMERCIAL 'lo:' ESTADO:JE SÃO ,AULO _JUCESP

;""""\""",;,-. ,
1.';!,i<~"I,.(ü" ~.:;•.

DECLARAÇÃO

•
Eu, JOSÉ ROBERTO BORTOLl, portador da Cédula de Identidade n° 4.575.609-0 SSPISP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nO579.280.458-34, na qualidade de titular,
sócio ou responsável legal da empresa MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTOA,
DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Rua Fiação da Saúde, 40 ,
CJ121 Andares, Vila da Saúde, São Paulo, São Paulo, CEP 04144-020, NÃO PODERÁ
EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua
instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação
de uso e ocupação do solo, posturas munícipais e restrições das áreas de proteção ambiental,
nos termos do art. 24, S2 do Decreto Estadual nO 55.660/2010 e sem que tenha um
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida
Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua
atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes á
expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade,
assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

,

JOSÉ ROBERTO BORTOLl

RG: 4.575.609-0 SSPISP

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTOA

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá
• ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencia/mente e no ato da

retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio ou
contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) diretamente site d'k
Jucesp, através do mÓdulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificaç- digital.

•



• GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESEN\lG;.VlMENTO Ec611i0MICO, ClliNêlA, TECNOLOGIA E

: INOVÁ';ÃO '
JUNTA COMER'GviL 90 ESTADO ::'E SÃOrAULO. JUCESP

DECLARAÇÃO

JUCESP
J:"":,('('<,,:'rt',,,!.;
[-.';,;I.-"!",',,,,,:,_',"

•

•

•

Eu, JOSÉ ROBERTO BORTOLl, portador da Cédula de Identidade n° 4,575.609-0 SSPISP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF sob nO579.280.458-34, na qualidade de titular,
sócio ou responsável legal da empresa MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTOA,
DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Rua Fiação da Saúde, 40 ,
Cj121 121314 , Vila da Saúde, São Paulo, São Paulo, CEP 04144-020, NÃO PODERÁ
EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua
instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação
de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental,
nos termos do art, 24, S2 do Decreto Estadual n° 55,660/2010 e sem que tenha um
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida
Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua
atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes á
expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade,
assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo,

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá
ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e a o)da
retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titul ,sócio! ou
contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretam nte no sile da
Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certifi ação di9iful.~~

1/;"'0,~,

JOSÉ ROBERTO BORTOLl

RG: 4,575,609-0 SSP/SP

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTO
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16' (DÉCIMA SEXTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL DA

3P BRASIL - CONSYLTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES Ltda.

CNPJ /MF: 01.259.348/0001-60
NIRE: 35.217.93289-3

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nomeadas e qualificadas:

•
Bruna Boner Léo Silva brasileira, -solteira, estudante, natural de Brasília _ DF) nascida em 11 de
setembl:O de 1989, fIlha de Rubens Carlos da Silva Sobrinho e de Maria Cristina Boner Léo Silva,
portadora da Carteira de Identidade n°. 54.732.021-8 SSP/SP e dó CPF /MF nO. 003.064.121-79,
residente e domiciliada na Rua 1\1inistro Rocha Azevedo, nO. 38, Apartamento 3305, Cerqueira César,
CEp 01410-001, São Paulo - SI';

FR Empteendimentos e Patticipações EIRELI, com sede na Avenida Copacabana, nO. 71,
Unidade 07, Jardím Professor Benoá, CEP 06502-001, San:ana de Parn:uba _ SP, devidamente
registrada no C,,'PJ /1"lF sob o nO.21.588.172/0001-06 e na JU:lta Comercial do Estado de São Paulo
sob o nO.35.600.84251-6, por despacho de 18 de dezembro de 2014, neste ato, representada por scu
administrador, Fernando Antônio Fontes Rodrigues, brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens, analista de sistemas, natural dc Brasília - DF, nascido em 19 de serembro de 1964,
filho de Fcrnand" Rodrigues e de Martha Fontes Rodrigues, ponador da carteira de identidade nO.
690.881, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF /l\1F sob O n°. 305.306.521.53, residente e
domiciliado em SHIN QL 07 Conjunto 02 Casa 17, Lago Norte, CEP 71515-020 Brasilia __DF;

•

José Ifõmão, brEsileiro, divorciado, administrador de empresa>, natural de Pindorama _ SP, nascido
em 16 de nover.::tbro de 1957, filho de Luiz Romão e Iolanda Belga Romão, portador da Carteira de
Idcntidade nO6.485.514 SSP/Sp e do CPF/MF nO904.310.818-)1, residente e domiciliado na Avenida
Parkinson, nO.35, Apartamento 1003, Cond. Gramery Park, Alphaville Empresarial, CEp 06465-136,
Barueri - SI', portador da Carteira de Identidade nO. 6.485.514-4 SSP/SP e do CP]o/MF nO.
904310.818-91;

Karina Boner Léo Silva, brasileira, solteira, nutricionisra, natural de Brasília - DF, nascida em 17 de
março de 1984, fIlha de Rubens Carlos da Silva Sobrinho e de Maria Cristina Boner Léo Silva,
portadora da Carteira de Identidade nO.2.330.861 SSP/DF e do CPF /~.lF nO.003.064.231-03, residente
e domiciliada na SQS 305, Bloco F, Apartamento 403, Asa Sul, CEP ?0352-060, Brasília _ DF;

•••• ,.-- ~'- j ,

Matiana Boner Léo Lacombe, brasileira,casada sob o regime de separação de bens, psicóloga,
natural de Brasília - DF, nascida em 10 de fevereiro de 1983i fJlb de Rubens Carlos da Silva Sobrinho
e de lI-JariaCristina Boner Léo Silva, portadora da Carteira ,de Identidade nO.1.960.686 SSP/DF e do
CPF/MF nO.720.502.171-53, residente e domiciliada na SQN 109, Bloco G, l\partamento 401, Asa
Norte, CEP 70.752-070, Brasília - DF, neste ato, representada por sua procuradora Bruna Boner Léo
Silva, acima quali:icada; e

Paulo César Lopes Zeredo) brasileiro, divorciado, analista de s.i."itema's, natural de Lajes _ se, nascido
em 27 de janeiro de 1964, filho de Walmor Zeredo e de Roberb Lopes Zeredo, portador da Carteira
de Identidade n°. 619.657 SSP/DF e do CPF/MF n°. 040.971.838-69, residente e dorniciliado na
Quadra 104, Lotes 8/10, Aparramento nO. 1101, Bloco A, ÁgWlS Cla.r.as,CEl~'. 71909-18.0, BIaríb•. lI.-
DF. '" L.:Y-
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Únicos SÓCIOS da Sociedade Empresária Limitada "3P Brasil - Consultoria e Projetos de
Estruturação de Parcerias Público-Privadas e Participações Ltda.", com sede na Avenida
Doutor Yojiro Takaoká, nO,4384, Sala 701, Conjunto 5461, AlphaVille, CEP 06541-038, Santana
de Parnalha - SP, devidamente registrada na Junta Comerei).l do Estado de São Paulo sob o nO,
35.217.93289-3, por despacho de 25 de novembro de 2002, resolvem alterar o seu contrato social,
sob as formas e condições seguintes e de acordo com o estabelecido em seu parágrafo terceiro,
cláusula nona, onde, as assinaturas dos quotistas que representem a maioria do capital social
ou um minimo de 70% (setenta por cento) do capital social, sejam bastantes, dispensando-se
assim as demais:

cLÁUSULA PRIMEIRA - Da Administração da Sociedade:
A admini~tração dll sociedade passa a ser exercida pelo Sr. Paulo César Lopes Zeredo, acima

qualificado.

Parágrafo Primeiro:
Neste a:c., são destituídos das funçõcs de i\dministradores da Sociedade os Sres. Alexandre

Gomes da Silv~Alves, brasileiro, casado sob o regünc de comunhão parcial de bens, advogado,
portador da Carteira de Identidade nO,M-6.948.564 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n°.
967.715.506-72, :esidente e domiciliado na Rua Assungui, nO. 50, Bloco 02, Apartamento 63, Vila
Gumercindo, CEP 04131-000, São Paulo - SP e Carlos Henrique Cabral Vilbena, brasileiro, casado
sob o regime de ,:omunhão universal de bens, economista, ponador da Carteira de Identidade n°. :tvl-
5.701.379 SSPiMG, inscrito no CPF /l\fF sob o na. 800.272.026-15, residente e domiciliado na
Alameda Jaú, nO.1.477, ""partamento 92C,Jardim Paulista, CE? 01420-005, São Paulo _ SP,

Parágrafo Segundo:
O administrador tem poderes e atribuições para gerir e adminisu'ar a sociedade, podendo

assinar por ela e representá-la, em j1;Úzo ou fora dele, ativa e ?assivamente, bem como praticar, em
estrita observância ao disposro nesse Contrato Social, todos e quaisquer atos, não podendo fazê-lo em
negócios est1:annos tais como: abonos, avais, fianças e títulos de favores em proveito de terceiros.

Parágrafo Terceito:
Os seguintes atos dos administradores, nomeados diretores, somente poderão ser praticados

mediante prévia aprovação dos sócios detentores de no mínimo 70% (setenta por cento) do capiral
social:

a) A concessão de emprésun10s a terceiros,. a sócios e empregados;
b) O preparo ou proposituIa de qualquer ação judicial em nome da sociedade; e
c) A abe:tura e a encerramento de can'tas bancárias, bem como a mudança de assinaturas

autorizadas a movimentá-las.

iParágrafo Quano: , ,
Os seguintes atos são privativos dos sócios, e somente .'poderão ser praticados por SÓCIOS

detentores de no mínimo 90% (noventa por cento) do capital soóal:

a) A celebração de qualquer acordo que envolva a venda, cessão ou oneração da totalidade ou
parte relevante dos negócios da sociedade;

b) A outorga a quaisquer terceiros de direitos
quotas do eapital social;

c) O aurunto de capital social;



• d) A liberação sobre falência ou concordata da sociedade;
e) A hiporeca, alienação e criação de quaisquer ônus nos ativos da sociedade; e
1) A assunção pela sociedade de empréstimos bancários e obrigações de longo prazo, assim

consideradas aquelas que excedam 12 (doze) meses.

Parágrafo Quinto:
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, O acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra I) sistema financeiro nacional, contra as nonr..as e defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

•
CLI\.USULA SEGUNDA - Da Manutenção das Demais Cláusulas:

Pennane.:em inalteradas as demais cláusulas do contrato social primitivo, que "não foram
atingidas no todo ou em partes, pelo'presente instrumento particular de alteração .

cLÁUSULA TERCEIRA - Da Consolidação do Contrato Social:
Assin1 tendo em ,rista as alterações supra, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social, que

passará a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS

PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES Ltda.
CNP] IMF: 01.259.348/0001-60

NlRE: 35.217.93289-3

•
cLÁUSULA PRIMEIRA - Da Denominação Social:

A sociedade tem a denominação social de "3P Brasil - Consultoria e Projetos de
Estruturação de Parcerias Público-Privadas e Participações Ltda.".

cLÁUSULA SEGUNDA - Do Título do Estabelecimento:
O titule do estabelecimento passa a ser "31' Brasil- Con~l1ltoria e Projetos de Estruturação

de Parcerias Público-Privadas e Participações". .

cLÁUSULA TERCEIRA - Do Endereço da Sociedade:
A sociedade tem sua sede na "Avenida Doutor Yojiro Takaoká, na. 4384, Sala 701,

Conjunto 5461, Alphaville, CEP 06541-038, Santana de Parnaíba - SP". \

Parágrafo Primeiro: ,'.
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir, manter e extinguir filiais, escritórios e outros

estabelecimento" no país ou fora dele, por aro de sua adtnirustração ou por deliberação dos sócios. W
cLÁUSULA QUARTA - Da Duração da Sociedade: ~
indete~n:~~~c;ade iniciou suas atividades em 19 de J~.unl:O de 19

8
96e tem prazo de ~ação ! ViS\O
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cLÁUSULA QUINTA - Do Objetivo Social:
A sociedade tem por objetivo social a ''prestação de serviços de consultoria em supervisão,

orientação e gestão de atendimento ao público em geral; prestação de serviços de informática
e tecnologia da informação; participação no capital social de outras empresas nacionais e
estrangeiras, na condição de acionista, sócia ou quotista, como controladora ou minoritária;
aquisição, transferência e administração de bens móveis, bens imóveis e direitos que integram
ou passem a integrar o patrimônio da sociedade; licenciamento de programas licenças de
computador (software); a participação em consórcios ou outras sociedades, simples ou
empresárias, como sócia, acionista ou quotista, ainda, representar sociedades nacionais ou
estrangeiras; a locação de serviços de mão-de-obra temporária; e o desempenho de quaisquer
outras atividades, direta ou indiretamente, relacionadas ou complementares às acima
descritas",

cLÁUSULA SEXTA - Do Capital Social:
O Capi:al Social é de R$ 21.280,155,00 (vinte e um milhões, duzentos e oitenta mil, cento de

cinquenta e cinco reais), divididos em 21.280.155 (vinte e tun milhões, duzentas e oitenta mil, cento e
cinquenta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, e totalmente
integralizadas em moeda corrente do país, e distribuídas conforme abaixo:

Sócios Quantidade de Valor R$
Quotas

Bruna Boner Lé6 Silva 5,791.406 5,791.406,00
FR Empreendimentos e Parr. EIRELI 365.827 365.827,00
José Romão 2.553.619 2.553.619,00
Karina Boner Léo Silva 5,791.406 5,791.406,00
Mariana Bane: Léó Silva 5.791.406 5.791.406,00
Paulo César Lopes Zeredo 986.491 986.491,00
Total 21.280,155 21.280,155,00

cLÁUSULA SÉTIMA - Da Responsabilidade dos sócios:
A responsabilidade dos sócios é, aos teimas do artigo 1.052 da Lei nO.10.406, de 10 de janeiro

de 2002, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, s0lidariamente, pela integralização do
capital social. . '

/ .,,~

Parágrafo Único:
As quotas são indivisíveis em relação à sociedade} a qual não,reconhecerá mais que um titular

para cada quota ê cada quota dará o cfueito a um voto nas deliberações sociais. ~

cLÁUSULA OITAVA - Da Administração da Sociedade: ~'\
qualific~~dministração da sociedade passa a ser exercida pelo Sr. Paulo César Lopes Zeredo, acima a:\
Parágrafo Primeiro: \};;!o)

O adrrúistrador tem poderes e atribuições para gerir e administrar a sociedade, podendo ~
assinar por ela e representá-la) em juízo ou fora dele, ativa e passivamente) bem como praticar) etn() O4 6
estrita observância ao disposto nesse Contrato Social, todos e quaisquer atos

l
não podendo fazê-lo em

""'"" ,,~",,", oi, ,orno,"'00' ".', fi.o;" , '''''Cifrnrn ~r"'1)-;';i' ~
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Parágrafo Segundo:
Os seguintes atos dos administradores, nOlneados diretores, somente poderão ser praticados

mediante prévia aprovação dos sócios detentores de no mínimo 70% (setenta por cento) do capital
social:

a) A concessão de cmprésmnos a terceiros, a sócios e empregados;
b) O pre?aro ou propositura de qualquer ação judicial em nome da sociedade; e
c) 1\ abertura e o encerramento de contas bancárias, bem como a mudança de assinaturas

autorizadas a rnovimentá~las.

Parágrafo Terceiro:
Os segu.ir~tesaros são privativos dos SÓClOS, e somente poderão ser praticados por SÓCIOS

detentores de no minimo 90% (noventa por cento) do capital ODcial:

a) A celebração de qualquer acordo que envolva a venda, cessão ou oneração da totalidade ou
parte relevante dos negócios da sociedade;

b) A outorga a quaisquer terceiros dc direitos ou op;ões para adquirir ou deter quaisquer
quotas do capital social;

c) O aumento de capital social;
d) A liberação sobre falência ou concordata da sociedade;
e) A hipoteca, alienação e criação de quaisquer ônus nCoS ativos da sociedade; c
f) A assunção pela sociedade de emptéstimos bancários e obrigações de longo prazo) assim.

consideradas aquelas que excedam 12 (doze) meses.

Parágrafo Quarto:
O admidstrador declara, sob as penas da lei, de c_ue não está impedido de exercer a

aruninist.ração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar:, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato) ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas e defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - Do Balanço Geral da Sociedade:
O exercício social poderá ter duração inferior a 01 (um) ano e deverá se iniciar no primeiro dia

de cada período, encerrando-se no último, -- "

'.Parágrafo Primeiro: '.:
A sociedade, além da elaboração do balanço palcimonial anual, levantará as demais

demonstrações contábeis intermediárias e poderá distribuir .OS lticros apurados mensalmente,
assim como os acu111ulados, apurad.os em balanço patrimo~l, a 'qualguer tempo, de acordo com
a proporcionalidade das quotas de cada um no capital social ou a critério dos sócios,

Parágrafo Segundo: ~
Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social, a reunião de sócios deliberará I

sobre as comas tomadas dos administradores, o balanço paui-n01ual e o de resultado econômico, e .:1:1- *
a~nda, se for o ~_aso,desif:,lTlarãoadministradores e tratarão de mItras assuntos constantes da ordem Ôp "~~r.;
dmP" "_'0 . Q " (:?4?
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• CLÁUSULA DÉCIMA - Das Deliberações:
,\5 deliberações dos sócios serão tomadas em reUl:Jao ou em aS5embleia, devendo ser

convocadas peJos aruninistradores nos casos previstos em lei cu no presente contrato, respeitando-se
o quórum mínirr:o, conforme art. 1.076 da Lei 10.406/02.

Parágrafo primeiro:
Em conformidade com o parágrafo 2° do art. 1.072 da Lei 10.406/02, as convocações dos

sócios se damo apenas por comunicação escrita, obtendo-se a ciência individual dos mesmos 1 ficando
a sociedade dispensada das formalidades previstas no parágrafc. 3° do art. 1.152 da referida lei.

Parágrafo segundo:
A reunião ou a assembleia torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escti.to,

sobre a matéria que seria objeto dela.

•
Parágrafo terceiro:

Para a tomada de qualquer deliberação que venha a alterar as disposições do presente contrato
social, exceto aquelas normatizadas pelo art. 1.076 da Lei 10.406/02, setá necessária a aprovação dos
sócios detentores de no rrúnimo 70% (setenta por cento) do capital social, bastando para a validade da
decisão as assina:uras dos quotistas que representem a maioria, dispensadas as demais.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Retiradas Mensais:
Os sócios-administradores e eventuais administradores ::lào sócios farão jus a uma remuneração

mensal, cujos valores serão posteriorn1cnte estabelecidos em reunião ou asscn1bleia de sócios.

•

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Cessão e/ ou Transferência de Quotas:
O sócic que pretender transferir ou alienar suas qLlota~ de capital. ou parte delas. comunicará

sua intenção por escrito à sociedade e aos demais sócios) individualn1entcj indicando nome do
pretendente, as condições e o preço pretendido. Se, ao término de 30 (uinta) dias, contados da data do
recebimento do aviso, a sociedade e, sucessivamente, os demais sócios não tiverem exercido o direito
de preferência que lhes assegurado, e ainda) se aos demais sócios não interessar a aquisição das quotas
oferecidas) o sócio poderá transferi-las ao pretendente indica:lo) pelo mesmo preç.o e t1;asmesmas
condições.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Balanço Geral da Sociedade:
Ao térmíno de cada exercício social) em 31 de dezembro, o administrador prestará contas

justificadas de ma administração, procedendo à ,çlaboraç.~o elo inv~ntàrio, do balanço de resultado
econômico) cabendo aos sócios) na proporção de suas quotits),€os)uÇros"ou perdas apuradas .

. . ,
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Do Ql1adrimestre: I ',.,

No primeiro quadrímestre seguinte ao término do ex~dsi'à'~ocial,os sócios deliberarão sobrc
as contas e desig::tarão administrador(es) quando for o caso.

Ocorrendo o falecimento, interdição ou incapacitação de um dos sócios, a :>oeiedade poderá,
ou não. continuar suas atividades com o sucessor ou sucessores do sócio falecido, interdito ou incapaz. i~* ' '*
Se o sucessor ou sucessores não quiserem ou não puderem pennanecer na sociedade, os haveres deste Vjc,\O
serão apurados em balanço patrimonial, que se dará ID1crnatamcnte) e serão pagos em proporção à '"

participação do capital social, mediante acordo e POSSibilida~de.,~'od~'" 4) &-0048
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•
cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das Disposições Gerais:

Os casos omissos neste contrato e não previstos nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei n° 10.406, de
10 de janeiro de 2002, serão regulados, subsidiariamente, pek Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA ~ Do Foro:
Fica eleit,oo foro central do Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos

e obrigações resultantes deste contrato. .

éoSilva. YJ~jl_,G ~
Pilu10 César Lopes ZeredoM(/, B~"u.c.'.mb<

BtuiraBonel' Léo Silva p/p

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente docwnento particular de
Alteração e Consolidação do Contrato social, em 03 (três) \~as, de igual teor e forma, juntamente com
(02) duas testemJnhas abaixo nom.eadas, p' ~e prod~za os devidos e legais efeitos, , ,

(JI." Sao Paulo ,sl~;b4.odeJulhO de 201;'1' ,, . "f':l
o :/ •

, ',' ," O" "00 J.
13. " oneíLéo Silva I FRB'llf ree,ndimell+-, s, e Participações EIRELI

\ .., .rnandq ~Ant0nl0 Fontes Rodrigues

~Ie

•

Admimstrador nomeado:

•

•

f(~Jl.0' 1

"César Lopes Zeredo

Admirustradoret4dOS: / // n I i ?'

~A '~ riU .-L-MJlLJ /\
.Me~'fo/ G~"és ~,Silva Alves ~7s tfPnriqU£bral Vdhella

TestJn(.,,{.;; :. I

, .....( i'

:~r-%

Hildson Ribeiro de Souza
CRÁ/DF rio 026:227
CPF/MF 888.573.441-34'
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• INSTRUMENTO PARTICUL:AR DI; 'OÉ.O\JVIAE'~IMEJRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

DO CONTRA~ê ãijCIAi...~,:!:~OCt~PAÇí: EMPRESARIAL LIMITADA

SOFTP.AR"J'INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/MF 00.752.995/0001-47

NIRE 35213244691

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da

Cédula de Identidade R.G. nO.253.311 do Ministério da Aeronáutica, e inscrito no C.P.F/MF sob

o nO.358.379.937-20, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaiba, Estado de

• São Paulo, na Alameda dos Ciclames, 289 - Alphaville 6 - CEP 06539-135; e;

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA, com sede na Alameda Itapecuru, 645 - sala 1225 - Bairro

Alphaville - Barueri - SP - CEP 06454-080, com seu Contrato Social devidamente registrado

no 1°. Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Barueri - SP sob nO. 053957 em

29/09/1994 e inscrita no CNPJ/MF sob o nO.96.496.989/0001-45, neste ato representada pelo

seu sócio administrador Sr. ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, brasileiro, casado,

engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nO.253.311 do Ministério da Aeronáutica, e

inscrito no C.P.F/MF sob o nO.358.379.937-20, residente e domiciliado na Cidade de Santana

de Parnaiba, Estado de São Paulo, na Alameda dos Ciclames, 289 - Alphaville6 - CEP

06539-135, .I

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada SOFTPARK

• INFORMÁTICA LTDA, estabelecida na Cidade de Boituva, Estado de São Paulo, na Rua

Acácia Amadei, nO 115, sala B, Centro - CEP 18.550-000, com seu Contrato Social

devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP)

sob o NIRE 35213244691, em sessão de 07.08.1995, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica dO~ério l~da (CNPJ/MF) sob o n° 00.752.995/0001-47;/1\ 'AJ--.-

e,~. ~ ()~

•
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• RODRIGO FLORES CANi!:'GLlNA,. 'Qr~~iro,.lSolt6i~o, empresano, portador da Cédula de

Identidade R.G. nO.44.26~. ~71:ê da:S~P.tSP, e ihsG(ltlJ no C.P.F/MF sob o nO.336.721.388-86,
•• '" o ••••o o... ..

residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaiba, Estado de São Paulo, na Alameda

dos Ciclames, 289 .. Alphaville 6 - EJ;SP.Q6539-135, sócio recém admitido na Sociedade neste

ato,

resolvem de comum acordo por este ato, e na melhor forma de direito, alterar o contrato social

da sociedade, mediante cláusulas e condições seguintes:

I ..AUMENTO, DO CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

•

•

1.1) Considerando que o Capital Social inicial de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi

totalmente integralizado em moeda corrente do País, dentro do prazo originalmente previsto, os

sócios deliberam alterar, o Capital Social para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante

aumento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), neste ato, divididos em 30.000 (trinta mil)

quotas no valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, provenientes de integralização de

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) previamente apartados na sociedade pela sócia MOMENTUM

SISTEMAS S/C LTDA e de R$ 70.000,00 ( setenta mil reais ) previamente apartados na

sociedade pelo sócio ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, ambos à titulo de

adiantamento para futuro aumento de capital, e de outros R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil

reais) neste ato apartados na sociedade, sendo R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) pelo

sócio ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo novo

sócio RODRIGO FLORES CAMPOLlNA. .

o aumento do capital social está totalmente subscrito e integralizado, conforme demonstração

abaixo:

•

SÓCIO

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA
SOFTPARK-11a A1t CS.doc.doc

QUOTAS TOTAL

INTEGRALIZADAS EM R$

20.000 R$ 200.000,00 \8.000 R$ 80.000,00 Jr
0051
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R$ 300,000,00

Os sócios ULYSSES ALBERTO FLORES' CAMPOLlNA e MOMENTUM SISTEMAS S/C LTOA,

declaram, expressamente, que renunciam a qualquer direito de preferência de subscrição de

quotas previsto no contrato social da empresa ou na iegislação vigente.

1.2) O novo sócio ora admitido, RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, acima qualificado, declara

sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em ,lei, que o

impeça de exercer atividades mercantis.

1.3) Em conseqüência das alterações acima, a Cláusula Quinta do Contrato Social passa a ter a

• seguinte redação:

"CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em

50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente

integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuidas entre os sócios:

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, possui 35.000 (trinta e cinco mil) quotas, no

valor nominal total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta cinco mil reais);

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTOA, possui 13.000 (treze mil) quotas, no valor nominal total

de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); e,

SOFTPARK-11a Att CS.doc.doc

•

•

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, possui 2.000 (duas mil) quotas, no valor nominal total de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) .

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cada quota dá direito a 1 (um) voto nas deliberações societárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As quotas representativas do capital social não poderão, em

hipótese alguma, ser objeto de condominio, ser nomeadas a penhora e nem gravadas com

ônus de qualquer natureza. t.{', ~

*
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• PARÁGRAFO QUARTO .;'S<\1vo nOll°[:allo,;; prtlyisto3: no parágrafo primeiro supra, os sócios

não respondem sOlidaria~~;lt~~~em~~b~r~iaria.~!3n-t;~pelas dívidas da socíedade. "

iI • MUDANCA DE ENDERECO
o... o

o"
o

Os sócios deliberam por mudar o endereço da sede da Sociedade para a Rua Joaquim
Floriano, 397 - 30. Andar, sala 302, Ilaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04.534.001.

Em decorrência desta deliberação a cláusula se9unda do contrato social passa a ter a se9uinle
redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 397 - 30. Andar, sala 302, Itaim Bibi, CEP 04.534-001,

podendo abrir, transferir e encerrar filiais, agências, armazéns, depósilos, escritórios ou

representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior."

• 111- Permanecem inalleradas as demais cláusulas do Contrato Social que não foram

modificadas pelo presente Instrumento Particular.

IV - Em decorrência das deliberações acima, os sócios resolvem consolidar o onlrato Social,

o qual passa a vigorar com a seguinte redação: ~/ ~

6!k
•

•
SOFTPARK.11a Alt CS.doc,doc 4/12
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CNPJIMF 00.752.995/0001-47

NIRE 35213244691

CAPiTULO I - DENOMINACÃO. SEDE, OBJETO E DURACÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA" A Sociedade que tem por denominação SOFTPARK

INFORMÁTICA LTDA é uma sociedade empresarial limitada, regida por este contrato social.

CLÁUSULA SEGUNDA" A sociedade tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

• Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 397 - 30. Andar, sala 302, Itaim Bibí, CEP 04.534-001,

podendo abrir, transferir e encerrar filiais, agências, armazéns, depósitos, escritórios ou

representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

cLÁUSULA TERCEIRA" A Sociedade tem como objeto social:

(a) prestação de serviços técnicos, assessoria, consultoria, desenvolvimento, treinamento,

organização e promoção de eventos, na área de informática; e,

(b) importação, produção, exportação e venda de produtos e serviços da área de

informática; e,

p
(c) comercialização e representação de equipamentos e programas de informática,

nacionais e importados; e,

• (d) participação no capital de outras empresas.

CAPíTULO 11 " CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$.500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em

•

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.
l;1 O

\
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ULYSSES ALBERTO FJo~ãs~ CA?n~QtiNA, ~oss"lli 35.000 (trinta e cinco mil) quotas, no.. " ..
valor nominal total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta cinco mil reais);

• •
".... ti ••••. .

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTOA, possui 13.000 (treze mil) quotas, no valor nominal total

de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); e,

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, possui 2.000 (duas mil e quinhentas) quotas, no valor

nominal total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cada quota dá direito a 1 (um) voto nas deliberações societárias .

PARÁGRAFO TERCEIRO - As quotas representativas do capital social não poderão, em

hipótese alguma, ser objeto de condomínio, ser nomeadas a penhora e nem gravadas com

ônus de qualquer natureza.

PARÁGRAFO QUARTO - Salvo nos casos previstos no parágrafo primeiro supra, os sócios

não respondem solidariamente, nem subsidiariamente, pelas dividas da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA - O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, em dinheiro

ou em bens.

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade não podem ser transferidas ou cedidas a

terceiros, sem prévio consentimento dos sócios que representarem ao menos 2/3 (dois terços)

da totalidade das quotas da sociedade. A concordãncia destes será dada no próprio

instrumento de alteração contratual. A não aprovação pelos sócios quotistas que representem

ao menos 2/3 (dois terços) das quotas da sociedade, impedirá a realização do negócio que, se

realizado em desacordo com o disposto nesta Cláusula, não produzirá quaisquer efeitos

perante esta sociedade.

•

CAPíTULO 111- DA ADMINISTRAÇÃO

SOFTPARK-11a Alt CS.doc.doc
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CLÁUSULA OITAVA - A.adrTlinistra(;!i,p j;l"@ geri:ncra-pa sociedade serão exercidas pelo sócio

gerente ULYSSES AlB~~iôl Flb"~E~: CA~~O~fNA, acima qualificado, com amplos e

completos poderes para, INDIVIDUALMENTE, dirigir e administrar os assuntos SOCiaiS;

representar a sociedade em qual~E!r."assunto; movimentar contas bancárias; contrair

empréstimos; assumir obrigações; assinar contratos de prestação de serviços; representar a

sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior, assim como junto às repartições públicas

federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; representar a

sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo para tanto, constituir

mandatários e outorgar procurações, inclusive "ad judicia", com poderes especificos. com

prazo nunca superior a 1 (um) ano, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,

em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer

dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem

autorização dos sócios que representem no minimo 2/3 (dois terços) da totalidade das quotas

da sociedade.

•

•
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•

CLÁUSULA NONA - Sem o consentimento, por escrito, dos sócios que representem ao menos

2/3 (dois terços) da totalidade das quotas da sociedade, salvo no curso normal, ordinários e

regular das atividades e das operações sociais, por conta e em beneficio da sociedade, e

limitado a US$ 50.000,00 (cinqüenta mií dólares norte americanos), quotação de venda no

mercado de cãmbio de taxas livres. nenhum dos sócios, diretores ou procuradores, poderá: a)

empregar os fundos, dispor e dar destino aos bens sociais ou efeitos da sociedade; b)

contratar ou contrair quaisquer obrigações ou emitir letras, obrigações, ordens de pagamentos

ou quaisquer outros documentos por conta ou em nome da sociedade; c) conceder

empréstimo ou conceder créditos por conta e em nome da sociedade; d) dar fiança, aval ou

garantia qualquer em nome da sociedade; e) fazer, mandar fazer ou permitir algum ato, em

virtude do qual os bens da sociedade possam ser embargados ou seqüestrados; e; f) assumir

compromissos profissionais de natureza técnico-cientifica e comercial de âmbito nacional ou
internacional.

PARÁGRAFO ÚNICO - Todas as perdas provenientes da inobservância da disposições destas

cláusula serão ressarcidas à sociedade pelo sócio, diretor ou procurador que as tenha
causado.

CLÁUSULA DÉCIMA - Além dos deveres e responsabilidades previstos na legislação, os

sócios e diretores deverão servir com lealdade à sociedade e manter reserva sobre seus

negócios, sendo-lhes vedado: a) usar, em beneficio próprio ou de outrem, com ou se
SOFTPARK-11aAIICs.doc.dOC'/!2/.'I ,k' ~'.
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• para a sociedade, as opp;tulJidade~'ç0!:ll'ircia!~ deo')ue tenham conhecimento em razão do

exercicio de seu cargo; 1b):oW,ltir-sS,~Q,o';xerciGio';~ proteção de direitos da sociedade ou
•• o ••••••• ••••• co

visando a obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar as

oportunidades de negócio de inter~e.~a sociedade; c) adquirir, para revender com lucro,

bem ou direito que saibam necessário á sociedade, ou que esta tencione adquirir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cumpre, ademais, ao administrador, sócios e diretores guardar

sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do

mercado, obtida em razão de seu cargo, sendo-lhes vedado valer-se da informação para obter

vantagens, para si ou para outrem, exceto as divulgações obrigatórias, por força de lei ou de

disposições judiciais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os sócios e diretores devem zelar para que a violação do

• dispositivo no parágrafo primeiro desta cláusula não possa ocorrer através de empregados

subordinados ou de terceiros de sua confiança.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O sócio administrador fica dispensado da prestação de caução

para a garantia da gestão.

CAPíTULO IV - DO EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRACÕES FINANCEIRAS E

DlSTRIBUICÃO DOS lUCROS

•

•

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do

inventário, levantamento do balanço geral e o encerramento das contas de resultados para o

periodo então findo .

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao final de cada mês serão levantados balancetes e/ou balanços e

encerradas as contas de resultado. Os lucros ou prejuízos líquidos assim apurados serão

atribuídos aos sócios na exata proporção de suas respectivas participações no capital social.

Por deliberação dos sócios quotístas representando ao menos 2/3 (dois terços) da totalidade

das quotas, os lucros e perdas assim apurados poderão ser distribuídos aos sócíos ou

"0",00 'm ffiOO"' p,ro ,"""" d"""",,o. ~ ~ X
SOFTPARK-11a AIt CS,doc.doc 8/12./\l 11./

c~



'. '. . " • ""- . . . . "• , . . . " .. . . .. . - .. .. . . ... ... . "

• PARÁGRAFO SEGUNDQ", :Altern~iiya,rn~nte, ~ forTa e quantum de distribuição de lucros
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prevista no parágrafo primeí'ro~'étraveS:de"acordil de quotistas ou por intermédio de documento
e •• C1..... • •• Oi> .•.

devidamente firmado pelos sócios que representarem ao menos 2/3 (dois terços) da totalidade

das quotas desta sociedade, os 1L0,DSo ~u prejuízos apurados poderão ser distribuídos ou

suportados entre os sócios em proporção, pela maneira e nas condições que os sócios vierem

a estabelecer, inclusive sem guardar proporcionalidade à participação dos sócios no capnal

social.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos a título de "pro-labore" serão fixados e revistos

periodicamente, por deliberação dos sócios que representem ao menos 2/3 (dois terços) da

totalidade das quotas da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios manterão contabilidade de todas as operações

• da sociedade em forma mercantil.

CAPíTULO V - DA DISSOLUCÃO OU L1QUIDACÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de díssolução ou liquidação da sociedade, o

liquidante será escolhido pelos sócios que representarem ao menos 2/3 (dois terços) da

totalidade da quotas desta sociedade, em reunião dos mesmos. Nessa hipótese, os haveres da

sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver,

rateado entre os sócios na proporção do número de quotas que cada um possui.

•
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A morte, retirada, falência, interdição ou íncapacidade dos

sócios não acarretará necessariamente a dissolução da sociedade, que continuará a operar

com os sócios remanescentes ou eventuais cessionários, herdeiros ou sucessores, sem

descontinuidade dos negócios sociais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não desejando ou não podendo os eventuais cessionários,

herdeiros ou sucessores ingressar na sociedade, receberão seus haveres apurados pelo valor

patrimonial de quotas de capítal, com base no último balanço levantado e, que a pedido dos

cessionários, herdeiros ou sucessores ou dos sócios remanescentes, a sociedade contratará

uma empresa de auditoria independente, escolhida de comum acordo entre as partes, que

:::::. :. ::~:. ~IN " m,""" d~ "." '"7p;;;{.~ro"",";,
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor 'Ga r:i1Srcado das quotas determinado acima será pago a. ,
quem de direito no prazo de 180 dias, na forma de pagamento ajustada entre as partes. O

capital social poderá não ser reduzido se os sócios remanescentes decidirem suprir o valor da

quota.

CAPíTULO VI- DAS DELlBERACÕES E ALTERACÕES CONTRATUAIS

•
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As deliberações sociais relativas á dissolução, transformação,

incorporação ou fusão da sociedade, ou para reforma total ou parcial deste contrato social, são

validamente tomadas pelos sócios que representarem ao menos 3/4 (três quartos) da

totalidade das quotas desta sociedade. As deliberações sociais, qualquer que seja o seu

objeto, inclusive redução, distribuição ou aumento do capital social, ainda que mediante

subscrição de novas quotas, são validamente tomadas pelos sócios que representarem ao

menos 2/3 (dois terços) da totalidade das quotas desta sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Aplicar-se-ão, ainda, ao presente contrato as disposições dos artigos

1071, 1072, 1073, 1076, com as seguintes adaptações:

I - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, convocadas pelo sócio

administrador, dispensando-se a convocação quando todos os sócios comparecerem ou se

declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia, dispensando-se a reunião

quanto todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas;

• 11 - As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios

ainda que ausentes ou dissidentes;

111 - A sociedade não terá conselho fiscal, salvo se no sentido inverso vier a ser definido em

reunião dos sócios;

IV - Respeito o quanto disposto no parágrafo primeiro do artigo 1072, as deliberações

societárias serão tomadas em reuniões dos sócios, dispensada a realização ~embléias. y.
~e __ ".M"",~ '." ~ '
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CLÁUSULA DÉCIMA St:~T~- D~.ejªRllo í!\llurm,:sócio retirar-se da sociedade, deverá

oferecer as quotas repreie~tãfi;as ão: c<lpital d~ q~~ seja titular ao sócio remanescente, em
•• o •• o... ..0 lJ

igualdade de preço e condições de pagamento concedendo-lhes prazo não inferior a 30 (trinta)

dias para exercerem o direito de aqltlsi~Gl, opção essa que se fará na exata proporção das. .
suas respectivas participações no capital social.
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:

•
'.

. , . • ,.. '". , . ; . " . ,, . .. , , ; .. . '... , .. •" . .... '" . •

•

•

•

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de algum sócio deixar de exercer esse direito de

aquisição no prazo supra assinalado, ou renunciar a exercê-lo, por escrito, antes de esgotado

o prazo, o(s) sócio(s) remanescente(s) que venha(m) exercitar essa opção de compra no

referido prazo, deverão ser comunicados pelo sócio retirante de tais ocorrências, concedendo-

lhes prazo adicional de mais 15 (quinze) dias a fim de que possam aqueles, optar por adquirir

também essas quotas, ainda desta vez em igualdade de preço e condições, e na exata

proporção de sua participação no capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo após a observância do quanto disposto no parágrafo

primeiro desta cláusula, a admissão do(s) novo(s) quotistas(s) exigirá a aprovação de quotistas

que representem ao menos 2/3 (dois terços) da totalidade das quotas desta sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para a validade e eficácia dos instrumentos de alteração do

contrato social, no caso de entrada ou retirada de sócios, basta que os sócios que

representem ao menos 2/3 (dois terços) da totalidade das quotas desta sociedade, por si ou

por seu procurador, firmem o competente instrumento de alteração de contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Não se aplicarâo as disposições do caput e parágrafos anteriores

desta cláusula quando ocorrerem concomitantemente as seguintes condições:

a) As quotas sejam cedidas e transferidas a outro(s) sócio(s) quotista(s);

b) A quantidade total de quotas cedidas ou transferidas pelos sócios cedentes, a qualquer

titulo, computadas as eventuais cessões e transferências anteriores por ele firmadas, não

poderá ultrapassar o limite máximo de 10% (dez por cento) das quotas representativas da

totalidade do capital social à época da alteração; e

c) A quantidade total de quotas recebidas em cessão ou transferência, pelo sócio cessionário,

a qualquer titulo, computadas as aquisições anteriores por ele firmadas, não poderá

ultrapassar o limite máximo de 10% (dez por cento) das quotas representativas da

totalidade do capital social à época da alteração.

SOFTPARK-11a Alt CS.doc.doc
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA':: No exercicio de' seus poderes e direitos, dentro da sociedade,

o s6cio somente poderá fazer-se .rew.esentar por procurador, preferencialmente s6cio,eeo ClC.

• •mediante instrumento de procuração, devidamente firmado e com finma reconhecida, que

ficará arquivado na sede social.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Aos casos omissos no presente contrato social, aplicam-se as

disposições da Lei 6.404/76, no que for aplicável.

•
cLÁUSULA DÉCIMA NONA - Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, fica

desde já eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo,

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os sócios, inclusive o administrador, declaram expressamente não

estarem incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer administração da

sociedade ou a atividade mercantil.

E, por se: acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de

constituição, em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas

instrumentarias infra qualificadas, que também o assinam,

São Paulo, 28 de Dezembro de 2012,

U'~B:;'O~OUNA
~~
RODRIGO FLORES CAMPOLlNA•
TestemunhI:9vJ _

Nome: l-{lt~. ;::;;JJ"tL"IrIl ~
RG. j.lI,gOB. ?>1-~-V
CPF: ,g,oS>l~S Gti ~.q.;L
Visto para os efeitos da Lei nO8.906/94

NO~~~
OAB/SP nO: 51.740
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INSTRUMENTO PARTlé.~fA~DE:O~~j~Eciv~~AALTERAÇÃO DO CONTRATO

SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

•

•

•

SOFTPARKINFORMÁTICALTDA

CNPJ/MF 00.752.995/0001-47

NIRE 35213244691
JUGESP PROTOCOLO

0.601.885/-15,6

, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
. :~'.

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:
I.

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da

Cédula de Identidade R.G. nO.253.311 do Ministério da Defesa, e inscrito no C.P.F/MF sob o

nO.358.379.937-20, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaiba, Estado de São

Paulo, na Alameda dos Ciclames, 289 - Alphaville 6 - CEP 06539-135;

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA, com sede na Alameda Araguaia, 933 - cj. 81 - Bairro

. Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000, com seu Contrato Social devidamente registrado e

arquivado na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 3522784531-4, em sessão

çle 18/09/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o nO.96.496.989/0001-45, neste ato representada pelo

seu sócio administrador Sr. ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, brasileiro, casado,

•. engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nO. 253.311 do Ministério da Defesa, e

inscrito no C.P.F/MF sob o nO.358.379.937-20, residente e domiciliado na Cidade de Santana

de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda dos Ciclames, 289 - Alphaville 6 - CEP

06539-135; e,

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de

Identidade R.G.no. 44.264.171-0 da SSP/SP, e inscrito no C.P.F/MF sob o no. 336.721.388-86,

rv.Y~
0062

~
hbrll;lo P",u dtloa SIU'

ESCIII£V(N'fr. ,,'l'Q"":tA:'J~-

VIIor lectDH:lo j:(/! ae:. ,7".,r.!'1I.~çf!oh:

5,P

..",YTABEUÀO Of. I-lOW'~I21
~V IboIJoiII,In>fb;"",.UJ.b.m!lib..lo!:~.:t:":r

AlITEttntAÇAO:
AulI!ItI03a p'l'S4.-';C C»11~C9'»ee,. qlII! eonIt"
com o original~ mim e$9nttdo

residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda

dos Cicla;"es, 289 - Alphaville 6 - CEP 06539-135, V.~.
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• Únicos sócios componeRt~s: .qã SOGtElQãp.& êinp/<t~iill limitada denominada SOFTPARK

INFORMÁTICA LTDA, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Joaquim Floriano, 397 - 30, Andar, sala 302, Itaim Bibi, CEP 04.534-001, com seu Contrato

Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comerciai do Estado de São Paulo

(JUCESP) sob o NIRE 48.646/13-1, em sessão de 04/02/2013, inscrita no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n' 00.752.995/0001-47;
~;,.' .

resolvem de comum acordo por este ato, e na melhor forma de direito, alterar o contrato social

da sociedade, mediante cláusulas e condições seguintes:

I.AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

1.1) Considerando que o Capital Social atual de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi

• totalmente integralizado em moeda corrente do Pais, dentro do prazo originalmente previsto, os

sócios deliberam alterar, o Capital Social para R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil

reais), mediante aumento de R$ 1.100.000,00 ( um milhão e cem mil reais), neste ato, divididos

em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) cada uma,

provenientes de subscrição e integralização pelos sócios:

- MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA subscreveu 48.000 (quarenta e oito mil ) quotas

integralizando R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), sendo R$ 280.000,00 (

duzentos e oitenta mil reais) provenientes de recursos previamente apartados e mantídos em

conta de reserva para futuro aumento de capital e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) neste

ato;

- ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA subscreveu 58.000 (cinquenta e oito mil )

quotas integralizando R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), sendo R$ 65.000,00 (

sessenta e cinco mil reais ) provenientes de recursos previamente apartados e mantidos em

• conta de reserva para futuro aumento de capital e R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil

reais) neste ato; e,

- RODRIGO FLORES CAMPOLlNA subscreveu 4.000 (quatro mil) quotas integralizando R$

40.000,00 (quarenta mil reais) neste ato;

o aumento do capital social está totalmente subscrito e integralizado, conforme demonstração

abaiXo:~ ~_ \

•
SOFTPARK- 12a Ali CS - final 2 (1).doc
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QUOTAS

INTEGRALIZADAS

TOTAL

EM R$

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTOA

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA

TOTAL .

58.000

48.000

4.000

=:::====

110.000

R$ 580.000,00

R$ 480.000,00

R$ 40.000,00

===========
R$ 1.100.000,00

• Os sócios ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOL/NA e RODR/GO FLORES CAMPOL/NA,

declaram, expressamente, que renunciam a qualquer direito de preferência de subscrição de

quotas previsto no contrato social da empresa ou na legislação vigente.

1.2)Em consequência das alterações acima, a Cláusula Quinta do Contrato Social passa a ter a

seguinte redação:

"CLÁUSULA QUINTA" O capital social é de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil

reais ), dividido em 160.000 (cento e sessenta mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez

reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas

entre os sócios:

•
ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, possui 93.000 (noventa e três mil) quotas, no

valor nominal total de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais):

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTOA, possui 61.000 (sessenta e uma mil) quotas, no valor

nominal total de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais); e,

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, possui 6.000 (seis mil) quotas, no valor nominal total de R$

60.000,00 (sessenta mil reais). ~" ~

•
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Pp"RÁGRAFO PRIMEIRO.::A. !espo~~,iIDilijiade d.E!.€?9a sócio é restrita ao valor de suas
f '.. "

.; quotas', mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
ar- ,. ,# .• , .q .~

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cada quota dá direito a 1 (um) voto nas deliberações societárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As quotas representativas do capital social não poderão, em

hipótese alguma, ser objeto de condomínio, ser nomeadas a penhora e nem gravadas com

ônus de qualquer natureza.

PARÁGRAFO QUARTO. Salvo nos casos previstos no parágrafo primeiro supra, os sócios

não respondem solidariamente, nem subsidiariamente, pelas dívidas da sociedade. "

•

•

11 - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

2.1) Considerando a evolução dos negócios da Sociedade com a atuação de forma

permanente em atividades complementares ao Objeto Social que demandam o fornecimento

de mão de obra temporária, incluir na definição do Objeto Social o seguinte item:

(d) Fornecimento de mão de obra em caráter temporário de empregados ou trabalhadores.

2.2) Em consequêncla da alteração acima, a Cláusula Terceira do Contrato Social passa a ter a

seguinte redação:

" CLÁUSULA TERCEIRA. A Sociedade tem como objeto social:

(a) prestação de serviços técnicos, assessoria, consultoria, desenvolvimento, treinamento,

organização e promoção de eventos, na área de informática; e,

(b) importação, produção, exportação e venda de produtos e serviços da área de

informática; e,

(c) comercialização e representação de equipamentos e programas de informática,

nacionais e importados; e,

(d) Fornecimento de mão de obra em caráter temporário de empregados ou trabalhadores;

e,

(e) participação no capital de outras empresas." é/'
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inalterâdas' as démais' cláusúiãs"do Contrato Social que não foram

modificadas pelo presente Instrumento Particular.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de

alteração contratual em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas)

testemunhas instrumentarias infra qualificadas, que também o assinam.

•
São Paulo, 11 de Dezembro de 2014.

\~~ .

M6NTUM SISTEM;SS/CL~

U1yssaS Campollna-
Testemunhas:

Nome:

R.G.:~iJ~4 S40-b
CPF:-,~~ I~J6j9-Jl

S. Paul

PabJ'1clo PIoul
1.C:"CVE"'Tl

VItor rl'tllOldo PQ' .:MI'l. ;'I~~ r;;;

Visto para os efeitos da Lei nO8.906/94

----il~~-kYl'Ã- ~

Nome:

R.G. :.;Z4.e03.?;t#-'(
CPF: 8.OS.IX;.(Ç~~.'1J-

Jl+.1~=
Nome: RAFAEL FlOESCAMPOLlNA
OAB-SP nO:209.354
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SOFTPARKINFORMÁTICALTDA

CNPJ/MF 00.752.995/0001-47

NIRE 35213244691

• Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:
• ••
ULYSSEs'. ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da

Cédula de Identidade RG. nO.253.311 do Ministério da Defesa, e inscrito no C.P.F/MF sob o

nO.358.379.937-20, residente e domiCiliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São
.• ".

Paulo, na Alameda dos CiclameS: 289 - Alphaville 6 - CEP 06539-135;

•

MOMENTUM SISTEMAS LTDA, com sede na Alameda Araguaia, 933 - Cj 81 - Alphaville-

Barueri - SP - CEP 06455-000, com seu Contrato Social devidamente registrado e arquivado

na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 313.534/15-9, em sessão

de 23/0712015, e inscrita no CNPJ/MF sob o nO.96.496.989/0001-45, neste ato representada

pelo seu sócio administrador Sr. ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, brasileiro,

casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nO. 253.311 do Ministério da

Defesa, e inscrito no C.P.F/MF sob o nO.358.379.937-20, residente e domiciliado na Cidade.de

Santana de Pamaíba, Estado de São Paulo, na Alameda dos Ciclames, 289 - Alphaville 6 •

CEP 06539-135; e,

1/5SOFTPARK. 13a Alt CS.doc

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, brasileiro, casado, empresano, portador da Cédula de

Identidade RG. nO.44.264.171.0 da SSP/SP, e inscrito no C.P.F/MF sob o nO.336.721.388-86,

residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda

dos Cíclames, 289 - Alphaville 6 - CEP 06539-135, V

• 0067
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Únicos sócios comPooenies da o "S,Qciédade -em"pr&sária limitada denominada SOFTPARK..........
INFORMÁTICA LTD'Â;-éstábeleéicla

o ,m 'Cidade:de: São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Joaquim Floriano, 397 - 3°. Andar, sala 302, Itaim Bibi, CEP 04.534-001, com seu Contrato

Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo

(JUCESP) sob o NIRE 35213244691, em sessão de 07.08.1995, e decima segunda alteração

devidamente registrada e arquivada sob no. 283.729/13-6 em 30/06/2015, inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica'do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 00.752.995/0001-

47;

•
'. ' .

.' r' o "o o
o "
o "

.....
000

•

•

Resolvem de comum acordo por este ato, e na melhor forma de direito, alterar o contrato social

da sociedade, mediante cláusulas e condições seguintes:

1-TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

1.1) Em consequência das atteraçóes realizadas na Décima Segunda Alteração Contratual,

realizada em 11/Dezembro/2014 e registrada na JUCESP em 30/Junho/2015 (No. 283.729/15-

6), a Cláusula Quinta do Contrato Social passou a ter a seguinte redação:

"cLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil

reais ), dividido em 160.000 (cento e sessenta mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez

reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas

entre os sócios:

ÚL YSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, possui 93.000 (noventa e três mil) quotas, no

valor nominal total de R$ 930.000,00 (novécentos e trinta mil reais);

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA, possui 61.000 (sessenta e uma mil) quotas, no valor

nominal total de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais); e,

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, possui 6.000 (seis mil) quotas, no valor nominal total de R$

60.000,00 (sessenta mil reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (/
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PARÁGRAFO SEGUf,llii~::Cada;qitota:dá direito á'j:(um) voto nas deliberações societárias....... ..". . ......... .. ..
PARÁGRAFO TERCEIRO - As quotas representativas do capital social não poderão, em

hipótese alguma, ser objeto de condominio, ser nomeadas a penhora e nem gravadas com

ônus de qualquer natureza.

PARÁGRAFO QUARTO - Salvo nos casos previstos no parágrafo primeiro supra, os sócios

não respondem solidariamente, nem subsidiariamente, pelas dividas da sociedade. "

1.2) Nesta data o sócio ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, acima qualificado, cede e

transfere 26.000 (vinte e seis mil) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma,

perfazendo o total de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) de sua participação do

Capital Social, para o sócio RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, acima qualificado .

o CEDENTE declara ter recebido do CESSIONÁRIO o pagamento integral de suas quotas, em

moeda corrente do País, correspondente à cessão fetta, considerando-se pago e satisfetto, e

dando aos sócios e à Sociedade a mais ampla, geral e irrestma quitação, para nada mais

reclamar em Juizo ou fora dele.

A sócia MOMENTUM SISTEMAS LTDA declara concordar com a referida cessão de quotas,

não desejando exercer o diretto de preferência estabelecido no Contrato Social.

1.3) Em consequência da alteração acima, a Cláusula Quinta do Contrato Social passa a ter a

seguinte redação:

"cLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil

reais ), dividido em 160.000 (cento e sessenta mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez

reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas

entre os sócios:

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, possui 67.000 (sessenta e sete mil) quotas, no

valor nominal total de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta e trinta mil reais);

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA, possui 61.000 (sessenta e uma mil) quotas, no valor

nominal total de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais); e,

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, possui 32.000 (trinta e duas mil) quotas, no valor nominal

total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). <:~
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PARÁGRAFO PRIMsiR~.~ A respoAs"bilidac;li,. de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cada quota dá direijo a 1 (um) voto nas deliberações societárias,

PARÁGRAFO TERCEIRO - As quotas representativas do capital social não poderão, em

hipótese alguma, ser objeto de condominio, ser nomeadas a penhora e nem gravadas com

õnus de qualquer natureza.

PARÁGRAFO QUARTO - Salvo nos casoS previstos no parágrafo primeiro supra, os sócios

não respondem solidariamente, nem subsidiariamente, pelas dividas da sociedade. "

•

•

11 - MUDANCA DE ENDERECO

Os sócios deliberam por mudar o endereço da sede da Sociedade para a Rua Urussuf, 300, 5°

Andar, sala 53, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04.542-050.

Em decorrência desta deliberação a cláusula segunda do contrato social passa a ter a seguinte

redação:

"cLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Urussui, 300, 5° Andar, sala 53, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04.542-050,

podendo abrir, transferir e encerrar filiais, agências, armazéns, depósitos, escritórios ou

representações em qualquer parte do tenritório nacional ou no exterior."

111 - DISPOSICÕES GERAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social que não foram modificadas

pelo presente Instrumento Particular. ~.

•

SOFTPARK-13a Alt CS.doc 415
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E, por estarem justos" e.:~~rata¥s£ ~ partesoljssih),im o presente em 04 (quatro) vias de igual

teor e forma, com.aS. =Suás fainas tObricadas, ~a presença de duas testemunhas abaixo

assinadas, sendo uma via para o devido arquivamento.

São Paulo, 20 de Setembro de 2016.

•
,","~~MOM~sLL

~~POLlNA

Testemunhas:

prisC~d;candido Gonzales
RG: 44.363.700-3 SSPISP
CPFIMF: 316.886.368-89

Visto para os efeitos da lei nO8.906194

Débora Cristina
RG: 24. 03.372
CPFIMF: 205.1

• ~ ~£b..ú-,AlL~, __
Nome: RAFAEL FtõRtSCAMPOLlNA
OAB-SP nO:209.354

~ 49.379/17-3~

1111111"IIII"~ ""11"" ~~111111""III~ /1111 ~IIIIII ~
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUiÇÃO
DA SOCIEDADE LIMITADA QUE GIRARÁ SOB O

NOME EMPRESARIAL DE:

I EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ~

• FERNANDO MIGUEL JUNIOR, brasileiro, casado,,
empresário, portador do RG nO 20.306.388-0-SSPISP e do CPF n'
096.182.178-76, residente e domiciliado à rua Egídio Deganutti, nO

100, Bairro Dr. Fernando Ed. Mata Mendes, CEPo 17.490-000, na

cidade de PiratiningalSP e CLÁUDIA CRISTIANE MIGUEL, brasileira,

solteira, empresária, portadora do RG nO 22.648.174-8-SSPISP e do

CPF nO 212.586.018-00, residente e domiciliada à rua Or. João

Evangelista Bastos, n° 12, Centro, CEPo 17.490-000, na cidade de

PiratiningalSP, têm entre si'justo e contratado a constituição de uma

sociedade limitada, a qual reger-se-á pelas cláusulas e condições

mutuamente aceitas e livremente outorgadas, pela Lei 10.406 de 10

de janeiro de 2002 e, supletivamente pela Lei 6.404176, a saber:

17.015,042 na

sua sede iocalizada à RuaA

DVve c. Ma;rH:lalltl~.

QUi~z

cida

CLÁUSULA SEGUNDA

DA SEDE S CI L

A sociedade girará sob o nome empresarial de

EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTOA.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL•

•
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CLÁUSULA TERCEIRA

DO OBJETIVO SOCIAL

•

O objetivo social será: Elaboração de projetos

relacionados com Arquitetura, Engenharia Civil, Elétrica, Hidráulica e

Mecânica, e tudo necessário a consecução das mesmas;

Planejamento, Controle, Fiscaiização, Gerenciamento, Consultoria e

Execução de Obras de Construção Civil em Geral, por Conta Própria,

por Administração e por Empreitada; Comercialização de material de

construção em geral.

CLÁUSULA QUARTA

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá duração por prazo

indeterminado podendo, entretanto, ser dissolvida a qualquer tempo,

uma vez observada a legislação pertinente e as disposições contidas

neste instrumento, sendo seu inicio considerado a partir da data de

registro ma JUCESP.

CLAuSULA QUINTA

DO CAPITAL SOCIAL

~

0073

R$ 49.500,00

R$ 560,00

R$ 50.000,00

II~

VALORCOTASSÓCIOS

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinqüenta

mil reais), divido em 50.000 (cinqüenta mil) cotas, no valo("nominal

de R$ 1,00 (hum real) cada uma, neste ato totalmente subscritas e

integralizadas pelos sócios, em moeda corrente nacional, da seguinte

forma:

•

•

mailto:nto@martinsassessoria.com.br
http://www.martinsassessoria.com.br
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Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor

de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela efetiva

integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do

Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro

de 2002.

CLÁUSULA SEXTA

DA CESSÃO E TRANSFER~NCIA

As cotas são indivisíveis e não poderão ser

cedidas ou transferídas a terceiros sem o consentimento do outro

sócio, que depois de notificado por escrito, no p'razo de 30 dias, terá

direito preferencial em adquiri-Ias em igualdade de preço e

condições, sendo que findo referido prazo, poderá o sócio cedente

oferecer suas cotas a terceiros, formalizando, se realizada a cessão

delas, a alteração contratual pertinente.

No caso de um dos sócios desejar retirar-se

da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência

seus haveres, apurados em balanço especial,

vencendo-se a primeira após 30 do balanço especial.

mínima de 30 dias, e

serão reembolsados em 12 prestações

dias da data

iguais e sucessivas,

CLÁUSULA SÉTIMA

DO BALANÇO GERAL E SEUS RESULTADOS

0074Ao término de cada exercício social, em 31 de

dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua

adm~'istraçãO' procedendo à elaboração do inventário, do balanço

pat i .onial e do balanço do r sultado econômico, cabendo aos

sóci ,na proporção de suas c s lucros ou perdas apuradas.
"

mailto:imento@martinsassessoria.com.br
http://www.martinsassessoria.com.br
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CLÁUSULA OITAVA 0",0.
DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENT

A representação e administraçã

será exercida única e exclusivamente pelo sócio FERN

JUNIOR, o qual na função de administrador terá poderes para

representá-Ia ativa e passivamente, tanto em juizo como fora dele,

perante todas as repartições públicas, fed rais, estaduais,

municipais e autárquicas, em todas as relações fransações

comerciais com terceiros, admitir e demitir empregados, abrir,

movimentar e encerrar contas bancárias, empréstimos e

financiamentos, praticar enfim individualmente, todos os atos e ações

necessários e de interesse social.

MARTINS
ASSESSORIA

••• <OI

Parágrafo Primeiro: O sócio administrador fica autorizado a usar a

firma ou denominação social nos negócios sociais, vedado, no

entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras

garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros.

Parágrafo Segundo: Os atos pela sociedade que visam a aquisição e

alienação de bens imóveis, constituição de garantias reais sobre os

mesmos, aquisição e alienação de bens móveis, contratação de

financiamentos junto às instituições financeiras e a alienação de

títulos de crédito da sociedade, poderão ser realizadas somente em

conjunto pelos sócios.

0075
Parágrafo Terceiro: As contas bancárias serão movimentadas pelo

sócio administrador, isoladamente, assumindo inteira

responsabilidade nos interesses sociais, com poderes e atrTbuições

para abrir, alterar, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir e '

endossar cheques e ordem de pagamento, e praticar outros atos d
necessários e exigidos pela instituição financeira. /

ad ,,\istradores não

pro rà~ão pública ..,

Parágrafo Quarto: O sócio

integrantes

administrador poderá nomear

do quadro societário, atr~;j;':~_'V

clHfq ,
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CLÁUSULA NONA
DAS RETIRADAS PRO lABORE

•

O sócio administrador fará jus a uma

remuneração mensal, à titulo de pro labore, em valor a ser fixado de

comum acordo entre os sócios, dentro das disponibilidades da

sociedade, e uma vez efetuado será o seu valor levado a débito da

conta de despesas gerais da sociedade .

CLÁUSULA DÉCIMA
DO FALECIMENTO, INTERDiÇÃO OU RETIRADA DE SÚCIO

Pelo falecimento ou interdição de um dos

sócios a sociedade não se dissolverá, sendo facultado aos herdeiros

ou sucessores, mediante alteração do contrato social, o ingresso no

quadro social, ficando desde já convencionado que os direitos e

haveres do sócio falecido ou interdito, após devidamente apurados

em balanço especial, serão pagos em 12 prestações iguais e

sucessivas, vencendo-se a primeira após 30 dias da data do balanço

especial.

• CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

0076
o sócio administrador declara, sob as penas

da lei, de que não está impedido de exercer a administração da

sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrar sob os efeitos dei pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos bli os ou por crime fa:llmentar,

d . - 't b I - Ie prevarlcaçao, pel a ou su orno, oncussao, pecu ato, ou contra a

economia popuiar, contra o sist inanceiro nacional, contra

nor ~ de defesa de c;JfrêrorQiJll de .consumo,
\ e DF.PR' OE BAURU

fé p' li'ca, ou a proprieda . Carlos FlI:lldo_TaooJ~SP

\
'" A AUTE CAÇA0

o :;I~C;:: ~:;~ i>I••ll repro{l:/"áfi;;a con1omlO
•..'" itl1 do,doqu,"dolllti,..,.==....•
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA ELEiÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Bauru,

Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas de

omissão ou de interpretação do presente contrato.

• E, por assim se acharem certos e contratados,

assinam o presente instrumento de constituição social, na presença

de duas testemunhas que ouvira '.Ier e que também assinam.

FERN

007'7
ini

RG nO 17. 744.952-4-SSP-SP

CPF N° 100.279.418-84

C áud .

-d-;T-'~ \
~irh1A_-l-i-\
"" ,'-../,

CLÁUDIA CRISTIANE MIGUEL

~
~rancisco Sanches

RG nO 18.477.516 - SSP/SP

CPF N° 130.823.268-38

Testemunhas:•

•

mailto:to@martinsassessoria.com.br
http://www.martinsassessoria.com.br
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- iNS!/lUMENTO PARTICULAR
:SOC~EDADE LIMITADA QUE
EMFReSARIAL DE:

EFICAZ - CONSTRUTORA E

•

•

7"ALTERAÇAoCONTRATUAL

GUSTAVO AUGUSTO GROSSI DE OLIVEIRA, brasileiro,

casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/08/1982,

portador do RG nO 54.587.737-4-SSP/SP, expedido em 06/10/2010 e do CPF nO

011.807.286-29, residente e domiciliado á Rua Primeiro de Maio, n° 6-26, Jardim

Maravilha, CEPo 17.060-670, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo e VANESSA

SILVA GROSSI, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens,

empresária, nascida em 05 de junho de 1982, portadora do RG nO35.399.611-7-SSP/SP e

do CPF nO 306.456.148-07, residente e domiciliada à Rua Primeiro de Maio, nO 6-26,

Jardim Maravilha, CEPo 17.060-670, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, únicos

componentes da sociedade iimitada, constituída por instrumento particular de 16 de maio

de 2006, arquivada na JUCESP sob nO3522056786-6, e última alteração registrada em 11

de junho 2012, arquivada sob n° 217.917/12-4, girando sob o nome empresarial de

EFICAZ- CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, com sede à Rua Joaquim da Silva

Martha, nO22-49, Vila Universitária, CEPo 17.012-225, na cidade de Bauru, Estado de São

Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nO08.040.338/0001-89, tem entre si justos e contratados a

sétima alteração do contrato social, mediante as cláusulas e condições mutuamente

aceitas e livremente outorgadas, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA AL TERACÁO DO OBJETO SOCIAL

Os sócios, de comum acordo, resolvem inserir nos objetivos da

sociedade as atividades de Elaboração de projetos de engenharia ambiental e
serviços de engenharia ambiental e tudo necessário para a consecução
da mesma, ficando mantida as demais atividades já inseridas no seu objeto social.

cLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERACÃO DO CAPITAL SOCIAL

00'78

O sócio GUSTAVO AUGUSTO GROSSI DE OLIVEIRA, neste

ato, subscreve e integraliza, em moeda corrente nacional, a importãncia de R$ 1.450,00

(Hum mil, quatrocentos e cinqüenta reais), divididos em 1.450 (Hum mil quatrocentos e

cinqüenta) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, aumentando suas

cotas de capital que passam a ser de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta reais).--e
Rua7 de Setembro, 12-46- CEP 17015-032- Bauru,sp. Tels.(14)3878 9500 e 3214 4243. wwwgrupo-masscom
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SILVA GROSSI, nesteA sócia

•

•
o capital social que era de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),

divididos em 160,000 (cento e sessenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real)

cada uma, passa a ser de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), totalmente

subscrito e integralizado, divididos em 450,000 (quatrocentos e cinqüenta mil) cotas no

valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma e distribuidas entre os sócios cotistas, a

saber:

SÓCIOS COTAS VALOR

Vanessa Silva Grossi
Gustavo Augusto Grossi de Oliveira
Perfazendo aqueles totais

447.750
2.250

450.000

R$ 447.750,00
R$ 2.250,00
R$ 450.000,00

•

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela efetiva integralização do capital social, nos termos do

artigo 1,052 do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei n° 10.406, de 10101/2002.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento, deliberaram os sócios,

consolidar as cláusulas, artigos e seus parágrafos do contrato social e suas posteriores

alterações, bem assim modificar aquelas que por força desta alteração ficaram

modificadas, passando a sociedade a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de EFICAZ -
CONSTRUTORA E COMÉRCIO L TOA.

0079

--e
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CL:4USULASEGUNDA
hÁ' SéDESOCIAL

CLÁUSULATERCEIRA
DOOBJETIVOSOCIAL

Silva Martha, nO22-49, Vila Universitária,
Bauru, Estado de SãoPaulo.

". ~~ ,~, ~ ...•. '~, '-.-
.MARTI NS Í'\SSESSORIA:.
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o objetivo social é Elaboração de projetos
relacionados com Arquitetura, Engenharia Civil, Elétrica, Hidráulica e
Mecânica e .tudonecessário a consecução das mesmas; Planejamento,
. Controle, Fiscalização, Gerenciamento,Consultoriae Execução de Obras
de Construção Civil em Geral,por ContaPrópria, por Administração e por
Empreitada; Comercialização de material de construção em geral;
Comércio e Instalação de Equipamentos Eletrônicos, Sistemas de
Alarmes e Monitoramento, Comércio de Produtos de Limpeza e
Higienização de Ambientes, Vigilância, Segurança e Zeladoria, Serviços
Específicos de Logística, Prestação de Serviços Gerais de Limpeza e
Conservação Predial em Geral, inclusive Área Industrial, Carpetes,
Tapeies, Estofados,Cadeiras,Poltronas,Caixas D#agua#Limpeza Urbana,
Hospitalar em Geral, incluindo Higienização e Desinfecção, Limpeza de
Superfície e Remoção de Pichação, Limpeza de Faixas de Servidão,
Locação de Mão de obra em Geral tais como Garçons, Portaria e
Recepção# Ascensorista, Digitadores, Telefonista, Secretárias, ~
Telemarketing, atendimento ao Público em Geral, Garagista, Manobrista, ~~.
Operador de Cargas e Descargas, Brassagem, Copeiragem e Serviços V!;i'r, '
Gerais, Locação de Mão de obra Especializada de Apoio Administrativo,
de Informática, de Eletricista, de Controle de Estoque (almoxarife), de O()80
Motoristas, de Desintupidores, de Operadorde Máquina Agrícola, Pintor,
Cozinheiro, Lavanderia, de Serviços Bancários, Motociclistas, Operação
de Sistemas, Frentista de Posto de Combustível, Tratamento de Piso, ;}
Manutenção em Geral de Instalações Prediais (civis, elétricas,
hidráulicas, jardins, gramados), Manutenção Industrial em Geral ,
(calderaria, soldador, torneiro mecânico), Pintura Industrial, Manutenção,
Locação de Veículos Leves, e de Transportes de Pessoal, Plantio e Poda ~./
de Arvores em Geral, em áreas Públicas e Particulares, em áreas de ~
Distribuição Desenergizadas,Roçada,Capinae Limpeza deÁreas, Manual !
ou Mecânica, Manutenção e Limpeza de Sistemas de Ar Condicionado,
Manutenção, Conservação e Recuperação de Vias Públicas, Serviços de
Leitura, Distribuiçâo e Entregas de Contasde Medidores e de Consumode
Energia Elétrica, Água e Gás e Elaboração de Projetos de Engenharia
Ambiental e Serviços de EngenhariaAmbiental e tudo necessário para a
consecuçãodamesma.

Rua 7 de Setembro, 1246 - CEP 17015-032 - Bauru, SP. Tels. (14) 3878 9500 e 32144243. wwwgrupo-mass.com
JUCESP - E. R. BAURU
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as disposições contidas neste instrumento, sendo seu início considerado a pa

registro em 16 de maio de 2006.

•
~l.;
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CLiiuiuLA QUARTA
DA DIPlAC,ÃO DA SOCIEDADE

o"'. c. ••"

•
CLÁUSULA QUINTA
DO CAPITAL SOCIAL

o capital social que é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta

. mil reais), totalmente subscrito e Integralizado, divididos em 450.000 (quatrocentos e

cinqüenta mil) cotas no vaiar nominai de R$ 1,00 (hum real) cada uma e distribuidas entre

os sócios cotistas, a saber:

SÓCIOS COTAS VALOR

Vanessa Silva Grossi
Gustavo Augusto Grossi de Oliveira
Perfazendo aqueles totais

447.750
2.250

450.000

R$ 447.750,00
R$ 2.250,00
R$ 450.000,00

•
Parágrafo Único: A responsabiiidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela efetiva integralização do capital social, nos termos do

artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei nO10.406, de 10/01/2002.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

~

O()81

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade,

devera notificar o outro, por escrito, com antecedência minima de 30 dias, e seus haveres,

apurados em balanço especial, serão reembolsados em 12 prestações iguais e sucessivas,

vencendo-se a primeira após 30 dias da data do balanço especial.

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, que depois de notificado por

escrito, no prazo de 30 dias, tera direito preferencial em adquiri-Ias em igualdade de preço

e condições, sendo que findo referido prazo, podera o sócio cedente oferecer suas cotas a

terceiros, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

rtrr--e--------------------
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anual e seu exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano,

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, proc d ndo á,
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado e

cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes

patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações

. intermediárias, poderão ser distribuidos mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação

de Lucros ou Adiantamento de Resultados, proporcionalmente ás cotas de capital de cada

um, e os resultados mensalmente apurados deverão ser transcritos no Livro Diário.

CLÁUSULA OITAVA
DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

A sociedade será administrada pela sócia Vanessa Silva Grossi.

Parágrafo Primeiro: A administradora terá poderes para representá-Ia ativa e

passivamente, individualmente, tanto em juizo como fora dele, perante todas as repartições

públicas, federais, estaduais, municipais e autárquicas, em todas as relações e transações

comerciais com terceiros, admitir e demitir empregados, praticar enfim individualmente,

todos os atos necessários e de interesse social.

Parágrafo Segundo: A sócia administradora fica autorizada a usar a firma ou

denominação social nos negócios sociais, vedado, no entanto, a concessão de avais,

endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social

ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros.

Parágrafo Terceiro: Os atos pela sociedade que visam a aquisição e alienação de bens

imóveis, constituição de garantias reais sobre os mesmos, alienação de bens móveis,

contratação de financiamentos junto ás instituições financeiras e a alienação de titulas de

crédito da sociedade, somente poderão ser realizadas em conjunto pelos sócios.

Página 5 de 7

Parágrafo Quarto: As contas bancárias serão movimentadas individualmente pela sócia

administradora, assumindo inteira responsabilidade nos interesses sociais, com poderes e

atribuições para abrir, alterar, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir e endossar

cheques e ordem de pagamento, e praticar outros atos necessários e exigidos pelo banco.
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Parágrafo Quinto: A sócia adminis:,ré;.dcr:a poderá nomear administradores~

do quadro societário, através de próGU-ra-;~')pública.

CLÁUSULA NONA
DAS RETIRADAS PRO LABORE

A sócia administradora Vanessa Silva Grossi fará ju a .

uma remuneração mensal, a titulo de pro labore, em valor a ser fixado de comum acor 0\

entre os sócios, dentro das disponibilidades da sociedade, e uma vez efetuado será o seu

valor levado a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA
DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO

Pelo falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade

não se dissolverá, sendo facultado aos herdeiros ou sucessores, mediante alteração do

contrato social, o ingresso no quadro social, ficando desde já convencionado que os

direitos e haveres do sócio falecido ou interdito, após devidamente apurados em balanço

especial, serão pagos em 12 prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após

30 dias da data do balanço especial.

•
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de

que não estão impedidos de exercerem 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, ° acesso a cargos púbiicos 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 de concorrência, contra as relações

de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito ° foro da Comarca de Bauru, Estado de São

Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir

quaisquer dúvidas oriundas de omissão ou de interpretação do presente contrato.

Rua 7 de Setembro, 12-46 - CEP 17015-032 - Bauru, 5P, Tels. (14) 3878 9500 e 32144243. www.grupo-masscom
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Vanessa Silva GrosSi. 7

~'.I
'u if/

rossi de Oliveira
'J

Bauru. 28 de outubro de 2013.

E, per ;)s:;w se acharem certos e contratados, assin

presente instrumento de alteração "0eiel: .oa presença de duas testemunhas que ou

ler e que também assinam.

CPF N° 1~30.823.268-38

Marcelo jranCiSCoSanches

RG nO18 477.516 - SSPISP,

•

•
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PROCURAÇÃO BASTANTE
COMERCIO ,DTDA,-

'..•.•" I~-;:
EFIfAZ \ CON~TRUTORA E

i

04 (qtfatro..») dias do IJ1.ês de )março do ano de 2013
mi/l e tr'e:ze), nesta cidade e co'inarca de Bauru,

Estado ~.e São Paulo, rteste Tabelionato, perante mim
Escrevente \e "o Substituto do T'abelião, que esta
subscreve, ~compareceu £omo outorgante: EFICAZ
CONSTRUTORA.E CO~ÉRCIO LTDJ\, co_m/ sede nesta cidade, na
~a Joa4ui~ da Silva Martha, n. 22-49, inscrita no
Cadastro N~cional' d~a__ Pess'oa Jurídica~CN\PJ.; sob n.
08.040.338/0001_89, neste ato representatla por suas
ª,ócia, GUSTAVO ,AUGUSTO GROSSI .DE OLIVEIRA, brasi.leirõ,
sado, e/mpresár'io, portadfI da Cédu~a de !.den.tid.ade RG
54 ..-58/7/;737-4- SSP/SP e inscrito 'no CPF/MF. sob !lo

l.B07.2S6V29, residente e domiciliado' nesta cidade,.'na
a Primejh\o de Maio, n. 6-26; e VANESSA SILVA' GROSSI,
asileira, casada, empresária, portadora da Cédula dei
entidade RGil. nO 35.399.611-7_ .SS,P/SP e inscrita no.
F/MF.! 'sob nO --3-06.4.56.14,8/07, r~si\dente e domiciliada' -
sta cidade, no mesmo endereço supra., nos termos da
áusula IOITAVA (DA ADMINISTRÇAO E REP.RESENTAÇAO), do
strumento de Alteraçâo 'e Consol.idação do C~htratb
cial (SlI AlteraçãO. Contratual), lavrado em 25/05/2012,
lns~r'Úmento do/ Contrato' Social'~-, de C9nstl.uiç~o,

vildamente registra,do na ..0UCr;;iSP. sob n.S 217.917/12-4 e
220567866 (NIRE), 'cujas. cóP\1as ficam arquivadas. neste
belionato, nas Pastas 64 de Atos Constitutivos de
ssoas Jurídica e_ Eventuais Alterações Contrato
cial, sob n, s 10/13; reconhecida pela própria de \mim, e
r seus representantes me foi dito que, por este
b.lico instrumento e nos term.Cfs de direito, nomeia e
nsti t"ui seu bastant.e procurador, MANOEL VINICIUS DA
LVA, /bJ.asileiro, casado engenheiro civil, domiciliado

~ residente nesta c.idade, ....n.a Rua '....Vitória, n. 9-
1
8,

~rdim Bela Vista, portador dá cédula de iden-ticta,(je RG.
~ 13.502.277 SSP/SP., e inscrit-o) no CPF/MF .. 'sob nO
~8,376,4~/86; a\ quem .confere pOde_r,es pa(r,a todos.os5 que Vlsam a aqulSlçao e jàllenaça.o .. de be:ns. lffiovels
nstituição 21e gara-ntias l\eais sobre os\ mesmos,
ienação de bens móveis, contratação de f'i'narici~mentos
nto às instituições financeiras e a alienação de

,\'~tulos de crédito da sociedade; movimentar as contas
"ncári~,.5, assumindo inteira responsabilidade nos \,

teresses sociais, cpm 'pOderes e atribuições para
"alterar, mov;imel!t_ar e encerrar .~contas )bancárias,

itir e endossaT cheques e ordens de pagamento, e
aticar outros' atos necessários "e exigidos pf:!la
stituição financeira; podendo, ainda,' representá-la
nto em jUíizo com'o. fora) dele, perante todas as
partiçõe_s_ públicas federais., eitaduais, m\lnicipais. e

' tarquias, em todas as relações' e \tran,sações'l comerciais
"~"t." m terceiros, admitir e demitir 'empr,egados, praticar
-' nfim todos os" atos necessários e de interesse social/ t=-"'_. :-". - ....'I - ",:::;;',,;.,'f'.,_,-,:',"; ""';" '" . Q

7.....-.. - ._--" , ,':,,-:'.-:';"-:'~> ..- .• ,. ,'..'. "".' •._-"~_." ..__~-'.__ ". ;:..-".' I'

111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIillllllll' 1111111111'I~~~_!
,/

RÚA BANDEIRANTES 8-08. ~.~" o
BAURUSP CEP 17015..(111

FONE: 14..32357455FAX:323~ 9Ow.
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VANESSA SILVA GRO~SI

i

em suma, poderá praticar tudo o mais,
desempenho do presente mandato,
o que t~.do será dado por bom, firme e
DE INDISPONIBILIDADE A consulta
indisponibilidade de bens, foi \feiita, com
negativo, conforrire os,l códigos de /COlhs,ulta
3.e 4 O.

/
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R$ ;'~,52 \ ESTAD0 R$28,OO
R$ .20,74 '--.R. CIVIL R$ 5,19
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~ /. DE BAURU -,SP i ,
!!:_Bmtet~, 8-8. Tel: 140323S.7455.C~f.J7C's-D11. B"unl':~

/ ~ ..' CorIos Roberlo FeUcio • Tob,liào .",.
~. CERTIDÃO ",
A presente urtidão, extraída por processp reprográfico, foi '.
expedida de icorno com o Artigo 2' do Dê<:retoiei F~d",i
rf 2.1~8'40, estando e)11<"]CO{lf9E(llidadO.COOql Ofc!!lh,,'
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃo PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

LtI/
JUCESP

Junla CoITlE'l'l:'Ía! do
EstaéodeSãoRltdo

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇOES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDiÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE VVWW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA
N1RE REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO INICIO DAS ATIVIDADES PRAZO DE DURAÇÃO

35601402013 15/04/2016 29/10/1985

NOME COMERCIAL TIPO JUR1DlCO

PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI

N.P.J.

43.316.033/0001-58

BAIRRO

NOVAGERTY
MUNICIPlO

SAO CAETANO DO SUL

EIRELI

COMPLEMENTO

VALOR CAPITAL

9.000.000,00

OBJETO SOCIAL

FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERViÇOS DE APLICAÇÃO E SERViÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
TESTES E ANÁLISES TÊCNICAS
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

GESTÃO DE INSTALAÇOES DE ESPORTES
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

OSMAR MARQUES

ENDEREço

UAARATAIA

"'"MO
VILA MARTE

036.118.688-68

MUN1ClpIO

SAO PAULO

TITULAR E ADMINISTRADOR

RG

3643489

9.000.000,00

Documento Gratuito
Proibida a Comercializaçao
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ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

NÚMERO

FIM DAS INFORMAÇOES PARA NIRE: 35601402013
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 0210112018

186.655/17-4

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE

SERViÇOS DE APLICAÇÃO E SERViÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, TESTES E ANÁLISES TÊCNICAS, LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, GESTÃO DE INSTALAÇOES
DE ESPORTES .. DATADA DE: 24/0412017.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

26104/2017

DATA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃD SIMPLIFICADA

////
JUCESP

Junla Comercial do
ESlado de Sào Pauto

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDiÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÃ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR. MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

MAZZINI ADMINSTRACAO E EMPREITAS LTDA

35201438517
NOME COMERCiAl

45.517.604/0001.48
BAIRRO

VILA DA SAUDE

REGISTRO DATA DA CONSTlTUIÇÃO

19/0211981

MUNICIPlO

SAO PAULO

INiCIO DAS ATIVlDADES

15/12/1980
PRAZO DE DURAÇÃO

TIPO JUR!D1CO

SOCIEDADE LIMITADA

VALOR CAPITAL

4.000.000,00

OBJETO SOCIAL

FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
ATIVIDADES PAISAGíSTICAS
COMÊRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
COMÊRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE
COMÊRCIO ATACADISTA DE CAFÊ TORRADO, MoíDO E SOLÚVEL
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME

JOSE ROBERTO BORTOLl

ENDEREÇO

UA PARANAPANEMA

BAIRRO

VILAALZIRA

579.280.458.34

SANTOANDRE

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS

2000.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR .

NOME

MONICA ROSIEN

ENDEREÇO l;~MERO ICOMPLEMENTO
RUA COMENDADOR ORLANDO ESTEVAUX

BAIRRO I;UN'CIP'O I;p I~"CAMPO BELO SAO PAULO 04610.040

CeF I ;AROO 1 ~UANTIDADE COTAS

050.934.528.07 SÓCIO E ADMINISTRADOR 2.000.000,00

~~'-D::oc::u::m::e::n::to::::G::ra::t::Ui::tO::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F::t::Lt::A::IS::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ e.," ,~,
""o"•• _~,_ OO~



NIRE

ENOEREço

AV. SENADOR FEIJO

BAIRRO

CENTRO

NIRE

35900658265

ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES

BAIRRO

CENTRO

NIRE

33999151280

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE WILSON

BAIRRO

ENTRO

NIRE

26999042779

ENDEREÇO

RUA SANSAO RIBEIRO

BAIRRO

BOA VIAGEM

NIRE

35904809594

ENDEREÇO

RUA NICARAGUA

BAIRRO

GUILHERMINA

NIRE

23999053433

ENDEREÇO

RUA PAULO FIRMEZA

eeo

SAO JOAO DO TAUAPE

CNPJ

MUNIClplO

SANTOS

CNPJ

45.517.604/0006-52

MUNICIP10

SANTOANDRE

CNPJ

45.517.604/0014-62

MUNIClplO

RIO DE JANEIRO

CNPJ

MUNIClplO

RECIFE

CNPJ

45.517.604/0016-24

MUNIClplO

SAO PAULO

CNPJ

MUNIClplO

FORTALEZA

09210-500

2003()'()20

11702-240

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA/ OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL,
COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE, COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOíDO E
SOLUVEL, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, ATIVIDADES PAISAGíSTICAS., DATADA
DE: 29/0612017.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA FIACAO DA SAUDE, 40, CJ121 ANDARES, VILA DA SAUDE, SAO PAULO - SP, CEP
04144-020., DATADA DE: 29/06/2017.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CI~NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

h/
JUCESP

Junta Cllmercial do
Estado de Sào Pauto

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇOES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDiÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÃ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXIST~NCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR. MEDIANTE O CODIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

DATA DA CONSTrrulÇÁON1RE

35217932893
REGISTRO

.1.
, Ifj:Cl~c~ATMOADES

25/11/2002. __ --..... 19106/1996_

NOM'COM,"C"" ••••••~;~/

3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO.DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
ARTICIPACOESLTDA. ./,1 ";::"-1 /}'_-~\.-_"~~~, "'.....

C.N.P.J. ENDEREÇO ~,1X" ~ "T /./'-,.. "- \ ~ ~I ~' •

01.259.348/0001-60 AVENIDAYOJIRO TAKAOKA'~"""" \ ;.~"~,

:~R;~AVILLE l: f~~:~;~~~~~PARNAIB~\

f.. 'If, ( . " (" "J' '. 'I,'.lo 'I '" ji) '1.!

TIPO JURlolCO

SOCIEDADE LIMITADA

COMPLEMENTO

VALOR CAPITAL

21.280.155,00

U .' '. OBJETO SOCIAL' ..

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL: EXCETO CONSULTORIA T~CNICA ESPECiFICA

OUTRAS SOCIEDADES DE PARTicIPÀÇÃO': É.X:CETOHOLDINGS / . :1' ' -,' .
CONSULTORIAEMTECNOLOGIA'D':.IN~ORMAÇÃO .....;:,,,.. ~. L . .t. ' I
DESENVOLVIMENTO E L1CENCIAME"!TÇJ DE ~ROG~RAMAS DE COMPiJ!ADOR CUSTOMIZÁVEIS 't 'I.!
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS ,-
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES ~ .J j " -~.t~~ ~:': .) ~ ~.~

.

! U'
. SÓCIO

BAIRRO

CERQUE IRA CESAR

'"
003.064.121-79

- ...::...)

RG

547320218

FR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

365.827,00
QuANTIDADE COTAS

SANTANA DE PARNAIBA
MUN'lcIPIOBAIRRO

JARDIM PROFESSOR BE

35600842516
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SÓCIO
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•NOME
JOSE ROMAO
ENDEREçO

AVENIDA PARKINSON

BAt~RO

ALPHAVILLE EMPRESAR

904.310.818-91

NOME

KARINA BONER LEO SILVA

ENDEREÇO

QUADRA SQS 305 BLOCO F, APTO.

BAIRRO MUNICIPIO-""""'" "j- - ..: .•.. •ASA SUL . / BRASllIA.

"' ;~~\~r:"--'" M03.064.231-03 , t

'F I " \, " I ILi ,
"-' , /

6485514

2.553.619,00

NOME
MARIANA BONER LEO SILVA

BA.lRRO

ASA NORTE

720.502.171-53

SÓCIO

lli',I I
,11 I ./ \.

"t" ' ,-I' ~

~f r f: I,

i~--~~
~_1\ ~~ \.

1960686

'""O
AGUAS CLARAS

'"
040.971.838-69

AOMINISTRADOR

,o
619657

, REPRESENTANTE--- ----- .

"""FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES

ENDEREÇO l~MERO I COMPLEMENTO
QUADRA SHIN QI 7 CONJUNTO 2, CASA

BAIRRO I~UN1CIPIO I~' I~Ee 1;0
LAGO NORTE BRASllIA DF 71515-020 690881

'" I;'"GO IQUANlIOAOE COTAS

305.306.521-53 REPRESENTANTE
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•
CNPJ

- -- - -~-- --

SAo. PAULO 01448-000iA
~ . .J I\.-_~

ÚLTIMa DaCUMENTa ARQUIVADa

MUNlClplO

35902634436

BAIRRO

JD.EURo.PA

ENDEREÇO

04109/2017 411.346/17~9
DATA NÚMERO

RUA AMAURI

ElEIÇÃo.IREElEIÇÃo./Al TEAAÇÃá'DÕS'DADOS"éÃDASTRAlSbE PAULO éÊSAR 'lo.PES ZEREDo., NACIONALIDADE~ ,'"'---- ----~--_.-.~~,_.' -- .. -
BRASilEIRA, CPF: 040.97'1,838-69, RG/RNE: 619657 ~DF, RESIDENTE A QUADRA QUADRA 104, lOTES 8/10, S/N, AP.1101~BlA.
AGUAS CLARAS, BRASIl.IA! b'F;'CEP 71909:180,COMo.ÃDMINISTRÁDo.R, ASSIN~NlÍo.'PELA EMPRESA, Co.M VALOR DE

PARTICIPAÇÃO NAScidEDÀDJõ DE $'986.491,00.' I l.\ l '\ r~. \
REMANESCENTE Jo.iIi'RdMAO: NAclo.NALIDADE BRÀs'll~IRA! cPF: 904.31à.81l~9\' RGIRNE: 6485514 ~SP, RESIDENTE A

., ..• ~, I< .'. , ~ •• ",. ,..' .•• I. •• • •

AVENIDA PARKINSo.N, 35.'APTO.1003, AlPHAVILLE EMPRESAR, BARUERI ~SP, CEP 06465~136, Co.Mo. ADMINISTRADOR, Co.M
VALo.R DE PARTICIPAÇÃO Ni\:SOCIEDADE DE'$ 2.1.,53.619,00. ! 1 r<:.--t¥ \ '

Li.i 1 •••..,< ;li '\., .i. I .'1 I '. ,_ "1 \.i ,
DESTITUIÇÃo./RENÚNCIA DE ALEXANDRE'Go.MES DA SILVA ALVES, NACIONALlDADE:BRASILEIRA, CPF: 967.715.506~72,

., .• • • , , • • b

RG/RNE: 6948564.M. MG, RESIDENTE A RUA ASSUNGUI, 50, BL.02~AP.63, YILA GUMERCINDO.: SAo. PAULO. ~SP, CEP 04131-000,
COMO ADMINISTRAÔO~R~_ASS~À~óàPELA EMPRESA.' ~ l-' j. ~.....-',:r--. _.__..:>"~

_ 'J"r'" "i'- ~ I \ " , I •••• .:I ." •• _ • -r ~

DESTITUiÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS HENRIQUE CABRALVllHENA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 800.272.026~15,
RG/RNE: 5701379~M~'MG, RESIDEf;rrÉ'A ALAMEDA JAU, '1477, APTO.92C:'JARDIM PAULISTA, SAo. PAULO ~SP, CEP 01420~005,

COMOADMINISTRADOR,ASSINÀ~[)ÔPELÀEMPRESA, j ... ',;' ''f..~';,KW J .
REMANESCENTE BRUNA BONER LEOSILVA, NAClo.NA'LiDÁDE BRASILEIF:A,CPF:'ÔÓ3~064\21-79, RG/RNE: 54732021-8 ~SP,
RESIDENTE A ALÂMEDA'i;lINiSTRO ROCHA AZEVEDO: 38, APTo,:í305,:CERaúEiRA~cESAR, SAci PAULO. ~SP. CEP 01410-001,

NA SITUAÇÃO. DE sócio:'Co,,\ VALÔR DE PAR'ncl'pÀçAo. NA'SQciÊDÀDE DE $'.5.791.406,00 .. - -' ,
'L ".. ,/ •. J>.,-"It"'iO," -- . -__ •••••••.••••,....: -' •.• .,i .•..;'- •••• ..,..,.rr ':-

REMANESCENTE FR EMPREEND'IMENTOSE PARTICIPACo.ESEIRELI: NIRE 35600842516, SITUADA A AVENIDA COPACABANA,
71, UNIDADE Oi,C'JARDIM PRÔFESSOR BE"SANTANA DE"PARNAíS,,;2 SP, ,CEP 06502'0õ1;' NA SITUAÇÃO. DE SÓCIO, COM VALOR
DE PARTICIPAÇÃO. NA SàCIEDADÊ DE$'36~:827,õ6.(ENDERECÕ: AVENIDACOPACABANA 71 UNIDADE 07 JARDIM PROFESSo.R

..:.o.. '110( ~- l-. ,'" " -~~.J- -SE SP) '"'--.. <~,.' _£ •.• '!~' '__,.__'.••••. .,.~- ..•.......

~ - -- _.-
REMANESCENTE KARINA Bo.NER LEo. SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 003.064.231-03, RG/RNE: 2330861 ~DF,
RESIDENTE A QUADRA SQS 305 BLo.CÕF, APTO" 403, ASA SUL, BRASICIA'~ DF, CEP 70352-060, NA SITUAÇÃO. DE SÓCIO., Co.M

VAlo.R DE PARTICIPAÇÃO NA So.CIEDADE DE $ 5.791.406,00.

REMANESCENTE MARIANA BONER LEo. SilVA, NACIONALIDADE BRASilEIRA, CPF: 720,502.171~53, RG/RNE: 1960686 ~DF,

RESIDENTE A QUADRA SQN 109 Blo.Co. G, APTO.., 401, ASA NORTE, BRASILlA ~DF, CEP 70752-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO.,
COM VALo.R DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.791.406,00,

REMANESCENTE FERNANDO ANTONIO FONTES Ro.DRIGUES, NAClo.NALlDADE BRASILEIRA, CPF: 305.306,521~53, RGIRNE:
690881 ~DF, RESIDENTE A QUADRA SHIN 0.17 Co.NJUNTO 2, CASA, 17, LAGo. NORTE, BRASILlA ~DF, CEP 71515-020,

REPRESENTANDO FR EMPREENDIMENTo.S E PARTICIPACOES EIRELI.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇOES PARA NIRE: 35217932893
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• DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 06/11/2017

Certidão Simpllficada emitida para AMALIA NEIDE NASCIMENTO: 03044573882. Documento certificado por FLÁVIA
REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, !Jarante a

autenticidade desle documento qU8ndo visuaflzaoo diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.brsobonlimerode

autenUcldooe 93203826, terço-feira, 7 de novembro de 2017 às 11:09:18 .
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO, CI~NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

L///
JUCESP

Junta Comertiar do
EstadodeSãoFWIo

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇ6ES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDiÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE,

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXIST~NCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE IWVW.JUCESPONLlNE,SP.GOV.BR, MEDIANTE O C6DIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

REGISTRO

35213244691
NOME COMERClAL

SOFTPARK INFORMATICA LTOA.

: N.P.J.

00.752,995/0001-47
BAIRRO

ITAIM BIBI

DATA DA CONSTITUIÇÃO

07/0811995

MUNIClplO

SAO PAULO

INIcIO DAS ATIVIDADES

30/0611995

OBJETO SOCIAL

PRAZO DE DURAÇÃO

TIPO JURíDICO

SOCIEDADE LIMITADA

1.600.000,00

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SÓCIO
- - -~

NOME
MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA

ENDEREÇO I~ÚMERO I~MPLEMENTO
ALAMEDA ITAPECURU 645 SALA 1225
BAIRRO I ;UNICIPlO I~' I~EP
ALPHAVILLE BARUERI SP 06454.080
DOCUMENTO 1;'"00 I~UANTIDADE ceTAS

00000000001 SOCIO 610,000,00

SÓCIO

NOME

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA

ENDEREÇO

ALAMEDA DOS CICLAMES

BAlMO

'"336.721,388.86

MUNIClplO

SANTANA DE PARNAIBA
RO

442641710

SÓCIO, REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR
NOME

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA

ENDEREÇO

ALAMEDA DOS CICLAMES

BAIRRO

Documento Gratuito
Proibida a Comercializaçêo
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I aVANTlOAOE COTAS

1670.000.00358.379.937-20
'"

e.------------,-------r----T -----,
ALPHAVILLE6 ISANTANADEPARNAIBA Isp 106539-135

1eAROD

SÓCIO. REPRESENTANTE. ADMINISTRADOR

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO--- ---,~---~----

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 1.600.000.00 (UM MILHÃO. SEISCENTOS MIL REAIS).

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA URUSSUI. 300. 5 CONJ.53. ITAIM BIBI. SAO PAULO - SP, CEP 04542-093. ,DATADA
DE: 12/01/2017.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 358.379.937-
20. RESIDENTE À ALAMEDA DOS CICLAMES. 289, ALPHAVILLE 6. SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06539-135.
REPRESENTANDO MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR. ASSINANDO PELA
EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 670.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA, DOCUMENTO: 00000000001. SITUADA À ALAMEDA
ITAPECURU. 645. SALA 1225. ALPHAVILLE. BARUERI- SP. CEP 06454-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 610.000.00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RODRIGO FLORES CAMPOLlNA, NACIONALIDADE BRASILEIRA. CPF: 336.721.388-86.
RG/RNE: 442641710. RESIDENTE À ALAMEDA DOS CICLAMES, 289, ALPHAVILLE 6, SANTANA DE PARNAIBA - SP. CEP 06539-
135, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 320.000.00.

FIM DAS INFORMAÇÓES PARA NIRE: 35213244691
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02101/2018

Certidão Simplificada emitida para SANDRA APARECIDA LEITE' 08474933854. Documento certificado por FLÁVIA
REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a
autenUcidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.brsobo número de
autenUcidade 95133442, quarta-feira, 3 de janeiro de 2016 às 13:19:53

•
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•
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CI~NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

Jb
JUCESP

Junfa Come:dal d:l
Estado de São Paulo

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇOES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E
"TITULARISOCIOSIDIRETORIA" REFEREM-SE A SITUAÇAO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERA SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR.

MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

FICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTOA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

NIRE MATRIZ

35220567866

INIcIO DE ATIVIDADE

1610512006

DATA DA CONSTITUiÇÃO

2610512006

CNPJ

08.040.33810001-89

CAPITAL

R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

EMISSÃO

0810112018 08:40:55

INSCRiÇÃO ESTADUAL

LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA

BAIRRO: VILA UNIVERSITARIA

MUNiCípIO: BAURU

NÚMERO: 22-49

COMPLEMENTO:

CEP: 17012-225 UF:SP

OBJETQ SOCIAL

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
COM~RCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

SERViÇOS DE ENGENHARIA
SERViÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR 1SÓCIOS 1DIRETORIA

GUSTAVO AUGUSTO GROSSI DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 011.807.286-29, RESIDENTE A RUA PRIMEIRO DE MAIO, 6-26,
VILA QUAGGIO, BAURU - SP, CEP 17060-670, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 2.250,00

VANESSA SILVA GROSSI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 306.456.148-07, RESIDENTE A RUA PADRE JOAO, 11-70, VILA SANTA TEREZA,
BAURU - SP, CEP 17012-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 447.750,00.

\
I
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NUM.DOC: 141.741/13.2 SESSÃO: 24/04/2013

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - REGISTRO BALANCO PATRIMONIAL DO ANO
DE 2012. PARA FINS DE lICITACOES.

CORREÇÃO DE CNPJ 08.040.338/0001-89

NUM.DOC: 422,941/13-ll SESSÃO: 17/12/2013

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 450.000.00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS),

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE VANESSA SILVA GROSSI. NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 306.456.141>-07,RESIDENTE À
RUA PADRE JOAO, 11-70, VILA SANTA TEREZA. BAURU - SP, CEP 17012-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR,
ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 447.750,00,

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE GUSTAVO AUGUSTO GROSSI DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 011.807.286-
29, RESIDENTE À RUA PRIMEIRO DE MAIO, 6-26, VILA QUAGGIO, BAURU - SP, CEP 17060-670, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM
VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 2.250,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECON6MICA 1OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERViÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERViÇOS DE ENGENHARIA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ,

NUM.DOC; 166.383/14-4 SEssAo: 14/05/2014

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - REGISTRO DO BALANCO ANUAL DO ANO DE

2013

NUM.DOC: 238.069/14-ll SESSAO: 25/07/2014

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - REGISTRO DO BALANCO PATRIMONIAL DO

ANO DE 2013

NUM.DOC: 170.001/15-5 SESSÃO: 13/0512015

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - REGISTRO DE BALANCO PATRIMONIAL
ENCERRADO 2014.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35220567866
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/0112018

~~------~----~--."..••...•..•••--..,."
Q!/

JUCESP'
ff':='~

•

•

Ficha Cadastral Simplificada emitida para ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES: 15047030814. Documento certifICado

por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃo PAULO. Ajunta Comerciai do Estado de São Paulo, garante a

autenticidade deste documento quando visualizado direlamente no portal www.jucesponline.sp.gov.brsobo nlimero de

autenticidade 95241840, segunda-feira. 8 de janeiro de 2018 às 08:40:55 .
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CONSÓRCIO GESTÃO INTfGRADA

GOIÁS

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS

À SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE GOIÁS - SEGPLAN
A/C - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORR~NClA PÚBLICA N° 01/2017

ENVELOPE N" 01- DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

OBJETO:
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a reestruturação, ampliação, qualificação, implantação,
operação e gestão de Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado
de Goiás, tudo com vistas à modernização do PROGRAMA VAPTVUPT, conforme descrição
constante do Anexo I, deste EDITAL

CONCORRENTE:
Consórcio Gestão Integrada Goiás, constituído pelas empresas:

• PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, líder do Consórcio;
• MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA.;
• 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUI. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E

PARI. LTDA.;
• SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA;
• EFICAZ CONSTRUTORA ECOMÉRCIO LTDA..

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁ
Rua Lourdes, 607 . Sala 8


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100

