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CARTA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.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 VAPT VUPT

Prezados Senhores,

1. O CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS (doravante denominada "CONCORRENTE"),
cuja empresa líder é PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E 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, São Caetano do Sul- São Paulo,
CEP: 09.571-470, vem, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s),
apresentar os Documentos de Habilitação no âmbito do certame em referência,

conforme requisitos definidos no EDITAL.

2. O CONCORRENTE declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos termos
do EDITAL e que os aceita integralmente, em especial no que tange às prerrogativas
conferidas à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (i) de conduzir diligências para averiguar
a veracidade dos documentos apresentados, bem assim (ii) de buscar quaisquer
esclarecimentos necessários para elucidar as informações neles contidas.

3. O CONCORRENTE declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios
para a habilitação e apresentou os Documentos de Habilitação em conformidade com o

EDITAL.

4. O CONCORRENTE declara, ainda, que os Document s de Habili
são completos, verdadeiros e corretos em cada deta e.

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
OSMAR MARQUES
REPRESENTANTE LEGAL
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Erodecto PRO-JECTO Gestão, Assessoria e Serviços - E/RELI

GEST Ao. ASSESSORIA E
SERVIÇOS - EIREU CNPJ - 43.316.033/0001-58 Insc. Estadual isenta

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.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,

1. A empresa PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI (doravante denominada
"CONCORRENTE"), 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, São
Caetano do Sul - São Paulo, CEP: 09.571-470, vem, por meio de seu(s) representante(s)
legal(is) abaixo assinado(s}, apresentar os Documentos de Habilitação no âmbito do certame
em referência, conforme requisitos definidos no EDITAL.

2. O CONCORRENTE declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos termos do
EDITAL e que os aceita integralmente, em especial no que tange às prerrogativas conferidas à
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (i) de conduzir diligências para averiguar a veracidade dos
documentos apresentados, bem assim (ii) de buscar quaisquer esclarecimentos necessários

para elucidar as informações neles contidas.

São Caetano do Sul, 09 de janeiro de 2018.

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

4. O CONCORRENTE declara, ainda, que os Documentos de
completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe.

3. O CONCORRENTE declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios para a
habilitação e apresentou os Documentos de Habilitação em conformidade com o EDITAL.

Rua Lourdes, 607 - Bairro Nova Gerty - São Caetano do Sul- SP
Cepo 09571-470 fii :4233-3990 E-mail: projecto@uol.com.br

mailto:projecto@uol.com.br




MAZZINI
Empresa Certificada

CARTA DEENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO ESPECIALDE 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 PROGRAMA VAPT VUPT

Prezados Senhores,

1. A empresa Mazzini Administração e Empreitas ltda, inscrita no CNPl
45.517.604/0001-48, situada à Rua Fiação da Saúde, 40 - Conj. 121 - 12Q/13Q/14Q
andar - Vila da Saúde - São Paulo - SP - CEP: 04144-020 ("CONCORRENTE"),
[qualificação completa], por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo
assinado(s), vem apresentar os Documentos de Habilitação no âmbito do certame em
referência, conforme requisitos definidos no EDITAL.

2. O CONCORRENTEdeclara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos termos
do EDITAL e que os aceita integralmente, em especial no que tange às prerrogativas
conferidas à COMISSÃO ESPECIAL DE L1CITAÇÃO(i) de conduzir diligências para
averiguar a veracidade dos documentos apresentados, bem assim (ii) de buscar
quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar as informações neles contidas.

3. O CONCORRENTE declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e
critérios para a habilitação e apresentou os Documentos de Habilitação em
conformidade com o EDITAL.

4. O CONCORRENTE declara, ainda, que os Documentos de Habilitação ora
apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe.

José Roberto Bortoli

Sócio-Diretor
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CARTA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

SOLlJÇÓES EM PPP SOCIAL

À
COMISSÃO ESPECIAL DE 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 PROGRAMA
VAPTVUPT

PrezadosSenhore~

1. A 3P Brasil - Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias
Público-Privadas e Participações Ltda, ("CONCORRENTE"), inscrita no
CNPJ 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, vem apresentar os Documentos de Habilitação no
âmbito do certame em referência, conforme requisitos definidos no
EDITAL.

2. O CONCORRENTE declara, expressamente, que tem pleno
conhecimento dos termos do EDITAL e que os aceita integralmente, em
especial no que tange às prerrogativas conferidas à COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO (i) de conduzir diligências para averiguar a
veracidade dos documentos apresentados, bem assim (ii) de buscar
quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar as informações
neles contidas.

• 3. O CONCORRENTE declara expressamente que atendeu a todos os
requisitos e critérios para a habilitação e apresentou os Documentos de
Habilitação em conformidade com o EDITAL.

4. O CONCORRENTE declara, ainda, que os Documentos de Habilitação
ora apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe.

~\.\lJ)
Santana de Parnaíba, 09 de Janeiro de 2018. o~t9l\t~\)\SiYJ'O
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Paulo César Lopes Zeredo
Representante Legal
RGnº 619.657 SSP/DF
CPF nº 040.971.838-69
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CARTA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.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,

1. A empresa SOFTPARK INFORMATICA LTDA. (doravante denominada "CONCORRENTE"), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 00.752.995/0001-47, com endereço na Rua
Urussui n° 300 - 5° andar - Conj. 53, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-093, vem, por meio de
seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), apresentar os Documentos de Habilitação no
âmbito do certame em referência, conforme requisitos definidos no EDITAL.

2. O CONCORRENTE declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos termos do EDITAL e que
os aceita integralmente, em especial no que tange às prerrogativas conferidas à COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO (i) de conduzir diligências para averiguar a veracidade dos documentos apresentados,
bem assim (ii) de buscar quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar as informações neles
contidas.

3. O CONCORRENTE declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios para a
habilitação e apresentou os Documentos de Habilitação em conformidade com o EDITAL.

4. O CONCORRENTE declara, ainda, que os Documentos de Habilitação ora apresentados são
completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe.

SoftPark Informática Ltda CNPJ: 00.752.995/0001.47
Cepo 04542-050

OODS

Rua: Urussuí, 300 - 5° andar -Itaim Bibi - São Paulo. SP
Tel. 11 5171-6555





EFICAZ
CONSTRUTORA

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

CNPJ nO08.040.338/0001-89 - Insc. Estadual nO209.374.581.110
Fone/FAX: (14) 3227-2913

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.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

PROGRAMAVAPTVUPT

Prezados Senhores,

1. A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. (doravante denominada "CONCORRENTE"),
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 08.040.338/0001-89, com endereço
na Rua Joaquim da Silva n° 22-49 - Vila Cidade Nova Universitária, Bauru- São Paulo, vem, por meio de
seu procurador abaixo assinado, apresentar os Documentos de Habilitação no âmbito do certame em
referência, conforme requisitos definidos no EDITAL.

2. O CONCORRENTE declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos termos do EDITAL e que
os aceita integralmente, em especial no que tange às prerrogativas conferidas à COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO (i) de conduzir diligências para averiguar a veracidade dos documentos apresentados,
bem assim (ii) de buscar quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar as informações neles

contidas.

são

OOOf)

EFICAZ CONSTRUTOrA COMÉRCIO LTDA.
MANOEL VIN C1US DA ILVA

I

PROCURADOR

4. O CONCORRENTE declara, ainda, que os Documento
completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe.

3. O CONCORRENTE declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios para ae habilitação e apresentou os Documentos de Habilitação em conf I e com o EDITAL.
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HABILITAÇÃO JURIDICA

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8





CONTRATOS SOCIAIS
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL No. OI DA EMPRESA INDIVIDUA
LIMITADA.

Cf (I o ç----'--.--,- ~,!
e o I} .:!' #4 p. ~
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PRO JECI0 -:C£STí\'v ,'f\'SSESSORIA E SERViÇOS - E!RELI
li'. ç <O Y'~'} 'to

O infra assinado:

CNPJ.43.316.033/0001-58
NIRE.35.60I.402.013

., ,. .v '.'. ~~ ~
" "") C) e Q. o

OSMAR MARQUES, brasileiro, natural de São Paulo - SP. , data de nascimento 15/11/1.945 , separado
judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG. 3.643.489/SSP-SP e do CPF. 036.118.688-
68 , residente e domiciliado no Município de São Paulo (SP) a Rua Arataia . No. 39 - Bairro Vila Marte -

CEPo 04250-020.

Titular de úma empresa individual de responsabilidade limitada ( EI RELI ) que nesta praça gira sob a
denominação de " PRO-JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - E!RELI " com sede e
foro na cidade de São Caetano do Sul ( SP) , a Rua Lourdes, 607 - Bairro da Vila Gerti - CEPo 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 contrato 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 publ ico em geral e/ 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 pnítica de esportes.

2 _ Resolve consolidar a empresa individual de responsabilidade limitada ( E!RELI ) . mediante as clausulas

e condições seguintes:-

Da Denominação Social, Foro, Sede, Filiais e Objeto:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Sob a denominação social de PRO-.mCTO - GESTÃO, ASSESSORIA E
SERVIÇOS _ EIRELI , gira a empresa individual de responsabilidade limitada com sede e foro na praça do
Município de São Caetano do Sul (SP), a Rua Lourdes, 607 - Bairro Nova Gerti - CEPo 09571-470
podendo a seu critério abrir, instalar e encerrar filiais. escritórios. depósitos. sucursais e representantes no
país, nos termos da legislação aplicável.

)01' OBJETO SOCIAL

•
•
•
•
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• Administração ell1'-Se~~os d~ tn.sp~~f~\)de q~alidJl'cte;
• Mão de obra de'~~te~~~'odagêlne: f):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.
" .,",8 o '!'. .. .

Pllrágrllfo Unico - A empresa individuf};1 d~9responsabilidade limitada explorará atividade econômica
empresarial nos termos do Art. 966 , caput.e pm"ág (lfo único e art. 982 do Código Civil

Do Prazo de Duração:

CLÁUSULA TERCEIRA _ 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 Cllpital Social e das Quotas:

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 conforme

segue:

OSMAR MARQUES 9.000.000 quotas R$ 9.000.000.00

Totlllizllndo 9.000.000 quotas R$ 9.000.000.00

Pal'ágrafo Único _ A responsabilidade do empresário é limitada ao Capital Integralizado nos termos do artigo

980-A do Código Civil 2.002.

Da Administração e Representação Leglll:

CLÁUSULA QUINTA _ A administração da empresa individual de responsabilidade limitada caberá à
totalidllde 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.

CLÁUS!JLA 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.

Pará2:rafo Terceiro:- O empresário declara que não participa

responsabilidade limitada.

CLÁUSULA SÉTIMA _ A empresa individual de responsabilidade limitada faz-se á representar e 1 JUIZO,

ativa ou passivamente, especialmente para receber citação inicial ou prestar depoimento pessoal, por seu

empresário.

CLÁUSULA OITAVA _ A é!e!iberações adiante cnumeradas terão eficácia se tomadas pelo emp esário, a

saber: }

Parágrafo 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
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._. alteração ou ampliação do o.bjet~v'O.soci~l~ ~ : o:

._. transformação da forma serci tál~~~ •• :

.-. alienação dos bens sociais;

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

._. financiamentos e empréstimos em instit\i.içõe fll~anceiras;

._. modificação das atribuições dos sócios;: " ••

.-. alteração contratuais; .:" :" ~

Da Rcmuneração dos Administradores:

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

rubrica "despesas gerais".

Da Cessão de Quotas, RctiradaJalecimcnto ou Impedimcnto de Sócios:

CLÁUSULA DECIMA _ As quotas do capital não poderão ser cedidas ou transferidas, a qualquer título 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 suas atividades 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 Socíal:

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
adminístrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do
balanço patrimoni'),! e do balanço de resultados econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apurados, conforme artigo 1.065 do Código Civil 2.002.

Parágrafo PD.l!'cil:Q _ Os lucros líquidos apurados no balanço, por deliberação do empresário poderá ser:

a) distribuídos ao empresúrio;
b) rctido total ou parcialmente numa conta de lucros suspcnsos;
c) aplicado em aumento de capital social, com distribuição das quotas bonificadas;

Parágrafo SC~L\.!Q _ A empresa individual de responsabilidade limitada poderá realizar balanços

intermediários, trimestrais ou semestrais.

Das Disposiç;õcs Gcrais:

CLÁUSULA DECIMA 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.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Em caso de liquidação da s empresa individual de
limitada, o empresário decidirá sobre a forma, de conformidade com a legislação vigent

função de liquidante, fixando-lhe a remuneração.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Após o pagamento do passivo social, o líquido re

será atribuído ao empresário.

CLÁUSU LA DECIM'A SEXr-A - Os casos omissos no presente contrato, serão regid

vigentes que lhes forem apli veis~
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CLAUSULA DECIMA SET~ .,Fica;tejto~<6foro C ntr'lJ"tia Comarca de São Caetano do Sul - Estado
de São Paulo, para dirimir a~"cLúV;c.!éfsoriUlfdas de te cQ(lJltt'Y,com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

" ".~ ., O'

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
ti "

O empresário declara, sob as penas da lei, de que não estlÍ impedido de exercer a administração da
empresll individlllll de responsabilidllde limitada, por lei especial, 011 em virtllde de condenação
criminlll ou pOl' se encontrar sob os efeitos dela, a penll que vede, aindll qlle temporariamente, o acesso
II cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricllção, peita ou suborno, concussão, peculllto, ou
contra II economill POPUllll" contra o sistema financeiro nacionlll, contra llS normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a pl"Opriedade, conforme llrtigo 1.011 Soe I.
Do Código Civil 2.002.

E, por estllrem assim justo e contratlldo , mlllH!aram dlltilografllr o presente instrumento particular de
alteração contrlltual em três vias de igual teor e fim, indo devidamente assinlldo pellls partes
contrlltantes, juntamente com duas testemunhas II tudo presente.

Slio Caetano do Sul, 17 de Abril de 2.017.

~
~~.

OSMAR MARQUES

:.~

•

Testemunhas:

\

Natllhael Sebastião Machado
\

RG.I\66.92 -3/SSP-SP

'--./

ADVOGADO

I;Pi?
Guilhern~e GuedciWlÍchado!)
RG. 26.2~3.482-4/SSP-S.£-/~/
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIt::NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

////
JUCESP

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÓES 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 EXISTt::NCIA 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

NIRE REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇAO INicIO DAS ATIVIDADES PRAZO DE DURAÇAo

35601402013 15/04/2016 29/10/1985

NOME COMERCiAl TIPO JURIDICO

PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI EIRELI

.N.P.J.

43.316.033/0001-58

BAIRRO

NOVAGERTY
MUNICIPIO

SAO CAETANO DO SUL
VALOR CAPITAL

9.000.000,00

• d 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 TÉCNICAS
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
GESTÃO DE INSTALAÇÓES DE ESPORTES
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME

OSMAR MARQUES

ENDEREÇO

.RUA ARATAIA

BAIRRO

VILA MARTE

CPF

036.118.688-68

MUNIClplO

SAO PAULO

TITULAR E ADMINISTRADOR

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA NÚMERO

0017

FIM DAS INFORMAÇOES PARA NIRE: 35601402013
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 06/11/2017

26/04/2017 186.655/17-4

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE
SERViÇOS DE APLICAÇÃO E SERViÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, GESTÃO DE INSTALAÇOES

DE ESPORTES., DATADA DE: 24/04/2017.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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documento
aulnado

digitalmente

Certidão Simplificada emitida para AMALIA NEIDE NASCIMENTO: 03044573882. Documento certificado por FLÁVIA

REGINA BRITIO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comerciai do Estado de São Paulo, garante a

autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de
autenticidade 93204542, terça-feira. 7 de novembro de 2017 ás 11:15:09.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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ASSESSORIA EMPRESARIAL

Pelo presente instrumento particular os sócios: MÔNICA ROSIEN, brasileira, solteira,

da cédula de identidade RG na 13.793.494 SSP/SP e CPF na 050.934.528-07, reside e

Comendador Orlando Estevaux, 31 - Campo Belo - São Paulo - SP - CEP: 04610-

BORTOLI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/04/1953, portador da cédu

4.575.609-0 SSP/SP e do CPF: 579.280.458-34; residente e domiciliado á Rua Paran

Alzira - Santo André - CEP: 09195-120-SP; Sócios da sociedade empresa ria, . deno . da MAZZINI

ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA, 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 contratual

registrada sob o N0 139.264/16-4 em sessão de 01/04/2016, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas CNPJ 45.517.604/0001-48; 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:

Os sócios resolvem alterar o endereço de sua Matriz, 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,

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ 45.517.604/0001-48; 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°,13° e 14°. andar - Vila da Saúde - São Paulo - CEP:

04144-020 - SPi

J
0019

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

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

operação de subestações de redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8 KW, in s

de iluminação,

cLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO MATRIZ.

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

cLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO OBJETIVO SOCIAL MATRIZ.

Rua Padre Adelino. 2074. 7"andar- Tatuapé. São Paulo - SR~ CEP03303-QOO - Fone (11) 2090-4200
Site: www.startcont.com.br - Email: start@startcont.com.br

http://www.startcont.com.br
mailto:start@startcont.com.br
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I

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 urbanü, jarúinagem, 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,
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;

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 / 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 .

- 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;

Rua Padre Adelino. 2074 • .,. andar. Tatuapé. Sáo Paulo. SP. CEP03303.0oo. Fone (11)2090-4200
Slte: www.startcont.com.br • Email: start@startcont.com.br

http://www.startcont.com.br
mailto:start@startcont.com.br
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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 CPO,-slstemas

de 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

coleta de lixo em empresas privadas, públicas e autarquias, armazéns gerais e demais órgãos

Administração Pública da União, Estados e Municípios, manutenção predial industrial, pintu
elétrica, hidráulica,. mecânica, alvenaria, carpintaria, serralharia e vidraçaria;

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

telecomunicacÕes,

- Comércio varejista de artigos de papelaria;

- 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 vê!rejista de artigos do vestuário e acessórios;

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

doméstico não especificados anteriormente; descartáveis;

- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

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

- . [

•

http://www.starlcont.com.br-
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G} Montagem de máquinas, equipamentos, estruturas, etc;

H} Conservação de áreas gramadas, jardins e ruas;

I} Ações de promoção e merchandising: DemonstraçãC'J Degustação, Reposição de produtos e

Compartilhamento de serviços de Promoção e Repói'iÇãõ :iin 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} Tercelrização 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 máq a

automáticas e semi-automáticas, sendo: bebidas quentes, café expresso, capuccino, moc ccino,

café com leite, chocolate quente e chás; bebidas frias: sucos, refrigerantes, bebidas láctea ,

isotônicos e energéticos; lanches e refeições: sanduíches naturais, saladas, frutas, sopas e
produtos Iights; 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 a~cadi~ de c:erveja, 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 atacad~~ de r~upas e acessõri,os para uso profissional
e de segurança ~o tra.balho;

l

- 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 Padra Adalino, 2074 • ~ andar. Tatuapé • São Paulo. SP. CEP 03303-000 _Fone (11) 2090-4200
Sita: www.startcont.com.br - Email: start@startcont.com.br
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- Comércio varejista de bebidas;

- Comércio varejista de produtos saneantes domissal'litár1~s;
.J'V I •.~ .•••.•~_

- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

- Comércio varejista de artigos de papelaria;

cLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO.

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 Brasileiro, regulado pela Lei 10.406/02, os sócios de comum

acordo resolvem revogar as disposições anteriores, elaborando um novo contrato social acrescido pelas
'. ~ •• .•• ."1 • : ,.,.: • _ i> ) •

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

CONSOLIPACÃO CONTRATUAL

MAZZINI ADMINISTRACÃO E EMPREITAS LIDA

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:

MATRIZ: Com sede a Rua Fiação da Saúde, No. 40 - conjunto 121 - 12°,13° e 140. andar - Vila da Saúde _

São Paulo - CEP: 04144-020 - SP; com contrato social 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).
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, psicólogo
recepcionistas, secretárias, selecionadores, serventes, telefonistas, vigilantes desarmados, zeladores e todo
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 emas
de iluminação,

Rua Padre Adelino. 2074.7" andar- Tatuapé - São Paulo - SP- CEP03303-000 _Fone (11) 2090-4200
Site: www.startcont.com.br - Email: starl@startcont.com.br
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D) informática, consultoria especializada, serviços de bureau, digitaçã6, 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::, jarcinagem, 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 / 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 máquinas au omáticas
semi-automáticas, sendo: bebidas quentes, café expresso, capuccino, mocaccino, café com lei e, choco te
quente e chás; bebidas frias: sucos, refrigerantes, bebidas lácteas, isotônicos e energétic s; lanch s e
refeições: sanduíches naturais, saladas, frutas, sopas e produtos lights; snacks: barr s de c reais,
salgadinhos, doces diversos;

- 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 artigos de escritório e de papelaria;

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

Rua Padre Adelino. 2074 - 7"andar- Tatuapé - São Paulo - SP- CEP03303-QOO _Fone (11) 2090-4200
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- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente; descartáveis;
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fJSim~ilaB.iCom sede á Av. Senador Feijó No. 144 - salas 12 e 22 - Centro _

500-SP, inscrita no CNPJSob No,45.517.604/0002-29 e NIRE 35.900.289.529.

ASSESSORIA EMPRESARIAL

- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral Ou espeéiaiizâdo
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;

7

ÊiJ~üiliiiiECom se~e á Rua Sansão Ribeiro, No. 67 - Boa Viagem - Recife - CEP: 51.030-820 -PE;
NIRE provisório 26999042779 e CNPJNo. 45.517.604/0015-43.

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.

Ft~l'iii[J!jiii1.Ii.Com sede á Rua Paulo Firmeza, No. 1290 - A - São João do Tauape - Fortaleza _ CEP:
60130-421 - CE.

0025\.

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 CPO, 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 paisagismo, engenha ia,

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 privad ~ '*
públicas e autarquias, armazéns gerais e demais órgãos, de Administração Pública da União, EstadOs\.~ ~

Municípios, manutenção predial industrial, pintura, elétrica, hidráulica,' mecânica, alvenaria, carPintar~~'
serralharia e vidraçaria; '2:-

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;
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ASSESSORIA EMPRESARIAL

Em Testo

Felipo do
F.lJwimMI!.miilmiE Com sede á Avenida Presidente Wilson No. l~WR-R ,
Janeiro - CEP: 20030-020 - RJ; NIRE 33901090601 e CNPJNo. 45.517.604/0014-62,

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 ~eral, de informática, serviços de manutenção

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

K) Terceirização de serviços de logística e administração de armazéns, expedição e movi

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

L)Gestão de serviços integrados de implantação, operação, manutenção e forneciment de unid es fixas e

móveis de atendimento, incluindo mão de obra para recepção, informação2, ~~rienta - e a~,im. ento ao
publico, equipamentos de informática e de transmissão de dados via sat~~!lé iál;i9.~" aptação de

'" o AR, o "S '. .<N"C'veículo. (tA "o'u~~":Q(jio. ."~. .
UTE1'IT';' n<'"\' ". - .. '. -

M) Participar de outras sociedades como Sócia ou acionista. '8p,og'ané'
N) Participar como membro de consórcios.

O) Gestão Ini:êgraClá de Múltiplos Serviços - Facilities.

/'
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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

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;

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, carpinta
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;
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ASSESSORIA EMPRESARIAL

I) Ações de promoção e merchandísing: Demonstraçãó,

Compartilhamento de serviços de Promoção e Reposição em
Varejistas;

J) Terceirização de serviços administrativos em .geral; de informática, servi s

industrial, manutenção elétrica / eletrônica, limpeza, conservação, jardinag 'm,
prediais / industriais;

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

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) Prestação de serviços de comercialização de produtos e serviços e representação comercial no ramo de
telecomunicações.

OO()'.,f.., i

~EOOm')i.iilm~BliD~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 f'JIRE: 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
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, carpinta 'a,
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

Compartilhamento de serviços de Promoção e Reposição em Supermercados e em redes
Varejistas;
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ASSESSORIA EMPRESARIAL

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 adminl~traçã0' 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 Iights; 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 Adelino, 2074 - 70 andar. Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03303-000 _Fone (11) 2090-4200
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ASSESSORIA EMPRESARIAL

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:

NOME: ,- ",

MÔNICA ROSIEN.

JOSÉ ROBERTO BORTOLI.
TOTÁL' "'i f"-'I

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

- R$ 2.050.000,00 (Dois milhões e cinqüenta Mil Reais) em moeda Corrente Nacional;

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

Parágrafo Segundo: A responsabilidade dos sócios será, nos termos do artigo 1.052 da Lei no. 10.406, de 10

de janeiro de 2002. restrita ao valor das suas quotas, mas todos responderão, solidariamente, R a
integralização do capital social.

cLÁUSULA QUARTA: DA ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS

Parágrafo 1°. - A presença da totalidade dos sócios em Assembléia Geral, torna dispensável a publicação de
edital de convocação, sendo válida todas as decisões aprovadas.

Parágrafo 2°. - Torna-se dispensável a Assembléia quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a
matéria que seria objeto dela.

Parágrafo 3°. - Podem convocar a Assembléia os sócios e administradores da empresa.

Parágrafo 4°. - Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o disposto nos artigos 1.071 a
Civil.
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ASSESSORIA EMPRESARIAL

Parágrafo 5°' - Reunir-se-ão, ordinariamente, até o último dia ~til do quarto mês seguinte ao encerramento
do exercício socia', para deliberar sobre:

a) As contas dos administradores;

b) o balanço patrimonial e o de resultado econômico d.) exe.dcio 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.

I 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

alienação ou gravame de bens imóveis da sociedade, ocorrerá mediante a
representam a maioria do Capital Social.

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

parte da Administração da sociedade, salvo se assim autorizados através de deliberação socO I, participa do da

mesma, obrigatoriamente, o sócio remanescente, independente da quantidade de quotas ue este p suir no
momento do falecimento.

cLÁUSULA SEXTA: REMUNERAÇÃO
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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 elab~-açã?_9.0 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 SÓCIO

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 cujus", 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.

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 sócios querer 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 sócios não se interessarem pela

parte oferecida, novo oferecimento deverá ser feito aos sócios remanescentes, que terão mais 30 (trinta) dias

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

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

pela continuidade, pagando ao dissidente, os haveres que lhe couber, de acordo com o úl 'mo b a
apurado, pagando esse em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira (nov nt
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
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 dias;
c) a extinção, na forma da lei, de autorização de funcionar;
d) Por declaração judicial de falência.

Rua Padro Adelino. 2074 - lO andar - Tatuapé - São Paulo. SP - CEP03303-OOO. Fone (11)2090-4
Site: www.starlCOnl.com.br.Emaif:start@st8rtcont.com.br
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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 ROBERTOBO I.

RG: 4.575.609-0 SSP/SP.

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
pública, ou propriedade.

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

São Paulo, 29 de Ju

ONICA ROSIEN.

RG: 13.793.494-SSP/SP .•

~.
Merli Fátimad;Silva.

RG. NO. 18.254.935-SSP/SP.

Testemunhas:

pé - São Paulo - sp. CEP03303"(}()(). Fone (11) 2090-4200
lm.br • Emall: starstarl~n~~bf)
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVC}'_V!l!í1ENTOECONOMICQ,:CIÊNGIA, TECNOLOGIA E

. INO'/t.çkJ
JUNTA COMERCIAL 'J':' ESTADO jE SÃO-F:AU~O _JUCESP

DECLARAÇÃO

r . '.

JUCESP
JUIII,:I 1..0111('(1."1,":' ao
l:;U<J;),Jr,>: ••.}(li:.r'_J:(.

Eu, JOSÉ ROBERTO BORTOLl, portador da Cédula de Identidade n0 4.575.609-0 SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nO579.280.458-34, na qualidade de titular,
sócio ou responsável legal da empresa MAZZIN/ ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTOA,
DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Rua Fiação da Saúde, 40 ,
CJ121 Andares, Vila da Saúde, São Pau/o, 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, ~2 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 à
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 pode,'
ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no o da

'. retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, ócio, o
contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretament no site a
Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certifica 'o digital.

JOSÉ ROBERTO BORTOLl

RG: 4.575.609-0 SSP/SP

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTOA
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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

////
JUCESP

Junta Come",;al do
Estado de São Paulo

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 PERDERÁ 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 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE

35201438517

NOME COMERCIAl

REGISTRO DATA DA CONSTITUiÇÃO

19/02/1981

INICIO DAS ATIVIDADES

15/12/1980

PRAZO DE DURAÇAO

TIPO JURIDICO

MAZZINI ADMINSTRACAO E EMPREITAS LTDA SOCIEDADE LIMITADA

':.N.P.J.

45.517.604/0001-48

BAIRRO

VILA DA SAUDE
MUNIClplO

SAO PAULO

VALOR CAPITAL

4.000.000,00

OBJETO SOCIAL

FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
ATIVIDADES PAISAGISTICAS
COM~RCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
COM~RCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE
COM~RCIO ATACADISTA DE CAF~ TORRADO, MolDO E SOLÚVEL

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME

JOSE ROBERTO BORTOLl

ENDEREÇO

RUA PARANAPANEMA

BAIRRO

VILAALZIRA

CPF

579.280.458-34

NOME

MUNlclplO

SANTOANDRE

SÓCIO E ADMINISTRADOR

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS

2.000.000,00

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR ORLANDO ESTEVAUX

MONICA ROSIEN

BAIRRO

CAMPO BELO

CPF

050.934.528-07

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

MUNIClplO

SAO PAULO

SÓCIO E ADMINISTRADOR

FILIAIS
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NIRE

ENDEREÇO

AV. SENADOR FEIJO

BAIRRO

CENTRO

NIRE

35900658265

ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES

BAIRRO

CENTRO

NIRE

33999151280

MUNIClplO

SANTOS

CNPJ

45.517.604/0006-52

MUNIClplO

SANTOANDRE

CNPJ

45.517.604/0014-62

09210-500

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE WILSON

BAIRRO

CENTRO

NIRE

26999042779

ENDEREÇO

RUA SANSAO RIBEIRO

BAIRRO

BOA VIAGEM

NIRE

35904809594

ENDEREÇO

RUA NICARAGUA

BAIRRO

GUILHERMINA

NIRE

23999053433

ENDEREÇO

RUA PAULO FIRMEZA

JAIRRO

SAO JOAO DO TAUAPE

MUNIClplO

RIO DE JANEIRO

CNPJ

MUNIClplO

RECIFE

CNPJ

45.517.604/0016-24

MUNIClplO

SAO PAULO

CNPJ

MUNIClplO

FORTALEZA

CEP

20030-020

CEP

51030-820

CEP

11702-240

CEP

60130-421

DATA NÚMERO

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

31/07/2017 342.812/17-8

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL,
COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE, COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MolDO E
SOLÚVEL, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS .. DATADA

DE: 29/06/2017.

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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CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35201438517
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 06/11/2017

Certidão Simplificada 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. garante a

autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal W't'VW.jucesponline.sp.gov.br sob o número de

autenticidade 93204264, terça-feira. 7 de novembro de 2017 às 11:12:46.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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(DÉCIMA SEXTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL DA
3P BRASIL - CONSVLTORIA 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
setembro 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 dd CPF/MF nO. 003.064.121-79:
residente e domiciliada na Rua Ministro Rocha Azevedo, n°. 38, Apartamento 3305, Cerqueira César,
CEP 01410-001, São Paulo - SP;

FR Empreendimentos e Participações EIRELI, com sede na Avenida Copacabana, nO. 71,
Unidade 07, Jardim Professor Benoá, CEP 06502-001, Santana de Parnaíba _ SP, devidamente
registrada no CNPJ/MF sob o nO.21.588.172/0001-06 e na Jur:ta 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 seu
administrador, Fernando Antônio Fontes Rodrigues, brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens, analista de sistemas, natural de Brasília - DF, nascido em 19 de setembro de 1964,
filho de Fernando Rodrigues e de Martha Fontes Rodrigues, portador da carteira de identidade n0.
690.881, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF /MF sob o nO. 305.306.521-53, residente e
domiciliado em SHIN QL 07 Conjunto 02 Casa 17, Lago Norte, CEP 71515-020 Brasília _ DF;

José 1fomão, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, natural de Pindorama - SP, nascido
em 16 de novembro de 1957, filho de Luiz Romão e Iolanda Belgo Romão, portador da Carteira de
Identidade nO6.485.514 SSP/SP e do CPF /MF nO904.310.818-91, residente e domiciliado na Avenida
Parkinson, nO.35, Apartamento 1003, Cond. Gramery Park, Alphaville Empresarial, CEP 06465-136,
Barueri - SP, portador da Carteira de Identidade nO. 6.485.514-4 SSP/SP e do CPF /MF nO.
904.310.818-91;

Karina Boner Léo Silva, brasileira, solteira, nutricionista, 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 Carreira de Identidade nO.2.330.861 SSP/DF e do CPF /MF nO.003.064.231-03, residente
e domiciliada na SQS 305, Bloco F, Apartamento 403, Asa Sul, CEP 'Z0352-060, Brasília - DF;

Mariana Boner Léo Lacombe, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, psicóloga,
natural de Brasília - DF, nascida em 10 de fevereiro de 1983, filha de Rubens Carlos da Silva Sobrinho
e de Maria Cristina Boner Léo Silva, portadora da Carteira de Identidade n°. 1.960.686 SSP/DF e do
CPF/MF n°. 720.502.171-53, residente e domiciliada na SQN 109, Bloco G, Apartamento 401, Asa
Norte, CEP 70.752-070, Brasília - DF, neste ato, representada por sua procuradora Bruna Boner Léo
Silva, acima quaEficada; e

0038
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Únicos SOClOS 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 Parnaíba - SP, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n°.
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 mínimo de 70% (setenta por cento) do capital social, sejam bastantes, dispensando-se
assim as demais:

•
cLÁUSULA PRIMEIRA - Da Administração da Sociedade:

A administração da sociedade passa a ser exercida pelo Sr. Paulo César Lopes Zeredo, acima
qualificado.

Parágrafo Primeiro:
Neste ato, são destituídos das funções de Administradores da Sociedade os Sres. Alexandre

Gomes da Silva Alves, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado,
portador da Carteira de Identidadé n°. M-6.948.564 SSP/MG, inscrito no CPF /MF sob o n°.
967.715.506-72, residente e domiciliado na Rua Assungui, nO. 50, Bloco 02, Apartamento 63, Vila
Gumercindo, CEP 04131-000, São Paulo - SP e Carlos Henrique Cabral Vilhena, brasileiro, casado
sob o regime de comunhão universal de bens, economista, portador da Carteira de Identidade nO.M-
5.701.379 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n°. 800.272.026-15, residente e domiciliado na
Alameda Jaú, nO.1.477, Apartamento 92C,Jardim Paulista, CEP 01420-005, São Paulo - SP.

Parágrafo Segundo:
O administrador 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, em
estrita observância ao disposto nesse Contrato Social, todos e quaisquer atos, não podendo fazê-lo em
negócios estranhos tais como: abonos, avais, fianças e títulos de favores em proveito de terceiros.

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

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

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

autorizadas a movimentá-las.

003,)~ .L

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 capital social;

c) O aumento de capital social;

Parágrafo Quarto:
Os seguintes atos são privativos dos SOClOS, e somente poderão ser praticados por sócio.

detentores de no núnimo 90% (noventa por cento) do capital social:
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d) A liberação sobre falência ou concordata da sociedade;
e) A hipoteca, alienação e criação de quaisquer ônus nos ativos da sociedade; e
f) A assunção pela sociedade de empréstimos bancários e oorigações 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 o sistema financeiro nacional, contra as normas e defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEGUNDA - Da Manutenção das Demais Cláusulas:
Permanecem 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:
Assim tendo em vista 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]/MF: 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 título do estabelecimento passa a ser "3P Brasil- Consulto~ia 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, nO. 4384, Sala 701,

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

Parágrafo Primeiro:
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir, manter e exti~guir filiais, escritórios e outro

estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios.

cLÁUSULA QUARTA - Da Duração da Sociedade:
A sociedade iniciou suas atividades em 19 de

indeterminado.
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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 Capital 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 um 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 Léo Silva 5.791.406 5.791.406,00
FR Empreendimentos e Parto ElRELI 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 Bone::: Léo 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 termos do artigo 1.052 da Lei nO. 10.406, de 10 de janeiro

de 2002, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente, 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 e cada quota dará o direito a um voto nas deliberações sociais.

cLÁUSULA OITAVA - Da Administração da Sociedade:
A administração da sociedade passa a ser exercida pelo Sr. Pau,lo César Lopes Zeredo, acima

qualificado.

Parágrafo Primeiro:
O administrador tem poderes e atribuições para gerir e administrar a sociedade, podendo q

assinar por ela e representá-la, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, bem como praticar, em
estrita observância ao disposto nesse Contrato Social, todos e quaisquer atos, não ~odendo fa~ê-Io em
negócios estranhos tais como: abonos, avais, fianças e títul~OSde favoresgrovel:;:ercett~ Gr/
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Parágrafo Segundo:
Os seguintes atos dos administradores, nomeados diretores, somente poderão ser praticados

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

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

autorizadas a movimentá-las.

Parágrafo Terceiro:
Os seguintes atos são privativos dos SOClOS, e somente poderão ser praticados por sócios

detentores de no núnimo 90% (noventa por cento) do capital social:

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

b) A ou:orga a quaisquer terceiros de direitos ou opções 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 nos ativos da sociedade; e
f) A assunção pela sociedade de empréstimos bancários e obrigações de longo prazo, assim

consideradas aquelas que excedam 12 (doze) meses.

Parágrafo Quarto:
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 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 patrimonial anual, levantará as demais

demonstrações contábeis intermediárias e poderá distribuir os lucros apurados mensalmente,
assim como os acumulados, apurados em balanço patrimonial, a qualquer 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

sobre as contas tomadas dos administradores, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, e
ainda, se for o caso, designarão administradores e tratarão de outros assuntos constantes da ordem ;e
ma parn a ,eumãO." .G f q;;:"
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cLÁUSULA DÉCIMA - Das Deliberações:
As deliberações dos sócios serão tomadas em reutllao ou em assembleia, devendo ser

convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no presente contrato, respeitando-se
o quórum mínimo, conforme art. 1.076 da Lei 10.406/02.

Parágrafo primeiro:
Em conformidade com o parágrafo 20 do art. 1.072 da Lei 10.406/02, as convocações dos

sócios se darão apenas por comunicação escrita, obtendo-se a ciência individual dos mesmos, ficando
a sociedade dispensada das formalidades previstas no parágrafo 30 do art. 1.1S2 da referlda lei.

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

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, será necessária a aprovação dos
sócios detentores de no mínimo 70%- (setenta por cento) do capital social, bastando para a validade da
decisão as assinaturas dos quotistas que representem a maioria, dispensadas as demais.

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

mensal, cujos valores serão posteriormente estabelecidos em reunião ou assembleia de sócios.

•

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Cessão ef ou Transferência de Quotas:
O sócio que pretender transferir ou alienar suas quotas de capital, ou parte delas, comunicará

sua intenção por escrito à sociedade e aos demais sócios, individualmente, indicando nome do
pretendente, as condições e o preço pretendido. Se, ao término de 30 (trinta) 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 indicado, pelo mesmo preço e nas mesmas
condições.

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

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

0043

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Quadrimestre:
No primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercício social, os sócios deliberarão so e

as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA':""Da Dissolução da Sociedade:
Ocorrendo o falecimento, interdição ou incapacitação de um dos sócios, a sociedade poderá,

ou não, continuar suas atividades com o sucessor ou sucessores do sócio falecido, interdito ou incapaz.
Se o sucessor ou sucessores não quiserem ou não puderem permanecer na sociedade, os haveres deste
serão apurados em balanço patrimonial, que se dará imediatamente, e serão pagos em proporção à
participação do capital social, mediante acordo e possibilidades da soc~1\de. r{
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cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -Das Disposições Gerais:
Os casos OtIÚSSOS neste contrato e não previstos nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nO 10.406, de

10 de janeiro de 2002, serão regulados, subsidiariamente, pela Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

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

e obrigações resultantes deste contrato.

o Silva

~ OuCÃ.v-Á -. ..,
Jaulo César Lopes ZeredoM(J. Bone, Léo Lacombe

Bruna Boner Léo Silva p/p

f12
São Paulo - SP, 4 de julho de 2011.

A ~ G ..
B oner Léo Silva reendiment s e Participações EIRELI

mando Ant nio Fontes Rodrigues

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente documento particular de
Alteração e Consolidação do Contrato social, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente com
(02) duas testemunhas abaixo nomeadas, par q e produza os devidos e legais efeitos.

•

•

Adnúnistrador nomeado:

,-
-3.999.477 SSP /MG

CPF/MF 812.767.536-91

~1-.~
Hildson Ribeiro de Souza
CRA/DF nO 026.227
CPF/MF 888.573.441-34

.... '::::': . :.;.;.:;:.;.;.;.;.;,."
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO, CIt:NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

JUCESP
Junta Comemal do
[slado de São Paulo

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÓES 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 EXISTt:NCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR. MEDIANTE O C6DIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NII{( REGISTRO DATA DA CONSTITUiÇÃO INICIO DAS 11TiVIDIIDES PRllZO DE DURIIÇÃO

35217932893 25/11/2002 19/06/1996

21.280.155,00
VALOR CAPITAL

SOCIEDADE LIMITADA
TIPO JURIOICO

SANTANA DE PARNAIBA
MUNIClplO

G.N.P.J.

UAIRRO

ALPHAVILLE

01.259.348/0001-60

3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPACOES LTDA.

NOME COMERCIAL

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TtoCNICA ESPECiFICA

OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAvEIS
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZAvEIS

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO

NOME

BRUNA BONER LEO SILVA

ENDEHEÇO

ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO

BAIRRO

CERQUEIRA CESAR

CPf

003.064.121-79

MUNlC1PIO

SAO PAULO

RG

5-17320218

• SÓCIO

NOtAI;;

FR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

ENorREço

AVENIDA COPACABANA

BAIRHO

JARDIM PROFESSOR BE

NIRE

35600842516

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

SANTANA DE PARNAIBA

ADMINISTRADOR

0046
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NOME

JOSE ROMAO
ENDEREÇO

AVENIDA PARKINSON

BAIRRO

ALPHAVILLE EMPRESAR

CPF

904.310.818-91

MUNIClplO

BARUERI

SÓCIO
NOME
KARINA BONER LEO SILVA

ENDEREÇO

OUADRA SOS 305 BLOCO F, APTO.

OAIRHO

ASA SUL

CPF

003.064.231-03

MUNIClplO

BRASILlA

SÓCIO
NOME

MARIANA BONER LEO SILVA

ENDEREÇO

OUADRA SQN 109 BLOCO G, APTO.

BAIRRO

ASA NORTE

cpr

720.502.171-53

MUNIC\PIO

BRASILlA

ADMINISTRADOR

NOME

PAULO CESAR LOPES ZEREDO

ENDEREÇO

OUADRA OUADRA 104, LOTES 8/10

BAIRRO

AGUAS CLARAS

cpr

040.971.838-69

REPRESENTANTE

NOME

FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES

Pagina 2 de 4
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BRASILlA
MUNIClplO

305.306.521-53
CPF

LAGO NORTE

ENlJEREÇO

OUADRA SHIN OI 7 CONJUNTO 2, CASA

BAIRRO

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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NIRE

35902634436

ENDr:REÇO

RUA AMAURI

BAIRRO

JD.EUROPA

FILIAIS

CNPJ

MUNICIPIO

SAO PAULO

CEP

01448-000

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA I~OMERO
I04/09/2017 411.346/17-9

ELEiÇÃO/REELEiÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO CESAR LOPES ZEREDO, NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CPF: 040.971.838-69, RG/RNE: 619657 - DF, RESIDENTE À QUADRA QUADRA 104, LOTES 8/10, S/N, AP.1101-BL.A,

AGUAS CLARAS, BRASILlA - DF, CEP 71909-180, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE

PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 986.491,00.

REMANESCENTE JOSE ROMAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 904.310.818-91, RG/RNE: 6485514 - SP, RESIDENTE À
AVENIDA PARKINSON, 35, APTO.1003, ALPHAVILLE EMPRESAR, BARUERI- SP, CEP 06465-136, COMO ADMINISTRADOR, COM

VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 2.553.619,00.

DESTITUiÇÃO/RENÚNCIA DE ALEXANDRE GOMES DA SILVA ALVES, NACIONAliDADE BRASILEIRA, CPF: 967.715.506-72.
RG/RNE: 6948564-M - MG, RESIDENTE À RUA ASSUNGUI, 50, BL.02-AP.63, VILA GUMERCINDO, SAO PAULO - SP, CEP 04131-000,

COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

DESTITUiÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS HENRIQUE CABRAL VILHENA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 800.272.026-15,
RG/RNE: 5701379-M - MG, RESIDENTE A ALAMEDA JAU, 1477, APTO.92C, JARDIM PAUliSTA, SAO PAULO - SP, CEP 01420-005.

COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE BRUNA BONER LEO SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 003.064.121-79, RG/RNE: 54732021-8 - SP,

RESIDENTE A ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38, APTO.3305, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01410-001.

NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.791.406,00.

REMANESCENTE FR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI , NIRE 35600842516, SITUADA À AVENIDA COPACABANA,
71, UNIDADE 07, JARDIM PROFESSOR BE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06502-001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR
DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 365.827,OO.(ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 71 UNIDADE 07 JARDIM PROFESSOR

BE SP)

REMANESCENTE KARINA BONER LEO SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 003.064.231-03, RG/RNE: 2330861 - DF,
RESIDENTE À QUADRA SQS 305 BLOCO F, APTO., 403, ASA SUL, BRASILiA - DF, CEP 70352-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM

VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.791.406,00.

REMANESCENTE MARIANA BONER LEO SILVA, NACIONAliDADE BRASILEIRA, CPF: 720.502.171-53, RG/RNE: 1960686 - DF.
RESIDENTE À QUADRA SQN 109 BLOCO G, APTO., 401, ASA NORTE, BRASILiA - DF, CEP 70752-070, NA SITUAÇAo DE SÓCIO,

COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.791.406,00.

REMANESCENTE FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 305.306.521-53, RG/RNE:
690881 _DF, RESIDENTE A QUADRA SHIN QI7 CONJUNTO 2, CASA, 17, LAGO NORTE, BRASILlA - DF, CEP 71515-020,

REPRESENTANDO FR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELi.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

Documento Gratuito
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FIM DAS INFORMAÇOES PARA NIRE: 35217932893
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INSTRUMENTO PARTICUL:AR DE;'DÉ.CllVIAP:.RlllólEJRAALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

DO CONTRA~ê ~tiCIAi. .•~J!i:~OCt~!?A~~ EMPRESARIAL LIMITADA

SOFT?:AR~'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 Parnaíba, Estado de

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

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTOA, 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 n°. 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 Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda dos Ciclames, 289 - Alphaville6 - CEP

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada SOFTPARK

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

Acácio 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

~~~dO~éxda (CNPJ/MF)sob o n° 00752995/0001-4~

06539-135,
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RODRIGO FLORES CAM~QLlNA, .•'Qra~l~iro,••",0It8i~o, empresano, portador da Cédula de

Identidade R.G. nO.44.26á. i?~:êda:SSRIS.P, e ihsorit0 no C.P.F/MF sob o nO.336.721.388-86,
~ o • ••• ••• &

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

dos Ciclames, 289 - Alphaville 6 - ~'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) foie 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 aportados na sociedade pela sócia MOMENTUM

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

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

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

reais) neste ato aportados 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 QUOTAS

INTEGRALIZADAS

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA 20.000

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTOA 8.000

ROD~GOFLORESCAMPOLlNA
SOFTPARK-11a AI! CS.doc.doc

TOTAL

EM R$

R$ 200.000,00

R$ 80.000,00

R$ 20.000,00,.." ~
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R$ 300.000,00

SOFTPARK - 11a AI! CS.doc.doc

" .
~.!Io ri "".

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 legislação vigente.

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

sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em .Iei, 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 distribuídas 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,

ROORIGO 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 SEGUNOO - 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. ct', ~
~
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PARÁGRAFO QUARTO õ"Sa.1vonOl?çal?o.$ pq;~yistc)'.s:no parágrafo primeiro supra, os sócios

não respondem solidaria~Sl~t~~ ~em:~~b~r~iaria.~~nt;t pelas dividas da sociedade. "

il - MUDANCA DE ENDERECO
. .

~.... (1 C' '". .
Os sócios deliberam por mudar o endereço da sede da Sociedade para a Rua Joaquim
Floriano, 397 - 30. Andar, sala 302, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04.534-001.

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 Joaquim Floriano, 397 - 30. Andar, sala 302, Itaim Bibi, 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."

111 - Permanecem inalteradas 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

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

t?k

SOFTPARK - 11a AlI CS.doc.doc
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SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/MF 00.752.995/0001-47

NIRE 35213244691

CAPíTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

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 - 3°. Andar, sala 302, Itaim Bibi, 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,

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

nacionais e importados; e,

(d) participação no capital de outras empresas.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.~ '

CAPíTULO 11 - CAPITAL SOCIAL
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ULYSSES ALBERTO F~O~I::S~CAWI!?QL.lNA,fJoSSlIi 35.000 (trinta e cinco mil) quotas, no
4 c ., e~o ••• ~

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,

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 dívidas 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 concordância 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 y'
SOFTPARK - 11a AI! CS,doc.doc
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CLÁUSULA OITAVA - A.adrrf:inistraçã.P ~.~ ge!€Jncra;da sociedade serão exercidas pelo sócio
onec e_ • o lO

gerente ULYSSES ALBn~frfó: FL0.RE~.CA~0-l:r}JA, acima qualificado, com amplos e

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

representar a sociedade em qualhuer.. 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 específicos, 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 mínimo 2/3 (dois terços) da totalidade das quotas

• da sociedade.

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 benefício da sociedade, e

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

mercado de câmbio 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-científica 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
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para a sociedade, as oppi1u~idade~.ço!)1~rcial~ de'.gue tenham conhecimento em razão do

exercício de seu cargo; ~): (j1n~tir-sê ~Q, .;xercíCio;1) proteção de direitos da sociedade ou
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visando a obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar as

oportunidades de negócio de intere.s;se.G1asociedade; c) adquirir, para revender com lucro,
o •

bem ou direito que saibam necessário à 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, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E

DISTRIBUiÇÃO DOS LUCROS

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

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

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

período então findo.

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

SOFTPARK - 11a Alt CS.doc.doc
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PARÁGRAFO SEGUNDQ". ~Altern@ti'ya.m~nte.~ f0r~a e quantum de distribuição de lucros
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prevista no parágrafo primerro~"atraves~de.acord& de q'uotistas ou por intermédio de documento
c ~ c o.. .o~ o

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

das quotas desta sociedade, os IUGr.£lS. :ou 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 capital

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 DISSOLUÇÃO OU LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de dissolução 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 incapacidade 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 capital, com base no último balanço levantado e, que a pedido dos

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

9/12SOFTPARK - 11a AI! CS.doc,doc

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

determinará o efetivo valor de mercado das quotas, baseado em critérios contábeis
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor ,de 17í10rcadodas 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 DELIBERAÇÕES E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

•
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As deliberações sociais relativas à 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;

e 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;

do artigo 1072, as deliberações

SOFTPARK - 11a AI! CS.doc.doc
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CLÁUSULA DÉCIMA S~~TA - D~~j~A~O ~LgUrol ~sócio retirar-se da sociedade, deverá

oferecer as quotas repre~e~tãii~as ~cic;apital dê qlJe~seja titular ao sócio remanescente, em
q o ~ ~~o ~~o u

igualdade de preço e condições de pagamento concedendo-lhes prazo não inferior a 30 (trinta)

dias para exercerem o direito de aql:!il5içê:G,opção essa que se fará na exata proporção das. .
suas respectivas participações no capital social.

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 aplicarão as disposições do capuf 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

título, 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 título, 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. V. -~
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -"No exercício dê"seus poderes e direitos, dentro da sociedade,

o sócio somente poderá fazer-se "representar por procurador, preferencialmente sócio,
e.;c 4)CH:>" ..

mediante instrumento de procuração, devidamente firmado e com firma 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.

UL~LB~O ~OLlNA

~~
RODRIGO FLORES CAMPOLlNA

, Q.fCtI-\cv« ('c. ..;\l'- (,I D::"'it
I Y ~ ~ f'61/ 0 ~.)i? O."

O 2.~ ~~'S. (?J'-\f xY..~t''\ ~}
::J " ..

rt~4lf 646/13-1 _li.- :J
11\\111\\11\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\1 \\\1 ..,

\~)~
MO~NTUM SISTEMAS SIC LTDA

/'"flome:
R.G. :
CPF:
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Testemunhw~

Nome: t-{1.~. . '",CL~ ~

R.G. :.~~.g03. ~:r;t-I{
CPF: 61.OS.IJ..5. 6L/1(-1.L
Visto para os efeitos da Lei n° 8.906/94

~J~ÁNo~DL GOULRT SAL#AR
OAB/SP nO:51.740
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INSTRUMENTO PARTiC:8L4k DE:oi~j~Eci!)~~A ALTERAÇÃO DO CONTRATO

SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

'.
•

SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/MF 00.752.995/0001-47

NIRE 35213244691

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:
\.

•... ~•.' -

JUCESP PROTOCOLO
O~60'1.8851'15.6

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

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

na. 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 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

de 18/09/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o na. 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. na. 253.311 do Ministério da Defesa, e

inscrito no C.P.F/MF sob o na. 358.379.937-20, residente e domicilié}do 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 na. 336.721.388-86,

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.'~
SOFTPARK- 12a AlI CS - final.doc 1/4 Ó
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Únicos sócios componeRt~s: .qã sO~l~~ã~Ei êinp..r~~éiã limitada denominada SOFTPARK

INFORMÁTICA LTOA, 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 Comercial 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/.9P01-47;
~"L

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 00 CAPITAL SOCIAL

1.1) Considerando que o Capital Social atual de R$ 500.obo,00 (quinhentos mil reais) foi

• totalmente integralizado em moeda corrente do País, 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 LTOA 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 mantidos 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,

- ROORIGO FLORES CAMPOLlNA subscreveu 4.000 (quatro mil) quotas integralizando R$

40.000,00 (quarenta mil reais) neste ato;

2{4SOFTPARK- 12a AlI CS - final 2 (l).doc

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

INTEGRALIZADAS

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA 58.000

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA 48.000

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA 4.000

TOTAL

EM R$

R$ 580.000,00

R$ 480.000,00

R$ 40.000,00

===========
TOTAL . 110.000 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 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). ~ _ ~
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... .' PJ,\RÁGRAFO PRIMEIRO ..: :A••r€spoFlp.âtii!ifIade d..~. G~'pasócio é restrita ao valor de suas
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quo~tas',mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
.•.• , «t....
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 S<?cialo seguinte item:

(d) Fornecimento de mão de obra em caráter temporário de empregados ou trabalhadores.

2.2) Em consequência 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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Permanecem inalterádas' as demais' cláusüiãs.'do Contrato Social que não foram

modificadas pelo presente Instrumento Particular.

. -"','I

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.

\~7~
M~NTUM SISTEM;~ S/C L~

utyssas campollna
Prasklente

Testemunhas:

........:.: ....:::

::i\i~lÍ~;~~iji~il~lii~~
283.729/15-6' _

1111\\11111111111111111\\1111111 \\111 \1\1\ \\11\ 111111\1\ \111
.. __ O

Nome:

R.G.:~.ij(14 ;54o-~
CPF:.):.l$ 7~J6j~-Jl

JiA~ ~-kyr<. 11'\t~

Nome:

R.G. :.;24.g0ó.31-#"Y
CPF: óW5.1~.~I{B'.9J-

Visto para os efeitos da Lei nO8.906/94

14N~~~
Nome: RAFAEL FlOEScAMPOLlNA
OAB-SP nO:209.354

2'f notário RuaJoaquim F1oriar.~889.ltaÍln ~ibi
-=Vklemias _~Paul~P'(.p04Sl4-013.fone:lll078.18~_._____ .

Reconheço .por semelhdnça as fiF1~as de: (2) ULY5ôESALBERTOFLORESC 'LUlA e
(lj RODRlGOFLORESC.AMPOLIHA,em documento com lIaloreconômico ou fé.

t S'âDPaulo, 02 de' junho de 2015. . . I I

: Em TestQ da verdade. CM. [-12238
i. ~ • I -

~1\1il'ARECTJ)ADE"SOOZif:: Escrevente~(inmõtãrRn2. :'
5elo(s): 5elo(s): 2 Atos:1077AA-605991:1 Ato:1077AA-733498 ".
O Presente ato somente é válido com selo de J\lltenticida~e.
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INSTRUMENTO PARTiCULAR DE.6ÉCIMA::TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
" ••• .". •• CIO

So-CI~í.. DA StiCtÉDADE ÉMFRESARIAL LIMITADA

.'

JUCESP PROTOCOLO
0,041,091/17 -6
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SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/MF 00.752.995/0001-47

NIRE 35213244691

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:•
ULYSSES,' ALBERTO FLORE~ 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

n°. 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
I

de 23/07/2015, 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. n°. 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, casado, 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,

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

dos Ciclames, 289 - Alphaville 6 - CEP 06539-135, Y
SOFTPARK- 13a Alt CS.doc
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Únicos sócios cOmPooentes da" "s;ociédade -ãmpr:.esária limitada denominada SOFTPARK" ..... ,,~
INFORMÁTICA LT[}Ã~-êstábelec1da. rrcr'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;

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 - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

1.1) Em consequência das alterações 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:

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).

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

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

SOFTPARK- 13a All CS.doc 2/5 6 '
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PARÁGRAFO SEGUI,iij~::Cada;qitota:dá direitP ã'F(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. "

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 feita, considerando-se pago e satisfeito, e

dando aos sócios e à Sociedade a mais ampla, geral e irrestrita quitação, para nada mais

reclamar em Juízo ou fora dele.

A sócia MOMENTUM SISTEMAS LTDA declara concordar com a referida cessão de quotas,

não desejando exercer o direito 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:

SOFTPARK-13a Ali CS.doc

ODô~

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 PRIME~R'Q.:' A respoAsabilidaàê. 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 dívidas da sociedade. "

11 - MUDANCA DE ENDERECO

Os sócios deliberam por mudar o endereço da sede da Sociedade para a Rua Urussuí, 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 Urussuí, 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 território 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 Ali CS.doc
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E, por estarem justos. e.Gôhtratadósr as: partes.âssih'ém o presente em 04 (quatro) vias de igual" ". ... " ..
teor e forma, com.aS. =Suãs fofhaS fabricadaS, ria presença de duas testemunhas abaixo

assinadas, sendo uma via para o devido arquivamento.

São Paulo, 20 de Setembro de 2016.

ERTO~ESC~O~£L

~~POUNA

Testemunhas:

PrisciJJtldt CandidoGonzale.
RG: 44.363.700-3 SSP/SP
CPF/MF: 316.886.368-89

Visto para os efeitos da Lei nO8.906/94

~ ~~ ú--.lI1tJIMJ~' _
Nome: RAFAEL FtõRIT: CAMPOLlNA
OAB-SP nO:209.354

~"_0
49.379/17-3

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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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

7//
JUCESP

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

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 WVVW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

NIRE

35213244691

REGISTRO DATA DA CONSTlTUIÇAO

07/08/1995

PRAZO DE DURAÇAo

NOME COMERCIAL TIPO JURIDICO

OFTPARK INFORMATICA LTOA. SOCIEDADE LIMITADA

",.N,P.J.

00.752.995/0001-47

BAIRRO

ITAIM BIBI

MUNIClplO

SAO PAULO

COMPLEMENTO

VAlOR CAPITAl

1.600.000,00

, '" .,
OBJETO SOCIAL

li

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

sócío
NOME

MOMENTUM SISTEMAS S/C LTDA

ENDEREÇO

ALAMEDAITAPECURU

BAIRRO

ALPHAVILLE

DOCUMENTO

0000000001

MUNIClplO

BARUERI
QUANTIDADE COTAS

610.000,00

SÓCIO

NOME

RODRIGO FLORES CAMPOLlNA

ENDEREÇO

ALAMEDA DOS CICLAMES

BAJRRO

CPF

336.721.388-86

MUNIClplO

SANTANA DE PARNAIBA

RG

442641710

\Página 1 de 2

CEP

0073

SÓCIO, REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR

MUNIC1PIOBAIRRO

ENDEREÇO

ALAMEDA DOS CICLAMES

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

NOME

ULYSSES ALBERTO FLORES CAMPOLlNA
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ALPHAVILLE 6

CPF

358.379.937-20

DATA NÚMERO

SANTANA DE PARNAIBA

SÓCIO, REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

QUANTIDADE COlAS

670.000,00

20/01/2017 049.379/17-3

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 LTOA, 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 LTOA, 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 A 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 INFORMAÇOES PARA NIRE: 35213244691
DATA DA ÚlTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/12/2017

"Ir
JUCESP

•

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

_umonto JassiNldo
dlgitalment.

0074

Certidão Simplificada emitida para DEBORA CRISTINA MENDES: 20512564892. Documento certificado por FLÁVIA

REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo. garante a

autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline,sp.gov,br sob o número de

autenticidade 94943074, quinta-feira, 21 de dezembro de 2017 às 15:44:48 .

http://www.jucesponline,sp.gov,br
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JUCESP PROTOCOLO

356954/06-7
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO

DA SOCI EDAD E LIMITADA QU E GIRARÁ SOB O

NOME EMPRESARIAL DE:

I EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTOA I
FERNANDO MIGUEL JUNIOR, brasileiro, casado,

\

empresário, portador do RG nO 20.306.388-0-SSP/SP e do CPF nC

096.182.178-76, residente e domiciliado à rua Egídio Deganutti, nO

100, Bairro Dr. Fernando Ed. Mota Mendes, CEPo 17.490-000, na

cidade de Piratininga/SP e CLÁUDIA CRISTIANE MIGUEL, brasileira,

solteira, empresária, portadora do RG nO 22.648.174-8-SSP/SP e do

CPF nO 212.586.018-00, residente e domiciliada à rua Dr. João

Evangelista Bastos, nO 12;, Centro, CEPo 17.490-000, na cidade ele

P i r a ti n i n g a I S P, têm e n t r e si' jus to e c o n t r a t a d o a c o n s tit u iç ã o deu m a

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:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade girará sob o nome empresarial de

EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO L TOA.

17.015.7.042 na

sede localizada à Rua

CLÁUSULA SEGUNDA

DA SEDE SOCIAL

A

Bauru,

0075

de~ovembro, nO 12-72, Sala 02, C

de B'auru Estado de ~FPalU:bn eUÀo DE NOTAS
, \ E CF.PRO TO DE BAURU. SI'

.l C""l•• Ro • Ftdldo - Tllbcliilo
AUTE TICAÇAO

Autentico a ptL-:;e,)t pia reprogr.\llea confonne° o,iyi'UlI 2 mim ~ . es lado, do que dou fá.
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MARTINS
. ASSESSORIA

\

Rua 7 de Setembro, 12-46
Centro - CEP 17015 ..032

Bauru - SP - Tel: (14) 3214-4243
aten d imen to@martinsassessoria.com.br

www.martinsassessoria.com.br

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, Fiscalização, 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 início considerado a partir da data de

registro ma JUCESP.

CLÁUSULA QUINTA

DO CAPITAL SOCIAL

R $ 49. 50.0 , o o
R$ 500,00

R$ 50.000,00

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinqüenta

mil reais), divido em 50.000 (cinqüenta mil) cotas, no valor nominal

de R$ 1,00 (hum real) cada uma, neste ato totalmente subscritas e

::::9:~"zadas pelos sócios, em moe~a co"ente nadonal, da segUlnt:~

SÓCIOS aTAS VALOR ~

Fer~ando Miguel

CI' ~dia Cristiane

P rf\i~,dO aqueles

~~--::~"'-R li'. ~f<,r~>,T

0076

mailto:to@martinsassessoria.com.br
http://www.martinsassessoria.com.br
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MARTINS
ASSESSORIA

\

Rua 7 de Setembro, 12-46
Centro - CEP 17015-032

Bauru - SP - Tel: (14) 3214-4243
aten d imento@martinsassessoria.com.br

www.martinsassessoria.com.br

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 nO 10.406, de 10 de janeiro

de 2002.

CLÁUSULA SEXTA

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

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, 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

mínima 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.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO BALANÇO GERAL E SEUS RESULTADOS

Bauru.

0077

Ao término de cada exercício social, em 31 de

dezembro, o administrador prestará ntas justificadas. de sua

administração, procedendo à elabor o inventário, do balanço

pat i~onial e do balanço do econômico, cabendo aos

só c i \" n~ p ro po rçã o de sua s co tas, ro sou pe rdas a pu ra das.

mailto:to@martinsassessoria.com.br
http://www.martinsassessoria.com.br
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MARTINS
ASSESSORIA

\

Rua 7 de Setembro, 12-46
Centro - CEP 17015-032

Bauru - SP - Tel: (14) 3214-4243
atendi mento@martinsassessoria.com.br

www.martinsassessoria.com.br

CLÁUSULA OITAVA

DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

A representação e administração da sociedade

será exercida única e exclusivamente pelo sócio FERNANDO MIGUEL

JUNIOR, o qual na função de administrador terá poderes para

representá-Ia ativa e passivamente, tanto em juízo 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, abrir,

movimentar e encerrar contas bancárias, empréstimos e

financiamentos, praticar enfim individualmente, todos os atos e ações

necessários e de interesse social.

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.

nomearParágrafo Quarto:

ad\nistradores não".proc ra,ção pública ..•..

Parágrafo Terceiro: As contas bancárias serão movimentadas pelo ~ ..

sócio administrador, isoladamente, assumindo inteira

responsabilidade nos interesses socia' poderes e atribuições

para abrir, alterar, movimentare e n r co ntas ba nc á r ia s ,e m iti r e J

endossa r ch eq ues e o rd em de pa .nto, e. pratica r outros atos /4
necessários e exigidos pela institu ção Inancelra. 7\

---~

mailto:mento@martinsassessoria.com.br
http://www.martinsassessoria.com.br
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. ASSESSORIA

\

Rua 7 de Setembro, 12-46
Centro - CEP 17015-032

Bauru - SP - Tel: (14) 3214-4243
aten d im en to@martinsassessoriaocomobr

wwwomartinsassessoria.com.br

CLÁUSULA NONA

DAS RETI RADAS PRO LABO RE

•

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 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

0079

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 dela, a p na que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos público por crime falimentar,

de prevaricação, peita ou suborno, concus ão peculato, ou:contra a

economia popular, contra o ~ma fi a ceiro nacional, contra

l ..PRIMEIO._ - .
norr \s de defesa de concorrenc ,~... ~ ~~~t:a;~,Q~<~~de consumo,

\ Aut A Ú r o l"elTc/o.•••••l,,(V • 6P

~

é p' Il'ca, ou a propriedade. oo:~::co,aprese có~/CAÇAo' "Gbcll/lo

\
" . • a amim •••• repro

.a r Sflnltdll (/0 ~4fj~4 confOrme
Bauru .' ,Ui dou fti.

/'~- "',' , 5 AN. 2018
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Cf PRIMEIRO TA E O OE NOTAS
E oe PROTES O E BAURU. 8P

. Carlos Reixsr' F, lie;" _ TabeJIao
AUTENTf çÁO

Autentico a presente COpiA f.,""'cgráfica conforme
o Ori91n.11 mim apresem 11 elo o,ua dou fé.

Sauru,
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Rua 7 de Setembro, 12-46
Centro - CEP 17015-032

Bauru - SP - Tel: (14) 3214-4243
ate nd imento@martinsassessoria.com.br

www.martinsassessoria.com.br

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.

Bauru,

RG nO 17.744.952-4-SSP-SP

C P F N ° 1O O .279.4 8 -~ 4

Testemunha~: ~

~.

~rancisco Sanches

RG nO 18.477.516 - SSP/SP

CPF N° 130.823.268-38
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- jNS!~UMENTO PARTICULAR
=SOC~EDADE LIMITADA QUE
EMFRESARIAL DE:

EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO

7"ALTERAÇÃOCONTRATUAL

GUSTAVO AUGUSTO GROSSI DE OLIVEIRA,

casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em

portador do RG nO 54.587.737-4-SSP/SP, expedido em 06/10/2010 e

011.807.286-29, residente e domiciliado à Rua Primeiro de Maio, n° 6 26, Jardim

Maravilha, CEPo 17.060-670, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo e

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 limitada, 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 nO 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 TERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL 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.

O sócio GUSTAVO AUGUSTO GROSSI DE OLIVEIRA, neste

ato, subscreve e integraliza, em moeda corrente nacional, a importância 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).

Rua 7 de Setembro, 12-46 - CEP 17015-032 - Bauru, SP. Tels. (14) 38789500 e 32144243 • www.grupo-mass.com....-.-~~~..,..,.\.,-".V
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A sócia VA.~S!)A SILVA GROSSI, neste

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 distribuídas entre os sócios cotistas, a

saber:

SÓCIOS

Vanessa Silva Grossi
Gustavo Augusto Grossi de Oliveira
Perfazendo aqueles totais

COTAS

447.750
2.250

450.000

VALOR

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 nO10.406, de 10/01/2002.

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.

Rua 7 de Setembro, 12-46 - CEP 17015-032 - Bauru, SP •Tels. (14) 38789500 e 32144243. www.grupo-mass.com
JUCESP . E. R. BAURU
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Cl:iiU5ULASEGUNDA
íJfi Si;DESOCIAL

CLÁUSULATERCEIRA
DOOBJETIVOSOCIAL

Página 3 de 70083

o objetivo social é Elaboração de projetos
relacionados com Arquitetura, Engenharia Civil, Elétrica, Hidráulica e
Mecânica e tudo necessário a consecução das mesmas; Planejamento,
. Controle, Fiscalização, Gerenciamento, Consultoria e 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,
Tapetes,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
Gerais, Locação de Mão de obra Especializada de Apoio Administrativo,
de Informática, de Eletricista, de Controle de Estoque (almoxarife), de
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, Distribuição 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
consecução damesma.

Rua 7 de Setembro, 12-46 - CEP 17015-032 - Bauru, SP- Tels. (14) 3878 9500 e 32144243 -www.grupo-mass.com
JUCESp.E.R,BAURU ~
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C{~A:u-iULAQUARTA
DA DtPlA£ÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá duração por prazo indeterminado

entretanto, ser dissolvida a qualquer tempo, uma vez observada a legislação pe

as disposições contidas neste instrumento, sendo seu início considerado a partir d

registro em 16 de maio de 2006.

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 valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma e distribuídas entre

os sócios cotistas, a saber:

SÓCIOS

Vanessa Silva Grossi
Gustavo Augusto Grossi de Oliveira
Perfazendo aqueles totais

COTAS

447.750
2.250

450.000

VALOR

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 10/01/2002.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

As cotas são indivisiveis 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, 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 mínima 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.

Rua7 de Setembro, 12-46- CEP17015-032- Bauru,SP. Tels.(14)3878 9500 e 32144243. www.grupo-massoco"/
JUCESP.E.R.8AURU
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C:LÁL'SULASÉTIMA
DO BALANÇCf-GEIf.AL E SEUS RESUL TADOS

o balanço ou o balancete poderá ser mensal, trimestr

anual e seu exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano, on

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procede do à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado eco

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 às cotas de capital de cada

um, e os resultados mensalmente apurados deverão ser transcritos no Livro Diário.

CLÁUSULA OITA VA
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 juízo 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 às instituições financeiras e a alienação de títulos de

crédito da sociedade, somente poderão ser realizadas em conjunto pelos sócios.

0085

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.

Rua 7 de Setembro, 12-46 - CEP 17015-032 - Bauru, SP. Tels. (14) 38789500 e 32144243. wvVw.grupo-mass.com
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Parágrafo Quinto: A sócia admini~':c;.dc;~ poderá nomear administrador
" '

do quadro societário, através de proctJratj80 pública.

CLÁUSULA NONA
DAS RETIRADAS PRO LABORE

A sócia administradora Vanessa Silva Grossi fará jus

uma remuneração mensal, a 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.

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 dà 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, 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 de concorrência, contra as relações

de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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.

0086
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Bauru, 28 de outubro de 2013 .

- -
E, pc:r Js:;;m se acharem certos e contratados, assinam o

presente instrumento de alteração '3Cll;iC'l= 'la presença de duas testemunhas que ouviram

ler e que também assinam.

Marcelo jrranCiScoSanches

RG nO18477.516 - SSP/SP,
CPF N° 130.823.268-38

•
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PROCURAÇÃO BASTANTE
COMÉRCIO.rlTDA.-

0088

04 (qt!atro\)) dias do m.ês de Imarço do ano de 2013
mill e tr'e'ze), nesta

l

cidade e co'marca de Bauru,
Estado 1:íe São Paulo, neste Tabelionato, p'erante mim
Escrevente \e o Subs~ituto do T'abelião, que esta
subscreve, . comp\are,ceu .como outorgante; EFICAZ
CONSTRUTORA. E COgÉRCIO LTDA, cO,m/ sede nesta cidade, na
r,ua Joaquim da Silva Mar,t:ha, n. 22-49, inscrita no
Cadastro N~cional' d,Çi_. Pess'oa Jurídica-CN,PJ.j sob n.
08.040.338/0001-89, neste ato representatia por suas
~ócia, GUSTAVO .AUGUSTO GROSSI DE OLIVEIRA, brasileiro-,
esado, empresár'io, portadpr da Cédu\la de Identidade RG
Qf 54. 58/7 ; 737 - 4 - SS PIS P e\ in s c r i to \n o CPFI MF . sob nO
1 . 8O7 . 2 8''6f 2 9 , r e s i de n t e e dom i c i 1 i a d o n e s t a c i da de, "Í1 a
a Primeir\o de Maio, n. 6-26;. e VANESSA SILVA GROSSI,
asileira, casada, empresária, 'portadora da Cédula de)
enticiade RG~ n° 35.399.611-7- ,SSP/sp e inscrita no.
F/MF./ ~ob n'o --3'06.,456.14.8/07, resi1dente e domiciliada
sta cidade, no mesmo endereço supra, nos termos da
áusula fOITAVA (DA ADMINISTRÇAo E' REPRESENTAÇAO), do
strumento de Alteração 'e Consolidação do Contrato
cial (5" Alteraçãó Contratual), lavrado em 25/05/2012,
Ínstrúmento do'" Contrato: Social- .. de C~nst'iuiç~o,

vidamente registra,do na ..0"UCE)SP. sob n.s 217.917/12-4 e
220567866 (NIRE) ,'cujas.'cóP\ias ficam arquivadas neste
belionato, nas Past~s 64 de Atos ConstituiIvos de
ssoas Jurídica e Eventuais Alterações Contrato
.c i a I, sob n. s 1O11 3; 'r e c o n h e c i da p e 1a pró p r i a de \mim, e
~r seus representantes me foi dito que, por este
9blico instrumento e nos term~ de direito, nomeia e
ºnstit'ui seu bastante procurador, MANOEL VINICIUS DAiLVA, jb;asileiro, casado engenheiro civil, domiciliado
~residente nesta cidade, na Rua ',Vitória, n. 9-~8,
áirdim Bela Vista, portador dá. cédula de identidade RG.
~ 13.502.277 SSP/SP., e inscrit'ó\ no CPF/MF'. 'sob n0
i8.376.4~/86; ai quem confere poderes pcl't-a todos os
t:ios que visam a àquisição e' jlienaçãode bens. imóveis,
nstituição de garántias r\eais sobre 05\ mesmos,
ienação de bens móveis, contratação de finari,ciamentos
nto às instituições financeiras e a alienaçâo de
tulos de crédito da sociedade; movimentar as contas
ncáriJs, assumindo inteira responsabilidade nos
teresses sociais, com \poderes e atribuições 'para
rir, I alterar, moviimentar e encerrar .. contas )bancárias,
itir e endossar cheques e ordens de pagamento, e
aticar outros \ atos necessários e exigidos p~la
stituição financeita; podendo, ainda,' representá-la
nto em jUíizo com'o fora )dele, perante todas as
partições .. públicas federais, eitaduais, m\lnicipais e

• ut a r qui as, em t o das a s r e I a ç õ e s ' e .t r a n s a ç õ e s ': c ome r c i a i s
~ '/;'m terceiros, admitir e demitir "'emp~.egados, praticar ~ PRIl\lEltr.,.

n f m t o dos O s a tos n e c e s s á r i o s e d e i n t e r e 5 s e s o c i a 1 :. LU EDEPR .

SP0117001 ~79259 . ,- . /Imlll~"ijll,,~)j~Mílillllllj~ll~ill~lljllilíllllllllllll~~::'~~.••~~~~
\ ~~IP";\
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em suma, poderá praticar
desempenho do presente mandato,
o que tu.do será dado por bom,
DE INDISPONIBILIDADE A
indisponibilidade de
nega ti vo, conform-e

! 3e40.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

7/
JUCESP

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÓES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E
"TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO 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 PODERÁ 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

IEFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTOA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUiÇÃO EMISSÃO

35220567866 26/05/2006 08/01/2018 08:40:55

INIcIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRiÇÃO ESTADUAL

16/05/2006 08.040.338/0001-89

•
CAPITAL

R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA NÚMERO: 22-49

BAIRRO: VILA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO:

MUNICIpIO: BAURU CEP: 17012-225 IUF:SP

OBJETO SOCIAL

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

SERViÇOS DE ENGENHARIA
SERViÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

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

VANESSA SILVA GROSSI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 306.456.148-07, 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.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
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NUM.DOC: 141.741/13-2 SESSÃO: 24/04/2013

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESNEMPRESARIO - REGISTRO BALANCO PATRIMONIAL DO ANO
DE 2012, PARA FINS DE L1CITACOES.

CORREÇÃO DE CNPJ 08.040.338/0001-89

NUM.DOC: 422.941/13-0 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: 306.456.148-07, 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 ECONÔMICA / OBJETO 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 SESSÃO: 14/05/2014

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESNEMPRESARIO - REGISTRO DO BALANCO ANUAL DO ANO DE

2013

NUM.DOC: 238.069/14-0 SESSÃO: 25/07/2014

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESNEMPRESARIO - REGISTRO DO BALANCO PATRIMONIAL DO

ANO DE 2013

NUM.DOC: 170.001/15-5 SESSÃO: 13/05/2015

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESNEMPRESARIO - REGISTRO DE BALANCO PATRIMONIAL

ENCERRADO 2014.

FIM DAS INFORMAÇÔES PARA NIRE: 35220567866
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/01/2018

documento
anlnado

dlgjtalmente

Ficha Cadastral Simplificada emitida para ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES: 15047030814. Documento certificado

por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo. garante a

autenticidade deste documento quando visuatizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de

autenticidade 95241840. segunda-feira. 8 de janeiro de 2018 às 08:40:55.

~
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COMPROMISSO DE CONSTITUiÇÃO DE CONSÓRCIO
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CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
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• INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO

DE CONSTITUiÇÃO DO CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO NOVA GOIÁS

Ossignatários do presente instrumento,

PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - ElRELI, com sede na cidade de São

Caetano do Sul, São Paulo, na Rua Lourdes, nº 607, Bairro Nova Gerty, CEP09571-470,

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 43.316.033/0001-58, neste ato,

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

portador da cédula de identidade RG. nº 3.643.489-9 SSP/SP,inscrito no c.P.F'; MF sob

o nº 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, na Rua Fiação da Saúde, nº 40, conjunto 121, Bairro da Saúde,

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

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

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

4.575.609-0 SSP/SP, com domicílio e residência à Rua Paranapanema, nº 248, Vila

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

"CONSORCIADA ";

•

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-

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

cidade de Santana de Parnaíba, à Avenida Yojira Takaoka, nº 4384, sala 701, conjunto

5461, Bairro AIphavil/e, CEP 06541-038, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

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

Zeredo, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, inscrito no CPF sob o nº

040.971.838-69, portador da cédula de identidade RG nº 619.657 SSP/DF, residente na

Quadra 104, Lotes 8/10, Apartamento nº 1101, Bloco A, Águas Claras, CEP71909-180,

Brasília/DF, daravante desígnada "3P" au "CONSORCIADA"; X;'
~ ~ Página 1 de 11
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• SOFTPARK INFORMATICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na

cidade de São Paulo à Rua Joaquim Floriano, nº 397/ sala 302/ 3º andar, Bairro Itaim

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

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

casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 253.311 do Ministério da

Defesa, inscrito no CPF/MF sob nº 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 Rua Joaquim da Silva 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 nº 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 nQ 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,v~

• ~ ~Página 2 de 11 1\
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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 nº 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

2.1. O consórcio ora constituído é regido pelos artigos 278 e 279 da Lei Federal nº

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

da Lei Federal nº 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 nº 001/2017, ratificando, ainda, a clara disposição de cumprirem

todas as normas do edital, bem como os elementos constantes da proposta comercial

julgada vencedora.

IV. DENOMINAÇÃO, LIDERANÇA, SEDE E FORO DO CONSÓRCIO

~ ~ Página 3 de 11 f
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4.1. O consórcio terá a denominação de "CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO

NOVA GOIÁS".K
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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

cont

6
rato'7 .

/-
/ //
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administrativo, até o recebimento definitivo dos serviços.

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

•
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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

0097•
providenciar o registro do presente contrato no órgão oficial competente. Será ~ .
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providenciado o arquivamento, nos termos do parágrafo único, do artigo 279, da Lei

Federal nQ 6.404, de 15 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 nQ

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,

0098

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- ~

~ ~ Página6d~ ~

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.

na licitação objeto deste contrato através de um outro consórcio ou isoladamente.
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diretor, Osmar Marques, brasileiro, separado judicialmente, analista de sistemas,

portador da Cédula de Identidade RGnQ 3.643.489-9 SSP-SP,inscrito no CPFjMF sob o

nQ 036.118.688-68, tendo, como suplente, Osmar Linares Marques, brasileiro, solteiro,

bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nQ 25.982.235 SSPjSP,

inscrito no CPFjMF sob nQ 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 CONSÓRCIO poderá ser realizada por procuradores nomeados pela

empresa líder.

7.1.2. A administração do consórcio competirá aos representantes da

empresa PRO-JECTO acima 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 açõe~

~ ~ ~ Pagina7del1
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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% (umporcentOI81 ~

0100 \





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.

Página 9 de 11
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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.





STRO CIVIL DA'
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.0 1\1ARO Estando, assim, justos e contratados, assinam as empresas consorciadas, através dos

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

de janeiro de 2018

TÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS EIRELI

José Roberto Bortoli

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA.

Paulo César Lopes Zeredo

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA





TESTEM UN HAS:

R.G. nº

~'
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REGULARIDADE FISCAL

•
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CADASTO NACIONAL DE PESSOA JURíDICA - CN PJ

•

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 O 1 O ~
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
43.316.033/0001-58

CADASTRAL 29/10/1985
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

PROJECTO - GESTAO , ASSESSORIA ESERVICOS- SRaI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PROJECTO

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.20-1-00 • Testes e análises técnicas
78.20-5-00 - Locação de mão-de -obra te m porária
81.11-7-00 - Serviços com binados para apoio a edifícios, exceto condom ínios prediais
93.11-5-00 - Gestão de instalações de es portes

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

/lOGRADOURO
R LOURDES

I CEP
09.571-470

I IBAIRROIDISTRITO
NOVA GERTI

ICOMPLEMENTO

IMUNIClplO
SAO CAETANODOSUL

I
I~

ENDEREÇO ELETRÓNICO

CONTAFISCO@CONTAFISCO.CNT.BR

• I~.::''''''''AO"''' 'éS,,"""''''' ''''I

I
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

IMOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ISITUAÇÃO ESPECIAL
***'*****

TELEFONE

(11) 4229-5417 / (11) 4221-4582

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/10/2004

I IDATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/11/2017 às 17:35:37 (data e hora de Brasília).

(Ç) Copyright Receita Federal do Brasil- 06/1112017

0108





30/10/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e e Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da P ssoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF8 a sua atualização cadastral.

Página: 1/2

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

31/1212004

I I;'.~~SITUAÇÃO ESPECIAL

INÚMERO I ICOMPLEMENTO
40 CONJ 121 ANDAR 12113/14

I MUNiCíPIO
SAO PAULO

I TELEFONE
(11) 2090-4200

REPÚB IICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRf NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPR VANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA

CADASTRAL 19/0211981

II BAIRROIOISTRITO I-

VILA DA SAUDE
I

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

45.517.604/0001-48
MATRIZ ,
NOMEEMPRESAR~ I
MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA

I
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA).--...

ENDEREÇO ELETRÔNICO

START@STARTCONT.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSAvEL (EFR).....

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PR/NCIPAL

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
I

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS

78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de reeursos humanos para terceiros
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimentc)
80.11.1-01 • Atividades de vigilância e seg~rança privada
81.11-7.00 - Serviços combinados para apbio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0.00 • Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.21-4-00 - limpeza em prédios e em do ' icílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
47.29-6.99 - Comércio varejista de produt s alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentlcios não
especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café t6rrado, moído e solúvel
46.37.1-02 - Comércio atacadista de açúc~r
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
46.37-1-04. Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimenticios não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produt4s saneantes domissanitários
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.42-7 -02 - Comércio atacadista de roup~s e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

!

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária limitada

ILOGRADOUROR FIACAO DA SAUDE

I CEP~4.144-020

IMOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I ~~O ESPECIAL

I
I

I,
I
i
I
I

Aprovado pela Instrução Normativa RF8 n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 30/10/2017 às 08:41:50 (data e hora de Brasília).

htlp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicalCNP J/cnpjreva/Cnpjreva Solicitacao.asp
I -

-----+----Q-1-Q~7

http://htlp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicalCNP
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30/10/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚB ICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
I
VANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

CADASTRAL 19/02/1981

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

45.517.604/0001-48
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

MAZZINf ADMINISTRACAO E EMPREITA LTOA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAi SECUNDÁRIAS

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
46.47 -8-01 - Comércio atacadista de artig s de escritório e de papelaria
47.61-0-03 • Comércio varejista de artigosl de papelaria
46.49-4-99 • Comércio atacadista de outr equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, palas, bombons e semelhantes

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I LOGRADOUROR FIACAO DA SAUDE

I CEP BAIRRO/DISTRITO I
04.144.020 VILA DA SAUDE

ENDEREÇO ELETRONICO

START@STARTCONT.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
-**

I SITUAÇÃO CADASTRAL

. ATIVAIMOTIVO DE SITUAÇÁO CADASTRAL

ISITUAÇÁO ESPECIAL
, *** •..•.•.•.•

INÚMERO I ICOMPLEMENTO
40 CONJ 121 ANDAR 12/13/14

IMUNICiplO I IUSF
pSAO PAULO . ~--~

I TELEFONE(11) 2090-4200

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

31/12/2004

I I~~~SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RF nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 30/10/2017 às 08:41 :50 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

Consulta aSA / Capital S cial Voltar

Prepa~ar Pãgin
para .mpressâo

A RFB agradece a sua visita. Para info ações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

I

2~hltp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicalCNP J/cnpjreva/Cnpjreva _Solicitacao.asp

~~_I~_-O-lO-R

http://hltp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicalCNP


..

•



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão Page I of 1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA

CADASTRAL 19/06/1996

NOME EMPRESARIAL

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPACOES LTOA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

01.259.348/0001-60
MATRIZ

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS

64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
78.30-2.00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

I I ~~

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

I COMPLEMENTO
SALA 701 CONJ 5461

I MUNiCípIO
SANTANA DE PARNAIBA

I TELEFONE
(11) 4153-5951

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)

ENDEREÇO ELETR NICO

FINANCEIRO@3PBRASIL.COM.BR

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURiDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I LOGRADOUROAV YOJIRO TAKAOKA

I CEP I I BAIRRO/DISTRITO
06.541-038 _A_L_P_H_A_V_IL_L_E _

I SITUAÇÃO CADASTRAL

. ATIVAI MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I~l~~':;'~:OESPECIAL

•
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 03/11/2017 às 11 :32:37 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

rg Copyright Receita Federal do Brasil - 03/11/2017

http://www.receita.fàzenda.gov.br/PessoQJ!rQQa/CNP J/cnpjreva/impressao/Imprime... 03/11/2017
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

00.752.995/0001-47
CADASTRAL

08/08/1995
MATRIZ

INOME EMPRESARIAL
SOFTPARKINFORMATICA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
85.99.6.04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

ENDEREÇO ELETRONICO

DMENDES@K2M.COM.BR

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 -Sociedade Empresária limitada

LOGRADOURO

RURUSSUI300

CEP

04.542-903
BAlRROIDISTRITO

VILA NOVA CONC8CAO

ICOMPLEMENTO
ANDAR 5 SALA 53

IMUNIClplO
SAO PAULO

ITELEFONE
P1) 5171-6555

~
~

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/04/2003

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 08/11/2017 às 09:39:21 (data e hora de Brasília).

~ Copyright Receita Federal do Brasil- 08/11/2017

01.10
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,Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********

~
~

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/05/2006

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
.*******

I COMPLEMENTO

I MUNICiplO
BAURU

I TELEFONE
(14) 3878-9500 / (14) 3878-9500

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA

CADASTRAL 26/05/2006

NOME EMPRESARIAL

EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTOA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

C DIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I
LOGRADOURO

R JOAQUIM DA SILVA MARTHA

I CEP BAIRRO/DISTRITO

17.012-225 VILA UNIVERSITARIA

I SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVAIMOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL

****.***•
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/0112018 às 11:48:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

(Ç) Copyright Receita Federal do Brasil - 05/01/2018
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INSCRIÇÃO NA FAZENDA ESTADUAL

•

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 0112
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ43.316.033/0001-58

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ
43.316.033/0001-58 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.

Data e hora de emissão: 06/11/2017 16:08: 12

_código de controle da certidão: elf21ead-8dbf-47ca-9937-008eObb85dd5

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais.

0113

http://https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.




Consulta Completa - Impressão Page 1 of 4

Consulta Cadastral
Início Consultas Atos de Ofício

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Configuração Sincronismo ~õ

Imprimir I

IE: 145.976.930.116

CNPJ: 45.517.604/0001-48

EmpreS:~:::~MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITASLTDA

Situação: Ativo

Data da Inscrição no Estado: 22/10/2014

Regime de Apuração: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITASLTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Data início da Atividade: 12/11/2007

CNPJ da Matriz: 45.517.604/0001-48

Porte: Demais

Capital Social: R$ 4.000.000,00

NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
Regime de Apuração: APURAÇÃO

Data início do 12/11/2007
regime:

Regime Especial de IE Não
Única:

Regime Não
Especial de IE
Única por
Município:

Participantes

CPF/CNPJ Nome

050.934.528-07 MONICA ROSIEN

Qualificação

Sócio-Administrador

Participação no Capo
Social

50,00 %

Data de Entrada

15/05/2000

Endereço do Participante

Logradouro:

N°:
CEP:

Município:

RUA COMENDADORORLANDO
STEVAUX

31
04.610-040

SAO PAULO

Complemento:

Bairro: PARQUECOLONIAL

UF: SP

Contato do Participante

Logradouro: RUA PARANAPANEMA

N°: 248 Complemento:

CEP: 09.195-120 Bairro: VILA ALZIRA

Município: SANTO ANDRE UF: SP

Telefone: (11)2090-4200

e-mail:

579.280.458-34 JOSE ROBERTOBORTOLI

Fax:

Sócio-Administrador

Endereço do Participante

50,00 % 16/12/2009

Fax:

Contato do Participante

Telefone: (11)2090-4200

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(OgQ t~h1xhijnas54ggjrvl»/Pages/Cadastr... 08/11/2017

http://https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/S(OgQ)
>>
>>
endobj
244 0 obj
[243 0 R]
endobj
245 0 obj
<< 
/Type /Page
/Parent 376 0 R
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/Contents 246 0 R
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/XObject << 
/img0 247 0 R
>>
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>>
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>>
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Consulta Completa - Impressão

e-mail:

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:

Page 2 of4

CNPl: 45.517.604/0001-48

IE: 145.976.930.116

NIRE: 35.2.0143851-7

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Substituto
Tributário: Não

CPR: 1200

CPR-ST:

Tributário

Data da Inscrição no 22/10/2014
Estado:

Data Início da IE: 22/10/2014

Data Início da
Situação: 22/10/2014

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Desde: 22/10/2014

Data Início da CPR: 31/07/2017

•

CNAE Principal: 78.20-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

CNAE Secundários: 46.35-4/01 - Comércio atacadista de água
mineral

46.35-4/02 - Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante

46.37-1/01 - Comércio atacadista de café
torrado, moído e solúvel

46.37-1/02 - Comércio atacadista de açúcar

46.37-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos,
biscoitos e similares

46.37-1/99 - Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente

46.42-7/02 - Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e de segurança
do trabalho

46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria

46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação domiciliar

46.49-4/99 - Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente

47.21-1/04 - Comércio varejista de doces, balas,
bombons e semelhantes

47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas

47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados
anteriormente

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de
papelaria

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos
saneantes domissanitários

78.10-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-

Data Início do C~AE 31/07/2017
Prtn.:

Data Início do CNAE 22/10/2014
Sec.:
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obra Sec.:
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos Data Início do CNAE 31/07/2017
humanos para terceiros Sec.:
80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança Data Início do CNAE 22/10/2014
privada Sec.:
81.11-7/00 - Serviços combinados para apoio a Data Início do CNAE 22/10/2014
edifícios, exceto condomínios prediais Sec.:
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios Data Início do CNAE 22/10/2014

Sec.:
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não Data Início do CNAE 22/10/2014
especificadas anteriormente Sec.:
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas Data Início do CNAE 22/10/2014

Sec.:
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e Data Início do CNAE 22/10/2014
apoio administrativo Sec.:
82.20-2/00 - Atividades de teleatendimento Data Início do CNAE 22/10/2014

Sec.:

DRT: DRTC-I1I - SÃO PAULO Posto Fiscal: PFC-I0 - BUTANTÃ

Contabilista

CRC: ISPI67311/0-0 CPF/CNPJ: 075.720.658-13

Nome: RONALDO VIEIRA DA SILVA

Data Início do Contabilista
22/10/2014no Estabelecimento:

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA PADRE ADEUNO

N°: 2074 Complemento: 7a ANDAR

CEP: 03.303-000 Bairro: QUARTA PARADA

Município: SAO PAULO UF: SP

Telefone: (11)2684-5116 Fax:

e-mail: ron aIdo@startcont.com.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA FREIRE DE ANDRADE

N°: 67 Complemento: AP. 82

CEP: 03.334-010 Bairro: VILA REGENTE FEDO

Município: SAO PAULO UF: SP

Telefone: (11)2684-5116 Fax:

e-mail: ronaldo@startcont.com.br

Endereço do Estabelecimento

https:/ /www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(Ogk 1qsmh 1xhijnas54ggjrvl) )/Pages/Cadastr ...

Complemento: CONJ 121 ANDAR 12/13/14

Bairro: VILA DA SAUDE

Logradouro: RUA FIACAO DA SAUDE

N°: 40

CEP: 04.144-020

0116 ~~

08/11/2017

mailto:Ido@startcont.com.br
mailto:ronaldo@startcont.com.br
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Município: SAO PAULO

Referência: EDIFICIO AQUARIUS.

Data de Início do 31{07{20
Endereço: 17

Contato do Estabelecimento

UF: SP

Page 4 of4

Telefone 1: (11)2090-4200

Fax: (11)2090-4200

Telefone
2:

e-mail: START@STARTCONT.COM.BR

Endereço de Correspondência

•
Logradouro: RUA FIACAO DA SAUDE

N°: 40

CEP: 04.144-020

Município: SAO PAULO

Referência: EDIFICIO AQUARIUS.

Complemento: CONJ 121 ANDAR 12{13{14

Bairro: VILA DA SAUDE

UF: SP

Versã~: 3.45.0

•
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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