
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N025 /2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2018 

PROCESSO N° 0058/2018 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - 43.976.166.0001/50 
Aos  rithiekne 	dias do mês de-Me 	do ano de 2018, na cidade de Américo Brasiliense, 
Estado de São Paulo, sito na Av. Eugênio Voltarei, n° 25, Centro, o Município de Américo Brasiliense, 
representado pelo Prefeito Dirceu Bras Pano, e a empresa DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 
08.778.201/0001-26, por seu representante legal, Eugênio José Gusmão da Fonte Neto, portador do RG.  
6.329.005 SSP/PE e CPF: 056.554.614-71 acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais n° 
016/2009 e 001/2011 e do edital de Pregão presencial n° 0033/2018, bem como das Leis n° 8.666/93 e 
10.520/02, ao Registro de Preços referente -aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços 
unitários, observadas as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços: 

ITEM  UN.  QUANT. Nosso Código/Descrição dos Medicamentos VI. Unitário Prego Total Laborat6r =c71 

104 CP 36.000,00 0191170- LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 100 
MG 	 — 	' R$ 0;749 R$ 26.964,00 CRISTALI 

105 CP 36.000,00 0191171 - LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 25 
MG R$ 0,345 R$ 12.420,00 CRISTALIA 

Valor total da Ata: R$ 39.384,00 (Trinta e nove mil e trezentos e oitenta e quatro reais). 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA e DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 - 0 prazo de vigência da presente Ata será, de 12 (doze) meses. 

2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do Orçamento vigente, 
conforme a seguinte classificação: Fichas: 321 e 324, Natureza:3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço 
de Distribuição Gratuita, 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita, Unidade: 
02.09.06 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, 02.09.06 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, 
Funcional: 0054 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA  BAS  ICA, 0054 - ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA BASICA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1. 0 objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do primeiro dia  ail  subseqüente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que ser6 encaminhada 
pelo Município por meio do  e-mail  cadastrado. 

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na Unidade Hospitalar  "Dr.  Jose  Nigro  Neto", sito 
Av. Teresa Marsilli, n.311 - Centro, nesta cidade de  Americo  Brasiliense, correndo por conta da 
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,„ encargos trabalhistas-  e 
previdencidrios decorrentes do fornecimento. 
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2 — Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos: 

Avenida Eugenio Voltarei, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone-'f16) 339 
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CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 - O objeto da presente licitação  sera  recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital. 

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição7OU 
rescindindo a contratação, sem prejuízo Cfa's penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, -a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 

3 - 0 recebimento do objeto dar-se-d—definitivamente, após verificação do atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas. 

CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 - 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta), dias, contados da data da entrega efetiva de todos os 
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento no Almoxarifado Central, por meio de 
depósito em conta corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Diretor 
do departamento competente. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

3 - HavendO atraso nos pagamentos não—decotrente de falhas no cumprimenOdas obrigações contratuais 
principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido 
na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao Ines, 
calculados  "pro-rata tempore", em relação ao atraso verificado. 

4 - Não será considerado atraso no pagamento,, as retenções efetuadas em virtude da aplicação da 
Resolução n° 5, de 1° de setembro de 1993, alterada pela Resolução n° 3/2008.. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7° da lei Federal n° 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n° 
8.666/93, a Contratada  flour&  sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa previa: 

1 - Pela recusa injustificada de retirar A" Ordem de Fornecimento dentro d"6.  prazo estabelecido ou de 
recebe-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento). 
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2.1 — Atraso ate 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento; 

2.2 — A partir do 310  (trigésimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação; 

3 — Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do ajuste; 

4 — Aplicadas as multas, a Administraçã6 descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após 
a sua imposição; 

5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o 
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha a acarretar à Administração. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

. 	Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização do ajuste. 

2. Independente da fiscalização fotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico 
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que 
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas 
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco. 

3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de 
discordância, entre as partes, e quando ..,do não . atendimento das especificações, objeto deste contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que no atenderem às 
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo 
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição. 

5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada 
e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior 
comunicação A, CONTRATADA. 

6. Fica designado pela Prefeitura à servidora Bruna Cristina Rando da Silva, RG n° 41.531.118-4, 
CPF n° 362.514.468-97, Farmacêutica, Matricula n° 3658, para fiscalização do contrato, bem como, 
prestar toda ,assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poder4, junto ao representante7 da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as 
quais, se não forem Sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 

7. Caberá ao servidor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento 
efetivo do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do  presence  contrato,  ern  observância- ao 
disposto no inc.  III, art  58 e  art.  67 da Lei n.° 8666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

1 — 0 fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pelo Departam 
"Ordem de Fornecimento", da qual constarão a data de expedição, especifica 

to de 
ões 

ompras, da 
s produtos, 
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quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total. 

2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a fornecer os 
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada "Ordem de 
Fornecimento". 

3 — O Município de Américo Brasiliense não está obrigado a adquirir urna quantidade  minima  do 
material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição. 

3.1 — Os quantitativos totais expressos no Anexo I — Proposta, são estimativos e representam as 
previsões do Departamento Municipal de Saúde para as compras durante o período de 12 (doze) meses. 

4 — Caso seja necessário, a contratada fica obrigada 'a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos que se fizerem nas compras, em até 25% (vinte e cinco por cento). 

— A existência do preço registrado no obriga o Município de Américo Brasiliense firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
vigente, sendo assegurado A detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 

6 — 0 produto  sera  devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder As especificações da Ata de 
Registro de Preços, devendo ser substituído-pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 02 (dois) 
dias 

7 — Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e nos artigos XIV e XV do Decreto 
Municipal n.° 016/2009 de 28 de maio de 2009. 

8 — Os preços registrados obrigam os propdnentes e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilibrio 
econômico — financeiro, para menos ou para mais, conforme  art.  65, II, "d" Lei 8666/93. 

8.1 - O preço a ser pago a detetilora da ata será o vigente na data da Ordem de Fornecimento, 
independente da data da entrega do material. 

9 — Independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o licitante 
vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando 
manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da 
redução dos preços de mercado. 

:C — 0 licitante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada, desonerando-se de 
compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico 
financeiro. 

10.1 — A comprovação  clever*  ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço-  de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, serviços e outro; insumos, de transporte de 
mercadorias, alusivas ã. época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do 
compromisso; 

10.2 — Reconhecendo o desequilíbrio econômico — financeiro, a Administração poderá cancelar 
formalmente o registro em relação ao item; 

10.3 — A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá  pro 	r licitação 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2018 

PROCESSO N°0058/2018 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA. 

ATA N° (DE ORIGEM):  115 /2018. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE-MEDICAMENTOS NO 
PERÍODO DE 12 MESES PARA DISPENSAÇA." 0 A POPULAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR  
"DR.  JOSÉ NIGRO NETO". 

ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 	-- 
-- 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo.sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionandb no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: •• 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Américo Brasiliense, CA de 1t\f2n1,10,.)de 2018. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  _ 

Nome: Eliana Aparecida Bernabé de Oliveira Marsilis 

Cargo: Diretora de Saúde Medica 

CPF: 168.981.,658-95/ RG: 23.257.903-9 — 

Data de Nascimento: 08/10/1972 

Endereço residencial completo: Rua Benedito Storani — n" 860 — Vila Cerqueira — Américo Brasiliense — SP.  

E-mail  institucional: sande.ubsamericobrasiliense.sp.gov.br   

E-mail  pessoal: 	 

Telefone(s): (16) 3392-1368 
Assinatura: 
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Responsáveis  clue  assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
Nome: Dirceu Brás Pano 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 020.379.978-09/ RG: 8.644.116-4 
Data de Nascimento: 03/02/1961 
Endereço residencial completo: Rua  Pe.  Francisco CultUrato — 761 — Vila Cerqueira — Américo 
Brasiliense - SP  
E-mail  institucional: gabinete(&,americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: dirceupano@hotmail.com  
Telefone(s): (16) 3393-9600 prefeitura 

Apinat- 

Pela CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA 

Nome: Eugênio José Gusmão da Fonte Neto 

Cargo: Sócio Administrador 

CPF: 056.554.614-71/ RG: 6.329.005 SSP/PE 

Data de Nascimento: 03/12/1986 

Endereço residencial completo:Rua de Apipucos — n° 487 — Casa 08 — Condomínio Residencial Jardins de  
Monet  — bairro de Apipucos — Recife — PE — CEP: 52071-000.  

E-mail  institucional: pedidosdrogafonte.com.br   

E-mail  pessoal: contrato@drogafonte.com.br  

Telefone(s): (81) 2102-1819 (  

XAssinatur 	 

Advogado: • 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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Recife, 23de maio s1117  
Ad&, Ayres  Bezerra da Costa 

Secretário Gera{ 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE 
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR  INTERNET  

EMPRESA DROGAFONTE LTDA 

NIRE 	26.2.0033416-8 

ATO 	002 - ALTERACAO 

EVENTO(S) 021- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

ASSINADO POR 
Assinatura váli  
Digitally signed by ANDRE 	BEZERRA  DA...  
COSTA:3667963149 
Date: 2017.05.30 13: 
Reason: DOCUMENT EE EGISTRO E  COMERCIO  
Location RECIFE-PE  

ARQUIVADO EM 23/5/2017 14:12:05 
AUTENTICIDADE 0E1A.006F.F645.3410 
Autenticidade http://wwvv.jucepe.pagov.bilnovodaeichanceladigitaLasp?Cd=-0E1A006FF6453410 

Documento disponibilizacio a 529.418.094-40 - Roge;io Jose Oliveira era 	 CHANCELA DIGITAL 
Data - 30/05/2017 01:36:33 	 MAE 	 7.6.2 CO3Sel6.3 
Código de AutenticagLo CIE1A.006F.F645.3410 	 N. PROTOCOLO 	15815776.E PROTOCC...ADZ: 17.-3,2017 05:01.15 

tP ARQUIVAMENTO .101731E77:0 ARQUIVADO 2S,S,201716:12.135 
Z.Aa rraedrg'1:1-‘11tigg=irche'pe!pe.gov.brinovadoeichancelaaiaitalasp?cd=0E1A006F F6453410 	EMPRESA 	DROGAFONTE MA 
Om:tam:Ito A...  ,or  .o.c ligi:M. cerdomne  MP  2203-5 d., 241V...2011,p= mclilui a Itlfra-EM,r,a 2 de Cnavez P...,Micac dmstMira - IOP  Swat  em  wpm  conseanm E.0 n•3:.• de I: 00.7.001 . Art.24 



DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

Págjna: 0002 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL,N°46',E 04-.?1,1SOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
':DROGAFONTE LTDA." 

EUGÉNIO  JOSE  GUSMÃO DA FONTE FILHObrasileird;dasado:sObe regime de separação total de bens, 
comerciante, portador da cédula de oentioade R O n°:4622040 SSP-PE e do C.P,F. n° 293.247.854-00, 
residente e domiciliado na Av Dezessete de Agosto, 	-  apt.  502 - Bairro: Casa Forte - Regife/PE - CEP: 
52061.540. 

EUGÉNIO  JOSE  GUSMÃO DA FONTE NETO 	-asado  'set)  o regime de separação total de bens, 
administrador, portador do RG 	6:329.005 SSP/PE e CP F N° 056.554.614-71, residente e domiciliado na 
Rua de Apipucos, n° 	Casa-06,—Condorninip:Residenciai Jardins de  Monet,  no Bairro de APipucos em 
Recife - PE, CEP: 52.071-000; 

, • 
únicos sécios da sociedade limitada de nome erriPreiárial DROGAFONTE LTDA. (a "Sociedade), 
constituída legalmente por contrato social devidamentri:.  arquivado na Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco, sob NIRE n° 2620.033.416-8, com sede ooro ;sede na Rua  Bark)  de Bonito, n°408 anexos 
424/450, no Bairro da Freguesia da Várzea, Recife PE, CEP 50.740-080, devidamentitrpor¡ta no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 08.78:20110001:26, deliberehi de plerto Vcomum acordo 
ajustarem a presente alteração contratual, nos te'mos da Lei n° 10 406/•217/2, me.cflagte: as condições 
estabelecidas nas clausulas seguintes: 

DA ALTERAÇÃO Dik,,PLAUSULA NONA 	
•

••••• 
• • • • • 

• is • 

CLAUSULA PRIMEIRA. Resolvem os socios que a, Soçiocale que era adrpnistrpda uilornInte pelo sócio 
Eugênio Jose Gusmão da Fonte Filho, passa a se T  ad;  anistiada por totilmo sócios, em conjunto: ou 
separadamente, com os poderes e atribuições da réore.sentação ativa e plilqita' a fpciepade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os &o 5:  compreendidos no objeto.¡oGipf, sei:1111:64de interesse da 
Seciedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negoCios estranhds ats:fins siais .nos termos do  
art.  1.064 da Lei n5  10.406/2002. 	 • • • • 

§ 1° Fica facultada a .nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que 
aprovado por deliberação dos sécios que representem tf5is terg6s do capital social, nos termos do  art.  1.061 
da Lei rif: 10.406/ 2002, 

§ 2 No exercicio da administração, o administrador,te0 direita uma retirada mensal, a titulo de  pro  labore, 
cujo valor  sera  definido mediante aprovação da total! a,„e 	social. 

DA ALTERAÇÃO DA CLAUSULA DECINIA • 

CLAUSULA SEGUNDA - Resolvem os sécios,, como resoly)ciétêm, alterar a redação da•ClausulaDecima do 
contrato .social da SOCIEDADE. que determinava que; ao termino de cada 'exercido ; social,  'ern  31 de 
dezembro, o administrador prestaria contas justificodas de .sua administraçao, procedendo à elaboração do 
inventario, do balanço patrimonieLe.db.::balango de resutSCID econémico, cabendo aos socios, na proporçâo 
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados; • para. prever a possibilidade de distribuição 
desproporcional de lucros, bem como incluir as .regras.  aorca da forma de deliberação dos sécios 
passando assim a partir desta data a ter a seguinte redeg: 

CLAUSULA DÉCiMA O exercicio social coincidirá o r onieroicio ciwl n,iciAndo-se no dia 10  (primeiro) de 
Janeiro e encerrando-se ern;Bl'(innta e'Efirn) de deze7;fkr.  , 'dada ano Ao término :de cada ¡exercício social 
os administradores prestarão 'contas „justificadas de, .stral.àdm:toisiraçãO, - 13r6ceciendo a elabOração do 
inventát¡o, do balanço patrimonial e do  baler co (le  rësultadc 4ConO'nlicoda'Sociedade. 	

, 

	

. 	„ 

	

. 	 , 

Parágrafo Primeiro - A aprovação e destinagão qa,t,resultados do exercício social da Sociedade  sera  dada 

	

pelos sócios que representem mais da metade do Capli 	cuja deliberação  sera  tomada em reunião de 
socios, convocada para o referido fim, Se aprovada a diStf74.5iiição de dividendos aos sécios, essa poderá ser 
apurada de forma desproporcional à participa0o-dOzi sécios no capital social da Sociedade, em 
conformidade com a contribuição dos sodas para a .consOucWdos resultados da Sociedade no respectivo 
exercício, nos termos do  art.  1 007 do Código Civil arasifelik.:(L,ai- n° 10.406/02). 

- 

• • • • • • 
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos qup.tr 	speuinteac. termino do exercicio social, os sócios 
deliberarao sobre as contas e desigrfarãO:?40:iiise:06,-/e, lua.nddifOr o caso.  (arts.  1;071 e 1.072, § 2o e . 	 ,  
art.  1.078, CC/2002) 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDINIENTO"' 7' • .• 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 0(s) Administrador(es) declara(m). sob aiVeiyas da leirque...não esta(ão) 
impedido(s) de exercer(em) a administração cio sociedede, por lei especi9Loojrri virtydde 'condenaçáo 
criminal,,  ou per se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda ode tempoiraOrlenta;' o acesso 
a cargos finillolleos, ou por crime faiimentar; de prevaricação, peita  op  suborrrawuasto, pecyletd:Oircontra 
a econoMia popular,' 'contra o sistema financeiro nacional, contra normas de elqVsa•da-conc4ritritia, contra 
as relações de consumo,  fó  pública ou propriedade.  (art  1.011, § 1°, CC/200,a).... 	. 

• 
• a 

DOS CASOS OMISSOS 

cLiwsuLA DÉCIMA QUARTA. Os casos ornissda  (rid  prç...Sente contrato e na legislação pertinente serão 
resolvidos conforme a Lei das Sociedades Anõrfirri.'IS 7  L ei 8404/76. 

DO FOR',1  

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro daicidadeiddRecifelPE para o exercicio e o cumprimento 
dos direitos e obrioações resultantes deste contrato. 

Sócios: 

ugr1To Jose GUsmao da Fonte Filho 
CPF: 293.247.854-00 

Administrado 

E, por estarem assim justos e contratados, assinanteste instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor. 

Recife/PE, 16 de Maio de 2017.  

e.44•;. )  

Eug lojosé Gu 
CF" 056.554.61  

da Fonte Neto 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
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da Fonte Neto 

• • • • 
• 

DO FALECIMENTOCE ,50610 

CLAUSULA DÉCIMA-SEPUNDA.,Falecerid6 o iitrdltdri qUalquer socip.,7a Sociedade continuara sua 
atividade com os herdeiros ou sucessores Não sendo possivel ou inexiStlndb interesse destes :  du  do(s) 
sócio(s) remanescentE...(s), o valor de seus haveres 5e.r6 apurado e liquidado com base na .situação 
patrimonial da Sociedade ; data da resolução, verificada embalanço especialmente levantado. "‘ 

Parágrafo Onico. O mesmo procedimento  sera  adotado erti outros casos em que a Sociedade se resolve em 
relação seu sócio.  (arts:  1028e 1,031, C0/2002) 	. 	 .• • • •• • •• 
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