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AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 
C.N.P.J. N 2 08.012.524/0001-04 I.E. N 2 637.301.695.113 

Eu, Vanusa Antonio da Silva , brasileira, divorciada, comerciante, portador 
da cédula de identidade RG. n o 24.441.929-2 SSP, inscrito no CPF sob n 
149.453.178-01 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, Rua 
Doutor José Augusto dem Arruda botelho,1241, CEP: 14.805-253 - Jardim 
Maria Luiza, estado de São Paulo, como sócia - gerente "AMON 
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA", C.N.P.J.: no 08.012.524/0001-04, 
I.E.:no 637.301.695.113, nomeio meu bastante procurador, Sr. Fernando 
José Rosalen, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. 
n 0  12.356.063 - SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n 030.407.678-36, residente 
e domiciliado nesta cidade de São Carlos, estado de São Paulo, à rua 	Dr.  
Carlos Botelho n 0  2220,  apt.°  132 - CEP: 13.560-250 - Centro , São 
Carlos/SP. 

Tendo como finalidade gerenciar e administrar em meu nome como: - 
assinatura e rescisão de contratos, efetuar compras, controlar mão - de - obra 
(efetiva ou temporária), representar em procedimentos licitatórios a firma 
denominada "AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO". 

Alameda das Azaléias,163 — Cidade Jardim CNPJ: 08.012.524/0001-04 I.E.:637.301.695.113  
Sao  Carlos — SP- CEP 13.566-500 —  Tel.  16- 3307-4138 
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CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
e • I.  

"AMON ENQiNliARIA E SANEAMENTO LTDA" 
0•40 ••• 

0 abaixo assinado: 

VANUSA  ANTONIO  DA SILVA, brasileira, empresaria, divorciada, portadora do RG 
n.° 24.441.929-2 SSPSP, inscrita no CPF/MF sob n.° 149.453.178/01, residente e 
domiciliada na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, na Rua Doutor José Augusto 
de Arruda Botelho, n.° 1241 — Jardim Maria Luiza CEP 14805-253; 

ÚNICA sócia componente da Sociedade Limitada Unipessoal AMON ENGENHARIA E 
SANEAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 08.012.524/0001-04, com o contrato 
social devidamente arquivado na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  
PAULO, em sessão de 18 de maio de 2006 sob n.° 35.220.600.600, com sua sede social 
instalada nesta cidade de  Sao  Carlos, Estado de  Sao  Paulo, na Alameda das Azaleias, 163 
— Cidade Jardim — CEP 13566-500-resolve introduzir as seguintes alterações em seu 
contrato social: 

I— DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade girará sob a nova denominação social  ANION  CONSTRUÇÕES E 
SANEAMENTO LTDA. 

II— DO OBJETO SOCIAL 

0 objeto social passa a ser: Construção civil, pavimentação, terraplanagem, montagem 
industrial, estruturas metálicas, obras de saneamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A sócia declara expressamente, que explora atividade 
econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos 
termos do  art.  966 e  art.  982 do Código Civil. 

Em virtude das alterações contratuais, resolve o signatário CONSOLIDAR seu contrato 
social, que passa a ser regido pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA —  DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade limitada  unit 	 
AMON CONSTRUÇÕES E SANE/ 

'aTA. sob a denominação social de 
DA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DA SEDE SOCIAL 

A sociedade limitada-unipessoal tem sua sede social instalada nesta cidade 
de São Carlos, Estado de  Sao,  ?aul;), na Alameda das Azaleias, 163 — Cidade Jardim—
CEP 13566-500, podendo abrir filfai em qualquer ponto do território nacional. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social Construção civil, 
pavimentação, terraplanagem, montagem industrial, estruturas metálicas, obras de 
saneamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A sócia declara expressamente, que explora atividade 
econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos 
termos do  art.  966 e  art.  982 do Código Civil. 

CLÁUSULA QUARTA — DO CAPITAL SOCIAL 

0 capital social é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 
1.000 (mil) cotas no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada uma, totalmente integralizadas 
em moeda corrente nacional neste ato e assim subscritas pelos sócios: 

SÓCIAS 	 COTAS CAPITAL R$ 

VANUSA  ANTONIO  DA SILVA 	 1.000 	1.000.000,00 

TOTAL 	 1.000 	1.000.000,00 

PARÁGRAFO ÚNICO — A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas 
totalmente integralizadas, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade do sócio 6, na forma da legislação em vigor, limitada 
totalidade de suas cotas no capital social. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

A duração da sociedade limitada unipessoal será por tempo indeterminado, 
podendo, entretanto, ser dissolvida a qualquer época. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade limitada uniptssoal é administrada somente pela sócia 
VANUSA  ANTONIO  DA SILVA, que individualmente representara a sociedade, ativa 
e passivamente, judicial ou extrajudicialmen e. 
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PARÁGRAFO UNiC0 —'Nos t'ermds do Aftig6r1'052 parágrafo único da Lei 10.406/2002, 
fica permitida a alteração deste contrato e a nomeação de administradores não integrantes 

do quadro societário. 	e••.• 
• • • . 

CLAUSULA OITAVA — D641,SkilD0 NOME COMERCIAL 

0 uso da firma  sera  feito pelos administradores, ou procuradores por eles 
constituídos e exclusivamente para negócios da sociedade, ficando proibido a negócios 
estranhos aos mesmos, tais como, avais, fianças ou qualquer outro titulo de favor. 

CLAUSULA NONA — DA RETIRADA DO  PRO-LABORE 

O sócio no exercício da administração e de cargo na sociedade terá direito 
a uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, no valor a ser estabelecido pelos sócios, até 
os limites estabelecidos pela legislação. 

CLAUSULA DÉCIMA — DO BALANÇO GERAL 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo A. elaboração do Inventário, 
do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo ao sócio, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FALECIMENTO 

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade não dissolverá.  Sera  
levantado um Balanço geral da sociedade dentro de 30 (trinta) dias após o evento da morte 
e reunir em uma só conta os haveres apurados do falecido, para ser entregues aos 
herdeiros ou seus representantes legais, depois de passado e julgado a sentença de partilha 
e mediante Alvará Judicial. Poderá ainda, caso haja conveniência e mediante o 
cumprimento das formalidades legais, a ser constituída com os herdeiros, se maiores, uma 
nova sociedade e continuarem a explorar o mesmo ramo de atividade. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS 

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições gerais da legislação em 
vigor sobre sociedades, especialmente o código civil, lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 
2002. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA REMISSÃO 

Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da Lei 10.406/2002 ao 
artigo 997 da mesma legislação, fica--\,expresso que os sócios não respondem 
subsidiariamente pelas obrigações sociais. ; 
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CLÁUSULA 	 D0012,0 
• • 	• 	6111 •e• 

Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste 
contrato, renunciando-se a quarctuoioutro por muito especial que seja. 

• • 
• • 
••• ••• 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO DESIMPEDIMENTO 

0 administrador declara sob as penas da lei, de que não esta 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

E por se acharem de perfeito acordo, em tudo quanto neste 
instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento, 
assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma 
com um só direito, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na MN 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S11.0 PAULO, afim de que se produzam 
os devidos e legais efeitos.  

Sao Carlos, 28 de  abril  de 2021. 

V(»r\A-9-00-, LL  AO- 
VANUSA ANTONIO DA  SILVA 
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