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INSTRUMENTO PARTICULAR ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: 
"BRAIDOTTI & BRAIDOTTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA" 

CNPJ: 24.005.197/0001-10 

JOÃO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI, brasileiro, divorciado, engenheiro 
devidamente inscrito do CREA/SP sob n° 5063435524, empresário, portador 
do RG (SSP/SP) n° 19.187.943 e CPF /MF n° 109.979.218-54, residente e 
domiciliado à Rua José Nicoletti, n° 54, Parque Nova Carioba, 
Americana/SP, CEP: 13473-756 e MARINA PECHULA, brasileira, solteira, 
maior, engenheira, devidamente inscrita do CREA/SP sob n° 5063434789, 
empresária, portadora do RG (SSP/SP) n° 41.141.700-9 e CPF/MF n° 
345.324.008-13, residente e domiciliada à Rua dos Bambus, n° 1018, 
Jardim São Paulo, Americana/SP, CEP: 13468-120, únicos sócios 
componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação 
social de, "BRAIDOTTI & PECHULA ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA", com sede à Rua Trinta de Julho, n° 794 - Sala 04, Centro, 
Americana/SP, CEP: 13465-500, devidamente registrada na JUCESP sob n° 
35.230.928.799 em sessão de 15/05/2018, resolvem de comum acordo 
alterar seu contrato social consolidado, nos termos e condições seguintes: 
ITEM I: 
A sociedade passa a girar sob a denominação social de: "BRAIDOTTI & 
BRAIDOTTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA". 
ITEM II: 

• Desliga-se da sociedade nesta data a sócia MARINA PECHULA, já 
qualificada, ci e sede e transfere a titulo de venda, o total de suas quotas de 
capital no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) 
representado por 17.600 (dezessete mil e seiscentos) quotas, no valor 
nominal de 	1,00 (hum real) cada, em moeda corrente deste pais, ao sócio 
ora admitido AURENT BERALDO BRAIDOTI, brasileiro, solteifo, maior, 
nascido em 24/02/1997, portador do RG (SSP/SP) n° 45.260.957-4 e 
CPF/MF n° 450.154.948-31, residente e domiciliado à Rua  Jacob  Salatti, n° 
180, Residencial Horto Florestal Jacyra I, Americana/SP, CEP: 13468-371, 
pela qual dá plena geral e irrevogável quitação aos negócios sociais, para 
nada mais reclamar em juizo ou fora dele. 

• 0 sócio JOÃO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI, já qualificado, sede e 
transfere a titulo de venda, parte de suas quotas de capital no valor de R$ 
25.520,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais) representado por 
25.520 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte) quotas, no valor nominal de R$ 
1,00 (hum real) cada, em moeda corrente deste pais, ao sócio LAURENT 
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BERALDO BRAIDOTI, já qualificado, pela qual dá plena geral e irrevogável 
quitação, para nada mais reclamar em juizo ou fora dele. 
ITEM  III:  
o sócio remanescente e o sócio ora admitido, ambos já qualificados, 
assumem a sociedade Ativa e Passivamente e resolvem de comum acordo, 
que o capital social que é de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) 
representado por 88.000 (oitenta e oito mil) quotas, no valor nominal de R$ 
1,00 (hum real), totalmente integralizado e realizado em moeda corrente 
deste pais, permanece inalterado e assim distribuído entre os sócios: 
JOAO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI 	44.880 quotas R$ 44.880,00 
LAURENT BERALDO BRAIDOTI 	 43.120 quotas R$ 43.120,00  
TOTAL 	 88.000 quotas 	R$ 88.000,00 
§ Único: Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002, a 
responsabilidade de cada sócio é limitada à importância das quotas sociais 
contidas na sociedade. 
ITEM IV: 
A administração da sociedade passa a ser conforme segue: 
A administração da sociedade será exercida pelos sócios, JOAO  ANTONIO  
SILVEIRA BRAIDOTI e LAURENT BERALDO BRAIDOTI, ambos já 
qualificados, isoladamente, com poderes e atribuições de administrar os 
negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em 
atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em 
favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da empresa. 
§ Primeiro: Para transações bancárias de valor superior à R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) será indispensável a assinatura (fisica ou eletrônica) do sócio 
JOAO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI, já qualificado. 
§ Segundo: A responsabilidade técnica da sociedade, perante o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo - CREA/SP; 
ficará a cargo do sócio engenheiro, JOAO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI, 
já qualificado. 
§ Terceiro:  Sera  facultativo aos sócios JOAO  ANTONIO  SILVEIRA 
BRAIDOTI e LAURENT BERALDO BRAIDOTI, ambos já qualificados, uma 
retirada mensal a titulo de PRÓ-LABORE, cujo  "quantum"  será fixado a seu 
critério e conforme as disponibilidades financeiras da empresa. 
ITEM V: 
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, sendo que o 
inicio das atividades foi em 13 / 01/2016. 
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§ 	Os sócios poderão no- Mear-  procuradores para representá-los na 
sociedade, somente para a prática dos atos administrativos. 
ITEM VI: 
Em virtude das modificações ocorridas, os sócios resolvem de comum 
acordo, consolidar seu contrato social, que passa a ter a seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA: 
"BRAIDOTTI & BRAIDOTTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA" 

CNPJ: 24.005.197/0001-10 

CLAUSULA PRIMEIRA: 
A sociedade gira sob o nome empresarial "BRAIDOTTI & BRAIDOTTI 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA". 
CLAUSULA SEGUNDA: 
A sociedade tem sua sede social à Rua Trinta de Julho, n° 794 - Sala 04, 
Centro, Americana/SP, CEP: 13.465-500. 
§ Único: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante a alteração contratual assinada por ambos os sócios, 
observando-se o disposto na legislação vigente. 
CLAUSULA TERCEIRA: 
0 objeto da sociedade 6: 

• Serviços de engenharia, gestão de projetos, supervisão de obras, 
engenharia ambiental, civil, elétrica e mecânica (CNAE: 71.12-0/00); 
§ 	 Os sócios declaram expressamente que exploram atividade 
econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade 
empresária nos termos do artigo 966 caput e parágrafo único e artigo 982 do 
Código Civil. 
CLAUSULA QUARTA: 
0 capital social é de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) dividido em 
88.000 (oitenta e oito mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real) 
cada uma, totalmente integralizado e realizado em moeda corrente deste 
pais, conforme segue: 
JOÃO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI 
LAURENT BERALDO BRAIDOTI 
TOTAL 

44.880 quotas 	R$ 44.880,00 
43.120 quotas 	R$ 43.120,00  
88.000 quotas 	R$ 88.000,00 

§ tnico: Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002, a 
responsabilidade de cada sócio é limitada à importância das quotas sociais 
contidas na sociedade. 
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CLAUSULA QUINTA: 
0 prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, sendo que o 
inicio das atividades foi em 13/01/2016. 
§ 	Os sócios poderão nomear procuradores para representá-los na 
sociedade, somente para a prática dos atos administrativos. 
CLAUSULA SEXTA: 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, cabendo em igualdade de condições, o 
direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. 
CLAUSULA SÉTIMA: 
A administração da sociedade  sera  exercida pelos sócios, JOÃO  ANTONIO  
SILVEIRA BRAIDOTI e LAURENT BERALDO BRAIDOTI, ambos já 
qualificados, isoladamente, com poderes e atribuições de administrar os 
negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em 
atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em 

/ favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da empresa. 
§ Primeiro: Para transações bancárias de valor superior a. R$ 20.000,00 
(vinte mil reais)  sera  indispensável a assinatura (fisica ou eletrônica) do sócio 
JOÃO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI, já qualificado. 
§ Segundo: A responsabilidade técnica da sociedade, perante o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo - CREA/SP; 

-ficará a cargo do sócio engenheiro, JOÃO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI, 
já qualificado. 
§ Terceiro:  Sera  facultativo aos sócios JOÃO  ANTONIO  SILVEIRA 
BRAIDOTI e LAURENT BERALDO BRAIDOTI, ambos já qualificados, uma 
retirada mensal a titulo de  PRO-LABORE, cujo  "quantum" sera  fixado a seu 
critério e conforme as disponibilidades financeiras da empresa. 
CLAUSULA OITAVA: 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros que poderão ser 
distribuídos de forma desproporcional à participação no capital social e as 
perdas proporcionalmente. 
§ Primeiro: A critério dos sócios que representam a maioria do capital 
social, poderão ser distribuídos lucros intercalares. 
§ Segundo: Os sócios resolvem de comum acordo, pela dispensa da 
Assembleia Anual de aprovação das contas e análise dos documentos. 
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CLAUSULA NONA: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapa7. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 
§ Primeiro: Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do sócio responsável 
técnico, obriga-se o sócio remanescente a apresentar junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo — CREA/SP, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do 
desligamento, novo responsável técnico. 
§ Segundo: Em ocorrendo o previsto na Cláusula Nona, os herdeiros ou 
sucessores,  far-se-do representar na sociedade, por uma só pessoa. 
CLAUSULA DÉCIMA: 
Em caso de extinção da sociedade, após liquidado o passivo, o ativo será 
dividido proporcionalmente As quotas de capital social de cada quotista, 
contudo os sócios não poderão ceder ou transferir parte ou totalidade de 
suas quotas, sem antes oferecê-las ao outro sócio, que  ern  igualdade de 
condições têm direito de preferência a aquisição. 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
Este Contrato  sera  alterado, no todo ou em parte, por deliberação dos sócios, 

-por seus representantes, sendo necessário o comparecimento da maioria 
absoluta do Capital Social. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Americana/SP, a fim de dirimir toda e 
qualquer ação ou dúvida que venha surgir no presente instrumento, 
renunciando-se assim outro Fórum qualquer por mais privilegiado que seja, 
sendo que os casos omissos neste instrumento serão regidos pelas 
disposições das leis vigentes no pais. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Os sócios administradores JOÃO  ANTONIO  SILVEIRA BRAIDOTI e 
LAURENT BERALDO BRAIDOTI, ambos já qualificados, declaram sob as 
penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
encontrarem-se 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 

\r-VP'•?'  

Organização Contábil Centenário da. 
Rua Chile n° 309 • Vila Cecchino •  Fone  (19) 3471-2100 • CEP 13.465-740 • Americana - SP 

E-mail: adm@occentenario.com.br  



6 

anie 	P- 
PG  

Setor  de LicitaC.CrZz 

Americana/SP, 02 de março de 2021. 

.r7 , 
1116 	tc.L. 

.476-SSP/SP RG: 18.329.056-SSP/SP 

Jo5. 	io Silveira Braidoti 	Marina Pechula  

.Lau 	Beraldo Braidoti  
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_ 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Cessam-se, revogam-se e cancelam-se todas as demais cláusulas e condições 
do contrato social e posteriores alterações para vigorar estas do presente 
instrumento CONSOLIDADO. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 
instrumento na presença de duas testemunhas, que também assinam, a fim 
de que produza os regulares efeitos de Direito. 
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