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CBS  CONSTRUTORA  

Araraquara - São Paulo 

CARTA CREDENCIAL 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  0164/2022  

REF.:  TOMADA DE PREÇOS N2 0013/2022 

A empresa CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ n2 

12.474.397/0001-32, com sede na Rua João Gurgel, n2208, Bairro: Jardim do Carmo, CEP: 14800-

180 na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, através do seu representante legal, Claudinei 

Aparecido Batista dos Santos, portador (a) da cédula de Identidade RG n9  23.946.876 SSP/SP e 

inscrito no CPF sob n9  159.720.058-16, infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador 

o(a) senhor(a) Márcia Regina de Souza Gonçalves, portador (a) da cédula de Identidade RG n2 

25.673.810-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob n2  159.859.028-62, residente e domiciliado na Avenida 

Arquiteto Carlos de Campos Faria, n9  204, Bairro: Parque Gramado II, CEP: 14811-154, na cidade 

de Araraquara, Estado de São Paulo, para representar-nos, no ato de abertura dos Envelopes "I" — 

Habilitação e "2" — Proposta Financeira, referente ao Processo Licitatório acima citado, podendo 

para tanto praticar todos os atos necessários para o fiel cumprimento deste credenciamento, bem 

como, estando investido de poderes para impetrar e desistir de eventuais recursos e assinar atas. 

Araraquara, 28 de Setembro de 2022 

Claudinei Aparecido Batista dos Santos 

RG n. 23.946.876 SSP/SP 

CPF n. 159.720.058-16 

Proprietário 

Construtora Batista Dos Santos LTDA — Rua  Joao  Gurgel, 208 — J d. Do Ca r mo, Araraquara — S P, CEP: 14800-180 

CNPJ: 12.474.397/0001-32 — Fone (16) 3503-0869 —  E-mail:  atendimento@construtoracbs.com.br  



46- 
GOVERNO DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

JUCESP 
Junta Comercial do 

Estado de São Paulo 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E  SAO  VIGENTES 

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO  

SITE  WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA 
._ 

NIRE 

35224674811 

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

23/08/2010 

INICIO DAS ATIVIDADES 

02/08/2010 

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO 

NOME COMERCIAL 

CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA 

TIPO JURÍDICO 

LIMITADA UNIPESSOA» 

(E.P.P.) 	 - 

C.N.P.J. 

12.474.397/0001-32 

ENDEREÇO 

RUA JOAO GURGEL 

NÚMERO 

208 

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM DO CARMO 

MUNICIPIO 

ARARAQUARA 

UF 

SP 

CEP 

14800-180 

MOEDA 

R$ 

VALOR CAPITAL 

450.000,00 

OBJETO SOCIAL. 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

ATIVIDADES PAISAGISTICAS 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE  GAS  

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

SOCIO E ADMINISTRADOR 

NOME 

CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS 

ENDEREÇO 

RUA  SAO  SALVADOR 
NÚMERO 

744 

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

VILA MARIA LUIZA 

MUNICÍPIO  

RIBEIRÃO PRETO 
UP  

SP 

CEP 

14055-403 

RG 

23946876 
CPF 

159.720.058-16 

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR 
QUANTIDADE COTAS 

450.000,00 

' OLTimo poppmENTp ARQuwApsai 

DATA 

23/06/2022  

NUMERO 

237.579/22-4 

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA JOAO GURGEL, 208, JARDIM DO CARMO, ARARAQUARA - SP, CEP 14800-180., 
DATADA DE: 26/01/2022. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35224674811 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/09/2022 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 
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Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretéria Geral da Jucesp. A Junta 
Comercial do Estado de  Sao  Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal 
www.jucesponline.sp.gov.br  sob o número de autenticidade 179798760, quarta-feira, 28 de setembro de 2022 as 
11:64:15. 
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Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional 

CNPJ: 12.474.397/0001-32 
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA 

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2022. 

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no 

Simples Nacional previstos na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006. 

Resguarda-se As Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica. 

Sua opção pelo Simples Nacional e Simei implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica, Domicilio Tributário Eletrônico do 

Simples Nacional (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a: 

I — cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, inclufdos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, A 

exclusão desse Regime e a ações fiscais; 

II — encaminhar notificações e intimações; e  

III  — expedir avisos em geral. 

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluidas as eletrônicas. 

0 sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte: 

I - as comunicações .serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio 

por via postal; 

II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais; 

Ill - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade; 

IV - considerar-se-6 realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; 

V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não Ca, a comunicação será considerada como realizada no primeiro 

dia  OW  seguinte; 

VI - a consulta As comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da 

comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, ou, se esse vencer em dia não 

Ca, fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior. 

Número Validador: 00.00.13.17.29.86 
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CBS  CONSTRUTORA  
Araraquara - São Paulo 

DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PREVISTAS DA LEI COMPLEMENTAR  Ng  123/2006. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  0164/2022  

REF.:  TOMADA DE PREÇOS  Ng  0013/2022 

A empresa CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.2 12.474.397/0001-32, DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para 

participação de licitação na TOMADA DE PREÇOS  Ng  0013/2022, de não haver nenhuma das 

ocorrências previstas no § 42  do artigo 32  da Lei Complementar n2  123/2006. 

Araraquara, 28 de Setembro de 2022 

Claudin—ei AparetTeld-Battsta-tt 

RG n. 23.946.876 SSP/SP 

CPF n. 159.720.058-16 

Proprietário 

Construtora Batista Dos Santos LIDA — Rua  Job  Gurgel, 208 — .1 d. Do Carmo, Araraquara —S P, CEP: 14800-180 

CNPJ: 12.474.397/0001-32 — Fone (16) 3503-0869 —  E-mail:  atendimento@construtoracbs.com.br  
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CBS  CONSTRUTORA 

Araraquara - So Paulo  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  0164/2022  

REF.:  TOMADA DE PREÇOS N2  0013/2022 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

ato convocatório, que a empresa CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA, CNPJ n° 

12.474.397/0001-32 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar n2  123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 

declaro conhecer na integra, estando apta, Portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS  Ng  0013/2022, cujo 

objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COPA 

DA UNIDADE HOSPITALAR  DR.  JOSÉ NIGRO NETO, em conformidade com o Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, realizado pela Prefeitura do Município de 

Américo Brasiliense. 

Araraquara, 28 de Setembro de 2022 

Claudinei Aparecido Batista dos Santos 

RG n. 23.946.876 SSP/SP 

CPF n. 159.720.058-16 

Proprietário 

Construtora Batista Dos Santos LIDA - Rua Jogo Gurgel, 208 -1d. Do Ca rm o, Araraquara -S P, CEP: 14800-180 

CNPJ: 12.474.397/0001-32 - Fone (16) 3503-0869 -  E-mail:  atendimento@construtoracbs.com.br  
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Daniel Spolaor 
RO. 33,710,116-4 

Setor de Licitações 
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA 

CNPJ 12474.397/0001-32 
NIRE 35224674811 

Pelo presente instrumento particularde alteração de contrato social, nesta e melhor 
forma de direito, o abaixo assinado: 

CLAUDINE! APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, 
nascido em 04/02/1972, na cidade de Ribeirão Preto/SP, empresário, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 23.946.876-SSP/SP e do CPF n° 159.720.058-16, 
residente e domiciliadoa Rua  Sao  Salvador, n°744, bairro Vila Maria Luiza, n a cidade 
de Ribeirão Preto/SP, CEP. 14055-403; 

Único sócio componente da sociedade empresaria limitada, que gira nesta cidade de 
Araraquara/SP, com sede na a Avenida ProfessorJorge  Correa,  n°108, bairro Centro, 
CEP. 14801-230, sob a denomnagão de CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS 
LTDA, conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de  Sao  
Paulo sob NIRE 35224674811 em 23/08/2010, inscrita no CNPJ sob n° 
12.474.397/0001-32, tem justo e contratado a presente alteração do contrato social e, 
ainda consolidar-se num só instrumento todas as disposições contratuais, de acordo 
com o que estabelecem as cláusulas e condições seguintes: 

DA NOVA SEDE SOCIAL: 
A sociedade passa a ter sua sede social à Rua João Gurgel, n°208, bairro Jardim do 
Carmo, nesta cidade de Araraquara, CEP. 14800-180, podendo, entretanto, abrir e 
fecharfiliais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos 
para os devidos fins. 

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação:  

I — DO TIPO DE SOCIEDADE 
A sociedade empresaria é do tipo LTDA UNIPESSOAL e, nos moldes dos artigos 
1.052, parágrafo primeiro e segundo da Lei n.° 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002, 
exercendo a atividade econômica empresarial organizada, que se regera pelas 
cláusulas deste instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente. 

II— DA DENOINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade gira sob a denominação(social de CONSTRUTORA BATISTA DOS 
SANTOS LTDA. 	 7 
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• •• • 4I•— DO OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem como objeto social a exploração do ramo de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO E CONSTRUTORA, COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES DE PAISAGISTICAS 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PINTURA DE EDIFICAÇÕES EM GERAL, OBRAS DE ALVENARIA, ATIVIDADES 
DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A 
EDIFÍCIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIOS PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

IV — DA SEDE SOCIAL 
A sociedade tem sua sede social à Rua  Joao  Gurgel, n° 208, bairro Jardim do Carmo, 
nesta cidade de Araraquara, CEP. 14800-180, podendo, entretanto, abrir e fechar 
filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos para 
os devidos fins. 

V — DO CAPITAL SOCIAL 
0 capital social é de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 
450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas no valor norn4lal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do Pais, ficando 
sua totalidade, subscrito e distribuído para o sócio, na seguinte proporção: 

CLAUDINE! APARECIDO BATISTA DOS SANTOS-100% 
= Seu capital na sociedade- 	450.000 QUOTAS 	R$ 450.000,00  
TOTAL-100% .................. ....... ...... ...........450.000 QUOTAS 	 R$ 	450.000,00 

§1° - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde 
solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 do 
Código Civil, Lei 10.406/02. 

— As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento da sociedade. 

VI—DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 
A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, podendo, entretanto ser 
dissolvida à qualquer época, uma vez observada a legislação vigente,  con  siderando-
se seu início em 02/08/2010. 

VII— DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade cabe ao sócio administrador CLAUDINEIAPARECIDO 
BATISTA DOS SANTOS, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os 
poderes e atribuições de assinar pela sociedade isoladamente, ao qual são atribu Nos 
todos os poderes necessários para fazer uso da denominação social, bem como para 
gerir os negócios sociais e representar da sociedade, ativa e passiva, judicial e 
extrajudicialmente, inclusive perante' tkeiros, repartições públicas federais, 
estaduais e municipais, autarquiasie órga s prevideiciarios, bem como onerar ou 
alienar  ben  s imóveis da sociedade. 
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Setor de Licitações 



Daniel Spaiaor 
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Setor de Licitações 
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Parágrafo Primeiro — U

.
teediadministradoresta dispensado de prestar caução. 

Parágrafo Segundo — È expressamente vedado ao sócio administrador, o uso da 
denominação social em quaisquer negócios alheios aos objetivos da sociedade, ou 
assumir obrigações em favor do sócio ou de terceiros. 

Parágrafo Terceiro — As procuraçõesoutorgadas pela sociedade deverão especificar 
expressamente os poderes conferidose  determiner  prazo de validade limitado a, no 

máximo, 01 (um) ano,  corn  exceção das procurações  "ad  judicia", que poderão ser 
outorgadas por prazo indeterminado. As procurações outorgadas a empregados da 
sociedade são, automaticamente, revogadas com o termino do contrato de trabalho. 

VIII— DA RETIRADA PRÓ-LABORE 
O sócio administrador poderá ter direito a uma retirada mensal à titulo de pró-labore, 
que  sera  levado à débito da conta especifica da sociedade, dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação vigente. 

IX — DO BALAN ÇO GERAL 
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 Patrimonial e do Balanço de Resultadqs Econômicos, cabendo ao sócio, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

X — 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 serem 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 medi  an  
o cumprimento das formalidades legais, a ser constituída com os herdeiros, se 
maiores, uma nova sociedade e continuarem a expiorar o mesmo ramo de atividade. 

XI — DOS CASOS OMISSOS 
Nos casos omissos apIlicar-se-ão as clõsposigões gerais da legislação em vigor sobre 
sociedades, especialmente o código civil, lei n°10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

XII— DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
O administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especiaí,ou\ em  virtu  de de condenação criminal, 
ou  parse  encontrar sob os efeitos dela, a pena.qúe vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a eéano 	,popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa d bor9rrncia, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
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O B TISTA DOS SANTOS  CLAUD 

":Daniel Spolaor 
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XIII DO FORO 
Todo e qualquer litígio oniundo deste Instrumento, seja entre o sócio e a sociedade, 
mesmo durante a fase de liquidação, deve ser submetido ao Juizo Arbitral, conforme 
os dispositivos da Lei n° 9.307/96, vedado o recurso á equidade. 

Parágrafo único — Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem 
solucionadas pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos patrimoniais 
disponíveis, fica eleito o Foro do município de Araraquara, Estado de São Paulo, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 0 Foro ora 
eleito, também  sera  competente para o processamento e a execução da sentença arbitral. 

E, assim, por estar justo e contratado, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento 
de alteração de contrato social, lavo-ado  em 03 vias de igual teor e para o mesmofim, assinado 
pelo sócio. 

Araraquara, 26 de Janeiro de 2022. 
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CON  VÊ 110 
E. R. Ribeirão Preto 

AIZERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

"C  INSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA" 

CLAUDINEI APA ECIDO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 04/02/1972, maior, 

solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.o 23.946.876-SSP/SP e do CPF n.o 

159.720.058-16, residente e domiciliado a Rua SR) Salvador, no 744, bairro Vila Maria Luiza, CEP 

14055-403, nesta cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. 

Único sócio componente da sociedade limitada unipessoal com o nome empresarial de 

"CONSTRUTORA SATIST 	OS SANTOS LTDA",  inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob no 12.474.397/0001-32, tendo sede e o foro instalada na cidade de Ribeirão Preto, 

Estado de São Paulo, a Rua São Salvador, no 744, bairro Vila Maria Luiza, CEP 14055-403, com 

Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no 

35224674811 em 23/08/2010, resolve o sócio, alterar e reformar o CONTRATO SOCIAL, e ainda 

consolidar-se num  so  instrumento, todas as disposições contratuais, de acordo com o que 

estabelecem as cláusulas e condições seguintes. 

A- DA ALTE  OD  DE SEDE 

A sociedade passa a ter sede na Avenida Professor Jorge  Correa,  n° 108, bairro Centro, 

CEP 14801-230, nesta cidade de Araraquara, estado de São Paulo. 

DA C SOLIDACÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS 

I) 	DO TIPO DA SOCIEDADE 

A sociedade constituída é Sociedade Limitada Unipessoal, e se regerá pelas cláusulas deste 

instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente. 

PARÁGRAFO ÚNJCCO — A empresa é Sociedade Limitada Unipessoal, conforme §§ 10  e 20  do 

artigo 1.052 do Código Civil — Lei 10.406/02. 



II) 	DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade gira sob a denominação sodal de -"CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS 

LTDA".  

III)  DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade  tern  como objeto social a exploração do ramo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO E CONSTRUTORA, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES DE PAISAGISTICAS, OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E  Of GAS,  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICAÇÕES EM 

GERAL, O RAS DE LVENARIA, ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 

TRANSPORTE ODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

IV) 	DA SEDE E ABERTURA DE FILIAIS 

A sociedade tem sede e foro na cidade de Araraquara, Estado de  Sao  Paulo, na Avenida 

Professor Jorge Corrêa, n° 108, bairro Centro, CEP 14801-230; podendo, entretanto, 

abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos 

para os devidos fins. 

V) 	DO CAPITAL SOCIAL 

0 Capital Social é de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 

(quatrocentas e cinquenta mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

totalmente integralizado em moeda corrente do pais, cabendo sua totalidade ao único sócio 

CLAUDINEI APA • ECIDO BATISTA DOS SANTOS. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, o qual 

responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do 

Código Civil. 



VI) 	DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade terá sua duração por tempo indetcrminado, considerando-se o seu inicio em 02 de 

agosto de 2610, podendo ser dissolvidc qualquer época, uma vez observado a legislação 

vigente. 

VII) DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio único, CLAUDINEI 

APARECIDO Í ATISTA  SS  SANTOS, que permanecerá em seu cargo por prazo 

indeterminado, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso, sob qualquer pretexto ou finalidade, em 

operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, 

fianças, ou cauções seja  ern  favor dos quotistas ou de terceiros. 

PARÁGRAFO ÚNICO — 0 administrador poderá ter direito a uma retirada mensal, a titulo de 

Pró-Labore, e que  sera  levada à conta de despesas gerais da sociedade. 

VIII) DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO 

0 exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de Dezembro e ao término de 

cada exercício, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos, 

feita as necessárias amortizações e provisões. 0 saldo porventura existente terá o destino que o 

único sócio por bem determinar. 

PARÁGRAFO P  MEMO  Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do 

exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros 

quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Artigo 1.059, da Lei n.o 

10.406/2002. Em caso de prejuízo este será compensado com resultados futuros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Dispensam-se as formalidades de publicação de balanço patrimonial 

quando o sócio único declarar, por escrito, ciência das contas da sociedade. 

IX) 	DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

As quotas da sociedade são individuais e nL5.4o podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso 

consentimento do sócio. 



X) 	DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

A morte ou declaração de incapacidade do-sóci;) Onico não acarretará a dissolução da sociedade. 

Ocorrendo um dees eventos, a apurag3O- 	haveres das quotas do falecido ou declarado 

incapaz, serão realizadas conforme as condições a seguir: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A aquisição do valor patrimonial das quotas será feita pelos 

herdeiros descendentes ou ascendentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — 0 valor patrimonial das quotas,  sera  apurado de acordo com o 

balanço especial a ser levantado pela sociedade em ate 30 (trinta) dias da data do evento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Ocorrendo incapacidade, ausência, morte, destituição, retirada ou 

exclusão do sócio, a prioridade de aquisição das quotas do falecido ou interdito, será de seus 

herdeiros. 

XI) 	DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS E FORO 

Qualquer controvérsia derivante ou relativa ao contrato social  sera  submetida exdusivamente 

Comarca de Araraquara, Estado de São Paulo, para solução de pendências derivadas deste 

contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiada que seja. 

XII) DO DESIMPEDIMENTO 

0 administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a atividade 

empresarial e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, 0 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. 
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E, por estar de acordo com as cláusulas aqui contidas, assina o presente instrumento de 
alteração de Contrato Social em 03 (tr6s)  vs  de j-gual teor e forma. 

Araraquara/SP, 12 de maio de 2021. 
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ALTERAÇÃO'  CONTRATUAL 

STAUTORA  BATISTA  DOS SIIIITOS UDR 

CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, 
nascido em 04/02/1972, emprfsdrio, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 
23.946.876 S SP/SP e do C.P.F. n° 159.720.058-16, residente à Rua  Sao  Salvador n° 744 
— Vila Maria Luiza — CEP 14.055-403, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de  Sao  
Paulo, sócio componentes da sociedade empresaria limitada, que gira nesta praça, sob a 
denominação social de" CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA " , com a 
sede estabelecida à Rua  Sao  Salvador n° 744 — Vila Maria Luiza — CEP 14.055-403, 
na cidade de  Ribeirao  Preto, Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do 
Estado de  Sao  Paulo (JUCESP), com NIRE n° 35.224.674.811, C.N.P.J. (MF) N° 
12.474.397/0001-32, têm entre si, justo e contratado, a presente Alteração Contratual, e 
ainda, consolida-se num só instrumento, todas as disposições contratuais, com sede e 
foro nesta praça de  Sao  Paulo, Estado de São Paulo e, que se regerá de acordo com o 
que estabelecem as cláusulas e condições seguintes: 

A) DO NOVO OBJETO SOCIAL: A sociedade passa a explorar o ramo de: 
"Prestação de Serviços de Construção, Edcaol o e Construtora, Comércio de 
Materiais de Construção em Geral, Atividades de Paisagisticas, Obras de 
urbanização, Instalação e Manutenção Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e de 
Gás, Prestação de Serviços de Pintura de Edificações  ern  Geral, Obras de 
Alvenaria, Atividades de Limpeza e Conservação, Transporte Rodoviário 
Coletivo de Passageiros Prestação de Serviços Combinados para Apoio a 
Edifícios, Limpeza em Prédios e em Domicílios e Prestação de Serviços de 
Engenharia". 

B) — AUMENTI DO CAPITAL SOCIAL: 0 capital social que é de R$ 350.000,00 
(Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, fica elevado para R$ 
450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 
(Quatrocentos e cinquenta mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, 
cujo aumento, no valor de R$ 100.000,00  (Gem  mil reais) o sócio integraliza neste 
ato, em moeda corrente do pais, ficando a totalidade do capital social, distribuída 
da seguinte forma: 



C 
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Sócios % Quotas Valor em R$ 
CLAUDINE! APARECIDO BATISTA DOS SANTOS 

* Seu Capital na Sociedade 350.000 350.000,00 
* Aumento de Capital Social 100.000 100.000,00 
- Total do Capital Social Intelralizado __. 100,00 450.000 450.000,00 

- T TAL DO CAPITAL DA SOCIEDADE 100,00 450.000 450.000,00 

§ 10 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social.  

CONS  LIDACÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

— DO TIPO DE SOCIEDADE 
A sociedade é empresaria limitada, rege-se pelas cláusulas deste instrumento e nos casos 
omissos pela legislação vigente; 

— DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEU USO 
A sociedade gira sob a Denominação Social de "CONSTRUTORA BATISTA DOS 
SANTOS LTDA", podendo assinar pela mesma, somente o sócio CLAUDINEI 
APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, isoladamente, independentemente da ordem 
de precedência ou nomeação, porem, única e exclusivamente em negócios que digam 
respeito aos interesses da sociedade, ficando vedado seu uso em fianças, avais ou 
abonos, quer em favor deles sócios, quer em favor de terceiros;  

III  — DO OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de " Prestação de Serviços de 
Construção, Edificação e Construtora, Comércio de Materiais de Construção em 
Geral, Atividades de Paisagisticas, Obras de Urbanização, Instalação e Manutenção 
Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Prestação de Serviços de Pintura de 
Edificações em Geral, Obras de Alvenaria, Atividades de Limpeza e Conservação, 
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros Prestação de Serviços Combinados 
para Apoio a Edificios, Limpeza em Prédios e em Domicílios e Prestação de Serviços 
de Engenharia "; 
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IV — DA SEDE SOCIAL 
A sociedade tem sua sede instalada à Rua São Salvador n° 744 — Vila Maria Luiza — 
CEP 14.055-403, na cidade de  Ribeirao  Preto, Estado de  Sao  Paulo, podendo 
entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem 
capitais autonomos para os devidos fins; 

V — DO CAPITAL SOCIAL 
A sociedade tem o capital social de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), 
dividido em 450.000 (Quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (hum 
real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada, em moeda corrente do pais pelos 
sócios, confo-ine segue abaixo: 

CLAUDINE).  APARECIDO BATISTA DOS SANTOS 
- Total do Ca ital Social Inte ralizado 	 450.000 	450.000,00 

- TOTAL lO CAPITAL DA SOCIEDADE 100,00 450.000 450.000,00 

§ 1° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas tódos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

§ 2° - As quotas são indivisíveis e a não poderão ser cedidas ou transferidas sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a Alteração Contratual pertinente. 

VI— DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 
A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, considerando-se seu inicio em 
02 de Agosto de 2010; 

VII- DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade cabe ao sócio CLAUDINEI APARECIDO BATISTA 
DOS SANTOS, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para a 
consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e 
extrajudicialmente, e autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, 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 do outro sócio; 
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VIII- DA RETIRADA'PRO-LABORE 

Somente o sócio CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, tem direito a 
uma retirada mensal à titulo de  "pro-labore", que é levada a débito da conta de 
"despesas gerais" da sociedade, cujos níveis são fixados de comum acordo entre os 
sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. 

IX - DO BALANÇO GERAL, SEUS LUCROS OU PREJUÍZOS 
Ao término de cada exercício social,  ern  31 de Dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

X - DO FALECIMENTO 
Dando-se o falecimento ou interditado de qualquer um dos sócios, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres  sera  
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
PARÁGRAFO ÚNICO: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

XI 	A DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
0 administrador declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a 
administração da empresa, 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. 

XII- DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS E FORO 
As divergências que se verificarem entre os sócios, inclusive no caso de falecimento de 
um deles, entre seus herdeiros e a remanescente, serão resolvidos mediante Juizo 
Arbitral, ficando eleito o Foro desta Comarca de  Ribeirao  Preto, Estado de São Paulo 
Para dirimir quaisquer dúvidas. 
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X111 - DA RES PON6ABILIDADE TÉCNICA 
A responsabilidade técnica dos serviços a serem prestados pela sociedade, perante ao 
CREA,  sera  a cargo de profissional contratado. 

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente 
instrumento de ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, lavrado  ern  03  (tits)  vias de 
igual teor e para o mesmo fim, assinado pelos sócios. 
Ribeirão Preto, 08 de Fevereiro de 2021. 



CONVeiNi0 
E. R. Ribeirão Preto 

ALTERAÇÃO  -:CONTRATUAL 

0011STRUTORA  BATISTA  DOS swims UDR  

CARLOS HENRIQUE SEVERIANO, brasileiro, natural de Pratápolis, MG, 
divorciado, nascido em 17/01/1977, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. 
n° 28.799.239 SSP/SP e do C.P.F. n° 181.127.328-92, e VITÓRIA RODRIGUES 
SEVERIAN 0, brasileira, natural de Araúna, MG, viúva, nascida em 16/02/1947, 
empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. n° 21.696.732 SSP/SP e C.P.F. n° 
122.278.728-88, ambos residentes à Rua Carlos  Cesar  Tonelo n° 784 — Jardim Heitor 
Rigon - CEP 14.062-090, nesta cidade de  Ribeirao  Preto, Estado de  Sao  Paulo,sócios  
component'  s da sociedade empresaria limitada, que gira nesta praça, sob a denominação 
social de " GRACCE CALCADOS E ACESSÓRIOS LTDA ", com a sede 
estabelecida A. Avenida Rio Pardo n° 2975 — Ipiranga, CEP 14.055-690, nesta cidade 
de  Ribeirao  Preto, Estado de  Sao  Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (JUCESP), com NIRE n° 35.224.674.811, C.N.P.J. (MF) N° 
12.474.397/0001-32, têm entre si, justo e contratado, a presente Alteração Contratual, e 
ainda, consolida-se num só instrumento, todas as disposições contratuais, com sede e 
foro nesta praça de São Paulo, Estado de São Paulo e, que 'se regerá de acordo com o 
que estabelecem as cláusulas e condições seguintes: 

A) NOVO NOME EMPRESARIAL: A sociedade altera sua Denominação Social 

para. "CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA”. 

B) DO NOVO OBJETO SOCIAL: A sociedade passa a explorar o ramo de: 
"Prestação de Serviços de Construção, Edcação e Construtora, Comércio d  
Materials  de Construção em Geral, Atividades de Paisagisticas, Obras 
Urbanização, Instalação e Manutenção Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e 
Gás, Prestação de Serviços de Pintura de Edcações em Geral, Obras 
Alvenaria, Atividades de Limpeza e Conservação e Transporte Rodoviário 
Coletivo de Passageiros ". 

C) DA NOVA SEDE SOCIAL: A empresa passa a ter sua sede instalada a. Rua 
Salvador n° 744 — Vila Maria Luiza — CEP 14.055-403, na cidade de Ribeir 
Preto, Estado de São Paulo. 

D) DA ADMISSÃO DE SÓCIO: A sociedade passa a admitir o seguinte sócio: 
CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
maior, nascido em 04/02/1972, empresário, portador da Cédula de Identidade R 
n° 23.946.876 SSP/SP e do C.P.F. n° 159.720.058-16, residente à Rua Sa 
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Sócios Quotas Valor em R$ 
CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS 

* Seu Capital na Sociedade 30.000 30.000,00 
Aumento de Capital Social 320.000 320.011,10 

- Total do Capital Social Integralizado 100,00 350.000 350.00 ' I I 

- TOTAL DO CAPITAL DA SOCIEDADE 100,00 350.000 350.000,00 

2  

Salvador n° 744 — Vila Maria Luiza-- CEP 14.055-403, na cidade de Ribeirão 
Preto, Estado de  Sao  Paulo. 

E) DA RETIRADA DE SÓCIOS: Em desesseis de Junho de dois mil e desessete, 
retiram-se da sociedade por livre e espontânea vontade, os sócios: CARLOS 
HENRIQUE SEVERIANO e VITORIA RODRIGUES SAVERIANO, transferindo por 
venda, as suas cotas de capital que possuíam na sociedade, no valor total de R$ 
30.000,00 (Trinta mil reais), com pagamento neste ato em moeda corrente do pais, na 
importância de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), representada por 30.000 (trinta mil) 
cotas de capital, no valor de R$ 1,00 (Um real) para o sócio recem admitido 
CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, dando e recebendo assim, os 
sócios retirantes, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos e 
obrigações que possuíam na sociedade, ao sócio recem admitido, tornando-se, neste ato, 
a empresa uma sociedade unipessoal, ficando a totalidade do capital social distribuída 
da seguinte foi 	iria: 

Sócios % Quotas Valor em R$ 
CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS 

+ Capital adq de Carlos Henrique Severiano 29.700 29.700,00 
+ Capital adq de Vitória Rodrigues Severiano 300 300,00 
- Total do Ca_pital Social Integralizado 100,00 30.000 30.000,00 

- TOTAL DO CAPITAL DA SOCIEDADE 100,00 30.000 30.000,00 

§ 10 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sues quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralizaçã'o do capital social. 

F) — AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: 0 capital social que é de R$ 30.000,0 
(Trinta mil reais), totalmente integralizado, fica elevado para R$ 350.000,0 
(Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentos e cinquental 
mil) cotas, ao valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento, no valor de 
320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais) o sócio integraliza neste ato, em moe 
corrente do pais, ficando a totalidade do capital social, distribuída da seguint 
forma: 



_ _ - _ 
§ 1° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

G) DAS FUNÇÕES SOCIAIS: Somente o sócio CLAUDINEI APARECIDO 
BATISTA DOS SANTOS assinará pela empresa, exercera a administração da 
sociedade e terá direito a uma retirada mensal a titulo de  pro-labore. 

CONSOLIDACÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

I — DO TIPO DE SOCIEDADE 
A sociedade é empresaria limitada, rege-se pelas cláusulas deste instrumento e nos casos 
omissos pela legislação vigente; 

H — DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEU USO 
A sociedad,: gira sob a Denominação Social de "CONSTRUTORA BATISTA DOS 
SANTOS LTDA", podendo assinar pela mesma, somente o sócio CLAUDINEI 
APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, isoladamente, independentemente da ordem 
de precedência ou nomeação, porém, Amica e exclusivamente em negócios que digam 
respeito aos interesses da sociedade, ficando vedado seu uso em fianças, avais ou 
abonos, quer cm favor deles sócios, quer em favor de terceiros;  

III  — DO OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de " Prestação de Serviços iI 
Construção, Edificação e Construtora, Comércio de  Materials  de Construção e 
Geral, Atividades de Paisagisticas, Obras de Urbanização, Instalação e Manute o 
Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Prestação de Serviços de Pintura '&e 
Edificações em Geral, Obras de Alvenaria, Atividades de Limpeza e Conservação 
Transporte Rodoviário ,e- letivo de Passageiros "; 

IV — DA SEDE SOCIAL 
A sociedade tem sua sede instalada A. Rua  Sao  Salvador n° 744 — Vila Maria Lui 
CEP 14.055-403, na cidade de  Ribeirao  Preto, Estado de Silo Paulo, pode 
entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou s 
capitais autonomos para os devidos fins; 
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V — DO CAPITAL SOCIAL 
A sociedade tem o capital social de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), 
dividido em 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) 
cada uma, totalmente subscrita e integralizada, em moeda corrente do pais pelos sócios, 
conforme segue abaixo: 

CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS 
- Total do Capital Social Intzgralizado 	 350.000 	350.000,00 

- TOTAL PO CAPITAL DA SOCIEDADE 	100,00 350.000 350.000,00 

§ 10 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

§ 2° - As quotas são indivisíveis e a não poderão ser cedidas ou transferidas sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a Alteração Contratual pertinente. 

VI — DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 
A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, considerando-se seu inicio em 
02 de Agosto de 2010; 

VII- DA ADMINISTRAÇÃO 
A adminisLação da sociedade cabe ao sócio CLAUDINEI APARECIDO BATISTA 
DOS SANTOS, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para a 
consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e 
extrajudicialmcnte, e autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, 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 do outro sócio; 

VIII- DA RETIRADA  PRO-LABORE 
Somente o sócio CLAUDINEI APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, tem direito a 
uma retirada mensal à titulo de  "pro-labore", que é levada a débito da cont -'4e 
"despesas gerais" da sociedade, cujos níveis são fixados de comum acordo entr 
sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. 
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IX - DO BALANÇO GERAL, SEUS LUCROS OU PREJUÍZOS 
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 patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

X - DO FALECIMENTO 
Dando-se o falecimento ou interditado de qualquer um dos sócios, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 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, h. data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
PARÁGRAFO ÚNICO: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

XI- DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subo 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, é 
pública, ou a propriedade. 

XII - DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS E FORO 
As divergências que se verificarem entre os sócios, inclusive no caso de falecimento 
um deles, fltre seus herdeiros e a remanescente, serão resolvidos mediante Juizo 
Arbitral, ficando eleito o Foro desta Comarca de Ribeirão Preto, Estado de  Sao  Paulo 
Para dirimir quaisquer dúvidas. 

cv 
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CONTRATO SOCIAL 

Gracce Ca@cfos e  Acessórios  Eta  
CARLOS HEIVRIQUE SEVERL4NO, brasileiro, natural de Pratápolis, MG, divorciado, 
nascido em 17/01/1977, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. n°"28.799.239 
SSP/SP e do C.P.F. n° 181.127.328-92, e VITORIA RODRIGUES SEVERIANO,lxisileir 
natural de Araúna, MG, viúva, nascida em 16/02/1947, empresária, portadora da Cédula de 
Identidade R.G. n° 21.696,732 SSP/SP e C.P.F. n° 122.278.728-88, ambos residentes A. Rua 
Carlos  Cesar  Tonelo n° 784 — Jardim Heitor Rigon - CEP 14.062-090, nesta cidade de  
Ribeirao  Preto, Estado de São Paulo, têm entre si, justos e contratados, a constituição de uma 
sociedade limitada, com sede e foro nesta praça de  Ribeirao  Preto, Estado de São Paulo, e que 
se regerá de acordo com o que estabelecem as cláusulas e condições seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAL 
A sociedade girara sob o nome empresarial "GRACCE CALÇADOS E 
ACESSOF  RIOS LTDA-. 

II 
DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade terá como objetivo a exploração do ramo de "Comércio Calçados e Acessórios 
em Geral".  

III  
DA SEDE SOCIAL 

A sociedade terá sua sede instalada na Avenida Rio Pardo n°2975 — Ipiranga — CEP 14.055-
690, na cidade de  Ribeirao  Preto, Estudo de Silo Paulo, podendo, entretanto, abrir e fechar 
filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos para os 
devidos fins. 
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IV 
DO CAPITAL SOCIAL 

A sociedade terá o capital de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), totalmente integralizado pelos 
sócios, neste ato, em Moeda Corrente do Pais, dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas, do 
valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma e distribuído entre os mesmos, conforme segue: 

Carlos Henrique Severiano 99% 29.700 qts. R$ 29.700,00 
Vitória Rodrigues Severiano 1% 300 qts. R$ 	300,00 
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 100% 30.000 qts. R$ 30.000,00 

§ 1° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

§ 2" - As quotas são indivisíveis e a não poderão ser cedidas ou transferidas sem o 
consentimento do  out°  sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a Alteração Contratual pertinente. 

V 
DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, considerando-se seu inicio em 02 de 
Agosto de 2010. 

VI 
DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade caberá apenas ao sócio Carlos Henrique Severiano, com 
poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução dseu objeto social, 
representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, e autorizado o uso do 
nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou z.ssumir obrigações seja  ern  favor de qualquer dos quotistas ou. de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia. 

VII 
DA RETIRADA PRÓ-LABORE 

Ambos os sócios terão direito a uma retirada mensal h. titulo de  "pro-labore", que serão 
levadas a débito da conta de "despesas gerais" da sociedade, cujos níveis são fixados de 
comum acordo entre os sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. 
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VIII 
DO BALANÇO GERAL, SEUS LUCROS OU PREJUÍZOS 

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 resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 
PARÁGRAFO tIVICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

IX 
DO FALECIMENTO 

Dando-se o falecimento ou interditado de qualquer um dos sócios, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 
PARÁGRA.F0 ÚNICO: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

X 
DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS E FORO 

As divergências que se verificarem entre os sócios, inclusive no caso de falecimento de  urn  
deles, entre seus herdeiros e o remanescente, serão resolvidas no foro desta Comarca de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, o qual, torna-se eleito, também para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente instrumento. 

XI 
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

A sócia e o administrador declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a 
atividade mercantil, 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 relaçbes de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
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1)  
Rogério Fóz Parmezza 
R.G. n°, 24.433.544-8 SSP/SP 

,\ 
\\ 

Cleonice Aparecida de Oliveira 
R.G. n° 23.099.068-X SSP/SP 

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumpri o presente 
instrumento de CONTRATO SOCIAL, lavrado em 03 (três) vias de itr  al  teor ep a o mesmo 
fim, assinado pelos sócios na presença de duas testemunhas. 

Ribeirão  Pro  — SP, 02 de Agosto de 2010.  

ÁA  
C. s enrique everiano 

Cl 

V/ 2)2(%)- Re7d-514  
Vitória Rodrigues Sek/eriano 

TESTEMUoTHAS: 
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