
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2019 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA E A EMPRESA MAEDA E SAMPAIO SERVIÇO 
LTDA-ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESPECTIVAMENTE, DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SESP, 
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO CMJN N° 023/2019. 

Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO 
NEIVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 31.776.719/0001-42, 
com sede na Praga Nossa Senhora do Líbano, 30, 2° andar, Centro, Município de João Neiva-
ES, CEP: 29680-000, representada neste ato por seu Presidente WALDEMAR JOSÉ DE 
BARROS, inscrito no CPF sob n° 788.824.947-72, denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa MAEDA E SAMPAIO SERVIÇO LTDA ME, estabelecida na Avenida 
Tamandaré, 1053, Vila Planalto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul/MS — CEP: 79.009-790, 
inscrita no CNPJ sob n° 15.009.116/0001-69, representada neste instrumento por ANDRÉ LUIZ 
SAMPAIO, portador do CPF n° 820.042.261-53 e RG n° 1627677-SSP-DF, residente na Rua 
Godofredo  Schneider,  45, Santa Inês, Vila Velha-ES, CEP: 29.108-110, doravante denominada 
CONTRATADA, ajustam o presente Contrato, em conformidade com a autorização contida no 
Processo Administrativo CMJN n° 023/2019, que originou a ADESÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS n° 004/2019, oriunda do Pregão Eletrônico n° 086/2018-CPP1 - Processo 
Administrativo n° 82625298/2018, realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social - Sesp, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e pelas 
especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos de ar 
condicionado, visando atender a Câmara Municipal de João Neiva, conforme especificações e 
quantidades estimadas constantes do Termo de Referência constante no Proce  so  
Administrativo CMJN n° 023/2019, que originou a Adesão à Ata de Registro de Preços 0 
004/2019, oriunda do Pregão Eletrônico n° 086/2018-CPP1 - Processo Administrativo 
82625298/2018, realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social 
Sesp, independente de transcrição, tudo para atender às demandas da Secretaria da Câmara 
Municipal de João Neiva. 

1.2. Descri 5o aeral do ob eto com os auantitativos mínimo e máximo estimado: 
ITEM DESCRIÇÃO GERAL UND QTD. 

01 
Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do 
tipo  SPLIT HI-WALL  - 12.000BTU's, conforme exigências e 
especificações estabelecidas no Termo de Referência e Anexo. 

unid. 07 

02 
Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do 
tipo  SPLIT HI-WALL  - 18.000BTU's, conforme exigências e 
especificações estabelecidas no Termo de Referência e Anexo 

unid. 02 

03 Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORiGENA 
para aparelhos com capacidade de 12.000 a 18.000  BTU's,  
conforme exigências e especificações estabelecidas no Termo 
de Referência e Anexo. 

ml 60 

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por WALDEMAR  JOSE  DE BARROS em: 23/09/2019 11:58. 



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o 
Processo Administrativo CMJN n° 023/2019, que originou a Adesão à Ata de Registro de 
Preços n° 004/2019, oriunda do Pregão Eletrônico n° 086/2018-CPP1 - Processo Administrativo 
n° 82625298/2018, realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - 
Sesp, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-
se as partes em todos os seus termos. 

CLAUSULA TERCEIRA — VIGÊNCIA 
3.1. 0 prazo de vigência deste Contrato tem inicio na data de 23/09/2019, e encerramento em 
22/09/2020, prorrogável na forma do  art.  57, § 10, da Lei n° 8.666/1993, ficando resguardada a 
responsabilidade do fornecedor dos produtos ou serviços que já está prevista no item 12 do 
Termo de Referência, que faz parte integrante do presente Contrato, independentemente de 
transcrição, e ainda nos  arts.  69 e 73, § 2°, da Lei n° 8.666/1993. 

CLAUSULA QUARTA — PREÇO 
4.1. 0 valor do presente Contrato é de R$ 19.070,00 (dezenove mil e setenta reais). 
4.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLAUSULA QUINTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de João Neiva para o exercício de 2019, 
na classificação abaixo: 

• Código Ficha: 02 
• Câmara Municipal: 001101 
• Construção Reforma Prédio Câmara Municipal: 001101.0103100011.001 
• Equipamentos e Material Permanente: 44905200000 

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO 
6.1. 0 prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital d 
Pregão Eletrônico N° 086/2018-CPP1 - Processo Administrativo n° 82625298/2018, realizado 
pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - Sesp. 

CLAUSULA SÉTIMA — REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
7.1. 0 preço contratado é fixo e irreajustável. 
7.2. Eventuais alterações ccntratuais reger-se-ão pela disciplina do  art.  65 da Lei n° 
8.666/1993. 
7.3. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
7.4. Ë' vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do  art.  65 da Lei n° 8.666/1993. 
7.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são as previstas no Termo de 
Referência e demais regras constantes do Edital de Pregão Eletrônico N° 086/2018-CPP1 - 
Processo Administrativo n° 82625298/2018, realizado pela Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social — Sesp. 

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por WALDEMAR  JOSE  DE BARROS em: 23/09/20191158. 



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo servidor responsável pelo Setor 
de Almoxarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de João Neiva, na forma estabelecida no 
Termo de Referência e demais regras constantes do Edital de Pregão Eletrônico N° 086/2018-
CPP1 - Processo Administrativo n° 82625298/2018, realizado pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Defesa Social - Sesp. 

CLAUSULA DÉCIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
10.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as previstas no Termo de Referência 
e demais regras constantes do Edital de Pregão Eletrônico N° 086/2018-CPP1 - Processo 
Administrativo n° 82625298/2018, realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social - Sesp. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — SANOES ADMINISTRATIVAS 
11.1. As sanções referentes à execução do Contrato são as previstas no Termo de Referência 
e demais regras constantes do Edital de Pregão Eletrônico N° 086/2018-CPP1 - Processo 
Administrativo n° 82625298/2018, realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social - Sesp. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO 
12.1. 0 presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no  art.  78 da Lei n° 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no  art.  80 da mesma Lei, sem prejuízo das 
sanções aplicáveis. 
12.2. É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado, e haja a anuência expressa da Administração 
continuidade do contrato. 
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 
12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 
prevista no  art.  77 da Lei n° 8.666, de 1993. 
12.5. 0 termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspecto 
conforme o caso: 
12.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.5.3. indenizações e multas. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES 
13.1. É vedado à Contratada: 
13.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS 
14.1. Os casos omissos nos termos do presente Contrato seguirão os termos do Edital de 
Pregão Eletrônico n° 086/2018-CPP1, realizado pela Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social - Sesp. 
14.2. Demais omissões serão decididas pela Contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei n° 8.666/1993; na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2005 por WALDEMAR  JOSE  DE BARROS em: 23/09/2019 11:58, 



CÂMARA MUNIC1PALZE—jOÃO NEIVA  
Waldemar  José de Barros 

Preside 

MAEDA ERVIÇO LTDA-ME 
ndré uiz Sampaio 

PF n° 820.042.261-53 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — PUBLICAÇÃO 
15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo, no prazo previsto na Lei n° 8.666/1993. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA FORO 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de João Neiva para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Contrato, que não possam ser compostos pela conciliação, conforme  art.  55, § 
2°, da Lei n° 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual 
teor que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Joao Neiva, 20 de  setembro  de 2019.  

Visto Jurídico: 

Testemunhas:  

CPF 

Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por VVALDEMAR  JOSE  DE BARROS em: 23/09/2019 11:58, 



MAEDA & SAMPAIO sERvigos LTDA 
JUCEMS/NIRE 54201062971 

CNPJ 15 009 11610001-69 
(terceira) Alteração Contratual  

FL 01/07  

Fábio Batista  Maeda,  brasileiro, solteiro, empresano, portador da cedula de 
identidade RG n° 868619 SSP/NIS, expedida em 17/06/1993, e do CPF n° 
880 376 301-53, nascido na cidade de Campo Grande MS aos 01 de outubro de 1979, 
filho de Julio  Maeda  e Benedita Batista  Maeda,  residente e domiciliado a Rua 11 de 
outubro,10, Bairro Cabreuva, Campo Grande MS, CEP 79008-390 

André Luiz Sampaio, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, 
empresano, portador da cédula de identidade RG n° 1627677 SSP/DF, expedida  am  
24/08/1993 e do CPF 820 042 261-53, nascido na cidade de São Paulo aos 18 de 
abril de 1975, filho de Paulo Sampaio e  Elizabeth  Setsuco Sampaio, residente e 
domiciliado a Rua Cedro, 126, Bairro Cabreuva, Campo Grande MS, CEP 79008-
170, unicos socios da firma MAEDA & SAMPAIO SERVIÇOS LTDA, com sede e 
domicilio na Avenida Tamandaré, 1053, Vila Planalto, Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul, CEP 79009-790, CNPJ N° 15 009 116/0001-69, com o contrato social 
registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul sob NIRE 
N° 54201062971 em 07/02/2012, resolvem alterar as disposigóes contratuais, 
conforme seguem 

Cláusula Primeira Alterar o endereço da residência e domicilio do socio  Andre  Luiz 
Sampaio para Rua Godaredo  Schneider,  45, térreo, Bairro Santa  Inds,  Vila Velha 
(ES), CEP 29108-110 e do sócio Fábio Batista  Maeda  para Rua 52 n° 57, Vila Nova 
Campo Grande, Campo Grande (MS), CEP 79105-010 	 • .•••• 

Cláusula Segunda Aumenta-se o capital social para R$ 45 000,00 (quarenta e cinco 'I  • • 
mil  ream),  dividido em 4 500 (quatro mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R$ a:0: 
10,00 (dez reais) cada, cujo aumento é totalmente integralizado neste ato, em moeda 
corrente do  pals,  assim thstribuidas 	 .a 

••..:.  
Fabio  Batista Maeda 	 . • 

'..• 
R$ 15 000,00 (quinze mil  ream)  dividido em 1 500 (mil quinhentas) quotas ja 

existentes nesta data, no valor nominal de R$ 10,00 cada uma, as  gums  foram 
integralizadas em moeda corrente do  pals  

R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais), dividido em 750 quotas cada uma, o qual 
subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do Pais 

André  Lutz  Sampaio 

R$ 15 000,00 (quinze mil reais) dividido em 1 500 (mil quinhentas) quotas já 
existentes nesta data, no valor nominal de R$ 10,00 cada uma, as quais foram 
integralizadas em moeda corrente do  pals  

R$ 7 500,00  (sate  mil e quinhentos reais) dividido em 750 quotas cada uma, o qual 
subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do Pais 

Cláusula Terceira E admitido na sociedade Paulo Hennque Sampato, brasileiro, 
casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresáno, portador da Cedula de 
Identidade RG N° 26 983 509-6 emitida pela Secretaria de Estado da Casa Civil — 
DETRAN- Diretoria de Identificação Civil (RJ), em 03/08/2017 e do CPF N6  
006 665 091-74, natural de  Brasilia  DF, nascido em 07/05/1983, filho de Paulo Gomes 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o n° 54541132 em 20/08/2018 da Empresa MAEDA & SAMPAIO SERV1COS LTDA - ME, Nire 54201062971 e protocolo 
	 180845706 - 30/07/2018. Autenticação: 29A04E6B8610468F8CAAAD6FCC55BCE046F9F1. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para 

validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br  e informe n° do protocolo 18/064.570-6 e o código de segurança fqp4 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral. 
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FL 02/07  

Sampaio e  Elizabeth  Setsuco Sampaio, residente e domiciliado na Rua Tuim, 536, apta 
32, Vila Uberabinha,  Sao  Paulo (SP), CEP 04514-102 

Clausula Quarta Os sécios Fabio Batista  Maeda  e André Luiz Sampaio, cedem e 
transferem as 1 500 (um mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 cada 
uma, perfazendo total de R$ 15 000,00 (quinze mil reais) ao sacio ora admitido Paulo 
Henrique Sampaio 

Clausula Quinta O sócio Paulo Henrique Sampaio, reembolsa n6ste ato em dinheiro 
aos sécios cedentes Fabio Batista  Maeda  e  Andre  Luiz Sampaio, os quais declaram 
haver recebido e satisfeito os seus haveres, dando plena, geral e rasa quitação das 
quotas ora transferidas 

Cláusula Sexta Em decorrência das alterações havidas o capital social no valor de 
R$ 45 000,00 (quarenta e cinco mil reais), dividido em 4 500 (quatro mil e quinhentas) 
quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez  ream)  cada, totalmente integralizado em 
moeda corrente do  pals,  fica assim distribuídas 

Nome dos 
socios 

N° 
quotas Valor 

°A$ 

Fabio Batista  Maeda  , 1 500 ' 15 000,00 ' 	33,34 
André Luiz Sampaio 1 500 15 000,00 33,33 
Paulo Henrique Sampaio , 1 500 ' 15 000100 

45 000,00 
33,33 

100,00 Total 4 500 

Clausula Setima A responsabilidade de cada socio e restrita no valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidanamente pela integralizaçâo do capital social 

Cláusula Oitava Abertura de filial na Rua Godofredo Schineider, 45, térreo, Bairro 
Santa  !ribs,  Vila Velha (ES), CEP 29108-110, com inicio de atividade em 01 de agosto 
de 2018 e seu prazo de duração e indeterminado 

Parágrafo Primeiro A filial tera por objeto a instalação e manutenção de sistemas  
centrals  de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, manutenção e reparação de 
máquinas e aparelhos de refngeração e ventilação para uso industrial e comercial, 
manutenção de estações e redes de telecomunicações, instalação 'e manutenção 
elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, montagem e instalação de 
sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e 
aeroportos, tratamentos térmicos, acusticos ou de vibração, serviços de pintura de 
edifícios em geral, obras de alvenaria, comércio varejista de material eletnco, comércio 
varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de  materials  de construção 
em geral, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de áudio e  video,  comércio varejista de móveis, comércio varejista de equipamentos 
para escntono, comércio varejista de artigos fotográficos e para filftiagem, consultoria 
em tecnologia da informação, suporte tecnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação 
e serviços de hospedagem na internet, serviços combinados para apoio a edifiaos, 
exceto conclornimos prediais atividades paisagisticas, reparação e manutenção de 
computadores e de equipamentos periféricos, reparação e manutenção de 
equipamentos de comunicação, reparação e manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

*OS.. 

*OS.. 

• 
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• 
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FL 03/07  

Clausula Nona Para os efeitos do disposto no § 1°, do  art  1011, do Codigo Civil, os 
sécios administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercerem a administração da sociedade, sejam em virtude de lei especial, ou de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou c,nme fahmentar, de 
prevancação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a, economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade 

Cláusula Décima O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela 
maiona, desejar-se retirar da sociedade, devera notificar os demais, por escrito, com 
antecedência do prazo no  minima  de 60 (sessenta) dias, findo o qual o silêncio  sera 
ado  como desinteresse 

Parágrafo único Caso os demais sécios decidem adquirir as quotas do sócio 
retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da 
sociedade, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-
se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da retirada do socio 

Cláusula Décima Primeira Os sécios serão obrigados à reposição dos lucros e das 
quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais 
lucros ou quantia se distnbulrem com prejuízo do capital 

Clausula Decima Segunda Pode o sócio ser excluído quando a imaiona dos sécios, 
representado  mats  da metade do capital social, entender que um ou  rims  sécios estão 
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que 

• configurem justa causa 

Paragrafo Primeiro A exclusão somente poderá ser determinada em reunião 
especialmente convocada para este fim,  vents  o acusado em tempo  ham  para permitir 

•• seu comparecimento e o exerciao do direito de defesa 
:..:.: 

Paragrafo Segundo  Sett  também de pleno direito excluido da sociedade o s6cio • 	• 
declarado facto, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de "...:* 
credor particular do sócio 	 " ...... 

Paragrafo Terceiro No caso de retirada, morte ou exclusão de sécios ou dissolução '...**: 

..t, 
 ¡,  da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, 

PI liquidar-se-a com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço 
especialmente levantado, A data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 
(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após 
a apuração do valor 

Paragrafo Quarto Podem os sécios remanescentes suprirem o valor da quota 

Clausula decima Terceira A administração da sociedade cabera aos sacias  FAN°  
Batista  Maeda, Andre Lutz  Sampaio e Paulo Henrique Sampaio, em conjunto ou 
isoladamente, com os poderes e atribuições de Diretores Administrativos, autorizado 
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos dam* 
sécios 

Parágrafo Unico E vedada aos socios a prestação de  ¡was,  endossos, fianças Ou 
cauções de favor, bem como ficam dispensados de prestar cauçãd 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
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A vista da modificação ora ajustada e com as alterações introduzidas, os sócios 
resolvem, neste ato, consolidar atraves deste instrumento todas as clausulas e 
paragrafos vigentes que regem a sociedade como seguem 

Cláusula Primeira A sociedade gira sob o nome empresarial NIAEDA & SAMPAIO 
SERVIÇOS LIDA 

Cláusula Segunda A sociedade tem sede e domicilio na Avenida Tamandaré, 1053, 
Vila Planalto, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 79009-790 

Parágrafo Primeiro Permanece a filial na Avenida Emani do Amaral Peixoto, 60, sala 
208, centro,  Niteroi,  Rio de Janeiro (RJ) CEP 24020-074, CNPJ N° 15 009 116/0002-
40, MIRE N° 33901441624, com inicio de atividade em 01 de agosto de 2017 e seu 
prazo de duração e indeterminado 

Paragrafo Segundo O endereço da nova filial é Rua Godofreclo Schineider, 45, 
terreo, Bairro Santa Ines, Vila Velha (ES), CEP 29108-110 com inicio de atividade em 
01 de agosto de 2018 e seu prazo de duração e indeterminado 

Cláusula Terceira O objeto social é de comercio varejista de material eletnco para 
construção, materiais de construção em geral, ferragens, ferramentas  manuals  
elétncas, ferramentas  manuals  não eletncas, aparelhos de reprodução de midia  (audio  
e  video),  exceto penfencos de microcomputador, aparelho de ar condicionado 
doméstico, aparelho de ar refrigerado domesticos, máquinas para escntono, artigos 
fotográficos e cinematograficos, equipamentos para comunicação, equipamentos de 
telecomunicação, móveis novos para escntono, consultoria em informática, serviços 
de paisagismo, limpeza e plantio de jardins, instalação e manutenção de cabos 
elétricos em edificações, reparação ou manutenção de instalação hidraulicas, 
sanitárias e de  gas,  Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração, manutenção e reparação de sistemas de refrigeração 
central em imóveis residenciais e comerciais, manutenção e reparação de aparelhos 
de refrigeração e ventilação de uso industrial, manutenção de estações de redes de 
telefonia e comunicações, montagem e instalação de sistemas de iluminação e 
sinalização em via publicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, obra de alvenaria, 
colocação de mantas ou placas de  la  de rocha ou lã de vidro em paredes e forros para 
tratamentos termicos ou acusticos, reparação e manutenção de computadores, 
manutenção e reparação de equipamentos penfencos conexo, reparação e 
manutenção de equipamentos de comunicação, reparação e manutenção de 
eletrônicos domestico, suporte técnico em tecnologia da informação, serviços de 
pintura de edificações de qualquer tipo, edificações comerciais, edificações 
residenciais, em obras de engenharia civil, serviços combinados de limpeza, 
manutenção, recepção em precitos, tratamento de dados para processamento, 
serviços de hospedagem de dados na  Internet  

Paragrafo Primeiro Permanece a filial na Avenida Emani do Amaral Peixoto, 60, sala 
208, centro, Niterói, Rio de Janeiro (RJ), CEP 24020-074, e tem por objeto a instalação 
e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 
consultona em informatica, serviços de paisagismo, limpeza e plantio de jardins, 
instalação e manutenção de cabos elétricos em edificações, reparação ou manutenção 
de instalação hidraulicas, sanitárias e de  gas,  manutenção e reparação de sistemas 
de refrigeração central em imóveis residenciais e comerciais, manutenção e reparação 
de aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial, manutenção de estações 
de redes de telefonia e comunicações, montagem e instalação de sistemas de 
iluminação e sinalização em via publicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, obra 
de alvenaria, colocação de mantas ou placas de  la  de rocha ou ia de vidro em paredes 
e forros para tratamentos térmicos ou acusticos, reparação e manutenção de 
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computadores, manutenção e reparação de equipamentos penfencos conexo, 
reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, reparação e manutenção 
de eletrônicos domestico, suporte técnico em tecnologia da informação, serviços de 
pintura de edificações de qualquer tipo, edificações comerciais, edificações 
residenciais, em obras de engenharia iviI, serviços combinados de limpeza, 
manutenção, recepção em prédios, tratamento de dados para processamento, 
serviços de hospedagem de dados na mternet 

Paragrato Segundo A nova filial na Rua Godofredo Schineider, 45, térreo, Bairro 
Santa  Inds,  Vila Velha (ES), CEP 29108-110, terá por objeto a instalação e 
manutenção de sistemas  centrals  de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 
manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para 
uso mdustnal e comercial, manutenção de estações e redes de telecomunicações, 
instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitanas e de gás, 
montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em 
vias publicas, portos e aeroportos, tratamentos térmicos, acusticos ou - de vibração, 
serviços de pintura de edifícios em geral obras de alvenaria, comércio varejista de 
material eletnco, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de 
materiais de construção em geral, comércio varejista especializado de equipamentos 
de telefonia e comunicação, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de  Audio  e  video,  comércio varejista de moveis, comercio varejista de 
equipamentos para escritório, comercio varejista de artigos fotográficos e para 
filmagem, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e 
outros serviços em tecnologia da informação, tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicação e serviços de hospedagem na  Internet,  serviços combinados 
para apoio a edificios, exceto condomínios prediais, atividades paisagisticas, 
reparação e manutenção de computadores e de equipamentos penféricos, reparação 
e manutenção de equipamentos de comunicação, reparação e manutenção de 
equipamentos eletroeletreinicos de uso pessoal e domestico 

Clausula Quarta O capital social é de R$ 46 000,00 (quarenta e cinco mil reais), 
dividido em 4 500 (quatro mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez 
reais) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do  pals  e fica assim 
distribuídas 

sócios 
Nome dos  hi' 

quotas Valor 
Yo 	

.. 

, Fabio Batista  Maeda  1 500 15 000,00 33,34  _._ 
Andre  Luiz Sampaio 1 500 15 000,00 33,33 
Paulo Henrique Sampaio 1 600 15 000,00 . 33,33 ' 

100,00 Total : 4 500 45 000,00 

Clausula Quinta A sociedade iniciou suas atividades em 07 de fevereiro de 2012 e 
seu prazo de duração é indeterminado 

Cláusula Sexta As quotas são indivisíveis e não poderdo ser cedidas ou transferidas 
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade 
de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente 

Clausula Sétima A responsabilidade de cada sócio é restrita no valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social 
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Clausula oitava A administração da sociedade cabera aos socios Fabio Batista  
Maeda, Andre  Luiz Sampaio e Paulo Henrique Sampaio,  ern  conjunto ou isoladamente, 
com os poderes e atribuições de Diretores Administrativos, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja  ern  favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios 

Paragrafo Único E vedada aos socios a prestação de avais, endossos, fianças ou 
cauções de favor, bem como ficam dispensados de prestar caução 

Cláusula Nona Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores, prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo 
elaboração do inventaria, do balanço patrimonial e do balanço econômico, cabendo 
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas 

Clausula Decima Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os 
socios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso 

Cláusula Decima Primeira A sociedade poderá a qualquer tempo, abnr ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios 

Clausula Decima Segunda Os  sows  poderão fixar uma retirada mensal, a titulo de  
"pro  labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes 

Clausula Decima Terceira Os socios serão obrigados à reposição dos lucros e das 
quantias retiradas, a qualquer titulo ainda que autorizados pelo contrato, quando tais 
lucros ou quantia se distribulrem com prejuizo do capital 

Cláusula Décima Quarta Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não  Ganda  
possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanerente(s), o valor de 
seus haveres  sett  apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado 

Paragrafo Limo O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se revolva em relação a seus sócios 

Clausula Décima Quinta Pode o sócio ser excluido quando a maioria dos socios, 
representado mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão 
pondo em nsco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que 
configurem justa causa 

Parágrafo Primeiro A exclusão somente poderá ser determinada em reunião 
especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir 
seu comparecimento e o exerciao do direito de defesa 

Parágrafo Segundo  Sett  também de piano direito excluido da 'sociedade o sócio 
declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de 
credor particular do sócio 

Paragrafo Terceiro No caso de retirada,  mode  ou exclusão de sócios ou dissolução 
da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, 
liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço 
especialmente levantado, a data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 
(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após 
a apuração do valor 

Parágrafo Quarto Podem os socios remanescentes suprirem o valor da quota 
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Clausula Decima Sexta Para os efeitos do disposto no § 1°, do  art  1011, do Código 
Civil, as socios administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 
impedidas de exercerem a administração da sociedade, sejam em virtude de lei 
especial, ou de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicas, ou crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade 

Clausula Décima Seturna O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada 
pela  malaria,  desejar-se retirar da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito,  
corn  antecedência da prazo no  minim°  de 60 (sessenta) dias, findo o qual o  slier=  
será tido como desinteresse 

Parágrafo Unico Caso os demais somas decidem adquinr as quotas do sócio 
retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da 
sociedade, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-
se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da retirada do socio 

Cláusula Decima Oitava Fica eleito o foro de Campo Grande MS, para o exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em via unica, para 
todos as efeitos legais 
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