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SrcÍctaÍia [unkip.l de lnfrâereútura

AssunÍo: Prorrogação de prazo coúratual
Contraro n" 20 170256
Contrarada: C. M. DOS §ANTO§ CoMliIClo & SF,RVIÇOS LTDÂ
ObJeto; PRORROCAÇÃO DE CONTRÂ.I]O DE EMPRESA DE LOCÀÇÃO DE VEICULOS E

MAQUINAS PESADAS PARA ATENDERA DEMANDA DO MUNICiPIO DE ITAITUBA,

O Ccntrdo n" 20t70256 tcar csm oàieto a cmrrataçâo dc €rrpresa para locação de veiculos c
maquinas pesadas para arender da dernanda do Municipio de Itaituba.

Ocorre çe o suprôcíâdo cÉrato leye sü prâã & vig3ncia atÉ 3l ll2lz$17. tendo o m€smo
sido prorrogado üé zz/U)/mlB- Diantc isto pãra que scja nramida a cominuaçâo dos bons trabalhos
prestados pela çootraÍada rcessita prorrogar-se norranrerúe dé I3106/2019.

Em qual esta Seçttaria çonsuta à coÍtra&, se esE maniÍbsta-se intersssada €m nürntsr a
locação de veíçulos e maqui&s pesadas, nâo r€querendo correção d$ valor e forma de execução do
coúrato.

Assim, aptxentamos a seguir as razões que nos lelram a entender vÉvel e justificada a
prorroga@ da vigÊncia do supracitado contrato:

a) A continuidade na locasão dos veiqrlos e míquiras já contÍatados minimizarà custo. vez que nossos

servidores já estão familiarizado.r com a forrna de Íabalho da contr"tadq witando inadaptações quc
poderiam nos gerar orstos:

b) Pcrmite a contúuidade sem tumulto dos serviçm. porque nâo implica em mudanf:as cstÍuturais:
c) Os serviços vêm sendo prsstafu d€ nodo rcguhr e tem produádo os sfsito§ desejados, tendo em vista

que os pnrfissionals são habilitados e teo vasta experiêocia oa fueq
d) Sob o ponto ds visúa l€Sê1, o art. 57, n, da tri 8.666193, prevê quc o prazo dc &rração dos contratos de

natureza continuada, como é o caso da contratada podern chegar a 60 (sossenta) mes€s. Como a ügência
do contrâto eÍn queúão, sla paonWa$o, Cana amparada pcfo dispcitivo legal rctrocitado.

DestâÍte, cmforme demonstrado acinra, tado as razões tecrucas $EÍto legais autorizam o
aditamerto contratual. Assim senô, solicitamm a Vossa Senhoria qrle aütorize a prorrogação do prazo
conlrafiral cottrcrme proposto.

E nossa justificativa

t) 18.

Orism Gomes
S€C,

n" fi»12017 (ç

A empresa.

{."ú 2

\
XF,\\

1
ll

I

t



C M DOS SANTOS COMúRCIO & SERVIÇOS LTDÀ
CNPJ: 04.252.529/0001-53 lnsc. Est. 15.215.ó60-7

Oficio n'006/2018

C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CNPJ :04.252.2591000 1 -53

Contrato n' 2017256

A empresa C M DOS SANTOS COMÉRCIO & SI,RVIÇOS LTDA, inscrita no

CNPJ: 04.252.25910001-53, Endereço: Tv: Justo Chermont, Baino Bela Vista, S,N,

CEP: 68. 180-620, Municipio de Itaituba - Pará. Conforme acima dos autos do Contrato
n" 2O17236, a empÍesa demonstrando acima tanto as razoes tecnicas quanto legais

autorizamos a prorrogação da vigência do supracitado contÍato.

Itaituba - Pará! l8 de Setembro de 2018

C M DOS SANTOS COM Éncro c sr,R!,rÇos LTDA
CNPJ: 04.252.259i000 l-53

E'a 
t?iü,êà1o,.:, ggT5p.,a

t, E: ,tS.2tS.âü0.7

- CNpJ: 04., ?,52!/000i.53

1_ ""'',iliilif x1.,,!Ê1 ."Jil ;*!1,,""_1

Endereço: 'fvr JurÍo Chsrmont, Beirro Beh Viete, S/N, CEP: 68.18O-62O.

C/-./----
ê í n f-) r Fi,e' r-rcl r rrt e r r 1 .l =,

Na oportunidade requer seja realizzdo atualízaçáo cadastral desta empresa, visto que

recentemente realizou Alteração Contratual da qual houve mudança de sócio
proprietrírio, Diante isto, requer seja realizado as devidas alterações incluindo o novo

sócio proprieúrio conforme cópia de Alteração Contratuâl anexa.

a\\§d*\



13. ALITRAÇÀO CONTRATUAL DA SOCIEI»AI»E C M DOS SÀ,\.TO§ CO*TERCIO &SER\/IÇOS LTDA

CNPJ n" 04.2S2S29l000r -S3
I{ELI. FERREIRA Do AMAR-AL nacioaalidade BRASILETRA,- nascido êm z4nz/1g74, soLTEIRo,EMpRESÁRro, cpF n" 597.356.432-00, cÀRiÉrRÁ oíióaNrnaoa n" ztrtoit+, areão exp€didorssP - pA, residente e domiciliado(a) 

""t"1 núÀ rlüõe-siiraa ôurNr;,'ii,'ô;",óiiit , LorE l r,prRÂcANA, rrArrrrBá., pe, csp 3rrdo3so, Éirei-rr- -"
EMILENE AZEVEDo DE AG_-UIAR nacionalidade BRÁSIL_E-IRÁ, nas cída em 3o/12/1987, 5qLTEIRÁ,EI',@RESÁRIA, cpF n" 974.723,2s2-0a, cARTEil-oãTo.grrroaDE n" 5964141, órgão expedidorssP - pA' residente e domiciliado(a) r"'<.1 avnuóÃãiiauaNav couro, 1636, BELA vIsTA,rrArruBA, pA, cEp 68180420, siúsri.'
sócios da sociedade LimireÍra de nome empresarial c M Dos sANTos corrÉRcro & SERVIÇOSLTDA' registrada lcgalmcntc por contrato sociat dcüdamcntc arquivado ncstâ Juntâ comcrcial doEstado do Pará, sob NIRE n' r 520074893 l, 

"à* *a" ir.À* Justo chermonr, sN, com A euarra Rua"Bela vista Itaitubq PA' cEP 6s.rs0-6á0, a."ta"-""i" inscrira no cráqst. Nacionar de pessoaJurídica/MF sob o n" o4.2s2.52g/ooor-sr, á"uu.ã--ã"-ptàoo 
". "o.o- acordo ajustar.em â presentealterâção contratuâl' nos reÍmos dâ Lei ;t ú.4G7 tõó, mediante as condições estab€lecidas nasclálsulas seguintês:

CLÁUSULA PRIMEIRA. I\.EY MENDE,S DOS SAIÍTOS AdMitidO NESTC AtO, NACiONAIidAdEBRÁSILEIRÁ" nascido em :o!\o!le-!tt sor,relno.- ÊrrrpRE§Ái;ô;.ii""l'izà.r:s.4uz-4s,.ARTETRA DE IDENTIDAD^E,' ry7ezgs.Gã.;p"d;d"; sEG - pA, rêsidente c aomiciiiaaola; no1alTRA'ESSA rusro cHERMoNr, szs, gÉLÂ-úsii, rrÃ-ruBA, pÃ.cBpãàrio-àiã,'À:n cs'.
Retira-se da sociedade o socio(a) HELro FERRETRÂ IX) ÂMÀRAL, detentor de 5.000 (cinco Mil)
[:*;: "t valor nominal dc R$ 1,00 «]m Reâl ) ca.ra umq co,espondindo u ns s.ooo,óó (cinco Mii

Retira-se da sociedade o sócio(a) EMTLENE AzEvEDo DE AcuIAR, detetrtor de 495.ooo(Quatroccntos e Noventa e cinco úil) quotas, no ,"to. oo--irr"t de R$ 1,00 (Jm Rear ) oada uma,correspondendo a p.l$ 495.000,00 (er:atrocinto" . Nor"rú . ôirro Mil Reaisi.

CE,S§ÃO E TRAISFERÊNCIA DE QUOTAS
cr,Áusur,e SEGUI*DA. O 

-sócio(a) EiltrLENE AZE\.EDO DE AGUTaR transfere o varor de\-Rs495'00o,0o (Quaúôc€ntos e Novcnú 
" 
ói"; Mil 

'[uiig, 
au suas guotâs, düeta e irreshitamente aô

*'"f,f"J"fdlr:s Dos sAttros, da seguinte rà.-a, "- mo€da c,onenre, danJo prena, eerar e

o socio(a) HELIO FERR-ErRA DO AMARAL trarsfêre g11ro1^ag §s,ooo,,' (cinco Mil Reais), desuas quotas, düerâ e kresriumerte ao sócio rvnv nrnxnrs Doi 
-ilffôó: 

ü'.à*" forma: emmoeda caÍrente, dando plena, geral e irrevogávef ã*Àçe- 
"

QUADRO SOCfETÁRIO

DO CAPITAL SOCIAL
cLÁusuLA TERCETRâ- o 

-capital .úeÍior totarmente inregrarFni-l^ Irassa a ser de R$ 500.000,00(quinhentos mil rrais)' em moeda irr*riãr"J-""r, *ü.rr"ao por 500.000 (quinlrcntos mit) quotas decapiul, no valor uomir:al de Rl$ l,0o 6-;;';;ã;;a, cujo auÍuento é totatmcnte subscrito e
HjiffiÍ,";,frÍi.l,l, peros socios. ã ;-";d;;#; ;"ú", á. p*,,-J. ,*"iilL ,io;o*,), 

""r.;ffi,o', (hn)"h-ü Qy ado.d. CE ^s-, * 
-

. ftlrfr lFtnrtr.o ,/, â"r,;"1 vPágioar

Ç

Certifico o Regiíro em l \gm$
Arquivsmento 2oo@57a077 de 12JOgnO1a p.rolocoto 

í 8634í 45E de 2uoar201aNome da empresa c M Dos sANros coMÉRcro a seiviçói irãiíii,r".rooro.s..,
:Í:#Êff#ffi.:ili*ado em h*p://resin r,*Ã p"lsí.bJ;àiiià;üLumentoc/autenticacao.aspx

lll iilililtilil1iltüililililt lt til



rrAÂDMIm§TRAçÃo
CLÁU§ULA QUARTA. A âdMiNi§trAçãO dA SOCiCdAdC CAbCÉ ISOLADAMENTE A(O) SóCiO(A) NEYMEllDEs IX)s SAIYTo§ *t o" pod.r.. J",.ilrilã. 

-a" 
r€pres€utação ativa c passiva na sociedade,judicial e extajudicialmcnte, podenáo prdi"; ú;;;".to. comp"eorrdídos no objeto social, sempro deinteresse da sociedade' autoÍiàdo 

" 
d ao 

""o,"-.--Ãlu.i.t, ,,.auao, no enranto, fazÉ-to ematiüdadesestrânhas ao inêresse social 
.ou "Tuiur. _obrigsó* ;j; "; f.*" d q-r"rq;;o;*;;;o o, de terceiros,bem como onerar ou alienar uens imoveis à-a-soll;;; ;- autorizaçâo do(s) outro(s) sócio(s).

\J DA DECLARAÇÃo DE DEstr\,tr EDrMENTo
cLÁufiILA QUTNT,{- O(s) administrado{cs) dccrara(m), sob.as pcnas da lci, que não está impexdido deexsÍc€'f a sdrninisu?çâo da sociedadq ppr tii álecia ou ern virtude de condenaç50 cri.inal, ou por §€ênconbar sob os efeitos dera' a pena qui'vede, .i'nau qr" i"aporariameDte, o ac€*so a caÍgos públicos, oupor crime fâlimcntar, de prevaricado, p.,ti 

"" 
ãÉãLà, concussão, peculato ou con,.a a economia

â:LYi#j'É ;rtiff;"Tffiffi:::"1"r,''ú "'".L ae aeresa áa'co"*;êiãiánt 
" "","r"ço""

DARATIFTCAçÃO EroRo
cLÁusuLA SEXTÀ o foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resutlaútes docontrato social peflnaneoe I TAITUBA,/PA.

cLÁusuLA §ÉTrMÁ' As cláusutas e condições estabcleciÍras em atos já arquivados e que não foramexpÍessamentc modificadas por estâ alteÍagão continuam em vrgoÍ.

--:-tluj^olf '§MErRA. 
Sob a denominação social de c M Dos sAr\rros coMÉRCro &SER\/ICO§ LTDA, co' nome de Fanusia irvr rurnBrxorMENTOS, inscrita no cNpJ/MF sob on" o4'252'529ltto0l-53' conetitdda nos termos do instrumento paÍticulâr de constituição, arquivado naJunta Comcrcial do Estado do Pará sob o t\rrRE 15200748g31ern sessão de 2g deNávembro de 2000.,resp€itadas as disposições do Código Ciüt Brasileiro (Lei N" 10406/2002).

CLÁUSULA SEGT'IYDA. A SOCiEdAdC ESüí SEdiAd.A NA TRAVESSA ruSTO CIIÉRMONT, SN, COM AQUARTA RUA, BELA VI§TÀ ITAITUBA, PA, CEP 68.180.620.

c|;Áustll-A TERCETRA' Observadas as exigências legais, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais,agências e escritórios em qualquer parte.ao r"..iitrrio N*ion r..ú^r)^, a/odod* CfoÉ) ,,{üb
Req: E I8O@003 t 2293 /, ^ 

ô" 'flrlrl (F"uauu Cl, *r*,r"( Pási.a2

13. ALTERAÇÁO COI{TRATUÂL DA §OCIEDADE C M DOS SArtrOS COIÚRCIO &SERVIçOSLTDA

CNPJ n" 04.252S29I00O1-S3

IYEY MENDES DOs §AIITO§,. mm 5O0.0OO (quinhentos mil) quotas, perfazendo um rotat de RS500.000,@ (quinhentos mil reais), integrali;;. - '=-*--"*

Certrfico o Regidro em lz}ge1Jlg

Nome da empreea c M Dos sANros coM-ÉRcro a senviCói riãitiáÉ,iuzoorourrtste doqJmerflo pode ger verifioado em hl
Chanc€la 46775730365405 ttpi//regin.iucepa.pa gov brlautênticacaodocume o€i/autenticacao.aEpxo

coE



13. ALTERAçÁO CONTRATUAL DÀ SOCIEDADE C M DO§ SANTOS CO}ÚRCIO &
SERVIÇOS LTDA

CNPJ nô (X252.529/tXtOl-53
CLÁUSULA eUARTÂ. A SociedÂde tem poÍ objetivo:

OBRÂS DE TERRAPLENACEM; COT'ÉRCIO VARE"'ISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUçÃOEM GERALI coLETA DE RESÍDUoS NÃo PEFJGoSos; coNÉrnuIão.oã ãIjirlcros; óBFúsDE URBANTZAÇÃo _ lyll, ry4qôs E cALÇAóAs; côúíii{uõÃõ-õE nnops oeABASTECTMENTo DE Ácua, colÉrA DE Esfuro Ê coNsrnuõóÉs-conruLATAs,ExcEro oBRAs DE FIqG-A§lo; coNSrRUÇÀo or nr§raretdes EspoRrrvAs ERECREATwAS: TNSTALAÇÃo É uÀxureNçÃo_ ÉlÉrnrca,; nrdiArÁÇóEs-dDüüLiõaslsaNmÁRras s oe cÁsj TMpERMEABTLzaçaõ EM oBRAS or ÊNc*vnarua crvn;
tEjryBt9Ãg E coNsrRUÇÃo,^D.E 19cos oÉÁóue; córr,mriêrõ A üÀÉJb DE pEÇAs EACESSOzuOS NOVOS PARÂ VEICULOS EUTOMOTON.E'S. COúNôIO A üÃiilO DE PEçAS Eacpssónros usADos^-pÂRA _vetcúróí núiôrraorones; coMÉRCro A vAR_Ero DEpr'{EuMÁrrcos E cÂrwÀúL{s DE AR, 

-ó-oMiRb;o "Àriãiõi#X -oe 
ARrrGosoescARrÁvers EM GERAL (copos, raii#ne§, cuÂRDANApos, EMBALAGENS PARAALrMENros pREpARADo^s E srMrLAREsl; coiwenCio ÀiÃcãórãii'br quaonos,

loylAs ESCoLARES; corr,ÉRcro .vanr:íÁra or rraersRrAi ÉiÉã]cõ; cà-úEncrãiVAREITSTA DE CADEIRAS; COÀ/ÉRCIO VAREJISTA OE ARTICO§ br PArrr-ANrA;..- coMÉRCro vARE"rrsrA DE EqupAMENiõs pARA sdcRiióRro,""senvrço DETRANSPORTE DE PASSACEIROS- - LOCAÇAO PE ÀrrrOÍõüõ'Côr,r'MOTORISTA;
lRal_slglfE ESCoLAR; LocAÇÃo oe eurovówrs sEM coNn-wôi;'ArucuEl DEMAQUINAS E EQT.'IPAME.-NTOITAR,'I ç61V"*UÇ,ÃO SEM OPERADO& EXCETO ANDAIMES;sERvrÇos DE REB.QUE, curNcHo oe veÍclllo aurovoroiu reriruôÀõÀõ'óÉESrRrlruRAS pRÉ volnanes DE crMENro, rÀànrcÃçÀõ oÉêiàÍis, pticAs, pAJNÉrs,
LADRILHOS. DE CESSO; CONSTRUÇÃO DE BARRACEN§ r, RCPRESAS P;NÀ'CPNAÇÃO OrENERGTA rrÉrruca; coxsrnuçÁg oí ÉóiÃóbes ;-fu;;§"ffi^fisTnraurçao oE
_ElçrcrA elÉrmca; MÂNUTEúÇÃo ba -úÉes oe orsrn-rsúçÁõ- pe ENERGTAELETRTcA: MANUTENCÃO__og asrÀçÕEs É úõÉs or rEr-ecoüuNrCÀ'çoÉs; corr,ÉRcloA vAREJo !e aurouóvers, c,c.Mroí.rEre§ e rrrir_rranros Novos; coMÉRCro A vARE"rOqE lu1o_Móvus, camoNÉres e unurÁruóíusaúsl ôõúÉãLiõ;õii;rACADo DEcAIvfftrHÔEs NOVOS E USADOS;.

4313-{/00 - obrrs de tcrrrpletregsm
?:1-1{91 - frbrlcrgro de Gstmturs! prÉ-motdrdrs de concreto lrnado, em sérle e sob encomende4530-7/03 - cl.ércro . v.rcjo de pcçis e accssórior novàs pere vercuros ruto'otorc!4531I'7/0'l - cornércro e verncjo de pcier e eccrsórior usadoiprre vcÍcul.r 

""to.oiào,4530-7/05 - comércio o vrrcJo de pnLum{tlcor e clmrres_ae-rr
.-4M94199 ' comércio atrcsdistr d; outror equipamentos e artigos de uso pessoal c doméstico nâoespecificedos aoleriormente

46t9-3/99 - comércio atacadhta ospocislizado em outros produtos intornediárior nlo espccl6crdosantcriormcntc
4742-3100 - comérclo vareJiste de mterirl elétrico
4714-AD9, - comérclo ver:jlrtr de meúcriris de construçôo em gorel
1754-7lvl - comércIo vrreJlstr de móveis
4761-0O3 - comércio vereJirtr de !ílgos dc papchrir
1i!19ti - *-ércio verriista de equipemenos perr oscrttório
11J]1{9? - **lço dc trrnsporrc de pissageiror I bcrçtro de eutomóvcis con motorrsrr,1924-tll)0 - transporte ercol.r
5229-O102 - seatiçoo de reboque dê veículoE
771l-0lOO - loc.çIo de rutomóvcls scm coadutor

Req:818O00OO312293
'Ér^íl*- 0 Yalo d'

, eclA Fyr,rz-to d,
câ@
ê'"rrrrr(

"i$\
Página 3

Codifico o Regist.o êm 1ZOgnOfi
AÍqurv8mêrto 2000057A02t de 12|Ogn}fi protocoto 1E63414Se de 2O/i)ADo,ta
Nom€ de êmprês8 c M Dos sANros coMÉRcro e senvrçóê r_1óÁ riiiÉ'iszoozaassr

5ff#ãlà"#:S;.:i;"rifcado em hnp://resin.ru""pu p so, odàrii""-."tlrr",*o"/"utenticacao aspxo



13. ALTE,RAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDAI}E C M IX}S SAIYTOS CO}ÚRCIO &
SER\IrÇOS LTDA

CNPJ r" 04.252529/fi)01 -il
4sll-lm{ - comórclo por rtrcrdo de croinhões novos e usldos
45lf-U02 - coüércio. vrrelo dc rutomóveis, crmionetrs e utilit{rlos usedos
45ll-l/01 - coEérciô c vrrojô dc.utomóyci§, cet[ionetos e utilitórios novos
2331F3/99 - febrtcrçIo de outros rtcfrtos c produtos de côncrrto, cimcnto, flbroclmento, gesso e
matcrhir semclhanlos
381l-4/l)0 - colcta de resíduos rlo-perigosos
{12G.4/fl} - construç.lo de ediÍcios
421&E/00 - obraE de urbrtrlzrçlo - rua8, preçrs e crlçades
42;}l-9lí,l - construglo de blrregstrs c ropnesac prrr geraçlo de Glergir clétricr
42:21-9lA - constrrçlo de csteçôer e redes dc distribuiso de cncrgir àétrica
4221-9103 - mrnutorçlo dc redes ds distribuiçáo de cnergir elétrici
1221'9lOS - manutenção de cstaçõor e rodes de telecomutriciçÕcs
4222-7nl - construçlo de redeo dc obastcclmento d€ {gur, coletr dG êsgoto ê construçõcs co6el.trs,
erccto obrru de lrrigaçIo
4299-5/01 - coDEtuçáo de inrtahçõcs csportiyss e rocreativaE
.1321-5,/00 - instclaçío ê DrnuteDçto elêtricg
4322-310l - inatala@es hidríulicrs, eanttárias e dc gás\- 4331H/01 - lmpermeablltzeçto em obrrs dc engerhrrir clvlt
t1399-l/05 - per{urrçIo e conltrução dc poços de Égur
7732-2ltl - sluguel do máquilrs c cquipemertos pen conltruçlo sen opeldor, cxccto ardrimc§

Cf,ÁUSUf,.l, QUINTA. A duÍação da Sociedade é por prazo indetenninado dissolvendo-sc por vontade
dos sócios e extinguindo-se por força dc Lei.

CAPfI{,JLO SEGUI{DO
DO CAPITAL S(rcIAL, SUAS QUOTA§ E RESPONSABILIDADES

CLÁUS[ LA SEXTA. O Capiral Social integralizado em moeda corr€ntê do País é de R$ 500.000,00
(Qubhentos Mil Rcais), dividido cm 500.O0O (Quinheatos Mil) quotas, no valor nominal de R$ I,OO
(Hum Real) cada distribuidos entre os úcios da seguinte forma:
PÁR,,íGRAFo PRIMEIRo:

PARÁGRAFO SEGUNITO . A responsabilidade dos sócios é restrita no valor de suas quotas, porém
todos rcspondcm solidariamcnte pela integrâliuçâo do Capital Social nos Termos do Artigo 1.052 do
Côdigo Nacional Brasileiro-

CAPITULO TERCEIRO

DA ADMIM§TRAÇÃO, SUA FORMA E PODERES

cLÁusuLA sÉTrMA. A administração da sociedade cúerá ISoLADAMENTE ao sócio IyEy
MENDES DOS SATYTOS' com os poderes e atribüções de represêntação ativa e passiva na socicdade,

Rcq:8rEo«)003r22 * "úrnihru, Gydo"d* Cy';{ oíls}à ragi,"+

' ffd'b ítlw')* clo fi"'1fio(

§

Nome dos Sócios Qrde QBotâs Vr. Unlt Vr. Total Patt o/o

NDY MEIIDES DOS SAIYTOS 500.000 I,00 500.000,00 100,00

TOTAL 500.000 I,O0 í)0.000,00 100,00

Cedrlico o Registro em 12Ngm1B
Arquivamento 2000057A077 de 1.2n9l2g11 protocolo 186341458 de 2UOBI2O1B
Nome da empfeêâ c M Dos sANTos coMÉRClo & SERVIçOS LTDA NIRE 1520074893í
Estê doq.rm€ntio podê ser verifcado em http://r€gin.jucapâ.pq.gov.br/autBnticacaodocumentoíautenticâcag.aspx
Chancela 467757303ô5405



.3'ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA §OCIEDADE C M DOS SANTOS COIdRCIO &SERYIÇOS LTDA

CNPJ n' 04.252.S29l000r-S3
judicial e extrajudicialÍnênê' podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, somprc deinteÍ€ssc da sociedade, autorizado o urc do ooo," "-pr.J"r, vcdado, no entanto, fazê-lo em atiüdadescstranhas âo intêrcsse social ou assumir obrigações seja eo favor de qualquer dos cotistas ou de tcraeiÍos,bem como onerar ou alicnar bcns imovcis aa úroaie, sem autorizaçao do(s) outro(s) sóçio(s).
cLÁusuLA OITAVA. O administrador dcclara, sob as pcnas da lei, que não está impedido de excrccr aad,inistraçào da socicdadc, por lei ospccial ou o- ,i"toá.i" condetrÂção oriminal, ou por sc cnoontÍarsob os efêitos dcla, a pcna quc vede, ainda que a"rnporariÀà, o âoesso a oargos públicos, ou por crimefrlimentar, de prevaricaçâo. peita ou suborrro, 

""*iirrn", 
p."rlato ou oontre a eoonomiâ populax, coDtra osistcma financciÍo nacionat, conEa noÍmas dc dcfcsa da concorêociq conba as relações dc consumo, fépública ou propricdadc.

clÁusulÂ NoNA ' Ao término de cada exerclcio social, o administrador pr€stsrá conta justificsda desua administração, procedendo á eraboração do invenurio, do baranço patimonial e do baranço deresultados cconômicos' cabcndo aos sócios, FopoÍção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CAPÍTUIO QUÁRTO

DA§ DISPOSIÇÔES GERAIS
cLÁusuLA DÚcnuA' As demonstrações conübeis, Financeiras e Fiscais e a Demonstração deResultados serão elaboradss trimestralmente e consolidaá" a 3l (trinta e um) de dezembro do respectivoano, através de um Balanço p&imonial;

cLÁusuLA DÉCI}'IA PRTMETRÀ Os resultados apurados serão diüdidos proporcionalmearte entÍeos sócios conômte suas quotas ou dado o seguinre destino: ay _ q,lqndo negativas, serão mantidos emcontâ âdequâda para sereÍr posterioÍmente compensados e B) - quando poúro. *ão ,r,irizados paracompensar os resultados negativo§, sc houvcrem, e o r.man€scsrlt€ seú urilizado para cuÍnprir asdeterminaçõ€s dos sóciog obedecidas as fonnalidado rcg.i";
PARÁGRÂFO PRTMETRO- Os sócios teÍão aÉ o úlümo dia do primeiro trimestre para delibcrar sobreas contas e designar âdministradoÍes quando for o caso;

cLÁusuLA DÉCIMA §EGU^TDA- O falecimento de um sócio não implicará na dissolução da. rocicdade, exigindo, de-ntro dos 60 (scssenta) dias subseqúetrtes, o rerãntarnento dc un Balanço-?arimonial Especial' de Demonstraçâo dc Rcsultâdos c demais peças Finaoceiras, contábeis e Fiscâis até8 data dô coDfeÍênciâ;

PARÁGRÂro PRIMEIRo. A sociedade manterá um segrro dc üda anual e atualiável sêguodo osvalorcs cxprcssos pelo Batanço Parimonial referido no ar,. r, . ser uülizqrro para fazer face a eventualocorrência do prevista no Caput d6tc;

PARÁGRAFO SEGt Nrx). u.I ryr", varor positivo apurado pêlo confronto dos valorcs cxpt.ssospalo Balanço Pauimooial Especial do caput doste e pclo niango patimonial do Art, 9", ogo coberto peloseguro previsão no parágÍafo €nterio:, será pago em 30 (úintâ) parceras mensais e succssjvas, vencêndo-se a primeita a 9O (noventa) dias da aata Ao faltimento;

ú^;l'^" GVod' á' W
'" ftr/à filn"L* tlo ,4,.,r,r(
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13. ÁLTERÂÇÃO CONTRATUAL DÂ SOCIEI'N)E C M DOS SAÀITOS CONdRCIO &
SER\/IçO§LTDA

CNPJ n" 0d.252.s29to001-s3
cLÁUstrLA DÉCIMA TERCEIRá. As quotas dc capital da sociedade não poderão ser alienadas ateÍteiros e§râtrhos ao quadro social sem o pÉvio consentimento do outro sócio. A comunicação da
intenÉo de transfetência devcÍá sêÍ formalizada por escÍito, cuja resposta dcvcrá scr fomccida cm prazo
máximo 30 (trinra) dias;

PARÁGRAFO ÚNICO. Em igualdade de condigões, o quadro social poderá adquirh todas ou parte dâsqrctas ofertadas e as dgmais pode!ão s€Í livremeotc cedidas ou alienadas ao teiceiro a que se referir a
coorunicaf ão de tânsfeÉncia;

gLÁ:J§UL4 DÉCIMA QUARTA. os casos omissos nestc conhaÍo s€rão rcsolvidos com a obscrvânciadas disposiçõcs do código civil Brasileiro (l,ei lo.4o6/zom) suplcmcrtadas,-,ro q*- 
"orru"r, 

p"la"normas rlo< §ociedades por Ações aplicáveis à matáia de regência;

E, por egtarem assim justos e contratados, assi-Dam este instrumenÍo.

ITAITLTBA/PA, I 4 de agosro de 20 I 8 .

H Lto ERREIRA OO AMARAL
CPF: 597.356.43240

Sócio-rêtirar e

MILENE DE AG
CPF: 974.723.792-04

Sócio-ÍEtirante

NEY MENDE S DOS SANTOS
CPF: a26.835.482-49
Sócio-Administrador

Roq: 81E0000O3t2293
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