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CONTRATO DE CONSTITUICÃO DA SOCIEDADE: VELOZO E SANTOS LTDA
Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Sociab

DANIEL DE ANDRADE VELOZO DE MELO,

casado com comunh5o pamral, empresáno, inscrito no CPF/MF sob o n' 00899408494, Cédula de

Identidade
n' 24841082 SSP-PB, residente e domiciliado RUA DOS MARTIRIOS, 203 CENTRO
Goiana, PE, 55900-000.

FLAVIA SANTOS DA VEIGA,

empresana, inscnto no cpF/MF sob o n' 07713328408, cédula de Identidade n' 7824699 ssp-pE,
residente e domicibado RUA DOS MARTIRIOS, 203 CENTRO, Goiana, PE, 55900-000.
de uma
Tém
entre si justa e contratada a constituipão
10 406/2002, mediante as condigões e cláusulas segumtes:
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

pRIMEIRA.
cLÁUsULA

CLÁUSULA
SEGUNDA.
PE, CEP: 55920-000
CLÁUSULA TERCEIRA.

dependénma, mediante alteragão contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos
sóuos, no mlnimo, a
irás

DO OBJETO SOCIAL E DA DURACÃO

cLÁUsULA QUARTA.
- provedores de acesso ás redes de cornunicagées. (CNAE 6190-6/01)

comércio varelista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagão. (CNAE

4752-1/00)

- reparagão e manutengão de computadores a de equipamentos penféricos. (CNAE 9511-8/00)

cLÁUsULA QUINTA.

seu prazo de duragão é indeterminado. (Ert 997, tl, CC/2002)
DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÉNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A soaedade tem o capital social de R$60000,00 (sessenta mã

dividido em 60000 (sessenta mil) quotas no valor nominal de Rã1,00 (um real) cada uma,
mtegralizadas, neste ato, em moeda corrente do Pais, pelos s6aos, da seguinte forma:

DANIEL DE ANDRADE VELOZO DE MELO, com 59.400 (clnq0enta e nove mil e quatrocentas)

quotas,
RS
59.400,00
perfazendo
(clnqdenta
um total
e nove
de mil e quatrocentos reais).

FLAVIA SANTOS DA VEIGA,
(seiscentos

CLÁUSULA SÉTIMA.
terceiras sem o consentimento do(s) outro(s) s6oo(s), a quem fica assegurado. em igualdade de
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concisões e prego direáo de preisrencla para a sua equlsigãa, se postes á vénda, formalizando, se

srsahzada a cessão delas,

OITAVA
CLÁUSULA

todos respondem solidsnsmente pela Integralizagáo do csplb I soc al. (An 1.052, CC/2002)
DA ADMINISTRACÁO E DO PRO LABORE

NoNA.
cLÁUsULA
MELO
extraludidalmente, podendo praucar todos os
aios

interesse ds soaedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-io sm

atrvrdades estranhes ac interesse social ou assumir obngapões sela em favor de qualquer dos
quotistas ou de tercslms, bem como onerar ou acenar bens imóveis da sodedede, sem
sutonzacão do(s) ouuo(s) sóc/o(s). (arte. 897, vi; 1.013 1.01 5, 1064, cc/2002)
Parágrafo único.

mensal a titulo de pro lsbore, cuio valor
será
OO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

cLÁUsULA DÍGIM/h Ao término de cada exmclcm sous), em 31 ds dezembro, o adminmtrador
prestará contas iustificedas da sus admrnistracáo, procedendo 8 etaboragão do inventáno, do
ebalango patrenonlal
suas quotas,
pentes
apurados.
os lucros
(an. Iou
065, CC/2002)

GLÁUSULA DÉCIMA pRIMEIRA.

sócms deáberaráo sobre as contas e designarão administrador(ss). quando for o caso
(arte
e 1. 072, 5 2o e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer somo, a sociedade

coniinuare sua atimdade com os herdeiros ou sucessoras Náo sendo possfvel ou inexistindo

inieresse destes ou do(s) sócio(s) remanesmmle(s),
hqutdado com base ns sttusgão paldmonial da soaedade, 8 data da resolug5o, venficsda em
alanpo especialmente levantado.

Parágrafo único. 0 mesmo procebmento será adulado
eresolva em relacão s ssu sómo (arte I 028

DA DECLARACÁO DE DESINIPEDIãIENTO

cLÁUsULA DÉcflãA TERGEIRA. 0 Aáministrsdor cardara, sob as penas da lei, que não está
rmpsdrdooudsem
especml
exercer
vinude
a sdminrstrsgão
de condsnsgãcda soéedade, por lei

criminal, ou por se encontrar sob os etmlos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso s cargos públicos. ou por crime /alimentar, de prevsricscão, peita ou suborno, concessão,
peculato ounacional,
íinanoeiro
contra a contra
economia popular, contra o sistema

defesa de concorrénds, contra es relsooss de consumo,
fé
IL CC/2002)
DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo

consenso dos sómos. com observéncie da LNi n' 10.406/2002
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DO FORO

3cLAUsULA DÉclMA QUINTA. Fica eleito 0 foro de II AMBÉ pa a 3 sxerrioo p
direitos e obngapães resultantes deste contrata.

E, por estarem assim justos e contratadom-lrprrám e t tlnsJRL t " 03 jtrës) vips de igual

forma e teor, qu

ITAMBÉ, 21 de
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ALTERACÁO CONTRATUAL N'. 01. ~ DA SOCIE ADE . VELOZO
E
DANIEL DE ANDRADE VELOZO DE MELO, namonalidade brasileiro, nasmdo em 02/05/1980, solteiro

empresárm inscnto no CPF/MF sob o n' 00899408494, Carteira Naaonal de Habtlttagão n' 2484108 SSP-PB
residente e domimhado RUA DOS MARTIRIOS, r, '203, ~ENãBO rzoiena, PE, 55900-000

FLAVIA SANTOS DA VEIGA, namonahdade brasifcTa, 'rMscidc cm 30M1/1986, solteira, empresána, inscnlo no
Cp'F/MF sob o n' 07713328408, RG 7824699 SSP-PE residente e domtcúiado RUA DOS MARTIRIOS. n ' 203
CENTRO, Guiana, PE, CEP 55900-000

JÉSSICA SILVA DOS SANTOS, admitida neste ato, namonahdade, brasileiro nasmdo em 16/06/1991 solteiro
comerciante CPF/MF sob n' 09605626489 RG n' 3676680 SSDS PB, res~dente e domimhada na Rua Dr

Virgiho Cordeiro n ' 26 centro Itambé PE CEP 55920-000
Sómos da somedade hmitada de nome empresanal VELOZO E SANTOS LTDA ME, constituida legalmente por
contrato somai devidamente arquivado na Junta Comermal do Estado de Pernambuco sob NIRE n'
26201992738, com sede A RUA 15 DE NOVEMBRO 329 CENTRO ITAMBÉ PE CEP 55920-000 devidamente
inscnta no Cadastro Namonai de Pessoa Juridica/MF sob o n'14 857 808/0001-02, deliberam de pleno e comum
a.ordo a/ustarem a presente alterapão contratual, nos termos da Lei nz 10 406/ 2002, mediante as condEões
e tabeleadas nas clausulas seguintes

CLÁUSLILA PRIMEIRA. Rebra-se da soaedade o DANIEL DE ANDRADE VELOZO DE MELO, detentor de
59400 (mnquenta e nove mil quatrocentas) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma
correspondendo a R$59 400,00 (mnqúenta e nove mil e quatrocentos reais), cedendo e transfenndo a totalidade

das quotas para a sÓGIA, JÉsslcA slLYA Dos sANTos que neste ato é admitida

il 1' 0 soem cadente que se retira, declara haver recebido neste aio, peia venda de suas quotas o valor de R$59
400 00 (anquenla e nove mil e quatrocentos reais), do sómo adm~tido, outorgando ao mesmo e a soaedade
plena e irrevogavel quttagão para nada mais exigir emluizo ou fora dele

, tg 2' A SOCIA FLAVIA SANTOS DA VEIGA renunaa expressamente ao direito de aquisipão das quotas cedidas
e transfendas a SÓCIA JÉSSICA SILVA DOS SANTOS

' -/ cLÁUsUI A sEGUNDA. 0 capital somai da soaedaoe, que é de R$60000,00 (sEssENTA MtL REA/6)
representado poi 60 000(SESSENTA MIL) quotas, no valor nominal de R$1,00 (UM REAL) cada uma totalmente
subsmito e integralizado, em moeda corrente nacional, após a cessão e transferénaa de quotas, e da retirada e

0
FLAVIA SA
JESSICA SI

parágrafo umco A responsabilidade dos sóaos é restnta ao vaiar de suas quotas, mas todos respondem

solidanamente pela integralizarão do capital somai. na forma do Cada quota á
indivisivel e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberapões sociais

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade que era admmistrada por DANIEL DE ANDRADE VEI OZO OE MELO
passa a ser administrada por FLAVIA SANTOS DA VEIGA com os poderes e atnbuioões de representaoão at+a e
passiva na sociedade iudicial e extraludimaimente, podendo praticar todos os atos compreendidos no obieto
secai semeie di interesse da somedade autorizado o uso do nome empresanal, vedado, no entanto faze.io
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g99
atividades estranhas ao interesse social ou sasunsr obrigacã88 seis em favor de qualquer dos quotistas ou de

lerCeirOS,
Vl, I 013 I 015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único No exercicio da administracão, o administrador terá direáo a uma retirada mensal, a iltuio de pro
lsbore, cujo valor será definido de comum acordoieráró o" ~ioá

cLÁUsULA QUARTA 0 Administrador declara, sIFb as pci.as da IDR que não esta impedido de exercer a
administracáo da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenacão cnminal, ou por se encontrar(em) sob

oq, efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporanamente, o acesso a cargos públiCOS. Ou por cnme
fafimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacmnal, contra normas de defesa da concorrenaa, contra as relagóes de consumo, fé púbhca

ou propnedade (art 1 011, g 1', CC(2002)

CLÁUSULA QUINTA. A soaedade que gira sob o nome empresarial VELOZO E SANTOS LTDA ME, girara a
partir da data do arqunramento. sob o nome empresanal ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME
GLÁUsULA sExTA. As cláusulas e condicóes estabeleadas em atos Ia arquivados e que nã0 foram
expressamente modificadas por esta alteracáo continuam em vigor
maeteor

E. por estarem
ITAMBÉ, iá D

c

JESSI CA SILVA DOS SANTOS

SLJCDS
in
FLAVIA SANTOS DA VEIGA
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