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FUNDO MUNICIPAL DK ASSISTÊNCIA SOCIAL DK PEDRAS DE FOGOâ€”
Â
PB

PROCESSO LICITAT6RIO
TOMADA DE PREÇO
ABERTURA:

TIPO DA LICITAÇÂO: "MENOR PREÇO";
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO POR LOTE";
OB JETO: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTKRNET BANDA LARGA E

MANIITENÇÂO KM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO Ml/NICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA- ME, inscrita no CNP J
Empresa
n'14.857.808/0001-02)
seu
representante legal o(a)
por intermédio
Sr.(a)
de
Flávla Santos
Carteira
de Mentidade
da Veiga,n portador(a) da

SDS - PE e do CPF n'
MICROEMPRKSA â€” MK OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE â€” EPP,
constituídas aa forma da LEI COMPLEMEMTAR
para tanto anexa o comprovaste de optão
www receita fazenda
do Ministério da Fazenda - Receita Federal
registrado ou autenticado aa Junta Comercial

su)1 1'Jm 1 v( l:o

Fiávia Santos
Sócia Administradora
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nCls llsmllllsll140I1

Simples Nacional
I

Página l de l

Não
Even
CPL

PMP

Pág

Consulta Optantea

iõ Identnlcação do
cent

CNP) :
14.087.800/PDOI-02

Nome E pPROVEDOR
ITAMSE
esarlal :
OE INTERNET LTDA - ME

8Sltlleção Ateel

situação no Simples Naoonal :
opta
Situação
Nã0
opt no StMEI

Perlodea Alltorleres
P

Opçõss
Não
~ pelo Simples Nacional em Pe 'odes Ante o es:
opções
Não
E pelo EIMEI em pedodos Anteno es:

C Ase
damentos
(Sl pica Nacional)

Aoe damentos n simples Nacio an
Nso

K Eventos
Futliros
(Simples Nacional)

0

civ c para Inro mações sobre como optar pelo EIMEI.
V it

bttp://wwwg.receita.fazenda.gov.br/SimplesNaçionat/Apliçacoes/ATBHE/ConsnltaOptan..
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CONTRATO DE CONSTITUICÁO DA SDCIEDADE: VELOZO E SANTOS LTDA
Pela presente Instrumento Particular de Contrato Sorisl.

DANIEL DE ANDRADE VELOZO DE MELO,
casado

IdentidadeSSP-PB,
24641082
n'
resioente e domlcëlado: RUA DOS MARTIRIOS, 203 CENTRO,
Guiana, PE, 5590IFOOO.

FLAVIA SANTOS DA VEIGA.
empreseris, inscrito no CPF/MF sob o n' 07713328408, Cédula de Identidade n' 7824699 SSP-PE,
residente e domiuliado. RUA DOS MARTIRIOS, 203 CENTRO, Goisna. PE, 55900-000

Tóm entre si juste e contratada s consliluigëo de uma sociedade ëmitada, nos termos ds Lei n'
10 406/20D2, mediante ss condqOes e riáusulas
DO NOIHE EISPRESARIAL, DA SEDE E DAS STLIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA,
PE, CEP: 55920-OOO

CLÁUSULA TERCEIRA. A soriedsde podws, a
dependënria, mediante aqerapto contratual, desde

sócios, no mlnlmo, a Irõs quanos do capilal social, nos termos do ert 1.076 da Lei n' 10.406/
2002
DO OBJETO SOCIAL E DA DURACÁO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por ob)etc(s) social(ais):
- provedores de acesso Ss redes de comunicagões. (CNAE 6190-6/01)

comércio varejists esperializado de equipamenios de telefonia e comunicagëo. (CNAE

4752-1/00)

â€” repsraOto e msnutençëc de computadores e de equipamentos ped/ódcos.
[CNAE

CLÁUSULA
deste
sto e QUINTA. A sociedade inlciarfi suas ativldsdes na date do arqulvsmento

seu preza de duragëo 4 indeterminado, (art 997, II, CC/2002)

DO CAPITAl 8OCIAL E DA CE80ÁO E TRANSFERÉNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA.

em 60000 (sessenta
dividido
neste ato, em moeda correnie do Pala, pelos sócios, da seguinte forme.
integralizadas,
DANIEL DE ANDRADE VELOZO DE MELO,
quotas, perfszendo
R$69.400,00
[cinquenta
um total
e nova
de mil s quatrocentos reais)
FLAVIA 8ANTOS OA VEIGA,
(seiscentos reais).

cLÁUsULA sÉTIMA

terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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condiróes e prero direito de preferéncia para e sua aquisigéo, se posias é venda, form
realizada a cessão delas, a elteragão contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1 057, CC/
CLÁUSULA OITAVA.

lodos respondem solidariamente pela integrelizar5o do capitm social.,'ar'.. 2032, C
DA ADMINISTRAÇÁO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administragëo da sociedade cabaré a DANIEL DE ANDRA
MELO com os poderes e atribuigães de representapão atlva e passiva na sociedade,
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no ob)elo so
interesse da sociedade, autorizado o uso do name empresarial, vedado, no entanto, fazé
stividadee estranhas ao interesse social ou assumir obrigagóes seja em favor de qualqu

quotistas au de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da sociedad
autorizaqão do(s) outro[s) s6cio(s) (arte 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único.

mensal a titulo de pra /chore, cujo valor seré definido de comum acordo entre oe sócios.
DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA

prestará contas justificadas de sua administraaão, procedendo 5 eleboragão do
balango patrimonial e do balango de resultado económico, cabendo eos s6cios,
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (erl. I D65, CC/2002)
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador[es), quando for o caso. (ar
e 1.072, 0 2o e art 1.076, CC/2002)
DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessoras. Não sendo possivel ou inexi
interesse destes ou do(s) sómo(s) remanescente(s), o valor de seus haveres seré apurado

liquidado com base na situarão patrimonial da sociedade, fi data ds resalugáo, ve
balango especialmente levantado.

Parágrafo único. 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sa
resolva em relagãa a seu sócio. (arte, 1.026 e 1.031, CC/2002)

DA DEC LARACÁO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
impedido de exercer a admtnlstragáo da sociedade, por lei especial ou em virtud
criminal, ou por se encantrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo

acesso a cargos públicos, ou por crime fslimenter, de prevaricaeão, peita ou sub

peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeira naciona

defesa da concorrência, contra as relagães de consumo, fé pública ou propriedade (ar
Ih CC/20D2)
DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.

consenso dos s6cios, com obsen ãncia da Lei n 10.406/2002.
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DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, Fica eleito o foro de ITAMB
direitos e obrigacoes resultantes deste contrato.

E,
por
estarem
assim
justos
e
contratados,
lavram
este
instr
forma e teor, que serão assinadas pelo
ITAMBÉ,21 de

1
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ALTERACÁ() GQNTRATUAL N'. 01i ; t) sOCIBD DE - VELOzO E SANTOs LTDA ãIE
DANIEL DE ANDRADE VELOZO DE MELO, nacional/dede brasúeiro, nasmdo em 02/05/1980. solteiro

empresérm inscnto no CPF/MF sob o n' 00899408494, Carteira fúamonal de Habilitaoão n' 2484108 SSP-PB
residente e domicihado RUA Dos MARTIRIos, r('603, z SNãzto: Goiéna. pE. 55900-000

FLAVIA SANTOS DA VEIGA, naclonahdade brasil@/a,'rMsmdc cm 3M/M/1986. solteira. empresãna, inscnto no
CPF/MF sob o n' 07713328408, RG 7824699 SSP-PE residente e domialiado RUA DOS MARTIRIQS. n' 203
CENTRO, Goiana, PE CEP 55900-000.

JÉSSICA SILVA DOS SANTOS, admihda neste ato, nacionalidade, bras/ferro nasmdo em 16/06/1991 solteiro
comerciante, CPF/MF sob n' 09605626489 RG n' 3676680 SSOS PB, residente e domimliada na Rua Dr
virgilio cordeiro n ' 26 centro Itambé pE cEp 55920-000

Sócios da sociedade limzada de nome empresarial vELozo 6 sANTos LTDA ME. constituida legalmente por
contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE n'
26201992738 com sede A RlJA 15 DE NOVEMBRO 329 CENTRO ITAMBÉ PE CEP 55920-000, dewdamente
inscnta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica/MF sob o n414 857 808/0001.02. de/iberam de pleno e comum

acordo a/vetarem 4 presente alteracão contratual. nos lermos da Lei nz 10406/ 2002, mediante as condicães
eslabeleadas na- clausulas seguintes

CLÁUSI/LA PRIMEIRA. Retira-se da soc/edade o DANIEL DE ANDRADE VELOZO DE MELO, detentor de
59400 (anquenla e nove mil quatrocentas) quotas, no valOr nOminal de R$1,00 (um real) cada uma.

ecorrespondendo a RS 59 400,00 (Dnquenta e nOve mil

das quolas para a sÓGIA, JÉsstcA slLvA Dos sANTos que neste ato é admitida
5 1' 0 sómo cedente que se retira, declara haver recebido neste ato, pela venda de suas quotas o valor de R5 59
400 00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), do sócio admibdo, outorgando ao mesmo e a sociedade
plena e irrevogavei quitaoão, Para nada mais exigir em luiZO Ou fara dele

~ 5 2' A SOCIA FLAVIA SANTOS DA VEIGA renuncia expressamente ao direito de aquis/pão das quotas cedida
9

~,,7

CLÁUSULA SEGUNDA. 0 Capital Somai da Sooedaáe. que é de R$60000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
representado poi 60 000(SESSENTA Mil.) quotas no valor nominal de RS 1.00 (UM REAL) cada uma lota/ment

subscnlo e integralizado, em moeda corrente namonal, após 4 cessão e transferéncla de quotas. e da retirada e
admissão do sócio, hca distnbuldo entre os sóoca como Se segue

FLAVIA SAN

~JSSICA SILV

parégrafo unico A responsabúidade dos sócios é restnta ao valor de suas quotas, mas todos responde
a
solidanamente
pela integralização do capital somai, na forma do Cada quota i
fnd/visivel e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberaóoes sociais

CLÁUSULA TERCEIRA. A somedade que era administrada por DANIEL DE ANDRADE VEL
passa a ser administrada por FI AviA sANTos DA )(EJG/I com os poderes e atnburcões de repre
I ud ch+/stf(/e(qd

passiva na soaedade Judmehiaisttt/e(qá(5)pjgkP)ébiãend

social. sempre do inte/esée%~)j/Fgnatarznaado.p
CD//FE
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atwidades estranhas EO interesse somai ou assumir obngagóhh Se)som favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóvmis-da sociehone, sem auionzacão dos outros sócios (arte
VI, I 013 I 015, 1064, CC/2002)

Parágrafo unico No exerclcio da administragão. 0 administrador terá direito a uma retirade mensal, a tltulo de pro
labore. colo valor será definido de comum acordo er,trc o- Actos

cLÁUsULA QUARTA

administragão da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenaçao cnminal, ou por se encontrar(em) sob

os, efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por cnme
falimentar, de prevancagão, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema finanCeirO namanal, contra normas de defesa da concorrãnaa, contra as relapóes de consumo, fé púbica
ou propnedade (arl 1.011, 6 1', CC72002)

CLAUSULA QUINTA. A socmdade que gira sob o nome empresanal VELOZO E SANTOS LTDA ME, girará, s
partir da data do arquivamento, sob o nome empresanal ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

0

GLÁUsULA sExTA. As cláusulas e condigóes estabeleadas em atos iá arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteracão continuam em vigor
é, por estarem

igual forma e teor
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