íiONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIIiDAl)!- EMPRESÁRIA "CONTREINA ^HXP^SDUI OR^

TREINAMENTO HAUDITORIA CONTÁBIL LTDA". Run 24 de iyndro, 611, Sala 702, Kd. Álvaro ires.
Bairro Centro - CEP; 64.000-235 - reresina-Pl.

Pelo presenteinstrumenu» paiticular,

I. Maimcl cic Jesus Mendes da Silva, brasileiro, solteiro, natural de Teresina-PI, data de

nascimento em 18/01/1979, empresário, contador, inscrito no CRC sob on» 8.375/PI,

portador da Cédula de Identidade RG n" 1.893.B02 SSP-PI, inscrito no CPP/MH sob on«

829,070.213-20, re_sfdcnte c domiciliado na Quadra ACasa 18 no Re.sidendal Santa

Rita, no Bairro Uurival Parente, CEP 64.023-310, na cidade de Tercsina, no Estado do
Piauí.

II. Layla |ulyana SÍIva Prota, brafíílmra, s<iü.eira, natural úa Terc;:ina-Pl, data ae ^<^^-amcnlo cm

IS/Ofí/l^lBS' cmprc.sArÍ3, contadora, in.scríU no CKC sob a H.09B/P1, portadora da

Cédula de Identidade RG n« 2.273.891 SSP-Pl, inscrita no CPFsob o 000.180.143-05,
residente c domiciliada na Rua Isaac Irineu, 29B0. no Bairro Memorare, CEP 64.009liBD, nacidade deTcre.sina, noRslario do Piauí.

lil. Cláudia Helena Reis cSilva I-roía, brasileira, casada em regime de comunhão universal de
bens, natural dc TeresIna-Pl, data de nascimento em 15/10/1963, empresária. Técnica
cm EdjHoiçõcs, portadora da Cédula de Identidade RG n" 527.579 SSP-Pl. inscrita no
CPF/MF sob o 807.364.163-15, residente edomiciliada na Rua Isaac Irineu, 2980,
no Bairro Mcmorarc, CEP 64.009-180, na cidade de Tere.sina, no Estado do Piauí.
9

Tem entre .si ju.slo econtratado aconstituição de uma Sociedade Empresária Limitada, que regerá

pelas cláusulas econdiçõc.s seguintes enas omissões, pela legislação e.spec[fica que discipíma essa
forma societária:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSUIA PRIMEIRA - A .sociedade girará .sob o nome empresarial de CONTREINA
CONSULTORIA TREINAMENTO EAUDITORIA CONTÁBIL LTDA. (Art 997,11,CC/2002)
5

-?

•üO"
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53 ,

PARÁGRAFO lINÍCO: Évedado ou.so do nome empresarial cm negócios e.st.ranho.s ao objeto sodiU
estabelecido na Cláusula Terceira, direta ou indiretamente.
DA SEDE SOaAL

C1.ÁUSUIA SEGUNDA - A.sociedade tem .sede na Rua 24 de janeiro,

611, Sala 702, Ed. Álvaro

Pirc.s, bairro Centro, CEP: 64.000-235, na cidade de Tere.sina, no Esüido do Piauí.
õ5
®=P>
^aO< -

Sol/i

^PARÁGRAFO ÚNICO: Asociedade poderá abrir, manter e extinguir estabelecimentos, filias,
escritórios ou rcprescntaçõe.s em qualquer localidade do lerritório Nacional, mediante a

deliberação de seius .sócios, proccdondo-sc, para tanto, quando necííssário, alterações do presente
! contrato social

;DO OBJETO SOCIAL
• >iu2 •

'cláusula TERCEIRA - A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:
!.s de Con.sulloria c Andiloria Contábil e Tributária

L-. -V

b) Suporte Técnico; ManulcnçãocOutroíí.Sfirviços cm TecnoIoKÍa da Infrirtnnç^r

;

c) TraLamcnto de Dados-; Provedores dc Serviços de Aplicação c Serviços de Hospedagem na
Internet

DO PRAZO DR DURAÇÃO

CUUSUIA QUARTA - Opra/o dc duração da sociedadeserá por tempoindcLcrniinado.
DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - 0 capital social será dc R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmentesubscrito e

integrali-zado em 2an0p(vinu; mil) quotas iguais no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, assim
dislribufda.s entre os sócios:
SOCIOS

CLÁUDIA HELENA REIS E SILVA FROTA
TOTAL

VALOR

OUOTAS

%

MANOEL DE |ESUS MENDES DA SILVA
LAYLA lULYANA SILVA FROTA

3S

7.000

7.000,00

35

7.000

7.000,00
6.000,00
20.000.00

30

6.000

100

20.000

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade dc cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
Iodos os sócios Fc.spondem sulidaríamenle pela integralização do capital social, (Art.1.052,
CC/2002).

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas sociais são indivisíveis perante a sociedade.
9

PARÁGIUFO 'PKRCKIRO: A cada quota corraspondcnte um voto nas deliberações sociais,

respeitando os quoruns espcdíicos fixados neste contrato.
DA CESSÃO ETRANSFERÊNCIA DEQUOTAS

iCLÁUSUlA SEXTA - Nenhum dossócios poderá ceder, iransíerir ou alienar, a qualquer título, suas

quotas a terceiros ou a outro sócio, sem oprévio consentimento, por escrito, fios demais sócios, sob
penade nuliclade dc pleno direitodo ato, pelo descumprimento deste artigo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O.sócio que desejar ceder, transferir ou alienar suas quotas a outro sócio
, «o
H"

«?•
«3;

lou a terceiros estranhos à sociedade, a qualquer título, deverá, observado o dispo.sto no caput deste
jartigo, notiílcar, por escrito, contra-recibo, os sócios remanescentes, a respeito desse seu propósito,
linfbrmando-os. no texto da notificaç-ão, sobre o preço e as condições para a cessão ou transferência

...
lu

|por ele pretendida.

I" •

oo: ^ •

g| [parágrafo SEGUNDO: Ocorrendo ahipóle.se do parágrafo imediatamente precedente, os .sócios
clF* iremanescentcs,
dentro dos 30 (trinta) dias sub.seqiientes á notificação, terão preferências para a
I
®S
iaquisiÇaí: das quotas que e.stão sendo cedidasou transferidas.
< d
-J Dl

PARAGRAFO TERCEIRO: Toda c qualquer cessão, transferência ou alienação,qualquer titulo, dc

[quotas c/ou direito á sua subscrição, realizada sem observância do disposto no presente artigo
|,será considerada nula de pleno direito c sem (jualquer efeito.
ÍKSÍ'-

_^ouíia
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II .DAADMINISTKAÇAO SOCIAL
CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será admijústrada por pessoa natural sócia ou não, residente no

PaLs, nomeada pelos sócios, que, neste ato. nomeiam por prazo Indeterminado o(s) Sr(üs).MANOEL
jESlJS MENDES DA SILVA li UVLA jULVANA SILVA FROTA, já qualificados, como

administradores da sociedade, tendo poderes para atuarem em nome Josoc}eilaDcroi)T.í;onjumJ,
còmpetindo-lhcs:

a] a representação da sociedade ern juízo ou fora dele, ativa ou passivarnenlxí, perante
terceiros, qualquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais,
bem como autarquias, sociedades de economia mista c entidades paraeslatais, instituição
financeira^ banc:os cm gerai. Caixas Hconfimlcas, cartórios e tabelionatos do notas em geral
ü outras entidades aqui não relacionadas;

bj n administração, orienuiçno c direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venrla, troca
ou alienação, [jor qualquer outra forma, de bens móveis e Imóveis da socicdailc,
determinando os respcctív(ts termos, prcçcís e condições, respeitados os limites fixados no
parógrafif primeiro infra;
c) a nomeação de auditores;
d) a assinatura dc quaisquer documentos, mesmo quando importem cm responsabilidade ou

obrigação da sociedade, inclusive escrituras, iftuios de dívidas, cambiais, cheques, ordens
de pagamentos e outros;

e) a venda, transferência, alienação por qualquer modo ou oneração de qualquer natureza de
participações societárias ou investimentos da sociedade;

a tomada de empréstimos ou financiamentos, com ou sem garantia hipotecária, seja qual
for o valor envolvido;

a üutüi^a dc procuraçõesem nome da sociedade, sendo necessário especificar os poderes
conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de validade
limitado de urn ano; e

realizações de investimentos ou participações em sociedades de qualquer tipo,
empreendimentos ou associações, bem como cm consórcios.

FARAGRAI'0 ÚNICO; São expressamente vedados, sondo nulos e inoperantes com relação à
sociedade, os atos praticados por qualquer dos sócio.s, adnunístradore.s, gerentes,
procuradores ou funcionários que a envolverem era obrigações relativas a negócios ou
operações CvSlranhos ao obíctó s(»cial, lais como fiançíts, avais, endossos ou quaisquer
outras garantias em favor de terceiros.

DAS Di-LlBERAÇOnS

CLÁUSUIJV OITAVA - As deliberações acerca das matérias a seguir relacionadas deverão
ser tornadas pfilo.s sódo.sque reprrescntam, no mínimo 65% (sessenta c cína) por cento) do
capital social;

a) modificação do prosente Contrato Social;

b) t)'ansformação, íncorpoi"ação, fusão c dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de
liquidação;

íSb.Q

c) aprovação das contas da administração.
«luj

y

uototo:
iU<iU

CLÂUSUIiA NONA - As demais matérias, não relacionadas na cláusula anterior, notadamcnte a

SQ-OiÇ

do.signação e destituição de admiriistradorc.s, fixação dc sua remuneração e pedido de
concordata dependerão da deliberação do.s sócios que representam mais da metade do

capital social, salvo os raso.s cm que o presenteinstrumento e/ou a legislação aplicável que
-

determine quorum mais elevado.

l£üf!

lUX
oui

ií,ê
DA REUNIÃO DESÓCIOS

USUÍ.A DÉCIMA • As deliberações dos súçlírs- serão txrmadas cm Reuniões de Sócios, que

,er|f^^er convocadas pf!la(sj administradorfcs) ou pelü(sj sócio(s) detentor(es) da

maioria do capital social, com prazo mínimo cie 5 (cinco) dias (!« ànLQtüdí»nl"i(3
reunião, por qualquer meio idôneo que torne possível documentar a ciência de todos os

sócios, sendo que os documenlos comprobatórios dcvorão ser arquivados na sede da
sociedíido.

PAIiAgraí'0 PRIMEIRO: No caso do sócia pessoa jurídica fica estabelecido que o voto de seu
representante icfjal vincula a pessoa jurídica e seus sócios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As deiibcraçõo.s tomadas cm Reunião de Sócios serão válidas apenas
com a presença, em primeira convocação, dos sócios que representem, no mínimo, a
maioria do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número, respeitados os
quoruns específicos fixados no presente instrumento e na legislação aplicável,

l'ARÁGRAFO TERCEIRO: As deliberações tümada.s em Reunião de Sócios vinculam todos os
.sócios, ainda que au.sentes ou quando haja divergôncia da minoria daqueles que se fizerem
representar à sessão.

PARÁGRAFO QUARTO: Na hípóte.se da unanimidade dos .sócios decidirem, por escrito, sobre
C

Sifil

qualquer malória de interos.se da .sociedade, a reunião de que trata esta cláusula será
dispensada.

DA RRMUNÍÍRAÇÃO
CLAUSIII.A DÉCIMA PRIMIRRA -

Os .sócios administradores terão direito a uma retiraria

mensal a título de pro labore, que será e,stípulada de comum acordo entre os sócios, que
levarão em conta a disponibilidade da empresa c. as normas legais vigentes.

DO exercício social e balanço
CLÁÜSUIA DÉCIMA SEGUNDA - Dexercício .social t^rá início em 1® de janeiro e terminará em
3o

y

CliJ

^
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31 de dezembro. Ao fim de cada exercício c corrc.spondcntc ao me.srao, .será elaborado o
inventário, balanço palrimoniál e demonstrações financeiras, bem como preparada à
demonstração da conta do lucros e perdas.

DOS LUCROS OU PREJUÍZOS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os liicro.s- ou prejuízos scrao apurados em balanço.s
semestrais, e será obrigatória a con.slituição de Fundo de líeserva, me.smo
extraordinário.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O.s sócios participarão nos lucros ou prcj

os da sociedade na

proporção do valor das quota.s que possuírem do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO; Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que IHcs for
determinada pela deliberação dos sócios representando a maioria do capitai social,
respeitadas as disposições da logí-slaçao aplicável. Nenhum dos .sócios terá direito a
qualquer parcela dos lucros até que soja adotada deliberação expres.sasobre sua aplicação.

RETIRADA, EXCLUSÃO, MORTE, EXTINÇÃO. INSOLVÊNCIA OU FALÊNCIA DE SÓCIO

CiJ\USUlJV DliCIMA QUARTA - A rcUrada, exclusão, morte extinção?rnst>iv6rrt:jrj nStfal^cia
qualquer dos sódos não dissolverá a Socicilade, que prosseguirá com os reiTiancscent;es, a
menos que estíis, de comum acordo, resolvam Ucjuidá-la.

PARÁGRAFO PRIMRIRO: Os haveres do sócio retiranic, excluído, morto, exUnto, insolvente ou
falido serão calculados com base no balanço de dclormlnação a ser levantados pelos sócios
remanescentes.

PARÁGRAFO SKGUNDO: Ovalor apurado na forma prevista no caput. desta Cláu.suja será pago
cm parcelas mensais e sucessivas no pra*/o de 12 (do/.e) mcso.s, vcnccndo-sc a primeira
parcela no prazo de 60 (sessenta) dias da data do evento, acrescidas de Juros de 10% (dez
por centoj ao ano.

PARÁGRAFO TFRCniRÜ: Aarimi.s.são dos hGrdcíro.s ou sucessores na s*ocicdade ficará sujeita à
aprovação dos sócios que representam, no mínimo 65% (sessenta e cinco por conto) do
capital social.
CAUSAS DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Os sócios que representam mais da metíule do capital social
poderão decidir pela exclusão do sócio que praticar ato.s de inegável gravidade, que
coloquem em risco a continuidade da empresa, ou, ainda, que Incorrer nos atos abaixo
relacionados, além de quaisquer outros previstos em lei ou no presente instrumento:
a) difamar, injuriar, caluniar, assim como aquele qtic proceder de forma danosa ao bom nome
da Sociedade e/ou de .seus sócios;

b) agir com dolo, má-fé ou buscar beneficiar a .si próprio ou tcórceiro, cm prejuízo da

'|g|l|l 5®

sociedade.

c) Deixarde contribuir, sem justa cau.sa, para a pcrsccução dos objetos sociais;
d) For definitivamente condenado em ações judiciais que lhe forem movidas pela Sociedade,
em razão do inadimplemento das obrigações que haja contraído perante a mesma;

e) Após a competente notificação da Sociedade, volta a infringir a Lei e/ou as dIsposiçíKis
-g—contidas no presente instrumento e/ou re.soluçõe.s e deliberações da Societiade.

I 'Q Pela dissolução total ou pardal, extinção ou liquidação da respectiva pessoa jurídica, ca.so
g

seja .sócia pessoa jurídica,

g g) Pela insoivôncia ou faiônda do sócio; e
h) Pela quebra do affeetio .sodelatis.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso do exdusão, ficarão retidos pela Sodcdadc os havercs do
sócioexcluído até a apuração e posterior liquidação das obrigações e dóbito.s* pendentes e,
sendo o caso, das perdas e dano.s materiaisc morai.s que a Sociedade haja.sofrido em razão
da conduta do sódo excluído, seu representante legal ou mandatário.
>:Ü.
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CLÁÜSUIA DÉCIMA SEXTA - Em caso de liquidação ou di.ssolução da sociedade, será

aQ-0<

liquidanle o sócio, ou terceiro não sócií), nomeado por deliberação dos .sócios
representando mais da metade rio capital social. Nesta hipótese, os havcres da sociedade

serão cmprcgadn.s na liquidação de suas obrigações e o remanescente, se houver, .será
rateado entre os qnoiLsins, na proporção do número de quotas que cada um pos.suir.
tux-
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de dissolução da sociedade, qualquer sócio terá direito
de preferóncia, sobre terceiros interessados, para compra de toda sociedade, fíxnndo-.se o
prazo de .30 (trinta) dias para fazer uso deste direito, contados da data da reunião que
.a.-cjjilfdcliherar.

An*

omK

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sc mais de um sódo manifestar interesse em fazer uso do direito

de preferencia, esta será exercida proporcionalmente à participação societária de cada
sódo.

DA DECLARAÇÃO DE DHSIMPKDIMENTO

CLÂLJSUIJV DÉCIMA SÉTIMA - Os administradores Manoel de Jesus Mendes da Sílva^
Layla Julyana Silva Frota c Dáudia Helena Reis c Silva Frota declaram, sob as penas
da (ei, (|ue não csLão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou cm virtude «ic condennçãíj criminal, ou por sc enconírarem sob os efeitos dela, a pena
(pie vede, ainda (jue temporariamente, o acesso a carf-os públicos; ou por crime falimentar,
de príjvaricação, peita ou suborno, concussào. peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema ITnanccIro nadonal, contra normas de defesa da concorrência, contra á.s
relações de consumo, le piiblica, ou a propriedade.

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

CIAuSULA DÉCIMA OITAVA - Os síkios e administradores não respondem
subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Os cü.so.s omissos, ou nao expressamente estabelecidos neste
contrato social, serão regidos supletivamentc pelas disposições da Lei n® 3.560, no que
couber.

DO FORO

C1ÁUSÜI.A VIGÜSSIMA - Paratodasas (]uestões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro
(Ia Comarca de Tere.sina, no Estado do Piauí, com exclusão de cjuakpier outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem as.sim jusUis c contratacias, as partes firmam o presente instrumento cm 3
(trôs) vias de igual teor, transcrit;is .somente no anverso de 06 (seis) Iblha.s, para um só
efeito.

Teresina, 13 de julho de 2010
n. lü

Manoel de^sus Mcnílcs da Silva

Layfa Ju^aríá Silva Frota

CPF: 829.070.213-20

CPF: 000.180.143-05

Cláudia Helena Reis c Silva Frotí)
CPF; 807.364.163-15

-o

Ki»- 2720033"*^^®
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CONTREiNA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA:

Rua 24 de Janeiro,

611,Sala 702 - Edif. Álvaro Pires - Bairro Centro

CEP: 64.000-235 - Teresina - Piauí

CNPJ(MF): 12.378.206/0001-39
NIRE 22200331556 DE 21/07/2010

ADITIVO SOCIAL N" 01

Por este instrumento particular de aditivo ao contrato social, os
signatários deste documento Manoel de Jesus Mendes da Silva, brasileiro, solteiro,
natural de TeresIna-PI, data de nascimento em 18/01/1979, empresário, contador,
inscrito no CRC sob o n^ 8.375/PI, portador da Cédula de Identidade RG ns 1.893.802
SSP-Pi, inscrito no CPF/MF sob o n^ 829.070.213-20, residente e domiciliado na Quadra
A Casa 18 no Residencial Santa Rita, no Bairro Lourival Parente. CEP: 64.023-310, na

cidade de Teresina, no Estado do Piauí, Layla Julyana Silva Frota, brasileira, solteira,
natural dè Teresina-PI, data de nascimento em 18/08/1983, empresária, contadora,
inscrita no CRC sob o
8.098/PI, portadora da Cédula de Identidade RG n^ 2.273.891
SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o n^ 00Ql180.143-05, residente e domiciliada na Rua
Isaac Irineu, 2980, no Bairro Memorare, CEP: 64.009-180, na cidade de Teresina, no

Estado do Piauí e Cláudia Helena Reis e Silva Frota, brasileira, casada em regime de

;•^^comunhão universal de bens, natural de Teresina-PI, data de nascimento em

_^;15/10/1963, empresária. Técnica em Edificações, portadora da Cédula de Identidade

I ||RG n® 527.579 SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o n^ 807.364.163-15, residente e
a ^ domiciliada ria Rua Isaac Irineu, 2980, no Bairro Memorare, CEP: 64.009-180, na cidade

0

1

^

de Teresina, no Estado do Piauí, únicos sócios da sociedade empresária limitada

1 CONTREINA - Consultoria Treinamento e Auditoria Contábil Ltda., com sede nesta

g i.cidade, a Rua 24 de Janeiro, n^ 611, Sala 702, Edíf. Álvaro Pires, Bairro Centro, CEP:
§• ra,64.000-235, Inscrita no CNPJ(MF) sob o nS 12.378.206/0001-39, conforme contrato
S |,social de constituição arquivado na Junta Comerciai dp Estado do Piauí, sob NiRE ne

^ '22200331556 de 21/07/10,de comum acordo, e na hielhor forma de direito resolvem
gi 'alterar ditos Instrumentos na forma a seguir:

1

ír'

NJ ;CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica admitido na sociedade empresária limitada o sócio André
=

Silva Frota, brasileiro, solteiro, natural de Teresina-PI, data de nascimento em

i17/10/1989, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n^ 2.605.073 SSP-PI,
íowS.

a. ii;

inscrito no CPF/MF sob o nS 045.134.703-05, residente e domiciliada na Rua Isaac,
Irineu, 2980, no Bairro Memorare, CEP: 64.009-180, na cidade de Teresl
do Piauí.

Estado

CLÁUSULA SEGUNDA - A sócia Layla Julyana Silva Frota, vBnde e íransfera sua
participação societária ao sócio ora admitido André Silva Frota, e por seguinte retira-

se e desliga da sociedade, livre e desembaraçado de quaisquer compromissos. A
transferência das 7.000 (sete mil) cotes no valor unitário de R$ 1,00 (hum real],
representativa dó quinhão de capital, é procedida pelo valor de R$ 7,000,00 (sete mil
reais), e que o pagamento será feito ao cedente na dàta de assinatura deste
instrumento, em moeda corrente nacional. Os sócios dão plena quitação, nada tendo ã
reclamar no presente ou futuro.

CLÁUSULA TERCEIRA - Após a alteração, o capital soda! passa a ter a seguinte
composição:

ísóciosv'4;.' ^^

QUOTAS

'yALORà:i''<}r'-'-Cü::

7.000

7.000,00
7.000,00
6.000,00

Manoel de Jesus Mendes da Silva

35

André Silva Frota

35

7.000

Cláudia Helena Reis e Silva Frota

30

6.000

íioor - 20.Ò00V > ; . 2aooo,oo
.v-í .a

- ?. ^

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aresponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital
S

sodal. (Art 1.052, CC/2002)

PARÁGRAFO SEGUNDO - As quotas sodais são indivisíveis perante a sociedade.

PARÁGIMFO TERCEIRO - A cada quota correspondente um voto nas deliberações
sociais, respeitando os quóruns específicos fixados no contrato social da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA ^ Adáusula 7^ (sétima) do contrato sodal primitivo, passa a tera
seguinte redação: A sociedade será administrada por pessoa natural sócia ou não,

g| residente no país, nomeada pelos sócios, que, nesta ato, nomeiam por prazo
g
Wjj

indeterminado ps Srs. Manoel de Jesus Mendes da Silva e André Silva Frota, já

I qualificados, como administradores da sodedade, tendo poderes para atuarem em

Cg

I

conjunto ou não, em nome dasociedade.

Cx

mIjPARAGRAFO ÚNICO-As letras de AaHeoparágrafo único da Cláusula 7^ (sétima) do
contrato social primitivo, permanecem em vigor.

{CLÁUSULA QUINTA —Adáusuta 17^ (dédma sétima) dõ contrato sodal primitivo,
passa a ter a seguinte redação: Os administradores Manoel de Jesus Mendes da Silva,

André Silva Frota e Cláudia Helena Reis e Silva Frota declaram, sob as penas da lei,
Ique não estão impedidos de exercer a administração da sodedade, por lei especial, ou

jem virtude de condenação criminal, ou por seencontrarem sob os efeitos dela, a pena

jque vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
|falímentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, o

ú

CLÁUSULA SEXTA - Permanecem em vigor as demais disposiçSès^dò contrato ^ociaf
não alteradas pelo presente Instrumento, ficando estas fazendo parte integrantes
daquelas.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
aditivo social ns 01 (hum) em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Teresina(Pl), 21 de dezembro de 2012

Manoel dédesus Mendes da Silva

La^a Jülyá^aSilva Frota

CPF: 829.070.213-20

CPF: 000.180.143-05

láudia Helena Réis e Silva Frota

André Silva Frota
CPF: 045.134.703-05

CPF: 807.364.163-15

oOO^^Oe^\
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CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO EAUDITORIA CONTÁBIL LTDA.

Rua 24 de Janeiro,

611,Sala 702 - Edif. Álvaro Pires - Bairro Centro

CEP: 64.000-235 - Teresina - Piauí

GNPJ(MF): 12.378.206/0001-39
NIRE 22200331556 DE 21/07/2010

ADITIVO SOCIAL N" 02

Por este instrumento particular de aditivo ao contrato social, os signatários
deste documento Manoel de Jesus Mendes da Silva, brasileiro, solteiro, natural de TeresinaPí, data de nascimento em 18/01/1979, empresário, contador, inscrito no CRC sob o ns

8.375/Pl, portador da Cédula de Identidade RG n^ 1.893.802 S5P-PI, inscrito no CPF/MF sob o
ns 829.070.213-20, residente e domiciliado na Quadra ACasa 18 no Residencial Santa Rita, no
Bairro Lourivaí Parente. CEP: 64.023-310, na cidade de Teresina, no Estado do Piauí, André

Silva Frota, brasileiro, solteiro, natural de Teresina-PI, data de nascimento em 17/10/1989,
empresário, portador da Cédula de identidade RG ns 2.6D5.073 SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob
o ns 045.134.703-05, residente e domiciliado na Rua Isaac Irineu, 2980, no Bairro Memorare,
CEP: 64.009-180, ná cidade de Teresina, no Estado do Piauí e Cláudia Helena Reis e Silva Frota,
brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, natural de TeresIna-PI, data de
nascimento em 15/10/1963, empresária^ Técnica em Edificações, portadora da Cédula de
Identidade- RG nS 527-579 SSP-PI, Inscrita no CPF/MF sob o ne 807.364.163-15, residente e

'5

domiciliada na.Rua Isaac .Irineu, 2980, no Bairro Memorare, CEP: 64.009-180, na cidade de

S'B'=.o'8Íl—' O

Teresina,-no,Estado do Piauí, únicos sócios da sociedade empresária limitada CONTREINA-

Consültorlã Treinamento e Auditoria Contábil Ltda., com sede nesta cidade, à Rua 24 de
Janeiro, rS 611, Sala 702, Edif. Álvaro Pires, Bairro Centro, CEP: 64.000-235, inscrita no
CNPJ(MF) sob o nS 12.378.206/0001-39, conforme contrato social de constituição arquivado
na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE ne 22200331556 de 21/07/10,de comum
acordo, e na melhor forma de

direito resolvem alterar ditos instrumentos na forma a seguir:

Cláusula Primeira - A sociedade que gira sob o norne empresarial de CONTREINA -

ÇONSULTORIA TREINAMENTO EAUDITORIA CONTÁBIL LTDA., passa a partir desta data a usar
Çu." ,

!2Íu i
5^

•Do

o.seguinte nome empresarial; CONTREINA - CONSULTORIA ETREINAMENTO EM SOFTWARE
LTÒA. '
.
.

-

.. ?

a

ICláusula .Segunda ^- Por decisão unânlníe, os sócios resolvem adotar o nome de fantasia da

'«í f

iSo jj

i

Isociedade/passando ausar aexpressão; CONTREINA.

'2S o

.

jCláusulaTerceira - Por décisão unânime, os sócios resolvem alterar o objeto da sociedade

UJ

I

Iacrésceritando as seguintes atividades: Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de

pss

Computador Customizáveis;, Consultoria em Tecnologia da informação e Atividades de
si^^^estâo Empresarial, exceto consultoria técnica específica; e.excluindo" a

—iii*»
r

Atividade de Consultoria e Auditoria Contábil e tributária, ficando, por conseguinte, .o objeto
social dasociédade empresária como segue:

•f
i.iuxS
•1 oiuuj

.

_

_

-5.^- I

a) Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços eni, cnologia da informação (CNAE
62.09-1/00);

1,

b) Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizávels
(CNAE 62.02-3/00);

c) Tratamentode Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem
na Internet (CNAE 63.11-9/00).

d) Consultoria em Tecnologia da informação (CNAE 62.04-0/00);

e) Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, exceto consultoria técnica específica
(CNAE 70.20-4/00);

Cláusula Quarta - Ocapitai social da sociedade empresária, que era de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) passa a ser de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) representado por 50.000 (cinqüenta
mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é
totalmente subscrito e Integralizado, neste ato, mediante a incorporação de Lucros
Acumulados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), constantes do balanço patrimonial
encerrado em 31/12/2012.

Cláusula Quinta-Após o aumento, o capital passa a ter a seguinte composição:
.quQtv^sv^ ^yÀLOR^
Manoel de Jesus Mendes da Siiva

35

17.500

17.500,00

André Silva, Frpta .

35

17.500

Cláudia Héíéhà Réis é Silva Frota

30

15.000

17.500,00
15.000,00

Cláusula-Sexta -Permanecem em vigor as demais disposições dò contrato social não alteradas
pelo presente instrumento, ficando estas fazendo parte integrantes daquelas.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente aditivo
social n202 (dois) em .03 (três) vias de igualteor e forma.

Teresina(PI), 20 de setembro de 2013

Manoel de' Jesus Mendes da Silva
CPF: 829.070.213-20

André Silva Frota

,

CPF: 045.134.703-05

Cláudia Helena Réis e Silva Frota
CPF: 807.364.166
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CONTRBINfí
ANEXO VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Pregão N*" 01/2018
Processo N° 10100/2018

DECLARAÇÃO

Eu, ANDRÉ SILVA FROTA, representante legal da firma CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, interessada em participar no

Processo Licitatório (Pregão N° 15/2017), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
DOS PATOS, DECLARO, nos termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei,
que demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

Teresina, 25 de janeiro de 2018

"ONTREINA•Consultoria, Trelnamen»
^ Software Uda

^^eJaneiro, 611/NorteSala «í
^ííro-C£P-'64.000:S35ina-PJi

Zá2L3^

Assinatura do representante legal ^

Nome ANDRÉ SILVA FROTA ^
*n

RG n° 2.605.703 SSP-Pl

Contreina Consultoria e Treinamento em Software Ltda
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Rua 24 de JaneirO; 611 - Centro Norte, Teresina - PI

Ed.Álvaro Pires - Sala 702
CEP: 64.000-235

(jí)CUJLnxJL')kRj

^

CONTRBINR
ANEXO VIII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Pregão N° 01/2018
Processo N° 10100/2018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O

signatário

do

presente, André Silva Frota em nome da

Empresa Contreina - Consultoria e Treinamento em Software Ltda, declara, sob as penas
da Lei que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite está a participar
do PREGÃO PRESENCIAL N® 01/2018.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o instrumento convocatório e que
se submete a todos os seus termos, bem como às decisões tomadas com fundamento nele
e na legislação aplicável.

Teresina, 25 de janeiro de 2018

WflBNA-Consultoria, Treinamen-i

r

Software Uda.

Janeiro 611/NorteSala%
/ng .pi

Assinatura do representante legal

Nome ANDRÉ SILVA FROTA
RG n° 2.605.073SSP-PI

w
Contreina Consultoria e Treinamento em Software Ltda
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Rua 24 de Janeiro, 611 - Centro Norte, Teresina - PI
Ed.Álvaro Pires - Sala 702
a
CEP; 64.000-235

,

