ESTADO DA BAHIA

silo ULIXDOCORIDE

CONTRATO DE 3ERVIÇO3
pPTAY

Confrafo de j5rGtaCÕ do serviços que entre si
fazem, o Município de 3ao Fólix cio ConDe, e a
empresa Pousada e Cflurrascan(a boi na Uraa LtUaME, na forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia,
insc r ito no ÔMPJ sob o no 19.420.961/0301-30, neste ato representado pelo o Prefeito o
.Sr.Jutal Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n9782.614.495-72, residente
ncata, doravante dçnominaçlo CONTRATANTE e a empresa

o

Pousada e Churrascaria Boi na Rrasa Ltda-Mg, inscrito no CNPJ sob n.003.484.736/000179, domiciliada à Rua Jorge Fogaça, 02, Centro - na ddade de Ra
iô réliy dó Coribo - BA,
OP-47.OQ -OOO, neste ato representado pelo o s6cio gerente o g, • Õsmnr Alvos do Barros,
portador do Rs. 2.217.861 SSP/BA, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:
GLÃUVL.A PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto contrafação de serviçôg pèrnôitor.
refeições para os agentes do GIACI quando em servi?os de manuenção da segurança

üblica deste municipio.
GLAUULR
QUNUR - PA VIFIQVLIA?ÂO - O serviço ora contratado dispensável de
iicitaçao, nos termos ao ari, inçtao li, do Lei 0,000/9? e suas comina.?ões posteriores.
2.1 - O presente contrato O celebrado com regime de execução por prego global,
subordinando-se nos termos da Lei ri0 8.666/93 e suas cominações posteriores;
CLÁUSULA TERCEIRA • DO VALOR - rola eXGUÇa9 do objeto deste contrato, a
CÔNTRÂTÂDÁ perceberá a importância estimada global de R$4.000,00(quatro mil reais),
conforme planilha orçamentária em anexo.
—3 valor dó contrato é discriminado da seguinte Turma:
a) Custo dos serviços no valor dó R$2.400,00: 60%.
b) Custos diretos e kdkefos no valor de W.900,00: 40%.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado na conclusão e
enfrega dos serviços, oam aprêgêntneúo documento fiscal, atestada pela a 6eçretari
Administração e Finanças, nas condições aprecêntd.
4.1 - O prazo de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer
irregularidade apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções.

4.2 - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na
ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato;
CLÁUSULA QUINTA - 130 REAJUSTE
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5.1 .4 CONTRATANTE, nao quitando as fatura-5 no seu vençimento, será considerada
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um Uéoimo por cento (0,1%) do valor do
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês.
E será utilizado para correção das Tatura5 em atraso cora utitido o indico do IGP-M,
divulgado pela mv;
5.2 Art40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo; alínea V - criterio de
afuaUzaçó financeira dng valores a serem pagos, deste a data final do período çie
adimplemenfo de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
5.3 - Ârt.56, inciso III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-bae e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data
CIO admplemento das óbrignõog o a do efetivo pagamento;
5,4 - Qao decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pêlo índice
setorial pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos lndiceâ dó
mês de cada. Os reajustes dos preços ser& calculados Pela euintê fórmula:
li-lo
x
lo

Onde:
Valor da parcela de reajuatamentu procurado
lo

Indico de preto verificado no m&s do orçamento ou
Proposta
Ii = índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de
aerviçoa, obía, ou oompras a ser reajustado;

ÔLÁUULÂ SEXTA - DA REVISÃO D PREÇOS - Os preços sao Tïxoa, nao haverA
reajustes para o período ora contratado.
9.1 a manutenco do equilíbrio econômico financeiro ao Contrato puderA admitir a revisão
contratual, desde que acompanhada de eómprovação da superveniencia de tato
imprevisível, ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração
analítica de seu impacto nos custos do Contrato;
CLÁUSULA bTlFv1A - DA FORMA DE EXECUÇÀO bOS SERVIÇOS - Os serviços cemo
executados, nas inatalaçoea do contratado.
QLÁUULA QITAVA - VIGÊNCIA DO COP.ITRÂTÕ - O prazo de vigência do contrato é de
42(quarenta e doia) dias, no período de 03.03 a 15.04.2017, podendo ser prorrogado nos
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12.4 - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
to próprio da Administração;
1Z.5 • ocupaçao e utiiizaçao cio lvoal, intlu?es, equipamentos, material e pessoal
empregados na execuçao cio contrato, noçcacúriq§ à ouia 99ntinuidade, na forma do inciso V
doart. 58 desta Lei;
12.6 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores
das multas e indenizações a ela devidos;
121- retenção dos créditos dêôôrrêntêr do contrato até o limite dos prejuízos causados
Administração.

S

- À apHcaço das medidas provigtâg no§ ineicoc 1 e II deste artigo rica a criterio cia
Administração, que poderá dar côntinuid2de à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
12.0 -

É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o
podendo assumir o controle de determin2d29 2tivid2desde serviços essenciais.

contrato,

1Z.10 - Na hipOtoc do inçi5o li deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme
g çao.
1Z.1 1 - A reaciav de çjuç trata o inciso IV cio artigo anterior permite à Âdminisfraç50. a seu
critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do

contrato enaaja a ouct reciso, com as consecjuências contratuab e as previstas em lei ou
regulamento, predispõe no Art.77 da Lei n° o.eeaiea, e suas cominações;-

S

131 o no cumprimento de çlAwsulas çontratuais7 especificações, projetos ou prazos;
13.2 - o cumprimento irregular cie clau5ula Gontratuaia, eapeQiflQae, projetos e prazos;
13.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
atipuIadog;
13.4 - o atraso injustificado no infco da obra, servico ou fornecimento;

15-5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração:
13.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como á fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
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nos Arts. 69 a 71 da Lei 9.88619.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria
da Vitória RA, para dirimir dávda ou questões óriundâr. do presente Contrato, renunciando

as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E) por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02
(Jw) yj de i3ua( teor e forma, na presença de ôn (duas fes+emunhâg.

oao FÓIk d

do Co ri be
w

Contratante

692y/
ÇffúiaÇSff?M E
GontrataUv
Testemunhas: '12
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a Sua atualiza?êQ ça00Wel,

REPÚBUÇA FEDERATIVA 00 BRASIL
CADASTRO NACIQNAL. DA P60A JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ASERTURA
2811011999
CADASTRAL

Q3.484.731310001-70
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

PÔIJADÂ Ê ÔI-IURÀGCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME
TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA?
POUSADA E CHURRASCARIA BOI NA BRASA
cônico E DESCRIÇÃO OAATIVIOAOE ECONÔMICA PRINCIPAL

5.10'b-01 Hoteis
CÓDIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNCARIAS

Nao lfltormaaa
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA
206-2 SocIedade Empresaria Limitada

-

LOGRADOURO

NUMERO
02

R JORGE F0GACA
BAI9RO(DIaTRIT9

CENTRO

41.665-000
eNDEREÇQ eLTrOplIçO

COMPLEMENTO

PREDIQ

MUNJOIFIO
$AO FELIX DO CORIE

ur
BA

TELEFONE
(077) 4531-705

ENTE PEDERqTFVO REF0N6AVEL

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITIJAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

28/10/1999

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*0*é

DATA DA bITUAÇÃD ESPECiAL

Aprovado pela lnstru?ão Normativa RFD no 1Q4 ge 99 çlv maio de Z01o.
Pá8ina: 1/1

Emitido no dia 17/0/2017 às 11:07:4 data e hora de Brasília).

Consulta OSA 1 Capital Social

Voltar

Frt?arar Página

Í5 para lmpressüo

À RPD agradece a sua visita. Para informa?ôes sobre política de privaoiddc e use, Ç1iquç ílçjui.
Atualize sua púsina

https://www.reçeiU41fazend.govbr/Pv33oaJuridiQ@/CNPJICnpjrCVa1CflpjreVa_COmprO...

1710312017
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CRTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHI9TÃ9

Nome: POUSADA F CRURRACÂRIÂ 201 NA PPÀA LTDA - ME
(MATRIZ E PILIAIS)CNPJ: 03.484.73G/0001-70
Certidão n°: 12602052/2017
Expedição: 17/03/2017, às 11:06:07
Validade: 12/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que POUSADA E CHURRA9CAPIA BOI NA BRA2A LTDA - ME
,
MATRIZ P PILIÀIE, inscrito (a) no CNPJ sob o n°
Q.94.736/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional dê Devedores
Trabaiflistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior cio
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade doa
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
nterioree a Cata Ca 5ua expediço.
No caso de pessoa jurídica, a CertSç atesta a emprea em relação
a todos qç wzuwvtbelecimento, agencias ou filiais.
aceitaçao cesta certiUo condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
IMPO,maçKo IMPORTANTE
Do Banco Nacional de DeVeÇ1gre0 Trabaj.histae constam os cacos
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justi?a do Trabl19 çjantQ aa obriqaçoea
estabelecidas m P:,Cnrcn?a çonuenucOria tranaitafla em ulgaao ou em
çtçç2rçlo5 juclici.aia trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previ denciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
Ue eecuçao de cicordos firmados perante o MinitAriô Públiôo do
Trabalho ou Comigãõ de Conciliação Prvia.

UúviUas e sugesLõe.s: eriLLL

JL

.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRAEALNO

brnlssao: 17/6i/2U17 11:04

UOYEIINO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

(Emitida para os efeitos dos arte. 113 0114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20170538600
RAZÃO SOCIAL

POUSADA E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME
IMSCRIÇÂO ESTADUAL

CNPJ

Q52.122,9315

03.484.73610001-70

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
P
identificada, relativas aos tributos administrados por esta secretarie-

ata cerfkl&, engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive es inaçritga na Dívida
Ativa, de compeincia da Procuradoria Geral do Estado! ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 1710312017, conforme Porteiria n ?15199, sendo valida por 00 dias, contados a partir da data de sua
ernlss8o,

A AUTFNT11JIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SR COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OUVIA INTERNET, NO ENDEREÇO httpllwww.sofn;,ba.gçv.hr

Vólidu com a apresenlaçao conjunTa do cartão oriainal da inacrico no CPgr ou no ONPJ da
$ecretaria da Receila Federal do Ministério da Fazenda.
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Certidão Negativa de D6bitos Tributários

17J03701J (lgj/

se

e* iwtEah/Crf/Crf/FgeCFSImprímir
tInPfu'aI't

Atualize sua páina

CAIXA

atrIz:12 5515&VAflPessoa= l%Qss
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ECONÔMICA rnRAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI
Inscrição!

0244700001-70
Kazdo Social: POUSADA E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA
AVENIDA JOAO PESSOA 02 / CENTRO / SAO FELIX DO CORIBE / SAI
Endereço:
47665-000

A Ca13<a conomica Federal, no

U59

da atribuiço que lhe confere o Art.

7, da Lei .036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada ençQntra-5e em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

09

o presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuiç6es e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade; ZQf02IZQ17 d 29/0312017

Gertlricaçao Número., 2017022805072872773506

Informao obtida em 17/03/2017, às 11:02:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autentiodade no site da Cia!
WWw.eaixa.govkr
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CPTIDÂO CONJUNTA NEGATIVA bF DÉBITOS MUNICIPAIS É DA DIVIDA ATIVA
No do Controlo: 000209
Contribuinto POUSADA É CHURRASCARIA P01 NA PRAGA LTDA
CPF/CNPJ: 03.484.73610001-70
Inscrição:
000003273
Gicamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado esta quite em
rela9ão a tributos e multas por descumprimento de obri9a9ão estabelecida na leSi$la?ãQ municipal1 ressalvando o
direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser

posteriormente apurados em seu nome.
Emlssao:
Validade:

1710/2017 à5 Q:57:10
15/06/2017

0bservaçes:
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço
htfp:J/1 28.69.80.72:8090fl'JFGeiVolidacaoExterna/validacaoxterna.zuI
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão emitida conforme o modelo definida pela Prefeitura Municipal São Felixe do Coribe.

o

Código do Autenticidade: 3710 -6874 -6561
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FIaGALIZAÇAO E TRIBUTO

Nomo P0UÃÕA E CHURRASCARIA Rol NA BRASA LTDÂ - ME
CNPJ: 03.484.73610001-70
FSeçalvadg o direito de a Fazenda Nacional çot?rar e inscrever quaijuer dívidas de
respcnsat?ilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas G certificado ¶4
no constam penuencias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a insori?oes em Olvida Ativa da Unio junto à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).
[sia certido é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da FGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas a' ad do parágrafo único do art, 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceita?âo desta certidão está condicionada à verifica9ão de sua autenticidade na Internet, nos

endererjos chttp://www, receita. fazenda. 9ov. br> ou chttp:1Iwww.pfn. faze nda.9ov.br>.

Qertidao emitida gratuitamente com base na Portaria Qonjunta RFWPQFN nQ 1.751 de Q2f1Q(Q14.
Emitida às 11:36:55 do dia 23101/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22107/2017.
Código do controlo da certidão: 6Â232.E312C2F4I.DCD5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Praparar Paçlfià
Nova Consulta
para irnpresso

o
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MlNl3TRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
f
'
,
CERT}DAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

R.

OLIC&JtERATLYA Qp!

-fr
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Est. documonlo o o C)mprovanto da InscrIço nu CApASnO o"
PESSOAS FISIOAS - CPF. vndeda
flIgência.pottorcoIrns salvo.

soAs ftísits

P q de
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lnsIo,

O831fl1L

-

ata do Nascimento

e

no casospro 4stos haLnãisIoço virjonto.
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
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POUSADA t CHURRASCARIA 501 NA DFIASF\ LIDA - MÇ
CI'IPJ n.° 03.434.736J0001-70

Pelo presente instrumento particular, na melhor forma e para todos os tins de direito, OSMAR
ALVES DE BARROS, brasileiro, natural de São Raimundo Nonato P1, pâscido em 10/07/1942, casado
em comunhão parcial de bens1 empresário, residente e domiciliado na aija Jorge Fosa5a, n.° 02 Centro, na ddade de Suo Ftlix do Corte - CCP 47,665-000, Estado da'8attia, portadvrda Códula de
Identidade RG n.° 2.217.881, expedida pela SSPÍBA e inscrito no CPF rE° 081.192.10506, MOACIR
ALVES DE BARROS, brasileiro, natural de Santana - BA, nascido em 19/0411962, casado em
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Freitas, n.° 710 Centro, na cidade de Santa Maria da Vitória - CEP 47.640-000, Estado da Bahi, portador da Cédula
de Identidade R6 n.° 3.517.7901 expedida pela 55Ff DA e inscrito no CFF n.° 16,15.615-72 e
OSMARÇI ALVES Dt bARROS, brasileiro, natural de Santana - DA, nascido em 2411011953,
casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Dom João VI
- Centro, na cidade de Sk FéIiX do Coribe - CEP 47.665-000, Estado da Bahia, portador da
expedida pela P)BA e inscrito no CPF nÓ iô.só.iôs-%,
Cédula de Identidade RG
únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "POUSADA E CHURRASCARIA BOI
NA BRASA LTDA - me-,empresa estabelecida na Avenida João Pessoa, n.° 02 - Centro, na cidade
Øe $o Felix do Coribe - CEP 47.665-0001 Estado da Bahia, inscrita no CNP)(MF) sob o nP
Õ.44.736/ÓÓÓ1-7Ó, com contrato orgânico arquivado na MM. Junta Comercial do Estado da Bahia JUCER, sob o n$' 29.202.t49.166, em sessão realizada no dia 29/1011999, resolvem de comum
acordo, promover urna atteraão e consoIidaço no instrumento contratual !da sociedade, que se
regerá pelas cláusulas e condiç6es seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sodedade passa a ter sua sede na Pua Jorge Fogaça, n.0 02 - Centro, na cidade de São Félix do
47.-Mó, 9s6do da àahia, podendo esiabelecer filiais, sucursais, depc!skos
e
Coribe escritórios em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposiç&s legais vigente. A
sociedade tem foro na cidade de Santa Maria da Vitórias Estado da Bahia.

CLÁUSULA SCUHDÂ
Á responsabilidade dos s&ios 4 restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralizaç5o do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA
A administração da sociedade é exercida pelo sócio OSMAR ALVES DE BARROS acima qualificado,
incumbe de todas as opgraçõgs e rnprnsgnta a enriodadQ ATIVA g PASSIVA, judicial @
krjudiealmntt O ucõ da firma é fêitó pde cócic adminictrador, icôbdamêvt, GYcIuSamGntê
para os negocies da pn,da sociedade, ficando expressamente proibido o uso dela em fianças,
abonos ou endossos de favores, ou em quaisquer negócios estranhos ao objetivo da sociedade, bem
como onerar o alienar bens imóveis da sodedâde, sem autorização cio outro sócio. (art. 997 § VI,

1.0131 1.015, 1.064 CCJ2002).

eLÁuIJu QUARTA
Em caso de morte, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios a sociedade não se
dissolve. O sócio remanescente procede, no prazo de 30 (trinta) dias, o levantamento de um
inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstraço de Resultado da sociedade'
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Parágrafo, Segundo; O valores S3Q pagos aos sócio retirante, interdito, fndbiiitadboiíaos herdeiros
legai5 dos sócio falecido, da seguinte formo;
outros 70 0(o
30 % (trinta por cento), 30 (trinta) dias após a elqborç5o do Balanço Pátiimonia) e
(dez),
parcelas
mensai
iguais
e
sucessivqs1
vencendo-se
a
(setenta por cento) restantes, em 10
primeira, 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela inicia).
Parágrafo Terceiro: As parcelas são corrigidas pela variação do IGPM ou outro indexaØbr que vier
a substituí-Io, ocorrida entre a data da apuração dos haveres e a data do'seu pagamento.

Parágrafo Quarto;
o mesmo procedimento será adotado em outros
seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

casos em que a sociedade se resolva em relação a

CLÁUSULA QUINTA
O administrador declara, sob as pelas da Lei, de que nau e5t8 impedido de exercer a adniini5traç3o da
sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência1contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, 9 101 ÇCfZOOZ),
CLÁUSULA SEXTA
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não
alcançados pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CONSOL.WACÃO 00 CONTRATO SOCIAL

o

Em virtude da alteração contratual existente,
que passa ter as seguintes redações:

os sócios resolvem CONSOLIÓAR o contrato social,

pelo presente instrumento particular, na melhor formo e para todos os fins de direito, OSMAR
ALYC5 PC DRRRUa, brasileiro, natural de Sao Raimundo Nonato P1, nascido em 10/07/1942, casado
em comunliao parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Jorge Fogaça, n.° 02—
Centro, na cidade de São Félix do Coribe - CEP 47.665-000, Estado da Bahia, portador da Cédula de
Identidade RG n.° 2.217.881, expedida pela 55P/BA e inscrito no CPF n.° 081.192.105-06, MOACIR
ALVES DE ØÃRRÕS1 brasileiro1 natural de Santana - A, nascido em 19fQtf196Z, casado em
comunho parcial de vens, empres&iv, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Freitai, n.° 710c
Centro, na cidade de Santa Maria da Vitória - CEP 47.640-000, Estado da Bahia, portador da Cédula
de Identidade RtJ n.9 1.517.190, expedida pela SSPJBA e inscrito no CP nP 318.616.15-72 g
OSMARCI ALVES DE BARROS, brasileiro, natural de Santana - A, nasçido em 24/10/ 1963,
casado em comunhão parcial de bens, empresúrie, residente e -domiciliado no Rua Dom Jo0o VI,
- Centro, na cidade de 530 rllx do Coribe - CEP t1.665-000, [stado da batila, portador da
Cédula de Identidade RG n,° 3M4622i, expedida pela SSP/DA e inscrito no crr n.° 318.598.105-78,
únicos sócios componentes da sociedade, limitada denominadõ "POUSADA E CHURRASCARIA BOI
NA BRASA LTDA - ME", empresa es,beleçida na Rua Jorge Fogaça, n.° 02 - Centro, na cidade de
São Félix do Coribe - CEP 47.665-090; Estadd"fla Bahia1 inscrita no CNP] sob o p.° 03.484.7a6/09011
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Parágrafo Primeiro: O Balanço! Patrimonial, é elbçado considerando os vajores de mercado
(reais), dos bens, direitos e obrigações constahtes do pat'rirhôhio da sociedade, á data Øo êvento.

1

70, com contrato orqânico 2rauivado na MM. Junta Comerdal do rstado 4 bahia - JUCB, sob o

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade gira sob a razão social da POUSADA E CHURRASCARIA flOT NA RPASÂ LIbÁ - rir.

CLÁUSULA SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na Rua Jorge Fogaça, n.0 02— Centro, na cidade de São Félix do Coribe é escrit6riiis
CU' 17,665-000, [siado clã bahia, podendo estabelecer filiais, gucursai, depósitos
em qualquer ponto cio território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes. À sodedade te i
foro na cidade cie Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia.

CLÁUSULA TERCEIRA
O objetivo social é a exploração por conta própria das atividades comerciais da prestação de serviços
de pousada com fornecimento de refeições, churrascaria, pizzaria, lanchonoto ebar.
CLÁUSULA QUARTA
O capital social é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor
de R 1,00 (um real) cada uma e subscritas em:

OSMAR, AL^5 ut »tutos; 19.'I00 (vinte e nove mil e quatrocentos) quotas, no valor de ÍU
29.100,00 (vinte e nove mil e quatrocentos mil reais);
MOACIR ALVES DE BARROS: 300 (trezentos) quotas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); e
OSMARCI ALVES DE

UARRQS; 300 (tvezentos) quotas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais);

CLÁUSULA QUINTA
sociedade iniciou suas atividades em 28/10/1999 e seu pra2o de duração é por tempo

A

indeterminado.
CLÁUSULA SWÇTA

•

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deve notificar o outro, por escrito, com
antecedência de 120 (cento e vinte) dias, ficando-lhe assegurado o direito de prferência em
igualdade de condições e pre5o para a sua aquiiçao 5è, puãtçi A venda, formalizando, se realizada a
cesso delas, a alteração çontratual pertinente. (art. 1.050, art. 1.057, CCJ2002).

CLÁUSULA SLIIMA
responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela inte9raliz009 dv çupitui social, (art, 1.05Z, CCfZO0Z).
A

CLÁUSULA OITAVA
A administração da sociedade

é exercida pêlo sócio OSMAR ALVES DE BARROS acima qualificado,
que se incumbe de todas as operações e representa a sociedade ATIVA e PASSIVA, judicial e
extrajudidalmente. O uso da firma é feito pelo sócio administrçJçr1 iviUmente, exclusivamente
cia própria sodedade, ficando expressamente proibido o uso dela em fiança,
para os
abonos ou endossos de favores, ou em quaisquer negócios estranhos ao objetivo da sociedade, bem
como onerar o aHenar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sóØos. (art. 997 E VI,

1.013, 1.015, 1.064 Cq2002).
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29.202.149.166, em tessao realizada nó da 2Ji0)f, resolvem dç comum acpr,do, jromover uma
consolidacãõ no instrumento contratual da goéiedadd, c(ue se régerá pIàs cáustias Ze' ,condies
seguintes:

CLÁUSULA DÉCIMA
Ao término de cada exercício social, em 31 (trinta- e um) .de dezémbro o admirjitrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendd a elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econmico, cabendo aos s6dos, na proporção de suas quotas,
os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CCfZOOZ).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Nos quatro meses seguintes ao t4rmino do exercido social, os s6cios deliberarão sobre as contas e
designarão administrador quando for o caso (art. 1.071 e 1.072, 5 20 e art. 1.Õ7R CC/2002).

,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, á título de "Pró-Labore'Ç observada
as disposições regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Em caso de morte, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios a sociedade no se
dissolve. O sócio remanescente procede, no prazo de 30 (trinta) dias, o levantamento de úm
inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da sociedade.
Parágrafo Primeiros O Balanço Patrimonial 4 elaborado considerando os ,valores de mercado
(rèáis), dos bens, direitos e obrigações constantes do patrim6nio da sociedade, a data do evento.
Parágrafo Segundo: O valores são pagos aos sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros
}ei doc sócio falecido, da seguinte forma,
30 % (trinta por cento), 30 (trinta) dias ap6s a elaboração do Balanço Patrimonial e os outros 70 %
(setenta por cento) restantes, em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira, 30 (trinta) dias após o pagamento cia parcela inicial.
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CLÁUSULA NONA
O primeiro exercício social inicia-se na data da contiWição da ociedade e termina em 31 de
dezembro do corrente ano Os exercicios seguintes irlicuam-se no dia 10 cp aen-jte
r,
ternwam no dia
31 de dezembro do mesrnç ano1 conforme a le&laso peftióente.
r

Parágrafo Teréeiro: Ás parcelas são corrigidas pela variacão do IGPM ou outro indexador que vier
a substituí-lo, ocorrida entre a data da apuração dos haveres e a data do seu pagamento.
Parágrafo Quarto0 mesmo procedimento será adotado em isutrtir Èà§ó§ em que â sociedade gê resolva em reiaco a
seu sSdo. (art. 1.Õ8 e 1.ÔM, CC120152).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
O administrador declara, sob as pelas dá Lei, de que não está impedido de exercer a administraçâoda
sociedade, por L& especial, ou em virtude de condenaco criminal'-na por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos ptblicos, ou por crime
peita ou suborno, concuss& peculato ou confrS' a economb popular,
peita
falirnentar, de prevarica
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a'propríedade. (art. 1.011, § 10, CÇ12002).
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Fica eleito o foro da cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, para qualquer ação fundada
neste Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja.

'1

4

Uda-. MF

1, por acb&em em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumentopa'rÍct1ar roi v'r4o, obrigamse a cumprir o presente Contrato, assinando-o na presença de duas tesçeznc.nhas 6151aixo, em três
exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro-p arqtivamentg pa.iunta Comercial

do Estado dá Bahia - JUCft.
5o Fax doCoribe-5A,O1
LVES D BARROS
ia Administrador

4Ç7I€4
Ss
A
A'
U ALVES DF BARROS'
sóçio -

/

fjwaut? /g4 (Ç?Ïrf/

'OSMARCI ALVES DE
Sócio
TESTEM
Ia -

Osmânio AIm díde
RG 11°
O SSPJMG

5.770-149,

e'

aiko Júnio L0pe5 da Si )fa
RG n.° 13.115.300 SP/MG
CPF fl.0 012.586.065-00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 121111200 2

JUCMflSOB N: 947E1 10
Protocolo; 031147732-1
Ertspresa:29 2 021416 6

o
r

POUSADA E CHURRASCARIA BOI NA BRASA
LTDA ME

LAFAYETTE PONDÊ FILHO
rcRETÂRIocEnAL
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Continuação da alteração contratual da sociedade limitada Pousadàe Cburrascdkia Boi na 8n

(Lei n. 8.964194)
EMPRESA EMCONSTITULÇÃi

Para os efeitos do disposto im Lei n.° 8.864/94, eu (nós) abaixo nisivodo () d
identificado (s) declaro (amos) sob as penas da Lei, que a Empresa P01JSAI)À E
CHURRASCARIA 1301 NA BRASA LIMITADA, com sede nu cidade de São
F1ix do Coribe,

Et,,do da

11

falua na Aveutida Jotio i'csso*t, n" 02

Ora em constituição, não izitrnpasarú no volume de sou Rceits,13rutn Anual, o

limite fixado nos termos da

Lei

supra e

que

a Empresa no

se

enquadra em

qualquer das hipóteses de exdusíio.
01 de outubro de 1999..

tfrÜO Vtt d

de Barros
A
IYZ, O O—Çort.deJUçnt,RÇ31a

'41 —t'(Di¼.

d

NOME; MondeM6 dcDarro3

CPF n°' 316.616.615-12 - Curt.de Ident. RG. 11.0 3.517.190 SSPIBA.

jrnurtf

a

E: O3mnrci Alves de Barros
CFF n.° 318.598.105-78 - Cart. De Ident, RG. n°3.648.224— SSP(BA.

#Tfrj Juçe» -

tVCRtb0t0 t%

O
JUKtA. CrnaÇRCIAL no taTAbo bA tAtUA

fs enarto6 rçrsty,otuftjj/p.

aaza

soa o rni,*ao

96313659
990623679

11*1V Vocr.o VInte
InnÇ1t00oItL

4'jl••••

ii
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e

pp1jzí.
1bFéIh do Coràe (B a), 81 do .,utiibr* de 1999

0.5

Onnrci AIve dc Bwró
TESTEMUNHAS:

j°)
Ii9i Ç'fli
Cwtcto Ident

soliveira - CPF IL° 016.510.1 15-34
297 -. SSP/13A.

Pedro M0i0
Cwleiradoiclontidndeko. n.° 2.41.115 —S3P/JLA.

e

aJcw

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CEfltlFlCOOIEQIIflDE$A28/O/99
moa Is UMM,
Vmtoode Q63Ç61

•!Õ9fl0M

•1

F

CUusula D - O uso dii firma sonit-nia seri feito pelo sócio Osmar Alvh. uit lïa,rus,
exciusivarnonte para os negócios tia própria icociectade
-

Cláutrilg E - O tOda tia exercício da gcitnvia. tvds dítjíu a uma rlirudu InQuIMV4 LD411c, do
prolabore, em vulor a ser fixado a cada wN ri jwicit'o do cada nvo mc o vIgciqtt. oadedo o
exer.Moi

11

CIãuiuIa . lodo dit 31 k tçntbio dc cada ano scr?, procedido o lovuntajacuto da LclaIlQo do
cxervlcio, sentia o,. lacras o.. prejaixos verificados distribuidos o.. suportarias na proporçlo cio
suas quotas do cspUai;

CIwula 10- As quotas da sociedade afio podei-riu, sçr sedidai ou irunsfçriüujç sem o expresso
consentimento da sociedade, cabendo, vai 13ualdado de preços e voiidiçbos, o direito de
preferencia no sécio que quoira udquh-liuc, no caso de sdguni quotista pretender ceder as que
possui;
11' - No caso dc aia tios .ód05 lac4r .;rn.-o An goàeanJe. ciovai4 nohficsw os
demais t.ôcio,, p6r evcrtu, ccii,, ,,n(VCGCl1iiICUI cia 60 (sousosito) chttj, e IIIU tinvnrog lha corEia
rcctnboismlos na mocituUInck que se estnbetece na Cláusula 12k, rietie iugtrurnculo:

Chassis

li

Ci*usata 12. - No asso de falocimento do um dos sécios, o qooiecleule alto será dissolvida ou
cxli fia, cebetido nou tócios reinuneucolltet cletertilinar o levaatunrniilo de um tndançv vapevial na
diva do falechitoino ocorrido Do herdeirou Uo p0-lnsrte doveitio, vai 20 Çauvcota) dias da dato
do liutwiyo capoelul, inw.iftatar a sua vontade de sereis integrados ou n5o ii mosum sociedade,
roceboncic, as cliroilasa r obri,.çôos coninstm4s cio pré-ameno, ou. enfio, recebergo lotios os vens
haveres. aparados a16 o balouço especial, eta 10 (dez) prestações iguais o sucessivas, eacçndo-se
a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço ospeciul;

Cláusula 13 - As oinisaes ou ttávkhts que imosseu sor sinsoitadini sobro o presente contrate,

seilio suprldae eu rPetAY10UN cena base nus disposiçees Sejais 9110 lues forca, aplicavois;
Cftusuta LC — Fica eleito o foro da Go.nnrca ciii chIado de g5i Msrh. tia Jra, Ratado ln
Bahia, pura açlto flu,icladu neste contrato, lt,,uiicanJo-ee a qaidcp,or outra p6r insisto especial ipi
soja

CInsul iS'— Os
comerçio ou

wóCitic dØCIUPIIII sou as penas ULui, que nau 001a9 il»poGWo Uv uiwrçvr o
aUminlutniau tio eoiçdudo Morcuntil cortinado dc coiidena,jno arjini no].

E pôr se aclnwein cm perfeito acordo, ciii tudo quesito neste instrumento 11rivu1eu' foi
lavrado, obrigara-se a cumprir o presente contido, assinando-o nu presença das duas testemunhas
abaixo, em 03 (ata) exemplares cis igual teor, ceu,cIo a pijinoini via destinada a registro e
arauwwueitta ttaltciuinCóiflui'ctnl da hatudo dsl3ulaw

L

A
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(!ttisuIâ C' - Á geitiIcitI (b woCiO1E1110 %21'â exercida íunc;oneuie pela socio ÇHnMr ,)vç.1 110
Barros, (IUC 5e ijlctilllUiF tW lOIiiLM Dj)iilyUt'n Ç i\pt" nlufl ii aeçi- diadi., Art.j,ttstiva_jitcIicbii
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CONTRATO DE CONSTrflTtç.ZO
UflPON9ABILII3ÀflR LIMITADA.

fri

»F XCICIEI)ÂDR POR QLIOIAS l)E

"POUSADA E CRtIRJLASCÃU(A 1101 NA URASA LIMI'FADA"

Veto preseiite incItamento pwtcutw OSMÂR ALVES DE BARROS, brSlpiro,&sado,
comerciiuile, CPF a.' 081.192.10546. Cédula de identidade 1W. ií.°
residente e domiciliado na Travusta da Avenida ,tofjØ Possua. 02, Centro, nu oida4 d& Saç, F.Stix
6rus110ro. ensndo,1
do Cacihe. Rntncla dn 14filur, u MÕÀC'JU ÁLVkR ISP 1&ItPO.41.
t13Pl
ecinereituile. cvr' ç fl•fl,jçfl, Cdikt ,k. i.6.i;a:.tL UCI nP
mgideifle o dotnicfliado na Rni Toixeira de, Freilus. n.° 507. Cenho. 'ia C;dado de Sw,Ia Mwa da

Vitoria, estatio da DMua e O»IARCI ALVJU DE BARROS, braiI&o, enndõ,eomerSS,
CPL: a." 318.598.105fl8, Cédula de identidade 1W. a.° 3.648.224 - SSP/BA., residente e
nu Riui D. João IV. sin, Centro, nu eklacle d0 Stio PMx do áoribo, rtiulo da l3ahin,
éutre 91, justo e coidratado a co,tsItuçko (te. uma seckinile p& quotas de rospot.smtHdade
linutadll, que go regerá peIn cI&iEuias e condtç6e9 segninir.m r, nas omissões. pela kgislaçfto que
disciplina a nrnléru;
A sociedudo girará sob a denaininaçifo social
ClánniIa 1 11
CJIURRASCAIUA BOI NA BRASA UM1TkDA .

de "POUSADA

CI*UIU14 T - A sociedade terá Rm sede na cidade do .So Póliz do Cribo. EIndo da Bahia, na
Avenida Jono 'Pessoa, a° 02. Centro, podendo estabelecer filiais, ngóneiag ou sucursait cm
qualquer ponto do território nacional,ebedecndo as çHsposiçvs Legais vigentes.
ClAinab '. O objete da gociedade será a e.xplornefto do ramo con,ercal do: Pomada com
[ornetirnento de refeiçdet, cbarr2sni, piniria, tneMnete e bar.
CI4n,utt 4, - O çapitid çoçiw

tiu

R»9,090199 (Inala mil rni)4
QUOTAS
29.400
30

Osmar Alves de flanus
MoacirAlvcs de Barros
Osmarci Alva dc fl.rros

300

ubsçiito

ueflv ato cai;

VLR.UNtfA$
1,00
1, o9
1599

30.000

Tntalizando

roTALfl
19.400,00
303.00

300,09
49.mem509

Par;rafu tgço- A iBtO&'IdiR'.U?AQ ou quvirA dø mitípilítil noçiul 5crA rcnlit.adn como se segue: O
ndcZa Onnar Alva de Barro., jnteruIi7n o iot,,l de anus minemos., 119 valor dç J&Z7.4O9,ttO(yIutç
e nove mli e ustrocentos reals. neste ato etc, moeda corrc,ft., do pai..; o sócio Moacir Aires

de flnrrn, intogradiza neste nto, o total do suas quotas, em moeda corrente, o valor do 1p3300100
rea'u): o o 96cio Osmard Alvei de l%arros, nte&all?n neste aio, o total do nuns
quotas, eia moeda corrente, o valor de 148309,00 (treicntos reais);

(trezentos

CIÁtttuLe - O prazo Ic 4uraçtto dst,.oetsdado ..n-4 p6. tcnpo iudctcrtninrnlo;
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