
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2019 
DISPENSA Nº 04/2019 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O IMP -
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE MANTENA E A EMPRESA PAPELARIA 
JAMILLE L TOA, TENDO POR OBJETO O FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE. 

O IMP - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena, Estado de Minas 

Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Sete de setembro, nº 

528 - Centro - CNPJ: 02.888.096/0001-00, neste ato representado pelo seu Diretor -

Presidente, Sr. ARI JÓRIO, brasileiro, Casado, Agente de Fiscalização, inscrito no CPF 

sob o nº 459.167.056-20 e RG M-2.253.590 SSP/MG, residente a Rua Escrivão Walfrido 

Pontes, nº. 118 - Bairro Santos Prates - Mantena/MG, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Papelaria Jamille Lida, CNPJ: 

09.076.646/0001-27, estabelecida à Av. José Mol, nº 60, Bairro: Centro, na cidade de 

Mantena, Estado: Minas Gerais, representada por sua sócia Srº. Jamille Fernandes 

Amancio, brasileira. empresária. inscrita no CPF sob nº: 103.724.626-85 e RG: MG-

15.786.332 SSP/MG, daqui por diante denominado simplesmente CONTRATADA, com 

base na Dispensa de Licitação n.0 04/2019, e de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 /06/93, 

alterada pela Lei n.º 8.883 de 08/06/94, art. 24 inciso 11, resolvem celebrar o presente 

CONTRA TRO, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente CONTRATO tem por objeto o 
fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades do Instituto 
Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena - IMP, conforme 
segue: 

QUANT. 

2 

12 

ESPECIFICAÇÃO 

Caneta esferográfica com tinta na cor azu l, corpo cristal transparente (acrllico) resistente 
com ponta biqueira plástica ou em aço inox, esfera em tungsténio de 1,0 mm (escrita 
média), escrita macia, sem falhas e sem borrões. Tampa biqueira e de parte superior da 
caneta na cor da tinta. Acondicionamento: Caixa com 50 unidades. Validade: 
indeterminada. Garantia de troca, em qualquer época, em caso de defeito que nao seja 
provocado pelo mau uso do produto. Com selo de qualidade do lnmetro. 

Papel 210 X 297 mm, (Formato A-4) ultra-branco alcalino. 

, 



• r/ntm:e - .._ __ ,_ 
~Speitoao llllbaOio. Resp,ifQ~ Yita. 

3 Grampeador 

4 clipes ex. com 500 gramas 

1 Grampos para g rampeador 26/06 com 5000 

5 Livro de atas com 100 folhas 

2 Almofadas 

10 Lapiseiras 

8 Borrachas 

5 Destaca texto 

30 Envelopes tipo saco 

25 Pasta A/Z 

20 Pasta canaleta 

100 Pasta suspensa plastificada 

40 Caixa arquivo em Mat. Plast. AzuUverde 

3 Fita adesiva 

3 Corretivo 

2 Durex 

2 Refil para lapiseira 0,5mm 

2 Refil para lapiseira 0,7mm 

2 Cola tenaz 

5 Calculadora 

2 Tesoura 

2 Extrator de grampos 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá seu inicio na 

sua assinatura e se encerrará em 31 de dezembro do corrente exercício. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA ENTREGA - A Contratante pagará à 

CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, o valor 

global de R$ 3.135,60 (três mil cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos). A 

contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes, que serão atestadas 

pelo setor Contábi l. Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em 



conformidade com a requisição emitida. Os produtos contratados serão entregues na 

sede da CONTRATANTE de forma parcelada a critério da CONTRATANTE após a 

ordem de compra. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES - Os preços acima acordados serão 

fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação que implantou o Plano Real, salvo o 

caso de prorrogação do contrato, por interesse da CONTRATANTE, conforme 1§ do 

art. 58 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES - São obrigações do CONTRATADO: 

5.1.1 . Prestar orientações aos servidores; 
5.1.2. Atender aos chamados da contratante; 
5.1.3. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Licitação; 

5.1.4. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 
prevista no artigo 77, da Lei Federal n.º 8.66/93; 

5.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

5.2.1. Manter os equipamentos que permitam o cumprimento das tarefas do 
CONTRATADO; 
5.2.2. Efetuar o pagamento nos valores e prazos estabelecidos na Cláusula Quinta 
deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS MULTAS - Pela inexecução total ou parcial do contrato, 
a CONTRATANTE poderá, garantida ampla defesa, aplicar as seguintes 
penalidades: 

6.1 - Advertência: 
6.2 - Multa nos seguintes percentuais: 
a) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de qualquer 
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei nº 
9.298/1996; 

b) 2% (dois por cento), ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a contratada, 
sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos serviços estabelecidos 

""'"' proposta F ~ 
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6.3 - Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Autarquia, pelo prazo de 2 (dois) anos; 

6.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Autarquia, enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante o contratante; 

6.5 - Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a contratada será 
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLAUSULA SÉTIMA - RESCISÃO DO CONTRATO - A rescisão poderá ser: 

7.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos a 
seguir enumerados: 

7 .1.1.1 Não cumprimento de cláusula contratual, especificaÇôes ou prazos; 

7.1.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

7 .1.1.3 A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a 

CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse do CONTRATADO; 

7.1.1.4 O atraso injustificado no início dos serviços; 

7.1.1.5 A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem corno a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato. 

7.1.1.6 O cometimento reiterado de faltas na execução; 

7.1.1.7 Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do 

órgão CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato. 

7.1.1.11 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execuçao do contrato. 

7.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
administrativo, desde que haja conveniência da CONTRATANTE. 



7 .1.3 Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa do 
CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, 
quando os houver sofrido; 

7 .1.3.1 Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade do órgão CONTRATANTE, e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

7 .1.3.2 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

7.1.3.3 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, 
que totalize o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 
seja normalizada a situação; 

7.1 .3.4 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou 
executados, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 
que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito à CONTRATANTE. 

7.1.3.5 A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazo acarreta as seguintes conseqüências: 

7.1.3.5.1 Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se 
encontrar, por ato próprio da CONTRATANTE; 

7.1 .3.5.2 Ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e 
pessoal empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade; 

7.1.3.5.3 Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e 
dos valores das multas e indenizações a ela devidas. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas 
oecorrentes da execução do objeto do presente contrato, durante o ano de 2019, 
correrão por conta da dotação constante no orçamento municipal conforme segue: 

D01'AÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSO/ SICOM NOMENCLATURA 
1 Recurs-os do Exercício Corrente 04.009.000122.06001.33903000 (F 16) 

Material de consumo 00 Recursos Ordinários 

~-
, 



CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA - O CONTRATADO ficará isento de prestar 
garantia para a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O FORO - As partes contratadas elegem o Foro da 
Comarca do CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Fazem parte 
integrante do presente contrato, independente de transição, as condições 
estabelecidas no instrumento convocatório e as normas contidas na Lei 8.666/93, 
principalmente nos casos omissos. 

E por estarem assim justos e CONTRATADOS, assinam o presente contrato em 2 
(duas) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

IMP DE MANTENA- MG, 03 de abril de 2019. 

Presidente 

Testemunhas: 

.(WW 
JAMILLE L TOA 

C NTRATADO 
REPRESENTANTE LEGAL 
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~~Mll,Lf. FERNANDES AMANClO, brasileira, menor 
errcincipa:la ::enforme escritura publica, registrada sob o 
r,º 949. fis- 163, livro E-05, no Cartório Prates, em 
09.08.2007, nesta cidade de Mantena-MG. solteira, em
presaria. na.'lCida cm Mantena-MG. no d ia 07 de fevereiro 
de 1991. filha de Janiltoo Amâncio Vitorino e Joelma Fer-
nandes da S. Vitorino, residente e domiciliada à Av Gctu
lio Vargas, 533 - Centro - CEP: 35.290-000 em Mantena
MG, ponudora do CPF nº 103 724.626-85 e, cédula dei
dentidade n• MG- 15.786 332 SSP/MG e, LETlCIA VT
TORTNO Sto:RA FIM brasileira, solteira. empresária, 
nascida em Mantcna-MG, no dia 16 de maio de 1988, filha 
de Aluízio Coelho Serafim e Janir Amâncio Vitorino Coe
lho, resideote e domiciliada à Av Getulio Vargas, 533 -
Centro - CEP· 35.290-000 em Mantena-MG, portadora do 
CPF n• 089 464 966-30- e. cédula de identidade nº MG-
15 793 223 SSP/MG. resolvem de comum acordo consti
tuir uma sociedade empresária limitada. e o fazem me
diame as seguintes cláusulas e condições 

?-. CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de "PAPELARIA JA
M lLLE LTDA" e terá sua sede à Av, Jose Mol, nº 60 - Cenrro. CEP: 35.290-000 na cidade de 
Mantena-MG. 

CL ÁUSULA SEGUNDA O Capital Social será de R$ 30,000,00 (trinta mil reais) dividido em 
30 000 (trinta mil) quotas, no valor nominal de IU. l .00 /um real). imegral i7""1das. neste ato em moe
da correnre do país. pelas sócias 

JAMII.LE FERNANDES AMANCíO:.......................... ..... 29.400 Q UOTAS .... RS. 29.400,00 
LETíC lA VI TORIN O SERAFIM:............. ............................. 600 QUOTAS .... R$. 600,00 
TOTAL 00 CAPlTAL SO C IA L: . ............ . ........ .. ... .. .... . ...... R.$. 30.000,00 

65 CLÁUSULA TERÇEfRA: O objeto será a exploração de atividades relacionadas com o comercio 
varejista de anigos de papelaria, livros, discos, cds, dvds e titas, maquinas, aparelhos e equipamen
tos elétricos e eletrônicos de uso pessoa~ maquinas e equipamentos para escritórios, materiais de 
informática., artigos fotográficos e cinematográficos, instrumentos musicais e acessórios. souveni
ers, bijuterias e artesanalOs, brinquedos e anigos recreativos; 

CLÁUS ULA QUARTA. A sociedade íniciarã suas atividades cm 16 de agosto de 2007 e seu prazo 
de duração é indeterminado . 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou rransferidas a ter
ceil'os sem o conscntimemo da outra Sóeia. a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 

, . preço. direito de prt:forência para a sua aquisição se postas à venda. formalizando. se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pcrtine.~n::.t.:::e·~------, 

AUTENTICAÇÃO 
Confere com o original 
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Con(iltu11','iio do Contrmv Social dn firma: " Pnpdoritt Jum ille ltda. ·• 

Follw- 02/0J 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem, solidaríame~tc. pela i_nt~8!BIL7<tvà.'l do Capital Social. 

. . . 
CLÁUSULA SÉT íMA: ·t. aêlmírii.;;~ :da sociedade caberá à sócia, L ET IC IA YITORJNO 
SERAFIM', que assinará pela empresa, cabendo- lhe, também, o uso do nome empresarial. vedado, 
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qual-
quer das quotisras ou de terceiros. bem corno onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem au-

-.tt:...,orizaçào da outra sócia 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a Administrado
ra prestará contas just ificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do ba
lanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo as sócias, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apuradas 

'!::> CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias, em 
reunião, deliberarão sobre as comas e designarão administradores quando for o caso, e qualquer 

j outro assumo constante da ordem do dia r 

CLÁUS ULA OÉCCMA. A sociedade poderá a qualquer tempo: abrir ou fechar filial ou outra de
pendência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias. 

CLÁUSULA OÉClMA PRLl\<ll:IRA. Por assumir a administração da sociedade, a quotísta, L E
T(CIA VITORINO SERAFIM, fará jus a uma retirada mensal, que poderá variar entre um salário 
mínimo, a té o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditada qualquer sóda, a sociedade conti
nuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo passivei ou inexistindo 
interesse destes ou da sócia remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. verificada em balanço especialmente 
levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adorado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seus sócios, 

CLÁUSULA DÉC IMA TERÇEf RA: A administradora declara, sob as penas da lei. de que não 
está impedida de exercer a administração da sociedade bem como atividade empresarial. por lei 
espe~ial, ou em virtude de condenayào criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela. a pena que 
vede. a inda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimemar, de prevari
cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, comra o sistema finan
ceiro nacional. contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade, 

CL ÁUSULA DÉC IMA QUARTA: Em qualquer época. por decisão unânime das sócias, a socie
dade poderá, nos casos previstos em lei. e neste Contrato Social. aumentar o seu capital. respeitada 
a proporÇão das quotas sociais de cada sócia 

AUTENTICAÇÃO 
Conforo com o original 
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CLÁUSULA DÉClMA QUINTA: A sociedade se dissolverá por deliberação das sócias, por falta 
de pluralidade de sócias, em r~Vio de 111orte, re;iú.'lcia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, ou através de _decisão judfoJal, 'dev~ndo. seu patrimônio ser dividido entre as sócios na 
proporção de suas quotas sociais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Em caso de liquidação da sociedade. o liquidante será indicado, 
na época, pelas sócias remanescentes e, não havendo consenso. sen\ designado judicialmcnie. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos ao presente instrumento, serão resolvidos 
pelas leis em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA OlTA VA: Fica eleito o foro da Comarca de Maotena-MG, para o exerci
cio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E, por estarem justos e contraydos, obrigam-se por sí e seus 
sucessores a respeitarem mutuamente as normas estabelecidas neste convênio que, assinam em pre
sença de duas testemunhas, lavrando-se o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das 
quais ficará arquivada na JUNTA COMERClAL DOESTADO DE MINAS GERAIS. 

TESTEMUNHAS: 

Mantena - MG. 16 de agosto de 2007. 

~ Jamille Fernandes A maneio 

CPF: 103. 724. 626-85 

~ ~~ Ú~:x:y Si,,=,v::..,:::::qt=i=--- -
- Letícia Vitorino Serafim 

CPF: 089.464.966-30 

• 

JUNTA COl<ll!r.1Jlt1)1H Sl'llDO OE MIHAS CERA!$ 1 

CafflFICO O IUiQlSTffO $OS OHRO.: 31207931524 1 
PflOTOCOlO: on67202.1 DATA: 04109/2007 



ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) 
EMPRESA RM CONSTITUIÇÃO 

( ) Empresário 

( x ) Sociedade Empresária 

llmº Sr Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

O Empresário / Os sócios, JAMILLE FERNANDES AMANCTO E LETICJA VITORINO 

SERAFIM 

da empresa, PAPELARIA JAMlLLE LTDA com sede à AV . . JOSE MOL, Nº 60 - CENTRO 

na cidade de MANTENA, Estado de MINAS GERAIS, vem declarar que-. 
• 

a ) Adotará o nome empresarial de PAPELAR IA JAMILLE LTÔA M E. 

b) O movimento da receita bnita anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso l do 

art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em 

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no ~ 4° do art. 3° da mencionada lei. 

Local e data: Mantena-MG., 16 de aeosto de 2007. 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) titular/sócios: 

- LETJCIA VJ1'0RJNO SERAM 

JU'lfA tolllRCIArOctrollOO DL MlllAHjlllAIS' r 
f l' cem,ico o lllOJtTBO S06 o ""º·' ~7766!ó5 
~ .,,s,roeo<o, 072672030 o~T'" 04/09/ 2007 

trPAPEl.A..V. j AMIU.f l10.U 

AUTENTICAÇÃO 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
PAP ELA RIA JAMl LLE LT0A - ME 

Página - O 1/04 

.JAMJL LE FERNANDE S AMANCl O. brasileira, 
solteira, empresária, nascida em Mantena - MG. no 
dia 07 de fevereiro de 1991 . filha de Janihon Aman
cio Vitorino e Joelma Fernandes da Silveira Vitori
no, residente e domiciliada à Av. Getúlio Vargas, 
533 - Centro - CEP: 35.290-000 em Mantena - MG, 
portadora do CPF nº 103.724.626-85 e. cédula de i
dentidade nº MG-15.786.332/SSP/MG, e LE TICTA 
VITORINO SERAFTM, brasileira. solteira, empre
sária, nascida em Mantena - MG, no dia 16 de maio 
de 1988, filha de Aluizio Coelho Serafim e Janir 
Amàncio Vitorino Coelho, residente e domiciliada à 
Av. Getúlio Vargas, 533 - Cenrro - CEP: 35.290-000 
em Mamena - MG, portadora do CPF nº 
089.464.966-30 e, cédula de identidade n• MG-
1 S.793.223/SSP/MG, respectivamente sócias com
ponentes da sociedade denominada "PAPELARIA 
JAMILLE LTDA - ME", devidamente inscrita 
junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o 
n" 09076.646/0001-27 resolvem em comum acordo, 
por este instrumento, alterar seu Contrato Primitivo. 
registrado na Junta Comercial do EStado de Minas 
Gerais sob o nº 3120793152-1 em 16 de agosto de 
2007, e o razem mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMElRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de ·' PAPELARIA 
JAMTLLE LTDA - ME" localizada a Av. José Mol, nº 60 - Centro - CEP: 35.290-000. em Man
tena - MG. 

C LÁUSULA SEGUNDA: A atividade da empresa é relacionada com o comércio varej ista de arti
gos de papelaria, livros, discos, cds, dvds e fitas, máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos e 
eletrônicos de uso pessoal, maquinas e equipamentos para escritórios. materiais de informática, ar
figos fotográficos e cinemarograficos, instru11u;:mo~ musicais e acessórios, souvenircs, bijuterias e 
anesanatos. brinquedos e anigos recreativos. 

AUICNI _'._Q 
Confere com o origina l 

apresentado 
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CLÁUSULA TERCEffiA: O capital social da empresa que era de RS 30.000,00 (trinta mil reais) 
dividido em 30.000 (lrinta mil) cotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real), já integralizadas, pas-
sa nessa data para o valor de R$ 40.000.00 (quarenta mil reais) divido em 40.000 (quarenta mil) 
quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. cujo o aumento será integralizado neste 
aco em moeda corrente do país pelos sócios: 

A sócia JAMILLE FERNANDES AMANCIO integralizará ao seu capital, neste ato, o valor de 

RS 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) em moeda corrente nacional. 

A sócia LETIClA VITOJUNO SERA FIM integralizara ao seu capital, neste ato. o valor de R$ 
200,00 (duzentos reais) em moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA QUARTA: A sócia LETIClA VITORINO SERAFIM, retira-se da sociedade nesta 
data, cedendo 800 (oitocentas) quotas no valor de RS 800,00 (oitocentos reais) ao sócio VJNJCIUS 
FERNANDES AM,\NCIO. brasileiro, solteiro. menor representado, nascido em Mantena - MG, 
no dia 16 de abril de l 994. filho de Janilton Amâncio Vitorino e Joelma Fernandes da Silveira Vito-
rino, residente e domiciliado a i\ v Getúlio Vargas, 533 - ('entro - CEP: 35.290-000 em Mantena -
MG, ponador do CPF nº 103.913.676-17 e cédula de identidade MG-17.153 775 SSP/MG, neste 
ato representado por seu pai o Sr. JANCLTON AMANClO VITORINO, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão universal de bens, nascido em Mantcna - MG, no dia 15 de outubro de 1968, 
filho de Sebastião Amâncio Pereira e Marlene Vitorino Pereira. residente e domiciliado a à Av. Ge-
túlio Vargas, 533 - Centro - CEP: 35.290-000 em Mantena - MG, ponador do CPF nº 
623. 14 1.576-42 e cédula de identidade nº M-3.9 11.695 e por sua mãe JOELMA FERNANDES 
DA SfLVELRA VITORINO, brasil eira. casada sob o regime de comunhão universal de bens, nas-
cida em Mantena - MG. no dia 10 de agosto de 1970. filha de José Fernandes e Maria Percil ia Fer-
nandes. residente e domici liada à Av Getúlio \largas. 533 - Centro - CEP: 35.290-000 em Mante-
na - MG, ponadora do CPF nº 709. 167 996-20 e cédula de identidade nº 959.462-ES. dando a soei-
edade e a ele. plena, geral e irrevogável quitação. 

C LÁUSULA Q UINTA: Face a presente alteração contratual, o quadro societário da empresa pas-
sa a expressar-se da seguinte fom1a: 

.JAMILLE FERNANDES AMA NC IO 98% 39.200 QUOTAS RS 39.200,00 

VI.NlCJUS FERNANDES AM ANCIO 2% SOO QUOTAS RS 800,00 

TOTAL 100% 40.000 QUOTAS RS 40.000.00 

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a ter-
ceiros sem o consentimento do outro sócio. a quem fica assegurado. em igualdade de condições e 
preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual peninente. 

~ ~~ ~ 
AUTENTICAÇÃO 
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CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem, solidariamente, pela integralização do Capital Social. 

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade passa a ser exercida pela sócia, JAMILLE 
F ERNANDES AMANCIO. que assinará pela empresa. cabendo-lhe, também, o uso do nome em
presarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja 
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA NONA: Por assumir a administração da sociedade, a quotista JAMlLLE FER
NANDES AMANC10, fará jus a uma retirada mensal, que poderá variar entre um salário mínimo, 
até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda; 

CLÁUSU LA DÉCTh1A: O prazo de duração da sociedade é INDETERMINADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRfMlURA: A qualquer tempo mediante decisão conjunta dos sócios, 
poderá este instrumento ser alterado em todos os seus dispositivos ou parte destes, respeitando-se as 
formalidades legais previstas na lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA S.EGUNDA. A administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedida de exercer a administração da sociedade bem como alividade empresarial, por lei especial, 
ou em vinude de condenação criminal. ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariameme, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional. contra normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

CLÁSULA DEÇfMA TE RCElRA: Os sócios declaram não estar incurso em nenhum crime pre
visto em Lei que as impeça de exercer a atividade mercantil e elegem o Foro da Comarca de Man
tena-MG, para dirimirem todas e quaisquer dúvidas; 

CLÁUSULA DÉCl.!"1A QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Mantcna - MG. para o exer-
cício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste copua.'"10,. _______ .., 

AUTENTICACÃO 
Confere com o Or'iginat 
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E. por estarem justos e contratados, obrigam-se por sí e 
seus sucessores a respeitarem mutuameme as normas estabelecidas neste convênio que, assinam em 
presença de duas testemunhas, lavrando-se o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma 
das quais ficará arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MJNAS GEIWS. 

TESTEMlJ NHA S: 

Mamena MG, 29 de setembro 2009. 

~ ~. ~g,-, fk,(IM(: & 
Vi11ici11.< Fernmrtles A mâncio - C'i>F: 103.913.676-17 -

Representado por seu pai Janilta11 Amâncio Vitorino 
CPF 613.14/.576-71 e por sua mãe Joelma Fema,ules da 

Sif.,eira Virori110 - CPF 709.167. 996-20 

/ Jani]JPll11râncio Vitorino 
C:PF 623. 141.576-72 

Representante tio menor Vinicius Fermmdes Anu1ncio 

~ ~WÍYI olc .. 4-ew, JJM¼Ma 
• Joelma Fernandes da Silveira Vitorino -

CPF 709. 167. 996-20 
Represe111ante do menor Vinicius Fer1u11ules A mâncio 

Letícia Vitorino Serafim 
CPF: 089.464.966-30 

Sócia Retirante 

0t!\ JUNTA COMERCIAL 00 ESTACO OE MINAS GERAIS 
;\11: '.li C:fRTlflCO O R:EG&S,TR0$08 O NR0 :.4230879 
~ EM 09/ 11/2009 

•P...,i\.AltlA J.AMLLE L TDA ~ 

PROTOCOL~ O,...Jl)IJJa=llLJ...-----, ~ 
AUTENTICAÇÃO 

Confere com o origin al 
apresentado 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência , providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO OE INSCRIÇÃO 
1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO' OATAOEA!!ERTVRA 09.076.646/0001-27 

CADASTRAL º410912007 
MATRIZ 

: PAPELARIA JAMILLE LTDA 
1 NOME EMPRESARIAl 

1 ~ 00 ESTAEU:LECIM:ENTO (11,'0ME DE FANTASIA) 

1 l~TE 
COO!GO E OESCRIÇAO DA ATIVl)A[)E ECOI\\JMICA PRI.KCIPAL 
47.61..0-03 - Comércio varejista do artlaos de papelaria 

COO!GO E OESCRIÇ,w OAS ATIVIDADE$ ECON..,,.~ ......... SECUNI.NYIII\$ 

47.62..S.()0 - Comércio varejista de discos, CDs, ovos e fitas 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de e letrodomésticos e equipamentos de áudio e vidco 

COOlGO E DESCR~ÃO 0A NA.TU REZA JURlD!CA 
208-2 - Sociedade Empresária L imitada 

: AV JOSE MOL 
1 LOGRADOURO 

1 

1 ~f~ RO 

1 

1 CCMPlEMEHTO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 MUNíêJPIO 

1 ~ 
CEP 

1 
I BAIRRO/OISTRITO 

35.290-000 CENTRO MANTENA G 

EHOEREÇO ELETRÔNICO 

1 
1 TELEFONE 

CONTEC@!BRSITE.COM.BR : !33) 3241-1373 

ENTE FEOEA.AltvO RESPONSA.VEL (EFR) ........ 
SITUAçÂÕ CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO OE SfTUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL ,,,.,... ......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n• 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no d ia 21 /03/2019 às 16:02:42 (data e hora de Brasflia). 

1 Consulta QSA / Capital Social j 

1 

1 

1 DATA OA SITVAÇÃO CADASTRA!. 
04/0912007 

1 ~ SmJAÇÃO ESPEelAL 

! Voltar j 

Página: 1/ 1 

J=-t Preparar Página 
t..::J para lmpn,ssão 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue agui . 
A tual ize sua Rágiua 

https://www.recelta.fat enda.gov,br/PessoaJuridlca/CNPJ/c;npjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1 
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BRASIL Acesso à informação Participe 

CERTIDÃO 

-

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Serviços l egislação 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: PAPELARIA JAMJLLE LTDA 
CNPJ: 09.076.646/0001-27 

Ressalvado o d ireito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração d ireta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
suj eito passivo no âmbito da RFB e d a PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do a rt. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:1/rfb.gov.br> ou <http://Www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:15:14 do dia 03/03/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/08/2019. 
Código de controle da certidão: 987C.9EA6.6694.6DCD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

http://servicos.receitaJazenda.gov.br/Servloos/certidao/CNDConjuntaSegVialResultadoSegVla.asp?Origem= 1 & Tipo= 1&NI =09076646000127 &Se... 1/1 
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CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 02/04/2019 

Negativa CERTIDÃO VALIOA ATÉ: 
01/07/2019 

NOME/NOME EMPRESARIAL: PAPELARIA JAMILLE LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001044441.00· 
31 CNPJ/CPF: 09.076.646/0001· 27 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE MOL NÚMERO: 60 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ÇENTRO CEP: 35290000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: MANTENA UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual e-obrar e Inscrever quaisquer dívidas de 
responsabllldade do sujei to passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re~istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de Inventário ou de arro amento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens Imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento/ Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43,981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelee:imentos da empresa, alcançando débitos tributãrlos do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Dívida Ativa, 

1 
IDENTIFICAÇÃO 

1 
NUMERO DO PTA 

1 
DESCRI ÇÃO 

1 

1 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sftlo da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m3c,gov.br => certidão de débitos t ributários=> 

certifi car ocumentos 

1 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000325172847 

https://wwW2.fazenda.mg.gov.br/soVctt11SOL/COT/OETALHE_746?descServico=Sollcltar•Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto... 1/1 



Contribuinte 

Controle 

PAPELARIA JAMILLE L TDA 

000245 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 

Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte 

CPF/CNPJ 09.076.646/0001-27 

Declaro que , de acordo com o despacho da Di visão de Tr ibutos da Prefeitura Municipal de Mantena , 
que revendo os rols de lançamentos , verificamos que nada é devido à Fazenda Municipal até a 
presente data , com referê,,cia a tributos que r ecaem sobre o contribuinte aci ma descrito . 

Fica resguardado, desde já, o direito da Fazenda Municipal de vir a 
tributários de responsabil idade do requer ence que ainda não foram 
momento . 

constituir 
apurados 

novos 
até o 

c r éditos 
presente 

** Observação : Esta declaraçAo tem validade de 90(noventa) dias a partir da data de expedição** 

' 

MANTENA, 22 de Março de 2019 



1mt,1::...-,vu11~tmt,1-cn .ca1xa.gov.br/t:mpresa/Crt/Crf/fgeCFSlmp,imirPapel.asp 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA F EDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

I nscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

09076646/ 0001·27 
PAPELARIA JAMILLE LTOA 

AV JOSE MDL 60 / CENTRO / MANTENA / MG / 35290-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da at ribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servi rá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Valldade: 18/03/ 2019 a 16/ 04/ 2019 

Certificação Número: 2019031802394408370714 

Informação obtida em 21/03/ 2019, às 17:29:43. 

A util ização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htlp5:l/consulta..çrl.calxa.9ov.br/ErnpresaJCrf/CrfJFgeCFSlmprimirPapel.asp 
1/ 1 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PAPELARIA JAMILLE LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09 . 076 . 646/0001 - 27 
Certidão nº : 169577171/2019 
Expedição : 21/03/2019, às 17 : 26 : 49 

Val i dade: 16/09/ 2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que PAPELARIA JAMILLE LTOA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
09. 076. 646/000 1-27 , NÃO CONSTA do Banco Nac ional de Devedores 
Trabalhis t as . 

Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 1 2 . 440, de 7 de j ulho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 

Os dados constant es desta Cer tidão são de responsabil idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do i s) dias 
anteriores à data da sua expedição . 

No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agênci as ou filiais . 
A aceitação desta cert i dão condiciona - se à veri ficação de sua 
auten t icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht t p : //www . tst . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença conde natória trans i tada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos p revidenc iá rios, a ho n orários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acor dos firmados perante o Ministério Público do 
Trabal ho ou Comissão de Conciliação Prévia . 


