
CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº 09/2019 
DISPENSA Nº 08/2019 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZ.EM O IMP -
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE MANTENA E A EMPRESA SITE SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 
TENDO POR OBJETO A FORNECIMENTO CARTUCHOS E 
TONERS. 

O !MP - 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. AR! JÓRIO, brasileiro. inscrito no CPF sob o nº 459.167.056-20, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Site Soluções em Informática, 

Telecomunicações e Engenharia Ltda, CNPJ: 03.139.731/0001-00, estabelecida à Rua 

Benedito Valadares, nº 65, Bairro: Centro, na cidade de Mantena, Estado: Minas Gerais, 

representada por seu sócio Sr. Renilton Vicente de Oliveira, brasileiro, empresário, inscrito 

no CPF sob nº: 007.740.876-41 e RG: M-7.302.562 SSP/MG, daqui por diante denominado 

simplesmente CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação n.º 08/2019, e de acordo 

com a Lei nº 8.666 de 21 /06/93, e alterações posteriores, art. 24 inciso 11, resolvem celebrar 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO - O presente CONTRATO tem por objeto a 

fornecimento cartuchos e toners, para atender as necessidades do Instituto 

Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena - IMP, conforme 
segue: 

Quantidade 

5 
3 
2 

3 
2 
2 
2 

2 

2 

1 

Descrição 

Cartucho HP 60 preto 
Cartucho HP 60 color 
Refil n nta preta modelo Epson L365 
Refil Tinta Colorida modelo Epson L365 
Tonner para modelo HP P2014 
Tonner para modelo HP M1 132 MFP 
Kit 4 Tonner para modelo HP Coicr/Black Laser;at CM 1312 MFP comp 
Tonner para modelo HP iaserjet Pro MFP M125a 
Tonner modelo TN3472 para impressora Multifuncional Brother MFC 
L5702DW 
Unidade Cilindro modelo DR3440 para impressora Multifuncional Brother~ FC -

mo20w ~ ~ ; 



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$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais). A contratada deverá 
apresentar as notas fiscais correspondentes, que serão atestadas pelo setor 
Contábil. Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em conformidade 
com a requisição emitida. 

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 da entrega dos produtos 
estabelecidos na sua proposta. 
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 
reabi litação 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 CONTRA TO - 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, especificações 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 da entrega dos 

produtos, levando a CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse do 

CONTRATADO; 

7 .1 .1.4 O atraso injustificado na entrega dos produtos; 

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

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 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 execução 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 do fornecimento dos produtos 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 
decorrentes da execução do objeto do presente contrato, durante o ano de 2019, 

oo=,ão po, ooota da dotação ooostaote oo o,çame,:p::~""' 
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. OOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA , FONTE DE RECURSO/ SICOM . NOMENCLATURA 
1 Recursos do Exercício Corrente 

04.009.000122.06001.33903000 Material de consumo 
00 Rec,,rsos 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. 

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos - MG, 30 de maio de 2019. 

RIJÓRIO 
ONTRATANTE 

Diretor-Presidente 

Testemunh~as: 

NOME:.--"-z~~c...:== ---"'<-----
CPF:ô .:> à 

NOME: ~~~v 
CPF: 9' .:s? ';1 S: $:~ 
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SITE - SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES 
E ENGENHARIA LTDA - ME 

Fo/1,n - 01/0,1 

RENILTON VICENTE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob comu
nhão parcial de bens, empresário, nascido em Mantena - MG , no dia 16 
de fevereiro de 1975, filho de José Vicente de Oliveira e Maria Cruz de 
Oliveira, residente e domiciliado à Rua Teófilo Couto, nº 109 - Centro -
CEP: 35.290-000, em Mantena - MG, portador do CPF nº 007.740.876-
4! e cédula de Identidade nº M-7.302.562/SSP/MG e MARJA 
VALÉRIA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob comunhão parcial de 
bens, empresária, nascida em Mantena - MG, no dia 19 de Março de 
1976, filha de Daniel Rodrigues de Oliveira e lreny Maria de Oliveira, 
residente e domiciliada à Rua Teófilo Couto, nº 109 - Centro - CEP: 
35.290-000 em Mantena - MG, portadora do CPF nº 030.260.236-4 7 e 
cédula de l~ntidade nº M-8.725.457/SSP/MG, respectivamente sócios 
componentes da sociedade denominada "SlTE - SOLUÇÕES EM 
INFORMATJCA, TELECOMUNICACÓES E ENGENHARIA LT
DA - ME", devidamente inscrita junto ao Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica sob o nº 03.139.731/0001-00, resolvem em comum acordo, por 
este instrumento, alterar seu Contrato Primitivo, registrado na Junta Co
mercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3120567675-3 em l O de 
maio de 1999 e ultima altera~ registrada sob o nº 4466904 em 30 de se
tembro de 2010 e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da empresa que era situada à Rua Benedito Valadares, nº 101 -
entro· CEP: 35.290-000 - Mantena - MG, passa nesta data para a Rua Benedito Valadares. nº 65 

• Centro - CEP: ~5.290-000- Mantena - MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A atividade da empresa é relacionada com: 
CNAE: 61 .10.8/03: Serviços de comunicação multimídia - SCM 
CNAE: 6 1.90.6/01: Provedores de acesso às redes de comunicações. 
CNAE: 47.51.2/01: Comércio varejista espeeializado de equipamentos e suprimentos de infonnáti
ca. 
CNAE: 47.52.1/00: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. 
CNAE: 95.11.8100: Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos. 

CLÁUSULA T ERCEIRA: A empresa acrescenta nesta data as seguintes atividades: 

CNAE: 61.90.6/02: Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP. 
CNAE: 63.11.9/00: Tratamento de dados. provedores de serviços de aplicação e serviços de hospe
dagem na internet. 
CNAE: 63.19.4/00: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 
CNAE: 73.J 9.0/02: Promoção de Vendas. 

AE: 62.09. 1/00: Suporte técnico, manutenç.ão e outros serviços em tecnologia da informação. 
CNAE: 47.53.9/00: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áud io 
e vídeo . 

.1.:·,. CNAE: 62.01.5/00: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda . 
.. CNAE: 71.12.0100: Serviços de engenharia. 

o CNAE: 43.21.5/00: Instalação e manutenção elétrica. 

AUTENTICAÇÃO 
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CNAE: 77.33-1/00: Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório. 

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade passa a ser exercida por ambos os sócios, 
RENIL TON VICENTE DE OLJVEIRA e MARIA VALERIA DE OLIVEIRA, que assinam 
pela empresa, podendo fazer uso do nome empresarial, podendo ainda representar ativamente e pas
sivamente a sociedade, os quais tem o direito de assinar pela empresa em conjunto ou individual
mente, os quais no interesse da sociedade, podem firmar todos e quaisquer documentos para todas e 
quaisquer finalidades; 

CLÁUSULA OUINT A: Por assumirem a administração da sociedade, ambos os quotistas 
RENILTON VJCENTE DE OLIVEIRA e MARIA VALÉRIA DE OLIVEIRA, farão jus a uma 
retirada mensal, que poderá variar entre um salário mínimo, até o máximo permitido pela legislação 
do Imposto de Renda; 

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada 
"SITE - SOLUÇÕES EM INFORMAT(CA, TELECOMUNlCAÇÕES E 

- ENGENHARIA LTDA - MEn 

RENILTON VICENTE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, em
presário, nascido em Mantena - MG , no dia 16 de fevereiro de 1975, filho de José Vicente de Oli-

.J vcira e Maria Cruz de Oliveira, residente e domiciliado à Rua Teófilo Couto, nº 109 - Centro - CEP: 
35.290-000, em Mantena - MG, portador do CPF nº 007.740.876-41 e cédula de Identidade nº M-
7.302.562/SSP/MG e MARIA VALÉRIA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob comunhão par
cial de bens, empresária, nascida em Mantena - MG, no dia 19 de Março de 1976, filha de Daniel 
Rodrigues de Oliveira e Ircny Maria de Oliveira, residente e domiciliada à Rua Teófilo Couto. nº 
109 - Centro - CE?: 35.290-000 em Mantena - MG, portadora do CPF nº 030.260.236-47 e cédula 
de Identidade nº M-8.725.457/SSP/MG, respectivamente sócios componentes da sociedade deno-

~ i-,.,;·nada "SIT E SOLUÇÕES EM INFORMATJCA, TELECOMUNICAÇÕES E 
E ENHARIA LTOA- M ",devidamente inscritajunto ao Cadastro Nacional da Pessoa Juridi-

sob o nº 03.139. 731/0001-00, resolvem em comum acordo, por este instrumento, alterar seu Con
trato Primitivo, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3120567675-3 
em 10 de maio de 1999 e última alteração registrada sob o nº 4466904 em 30 de setembro de 2010, 
resolvem assim consolidar o Contrato Social nas seguintes condições: 

LÁUS A PRIMEIRA: A sede da sociedade é localizada a Rua Benedito Valadares, nº 65 -
Centro - CEP: 35.290-000 - Mantena - MG. Seu prazo de duração é INDETERMINADO. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A atividade da empresa é relacionada com: 

NAE: 61. 10.8103: Serviços de comunicação multimídia -SCM 
CNAE: 61.90.6/01: Provedores de acesso às redes de comunicações. 
CNAE: 47 .51 .2/01 : Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáti-
ca. 

'-'~;]! CNAE: 47.52.1/00: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. 
CNAE: 95.11.8/00: Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos. 
CNAE: 61.90.6/02: Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP. 
CNAE: 63.11.9/00: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospe
dagem na internet. 
~, AE: 63.19.4/00: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 

!/! CNAE: 73.19.0/02: Promoçao de Vendas. 

r·, =C~N:AE-=~: =6~2-=0=9~.l~f=O=O~: =Su=po=rt=e.::_:téc=n=ic=o=·~m=an~u=1=e~n=çâ=o:_::e~o=u~tt0=s~s=e~rv~i=çois~e~m~1~e~c~n;o:;lo:;;g:ia;;d~ai;in~f<;o;;,r=m=a=ç=ão=.-J 
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Folha - 03104 

CNAE: 47.53.9/00: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio 
e vídeo. 
CNAE: 62.01.5/00: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. 
CNAE: 71. 12.0/00: Serviços de engenharia_ 
CNAE: 43.21.5/00: Instalação e manutenção elétrica_ 
CNAE: 77.33-1/00: Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório 

CLÁUSULA TERCEIRA: Continua o capital social da empresa no valor de RS.20.000,00 ( vinte 
mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, de valor nominal de R$, 1,00 (um real), totalmente 
integralizadas em moeda corrente nacional, pelos sócios: 

RENILTON VIC ENTE DE OLIVEIRA 50% 10.000 QUOTAS RS 10.000,00 
MARIA VALERIA DE OLIVEIRA S0% 10.000 QUOTAS RS 10.000,00 
TOTAL 100% 20.000 QUOTAS R$ 20.000,00 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade mant~m sua primeira filial devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 03.139.731/0002-91, registrada na Juntn Comercial do Estado do Estado do Espírito Santo 
sob o nº 32900409 l 73 em 17. l 1.201 O, com sede a Av. Jones dos Santos Neves, nº 3 77 - Sala 08 -
Centro - CEP: 29.800-000, em Barra de São francisco - ES, trabalhando com o capital da matriz e 
exercendo as atividades de: 

CNAE: 61. l 0.8/03: Serviços de comunicação multimídia - SCM. 
CNAE: 61.90.6/01: Provedores de acesso às redes de comunicações. 
CNAE: 47.51.2/01: Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. 
CNAE: 47.52.1/00: Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação. 
CNAE: 95.1 1.8/00: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 

CL ·u. A UINTA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios, RENJLTON 
ENTE DE OLIVEIRA e MARIA V ALÉRI A DE OLIVEIRA, que assinam pela empresa, 
ndo fazer uso do nome empresarial, podendo ainda representar ativamente e passivamente a 

iedade, os quais tem o direito de assinar pela empresa em conjunto ou individualmente, os quais 
no interesse da sociedade, podem firmar todos e quaisquer documentos para todas e quaisquer fi na
lidades; 

CLÁUSULA, SEXTA: Por exercer a administração da sociedade os quotistas RENILTON 
"""''""' VICENTE DE OLIVEIRA e MARIA V ALÉRJA DE OLIVEIRA, fazem jus a uma retirada 

mensal, que poderá variar entre um salário mínimo, até o máximo permitido pela legislação do Im
posto de Renda; 

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a ter
ceiros sem o prévio consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condi
ções e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza
da a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas queras, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social 

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios adminis
dores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 

do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na prop0rçAo de 
suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

Certifico que este documento da empresa SITE só[ÜCOES EM INFÕR_MATICA TELÊCÓ_MUNICACÕES E ENó'ENHARIA 
LTOA-ME, Nire:-3120567675-3 , foi deferido e arquivaclo na Junta Cornere1al do Esta1o de Minas Gerais. sob o n• 5372663 em 
15/09/2014. Para validar este documento, acesse W,NW.Jucemg.mg.gov.br e lnfonne: N do protocolo 14/555.872-0 e o código_ ele 
segurança tdzv. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2014 por Mannely de Paula Bomfim - Secretana 
Geral. pág. 4/6 



. . 
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Follra - 04/04 

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas ati
vidades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nilo sendo possível ou inexistindo interesse deste 
ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levan
tado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filias, 
sucursais, agências, depósitos e escritórios ou outras dependências, em qualquer parte do território 
nacional, mediante alteração contratual. 

CLÁSULA DECIMA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade bem como atividade empresarial, 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 prevari
cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema finan
ceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios declaram não estarem incursos em nenhum crime 
previsto em lei que os impeça de exercer atividade empresarial. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Mantena - MG, para ó exercí
cio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Continuam em pleno vigor todas as cláusulas contidas no contra
to social, desde aqui não tenham sofrido modificações. 

E, por estarem justos e contratados, obrigam-se por si 
e seus sucessores a respeitarem mutuamente as normas estabelecidas neste convênio, lavrando-se o 
presente em OI (uma) via, que ficará arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

Mantena MG, 25 de julho de 2014. . 

Maria Valeria de Oliveira 
CPF: 030.260.236-47 

Cert1flco que este documento da empresa SITE so[ÜCOES EM INFORMATlCA TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA 
LTOA-ME. Nire: 3120567675-3. foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. sob o nº 5372668 em 
15/09/2014. Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 141555.872-0 e o código de 
segurança tdzv. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/1012014 por Marinely de Paula Bomfím - Secretária 
Geral. pág. 516 
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

SITE - SOLUÇÕES EM INFORMA TICA, TELECOMUNICAÇÕES 
E ENGENHARIA LTDA- ME 

Folha - 01/03 

RENlLTON VICENTE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob comu
nhão parcial de bens, empresário, nascido em Mantena - MG , no dia 16 
de fevereiro de 1975, filho de José Vicente de Oliveira e Maria Cruz de 
Oliveira, residente e donúciliado à Rua Teófilo Couto, nº 109 - Centro -
CEP: 35.290-000, em Mantena - MG, portador do CPF nº 007.740.876-
41 e cédula de Identidade nº M-7.302.562/SSP/MG e MARIA 
V ALÉRIA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob comunhão parcial de 
bens, empresária, nascida em Mantena - MG, no dia 19 de Março de 
1976, filha de Daniel Rodrigues de Oliveira e lreny Maria de Oliveira, 
residente e domiciliada à Rua Teófilo Couto, n• 109 - Centro - CEP: 
35.290-000 em Mantena - MG, portadora do CPF nº 030.260.236-47 e 
cédula de Identidade nº M-8.TI5.457/SSP/MG, respectivamente sócios 
componentes da sociedade denominada "SITE - SOLUÇÕES EM 
INFORMATlCA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA 
L TDA • ME", devidamente inscrita junto ao Cadastro Nacional da Pes
soa Juridica sob o nº 03.139.731/0001-00, resolvem em comum acordo, 
por este instrumento, alterar seu Contrato Prinútivo, registrado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3120567675-3 em I O de 
maio de 1999 e última alteração registrada sob o nº 5372668 em 15 de se
tembro de 2014 e o fazem mediante as cláusulas e condições seguinteS: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade é situada a Rua Benedito Valadares, nº 65 • 
Centro - CEP: 35 .290-000 - Mantena - MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A atividade da empresa que era relacionada: 
Serviços de comunicação multimídia - SCM, provedores de acesso às redes de comunicações, 
comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática ,comércio varejista 
especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. reparação e manutenção de 
computadores e equipamentos periféricos. provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP, 
tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet , 
portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, promoção de Vendas, 
sup0rte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. comércio varejista 
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, desenvolvimento de 
programas de computador sob encomenda, serviços de engenharia, instalação e manutenção elétrica 
e aluguel de maquinas e equipamentos para escritório, passa nesta data para: 

CNAE: 61. l 0.8/03: Serviços de comunicação multimídia - SCM 
CNAE: 61.90.6/01: Provedores de acesso às redes de comunicações. 
CNAE: 47.5 1.2/01: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáti
ca. 
CNAE: 47.52. 1/00: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. 
CNAE: 95.11.8/00: Reparação em ,tenção de computadores e equipamentos periféricos. 
CNAE: 61.90.6/02: Provedores protocolo intemet - VOIP. 
CNAE: 63 .19.4 /00: ~~~~ · o e outros serviços de informação na internet. 

0 _ /lA • _ .;.... AUTENTICAÇÃO 
OU(' ;.yXJAX,c,A. Confere eom O o rigir 
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ConL da 6" AIL Cont. da F'irma "Site-SoL em ln or. Tela. e E11genharla Lida-ME", CNPJ: 0J.139.131/0001·00 

CNAE: 71.12.0/00: Serviços de Engenharia. 
CNAE: 73.19.0/02: Promoção de Vendas. 
CNAE: 47.53.9/00: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio 
e vídeo. 
CNAE: 77.33-1 /00: Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório. 

CLÁUSUL A TERCEIRA: Continua o capital social da empresa no valor de RS.20.000,00 ( v inte 
mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, de valor nominal de RS.1,00 (um real), totalmente 
integralizadas em moeda corrente nacional, pelos sócios: 

RENIL TON VICENTE DE OLIVEIRA 50% 10.000 QUOTAS RS 10.000,00 

MARIA VALERIA DE OLIVEIRA 50% 10.000 QUOTAS RS 10.000,00 

TOTAL 100% 20.000 QUOTAS RS 20.000,00 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade mantém sua primeira filial devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 03.139.731/0002·91, registrada na Junta Comercial do Estado do Estado do Espírito Santo 
sob o nº 32900409173 em 17.11.2-010, com sede a Av. Jones dos Santos Neves, nº 377- Sala 08 -
Centro - CEP: 29.800-000, em Barra de São Francisco - ES, trabalhando com o capital da matriz e 
exercendo as atividades de: 

CNAE: 6 1. 10.8/03: Serviços de comunicação multimidia - SCM 
CNAE: 61 .90.6/01: Provedores de acesso às redes de comunicações. 
CNAE: 47.51.2/01: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáti
ca. 
CNAE: 47 .52.1/00: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. 
CNAE: 95.11.8/00: Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos. 

CLÁUSULA OUINT A: A administração da sociedade é exercida pelos sócios, RENIL TON 
VICENTE DE OLIVEIRA e MARIA V ALÉRIA DE OLIVEIRA, que assinam pela empresa, 
podendo fazer uso do nome empresarial, podendo ainda representar ativamente e passivamente a 
sociedade, os quais tem o direito de assinar pela empresa em conjWlto ou individualmente, os quais 
no interesse da sociedade, podem firmar todos e quaisquer documentos para todas e quaisquer 
finalidades; 

CLÁUSULA SEXTA: Por exercer a administração da sociedade os quotistas RENIL TON 
VICENTE DE OLIVEIRA e MARIA V ALÉRIA DE OLIVEIRA, fazem jus a uma retirada 
mensal, que poderá variar entre um salário mínimo, até o máximo permitido pela legislação do lm· 
posto de Renda; 

CLÁSULA SETIMA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedi· 
dos de e)<ercer a administração da sociedade bem como atividade empresarial, 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 conta a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a proprie
dade. 

•

. Junta Comerda1 do Estado do Mina, Gerais J"-lllitoto ~ ~,.,~1vo11 d• Ptev1, 
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ConL da 6· AIL ConL da Firma "Site -Sol. em /,ifor. Telec. e Engenharia Ltda-ME", CNPJ: 03.139. 731/0001 

Folha-

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios declaram não estarem incursos em nenhum crime previsto em 
lei que os impeça de exercer atividade empresarial. 

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da Comarca de Mantena - MG, para o exercício e o cum
primento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Continuam em pleno vigor todas as clá\lS\llas contidas no contrato social, 
desde aqui não tenham sofrido modificações. 

E, por estarem justos e contratados, obrigam-se por si 
e seus sucessores a respeitarem mutuamente as normas estabelecidas neste convênio, lavrando-se o 
presente em 01 (uma) via, que ficará arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

-~ Mantena - MG, 10 de dezembro de 2014. 

·!.T~ ' ~db ~o • .;. 4,o,:, ·,. J, JJL, , :... 
- Renilton Vu:ente líUvewa e- / Maria Valeria de O/ivewa 

CPF: 007. 740.876-41 \....../ CPF: 030.260.236-47 
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