REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

00.568.073/0001-84

CADASTRAL

MATRIZ

DATA DE ABERTURA

27/04/1995

NOME EMPRESARIAL

VIANA & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
MEDSYSTEM SA/ CONSULTORIA E SOLUCOES EM SOFTWARE

PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

^

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

62.01-5-01 - Desenvolvimento dè programas de computador sob encomenda

95.11-8-00-- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

R PARANA

497

COMPLEMENTO
********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

município

UF

37.713-047

FUNCIONÁRIOS

POÇOS DE CALDAS

MG

endereço eletrônico

TELEFONE

CONTABILIDADE@SOmC.COM

(35) 3729-9900

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SlTUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2022 às 15:01:56 (data e hora de Brasília).
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEMOA DE MliMAS GERAIS
CERTIDÃO EMITIDA EM:

CERTtDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

20/12/2021

Negativa

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
20/03/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: VIANA & CIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:003656431.00-13

CNPJ/CPF: 00.568.073/0001-84

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA PARANA

i NÚMERO:497

COMPLEMENTO:

BAIRRO: FUNCIONÁRIOS

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS

CEP: 37713047

: UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Ltado *^""^'^"^ débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do
2. No caso de utilização para lavratura de escritura púbiica ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação
expedida em autos de inventario ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha ^
de bens na uniao estável e tje escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se
acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase
Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NUMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de

Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000512805716

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: VIANA & CIA LTDA
CNPJ: 00.568.073/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União(DAU)com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014
Emitida às 08:42:57 do dia 01/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Váiida até 30/03/2022.

Código de controle da certidão: 9D2A.C617.D55E.3B02
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

00.568.073/0001-84

Razão SociairviANA e cia ltda

Endereço:

RUa barros cobra 305 conjunto 31 / centro / pocos de caldas /
MG/ 37701-018

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição 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 servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:31/12/2021 a 29/01/2022
Certificação Número; 2021123100301175416117
Informação obtida em 04/01/2022 15:06:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
RAZÃO SOCIAL:

VIANA a CIA LTDA - EPP

CNPJ:

00.568.073/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar
lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidades do
contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de
emissão da^ presente certidão, CERTIFICA-SE que não constam, até esta
data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a

débitos tributários ou não tributários, de competência e administrados pelo
Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito
desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública
Municipal.
Emitida em: 14/01/2022 13:53:35
Válida até o dia: 15/03/2022

Código de controle da certidão: 427D81D91EC040916F83

Destinação:PARA FINS DE LICITAÇÃO E ENVIO ORGAO PUBLICO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na

página da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
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PODER OÜÍvrciÃKIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: VIANA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ:

00.568.073/0001-84

Certidão n°: 28835109/2021
Expedição: 21/09/2021, às 11:54:34

Validade. 19/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que VIANA & CIA LTDA (MATRIZ £ FILIAIS) , inscrito (a) no
CNPJ sob o n° 00.568.073/0001-84, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 542-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho,

de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
'^^itiunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores

à

data da

sua

expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet

(http://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 condenatória transitada em julgado ou em
acordos

judiciais

recolhimentos

trabalhistas,

previdenciários,

inclusive no

a

concernente aos

honorários,

a

custas,

a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comer^

Ministério da Economia

Secretaria de Governo Digital

J

) Nacional de Registro Empresarial e Integração
í Estado de Fazenda de Minas Gerais
NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza

N" de Matrícula do Agente

Jurídica

Auxiliar do Comércio

31204646281

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Nome:

VIANA Ã CIA I THA -FPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
N° FCN/REMP

requer a V.S" o deferimento do seguinte ato:
N° DE
VIAS

CÓDIGO CÓDIGO DO
DO ATO EVENTO
QTDE Dl

1

1

002

MGN2152726019

ALTERACAÕ

~

021

1

ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2019

1

CESSÃO DE COTAS

051

1

Consolidação de contrato/estatuto

2018

1

TRANSFERENCIA DE COTAS(DESCENDENTE/ASCENDENTE)

-—-—

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

POÇOS DE CALDAS
Local

Nome:

Assinatura:
29 SETEMBRO ?n?1
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N". 12
"VIANA & CIA LTDA"EPP
CNPJ n". 00.568.073/0001-84

Espólio de AGNALDO SIQUEIRA VIANA,brasileiro, Natural de Machado-MG,nascido em 12/07/1951,
divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Limercy Forlim, n°. 32, Jardim Planalto, em Poços
de Caldas-MG, CEP 37.701-313, portador do RG 6.839.088 expedido pela SSP-SP em 03/10/1972 e ins

crito no CPF sob o n." 983.074.368-34 (representado por ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA
devidamente qualificado a seguir); e; WAGNER RODRIGUES RAMALHO, brasileiro. Natural de Belo
Horizonte MG,nascido em 25/11/1953, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Maranhão

n". 221/45, Centro, em Poços de Caldas- MG,CEP- 37701-025, portador do RG MG-53.425 expedido pela
em 09/07/2008 e insciito no CPF sob o n." 156.204.766-34; únicos sócios componentes da soci
edade empresária sob a forma de sociedade limitada, com razão social de "VIANA & CIA LTDA - EPP",
com sede na Rua Paraná, n". 497, Bairro Funcionários, em Poços de Caldas- MG,CEP- 37713-047; registiada na JUCEMG,sob o Nire n.° 31204646281, delibera as seguintes alterações do contrato social, como
segue:

1)- Alteração da Capital Social:

O capital social totalmente integralizado na constituição da empresa no valor de R$ 100.000,00(cem mil
reais) com 100.000 quotas de R$ 1,00 cada é alterado para o valor total de R$ 296.015,00 (duzentos e

noventa e seis mil e quinze reais) totalmente integralizado com 296.015 quotas de R$ I,Oo'cada, cuja integi-alização deste aumento de R$ 196.015,00 ocorre com integralização de resultados acumulados nas ativi

dades operacionais e não distrâbuídas ao sócio Espólio de AGNALDO SIQUEIRA VIANA, aumentando
suas quotas de 98.500 unidades para 294.515 totalizando R$ 294.515,00.

2)- Alteração do Quadro Societário com redistribuição do capital integralizado:
Retira-se da sociedade o Sr. WAGNER RODRIGUES RAMALHO o qual cede e transfere 50% de suas
quotas para ao sócio ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA (a ser qualificado adiante) no valor de

R$ 750,00 e os outros 50% também cede e transfere a AMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA,
também a ser qualificada adiante, no valor de R$ 750,00 totalizando o montante de sua participação na
sociedade no valor de R$ 1.500,00. Esta transferência é realizada em carácter total, pleno e inuvogável
peiante aos sócios integrantes, bem como perante a sociedade, não tendo mais nada o que receber ou exigir
das partes.

Em observância à Escritura Pública de Inventário e Partilha Livro 406 N Folha 086 do 2" Tabelionato de
Notas de Poços de Caldas lavrada em 15/09/2021 com o falecimento do sócio ESPÓLIO DE AGNALDO

SIQUEIRA VIANA,os sucessores ingressam à sociedade e recebem por herança nas seguintes proporções:
•ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA 59,3909% das quotas "de cujo" ESPÓLIO DE AGNALDO
SIQUEIRA VIANA,totalizando R$ 174.915,00

•AMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA recebe 40,6091% das quotas "de ESPÓLIO DE AG
NALDO SIQUEIRA VIANA,no valor de R$ 119.600,00
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3)- Da atualização e qualificação dos sócios:

Observando as alterações mencionadas acima, destacamos a qualificação atualizada dos envolvidos:

'i'n
AGNALDO
SIQUEIRA
VIANA,
era brasileiro.
Natural
de Limercy
Machado-MG,
em
12/07/1951, divorciado,
médico
e empresário,
residente
e domiciliado
na Rua
Forlim,nascido
n°. 32 Jar
dim Planalto, em Poços de Caldas- MG,CEP 37701-313, portador do RG 6.839.088 expedido pela SSPSP em 03/10/1972 e inscrito^no CPF sob o n." 983.074.368-3, tendo falecido em Poços de Caldas, aos
23/02/2021, conforme Certidão de Óbito matrícula 0355010155 2021 4 00094 046 0051399 11 exnedida
em 25/02/2021.

^

WAGNER RODRIGUES RAMALFIO,brasileiro, Natural de Belo Horizonte-MG, nascido em 25/11/1953

divorciado, empresário,residente e domiciliado na Rua Maranhão, n°. 221/45, Centro,em Poços de CaldasMG, CEP- 37701-025, portador do RG MG-53.425 expedido pela SSP-MG em 09/07/2008 e inscrito no
CPF sob o n." 156.204.766-34,

ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA,brasileiro, casado, administiador, CPF 054.980.086-78, RG
MG 11.546.048(SSP/MG), residente e domiciliado na Av. Padre Francis Cletus Cox,777 casa 32 Jardim

Country Club, na cidade de Poços de Caldas-MG, CEP 37701-355 (sócio ingressante e represente do espóAMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA, brasileira, divorciada, bióloga, portadora do CPF sob n."
303.637.848-02 e RG sob n." MG-11.546.058, expedido pela Secretaria Segurança Pública de Minas Ge-

SldaríríG ^CEP

Planalto, na cidade de Poços de

4)- Da administração da Sociedade:

A Administração que era exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios ESPÓLIO DE AGNALDO
SIQUEIRA VIANA e WAGNER RODRIGUES RAMALHO passa a ser exercida, conjunta ou isolada
mente, por ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA E AMANDA DANZIGER DARROZ SI
QUEIRA.

5)- Da retirada de pró-labore:

A partii deste ato, revoga-se as aplicações anteriores, cabendo exclusivamente ao sócio ARISON DANZI
GER DARROZ SIQUEIRA retirada mensal a título de pró-labore, observando o valor referencial de um
salário-minirao federal.

Em deeoirência da alteração ora levada a efeito, faz-se necessário imprimir nova redação do contexto das

cláusulas do contrato social substituindo-as integralmçnte. Assim, o contrato social, em sua integralidade e
perfeitamente consolidado, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
"VIANA & CIA LTDA - EPP'
Cláusula Primeira:

A sociedade girará sob a razão social de "VIANA & CIA LTDA - EPP", com sede na Rua Paraná, n" 497
BaiiTo Funcionários, em Poços de Caldas- MG,CEP- 37.713-047.
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D

Parágrafo Primeiro:

Kq'
><1'^'
A sociedade adotará como nome fantasia,"Medsystem S/V Consultoria e Soluções^-Soft^e

Parágrafo Segundo:

Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucm-sais, agências e
escritórios em qualquer parte do teiTitório nacional, a critério dos sócios.
Cláusula Segunda:

A Sociedade tem como objeto a atividade comercial no seguimento de "Comércio Varejista de artigos de
infonnática em gerai, manutenção em máquinas e equipamentos de informática, desenvolvimento de sof
tware e sistemas e prestação de seiwiços em informática.
Cláusula Terceira:

O capital social é de R$ 296.015,00(duzentos e noventa e seis mil reais), divididos em 296.015 quotas de
R$ 1,00(um real) cada uma,totalmente integralizados e assim distribuidos pelos sócios:

ESPÓLIO DE AGNALDO SIQUEIRA VIANA,já qualificado anteriormente, cede e transfere por herança

174.915 quotas no valor total de R$ 174.915,00 ao sócio ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA 0'á

qualificado anteriormente) e cede e transfere por herança 119.600 quotas no valor total de R$ 119 600 00

para sócia AMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA, também já qualificado anteriormente, totali
zando o montante total do Capital Social.

WAGNER RODRIGUES RAMALHO o qual cedè e transfere 750 quotas no valor de R$ 750,00 para ao
sócio ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA cede e transfere 750 quotas no valor de R$ 750 00 para
a AMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA,retirando-se da sociedade, dando quitação por meio desta
tiansferência^ em carácter total, pleno e iiTevogável perante aos sócios integrantes, bem como perante a
sociedade, nao tendo mais nada o que receber ou exigir das partes.

Arison Dangizer Darroz Siqueira

175.665 QUOTAS R$ 175.665,0059,34%

Amanda Dangizer Darroz Siqueira

120.350 QUOTAS R$ 120.350,00 40,66%

CAPITAL SOCIAL

296.015 QUOTAS R$ 296.015,00 100,0%

Parágrafo Primeiro:

Os sócios confíi-mam neste ato, em moeda coirente do país, o valor total das quotas subscritas e integralizadas.

Parágrafo Segundo:

Nos teiTuos do art. 1.052 do código civil (lei n.° 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita

ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
Cláusula Quarta:

A sociedade iniciou suas atividades em 06/04/1995 e terá prazo indeterminado de duração.
Cláusula Quinta:

Junta Comercial
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Vív
A sociedade será administrada em conjunto ou isoladamente pelos sócios ARISON DAl^lGEKjsÀRROZ

SIQUEIRA e AMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA,acima qualificados, sendo atribuídos a estes,
plenos podeies, intemos e externos, necessários a realização do objeto da sociedade, os quais o autorizam
a representar a sociedade ativa e passivamente,judicial e extrajudicialmente, podendo, no exercício de suas

atividades de administrador, finnar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações,
adquirir bens e inclusive outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer dos atos
assim exigir.
Parágrafo Primeiro:

E vedado a qualquer procurador ainda que devidamente constituído, praticar atividades estranhas ao inte-

lesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como, onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos sócios.
Parágrafo Segundo:

As deliberações sociais serão tomadas atendendo-se o disposto no ait. 1.076 do código civil - lei n°
10.406/2002.

Cláusula Sexta:

Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a foima estabelecida no § 3° do art.
1.072 do código civil (lei 10.406/2002).
Cláusula Sétima:

ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA exerce de forma única e exclusiva retirada mensal a título de
pió-labore, obsei^vando o valor referencial de um salário-mínimo federal.
Cláusula Oitava:

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.
Cláusula Nona:

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimo
nial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das
disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único:

Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua partici
pação no capital social.
Cláusula Décima:

A retirada, exclusão, falecimento, interdição ou incapacidade dos sócios, não dissolverá a sociedade, que
piosseguiiá com o remanescente, recompondo a pluralidade da sociedade empresária junto aos herdeiros
ou sucessores do(s)sócio(s)falecido(s) ou incapacitado(s) que deverão ingressar na sociedade em sua subs
tituição para continuidade dos objetivos sociais e econômicos da referida sociedade.
Parágrafo Primeiro:

A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei. Em caso de dissolução e liquidação da sociedade,será
o liquidante escolhido pelos sócios, representando ^ maioria do capital social. Nessa hipótese, os haveres
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da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescent^&e5!tóuver,,,sVá rateado
entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

"

Parágrafo Segundo:

Não havendo interesse dos herdeiros ou sueessores ingressar à soeiedade, e não havendo motivos de opo
sição quanto a continuidade da empresa, deverá ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente
às suas quotas de eapital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, medi
ante levantamento de balanço geral específico para esse fim, observando a seguinte forma de pagamento a
contar da data do levantamento do balanço geral; 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30%
(trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses.
Parágrafo Terceiro:

Ressalvado o disposto no art. 1.030 da Lei n.° 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de
mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da
empresa, em viitiide de atos de inegável gravidade, poderá exclui-los da sociedade, por justa causa, medi
ante alteração do contrato social.

Alínea a)A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim,
ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Alínea b)Efetuado o legistro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído será apurado e
liquidado na fonna prevista nos § 1° e § 2° desta cláusula.
Cláusula Décima Primeira:

Serão regidas pelas disposições do código civil (lei n." 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada
de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.
Cláusula Décima Segunda:

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do código civil (lei n.°
10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.
Cláusula Décima Terceira:

Fiea eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula Décima Quarta:

Os sócios ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA,e AMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA,
já qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da soci
edade, nem poi decoiTência de lei especial, riem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no
art. 1.011, § r,do código civil (lei n.° 10.406/2002).

E,por estarem assim justos e conttatados, lavram este instrumento em via úniea, que serão assinadas pelos
sóeios na presença de duas testemunhas de forma eletrônica por meio de eertificação digital.

Poços de Caldas, 29 de setembro de 2021.
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ARISON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA

AMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA

Espólio de AGNALDO SIQUEIRA VIANA

WAGNER RODRIGUES RAMALHO

Testemunhas:

Thiago Maywald Togni

Ciaudinei Alves da Silva
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Governo do Estado de Minas Gerais
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Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIANA & CIA LTDA -EPP, de NIRE 3120464628-1
e protocolado sob o número 21/710.355-3 em 01/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob

o número 8835905, em 06/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Weveling Paulino
Rodrigues de Aguiar.

Certifica o registro, a Secretária-Gerai, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.fc)r/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

■

Assinante(s)

CPF

Nome

054.980.086-78

ARiSON DANZIGER DARROZ SIQUEIRA

.

Documento Principal
■ . Assinante(s)
CPF

Nome

054.980.086-78

ARISON DANZIGER DARROZ SIOUEIF^

303.637.848-02

AMANDA DANZIGER DARROZ SIQUEIRA

156.204.766-34

WAGNER RODRIGUES RAMALHO

012.062.826-06

CLAUDINEI ALVES DA SILVA

064.897.506-19

THIAGO MAYWALD TOGNI

Declaração Documento(s) Anexo(s)
'• Assinaríte(s)

'

CPF

Nome

348.026.488-39

CARLOS ALBERTO BERTONI

,. ■

.

' ■

Belo Horizonte, quarta-feira, 06 de outubro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar
Servidor(a) Púbiico(a), em 06/10/2021, às 10:42 conforme horário oficiai de Brasília.
4

'M í
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A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da iucemo
informando o número do protocolo 21/710.355-3.
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o n" 8835905 em 06/10/2021 da Empresa VIANA & CIA LTDA -EPP, Nire 31204646281 e protocolo 217103553 - 01/10/202"
Autenticação: 235FF6787F114C63DB2FDF6BF4A1D9FB8BF8EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento

acesse http://vvww jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 21/710.355-3 e o código de segurança YkAY Esta cópia foi autenticada digitaimente
e assinada em 06/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Gerai.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digitai

o ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s) :
CPF

Nome

873.638.956-00

MARINELY DE PAULA BOMFIM

í0mimü

Belo Horizonte, quarta-feira, 06 de outubro de 2021

-Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o n"8835905 em 06/10/2021I da
Empresa VIANA & CIA LTDA -EPP, Nire 31204646281 e protocolo 217103553 - 01/10/2021
ua empresa VIANA íS CIA LI UA-EPP, Nire 31204646281 e protocolo 217103553 - 01/10/9091
o
^
01/10/2021.
hu'//^ 235FF6787F114C63DB2FDF6BF4A1D9FB8BF8EC.
Marinelye deo código
Paula dedBomfim
- Secretária-Geral.
Parrvlndafesl
d"nto
acesse h«P-//ww
jucerng.mg.gov.br e informe n° do protocolo 21/710.355-3
segurança
YkAY Esta cópia
foi autenticada diqitaimente
Autenticação; 235FF6787F114C63DB2FDF6RF4Ain9FRfiRFRPr-

e assinada em 06/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretãria-Geral.
^ O cyAxüjtíiv
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