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PROPOSTA DE PREÇOS 

À . ~-\ 

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará (PA) ~; _,,_:, Q_<D y ,.~j 
-· ~ 'lf 
{> ... 

Proponente: ASP -Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda. ã.- -
Endereço: Rua Lauro Maia, 1120 - Bairro: Fátima - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.05'5--~ 
CNPJ: 02.288.268/0001-04 CGF: isento E-mail: para@aspec.com.br 
Fones: (85) 3464-2900 / 3878-2999 / (91) 3249-2620 / 99139-6126 
BANCO: 001 AGÊNCIA Nº: 3515-7 CONTA CORRENTE Nº: 105.015-X 

Prezados Senhores, 

Apresentamos à Vossas Senhorias, nossa proposta de preços referente contratação de pessoa 
jurídica, especializada no fornecimento de licença de uso de sistema(s) de informática para 

t. 1 gestão pública, no(s) módulo(s) informado(s) na planilha abaixo: 

Item Especificação 

Orçamento Público e Contabilidade Pública 
(geração do E-Contas TCM/PA) com 
Transparência Pública de dados prevista pela Lei 

Valor Valor 
Unid. Quant. Mensal R$ Global R$ 

01 Complementar nº 131/2009 (Lei da Mês 12 4.500,00 54.000,00 
Transparência) e Lei nº 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação), Licitações, Patrimônio e 
Almoxarifado e Ouvidoria. 
Gestor de Notas Fiscais, em atendimento à Ação 
nº 4/2018, da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA, 
vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública(cujo 
objetivo é criar instrumentos para dar 

02 publicidade às notas fiscais emitidas para órgãos Mês 12 900,00 10.800,00 
e entidades de todos os poderes da 
administração pública em todos os entes da 
federação), assim como também, atende à Lei nº 
12.527 /2011 (Lei de Acesso à Informação), e Lei 
Complementar nº 131/2009 (Lei da 
Transparência). 
Contabilidade Pública (geração do E-Contas 

03 TCM/PA) - Câmara Municipal. (Art. 4º IN Mês 12 1.000,00 12.000,00 
TCM/PA n2 18/2020) de 10/12/2020. 

Valor Mensal: R$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais) 
Valor Global: R$ 76.800,00 (Setenta e Seis Mil e Oitocentos Reais). 

Rua Laura Maia, 1120 - Bairro de Fátima - CEP: 60.055-210 - Fortaleza - CE 
CNPJ: 02.288.268/0001-04 / (85) 3878.2999 (85) 3464.2900 / aspec.com.br 



Prazo de Execução: 12 (doze) meses 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Termo de uso do software ASPEC 

tl1 
Asnec· 

..r.-:FORM~riCA 

1 - A Aspec Informática, na qualidade de única proprietária dos direitos dos Softwares licenciados 
ao usuário, confere licença de uso não exclusivo, de acordo com as condições estabelecidas no 
contrato firmado entre as partes. 
2 - Entende-se por Software, o conjunto de programas executáveis por computador e respectiva 
documentação técnica. 
3 - A Aspec Informática fornecerá os sistemas de informática com os programas na forma 
executável, devendo o mesmo ser instalado exclusivamente na sede da contratante sendo vedada I 

outra instalação em computador que não seja parte da instalação principal. 
4 - A licença de uso dos sistemas de informática, não constituirá qualquer transferência de 
propriedade dos softwares, os quais pertencem, com exclusividade a Aspec Informática, sendo 
vedado ao Cliente vender, transferir, emprestar, ceder, alienar, reproduzir, copiar, gravar ou 
onerar de qualquer forma, no todo ou em parte, os sistemas, assim como também, é 
terminantemente proibido ao usuário, entregar o Software, permitir seu uso por terceiros, sendo-
lhe vedado ainda: copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, 
alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas 
ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o Software objeto do presente termo de uso. 
5 - A Aspec Informática não será responsável por perdas e danos que venham a ocorrer pela má 
operacionalização dos sistemas ou por casos fortuitos . 
6 - A contratante será responsável pelo pessoal que desempenhará as funções de execução do 
sistema, ou seja, quem vai desempenhar as atividades de preparação e digitação dos dados 
necessários para alcançar os objetivos a que os sistemas se propõem. 
7 - A segurança dos arquivos relacionados com o Software é de responsabilidade exclusiva de 
quem opera os sistemas, ficando a Aspec Informática isenta de erros decorrentes de negligência, 
imprudência ou imperícia causados pelo cliente. 
8 - É de exclusiva responsabilidade do Cliente, a má utilização das técnicas operacionais de 
trabalho, como operações indevidas de "BACKUPS" (anormalidade nos meios magnéticos -
utilização de CDs ou pen drives defeituosos), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, 
ainda, danos causados por "vírus" de computador. 
g - A Contratante deve manter cópia dos dados para atender eventual requisição de outros órgãos 
públicos, seja de nível estadual ou federal, seja poder executivo ou judiciário, não sendo a guarda 
ou custódia desses dados de responsabilidade da Aspec informática. 
10 - Ao Usuário dos sistemas, não é permitido modificar as características dos programas, módulos 
ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, 
específica e autorizada anuência da Aspec Informática, sendo certo que, quaisquer alterações, a 
qualquer tempo, por interesse do cliente, que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela 
Aspec Informática ou pessoa expressamente autorizada pela mesma. 
11 - O Usuário obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea 
que possibilite a instalação dos Softwares objeto do presente termo de uso. 

Rua Lauro Maia, 1120 - Bairro de Fátima - CEP: 60.055-210 - Fortaleza - CE 
CNPJ: 02.288.268/0001-04 I (85) 3878.2999 (85) 3464.29001 aspec.com.br 
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12 - O Usuário dos Sistemas Aspec, por seu titular, é o único responsável 'f!los , s r$_ estão 
administrativa que sejam praticados e informados para processamento dos d ,,. it do-se à 
ASPEC Informática a responsabil idade técn ica dos sistemas contratados. 
13- É obrigação do usuário dos sistemas Aspec manter cópia de segurança dos dados, através de 
procedimento denominado "backup", assim como também a guarda e custódia de todas as 
informações da Entidade Pública, no servidor de rede ou equipamentos da própria Entidade 
(computadores), ficando a Aspec Informática, isenta de qualquer desaparecimento, sumiço, 
extravio, perda e guarda de informações ou dados da entidade, sendo essa responsabilidade, 
exclusiva do usuário. 

Fortaleza (CE), 04 de Janeiro de 2021. 

ASP -Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda. 
CNPJ : 02.288.268/0001-04 
Pablo Ramon Alves Moreira 

CPF: 902.865.452-68 

Rua Lauro Maia 1120 - Bairro de Fátima - CEP: 60.055-210 - Fortaleza - CE 
CNPJ: 02.288.2~8/0001-04 / (85) 3878} 999 -~464,2900;;.;·; 
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1. LUCIANO PEIXOTO GUEDES b ·1 · · · e _ , · • , rns, c1t.o, Natural de J:igua.nbe-Cc, t:asado em regime de 

3
~munhao pamal_ de bens,_ n::t.s~dü cm 07/01/1965, contndor, C RC-CE 10.288, inscrit<> _no CPF nº 

- _g.499.243.53, cedula d<' JdentJ.datlc nº 535.542-82 SSP-Cc, tc5Ídcn!e e domiciliado na Rua Soriano 
f\lbuquc.rquc .. 185, ap.401, Joaciuím T~vora, CEP 60.130-160, Forrnlcza-Cc:; · 

2 :'NTÔNIO ~RLOS_ COSTA AIRES, brasikiro, Natural de Píquct Carnciro-Ce, c-:1sado cm 
regn:1c ?e C()tntulhao parcial _de bens, nascido cm 20/02/ 1 %7, técnico de contabfü<4de, CRC-CE 
10.6~1_, tnscnto no CPF n" 499.J ,17.754-68, cédula de identidade 11" 2.414.820-92 SSP-Cc, residente e 
domiciliado na R.ua Soriano i\lbuquerqws~ 185, ap. l 502 Joi"]lÚtn Távora CEP 60r130-1W Fortaleza-Cc· · ' . ' . 

' 

3. MARc9s AUGUSTO BEZERRA BARROSO, brasileiro, Natura.! de Fortak'Z'a-Cc, snlteiro, 
nascido em 21/06/ 1967. técnico cm co ntabilitl:idt·, CRC-CE 13.250, inscrito no CPF n" 258.857.153-00, 
cédula ele identidade nº 94.002.29J.976 SSP-Cc., residente e domiciliado rrn Rua Nunes Valente, 2500, 
ap.701, Dionísio 1\ ,rres, CEP 60.125-121 , Fotlalc:1-a-Ce; Únicos proprietários de uma sociedade: limitada 
com deuominação ele ASP - AUTO:MAÇÁO, SERVIÇOS E PRODU1'0S DE INFORMÁTICA 
LTD.A., inscrit& no CNPJ 02.288.268/0001-04, tem sede e domicilio na Rua Lauro Mah 1120, CEP 
60.055-2'10, Fo.rtalcza-Ce Rcgi1>tmla ;13 )unta Comercial do .Estádo do ceará sob 11°23200759476 em · 
l7 / i 2/ 1997, Aditivo 1 sob nº 232163013 cm 20/03/2001 , Adi~vo TI sob n" 232171 139 em 
21 / 02/ 2002, ,\ditivo Jll ;;ob nº 232176517 cm 13/ 09/ 2002, IV Aditivo sob n" 20040042430 em 
06/ 02/2004, Aditivo V soh n'-' 20070242348 cm 20/ <Mí2007, Aditivo Vi :.-ob n" 20080079115 em 
29/01 / 2008. · A<lirivo Vil sub 11º 20080671)056 en.1 12/ 08/ 2009, resolvem alterar e consolidu seu 
Coutrató Sodalmcdiantc as seguintes dáusulas: 

t•Ctáusufa - A sociedad(' a partir de5ta data :ilrcra a 6' Clfo,ula - E nccrrnmcnto do exercício s.ocial: 

l\o t,érmfoo <la cada cxad cio soóal, cm 3 J tlc dezc.:rnbro, o~ adn1inistrndores prestarão comas
justificadas de sua administração, pwcedc:ndo á clabvraçiio do inventário , do l.,alanço _p!ltri.monial e do 
balanço de resultaào econômico. cabendo aos sóó 0:;, na propt•rçfo de su.1~ quotas, os lucros o u pcnl~ 
apuradas, pe.nnít:indo adiantamen tos de lucros como rnmbém lcvaurarncnto~ de balanço ·patrimiÚal 
durante v cxercíc10 social para fim: de d is tribuição de lucro~. , 

2"Cláusula __ As Cláusulas .guc não furnm alte raJa$ dfrclaf: ou indiretamente por este 
pcnnanecenl de acordo com o contrato ,;r,cíal e aditivos I\Jlteriorcs. 

3ºCláusula -- O Contrato Social, já réfonnula<lo ~cgum.lÕ a Lei 10.40(, de 10 de Janeiro de 2003 (Novo 
Código Civil), face às alterações, é co nsolidado e passa :1 rcgc-x-sc segundo a1, disposições l'Cg 1ir: 

\ 
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ASP - AUTOMA<;Ao. SERVI.ÇQS .E PRODUTOS .Qf;: I~FORMÁTICA L~·oA 

.CNPJ 02,288.268/0001-fM · 

QITAYAAL'.llillAÇÃQ CONTJlÁ.'t.UAL 

LUCIANO PEIXOTO GUEDES, bras.ilciro, Natutal ele Jaguaribe-Cc, ca~ado c.m regime de 

co1nünhão •parcial de bens, nascido cm 07 /0:1 /1965, contador, in~crfro no CPP n" 358.499.243--53, 

cédula de identidade 11~· 535.542-82 SSP-Cc, residente e donuciliado na Rua Sor.iano Albuquerque, 185, 

ap.401,Joaquim Távora, CEP 60.130-160, J:iortalc:,a.Cc; 

ANTÔNIO CARLOS COSTA AIRES;
0

brasilcirn, Natural de Piquet Cat1ieiro-Ge, casado em regime 

de comunhão parcial de bens, mist:id(, cm 20/02/1961, técnico de cont.abilidade, . CRC .CE 10.651 , 

inscrito no CPF nº . 499.347 .754-68, cédula de identidade ·11° 2.414.820-92 SSP-Ce, residente e 

domiciliado na Rua Soriario Albuquerc1ne, 185, ap. 1502. Joaquim Távo.ra, CEP 60.130-160, Fortaleza

Ce; 

MARCOS AUGUSTO BEZERRA BARROSO, bras.ileíro, Natural de Fottaleza-Ce, solteiro. nascido 

cm 21 /06/1967, técnico cm contabilidade,,CRC-CE LUSO, inscrito no CPF hº 258.857.153.(}0, cédula 

de identidade nº 94.002.29.3.976 SSP-Ce, residente e domiciliado na lüi::i Nunes Valente, 2500, ap. 70'1 , 

Dionísio Tones, CFP 60.125·121. Fortakza ·Cc. 

1•. Cláusula - DENOMINAÇÃO E SEDE: 

A sCldedadt' gira sob denominaç~o .ASP- AU.I'OMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA, nome ·de fantasia, ASPEC INFORM/\TI Ci\, e tem sede e domicilio ná l{ua Lauro t-.faia , l '120, 

Fátima, CEP 60.055-210, Fortale1a-Cc. 

zs. Cláusula - CAPITAL SOCIAL: 

O capital social é de R$ 21 0.000,00 (duzentos e dez fnil tcais), di\ridido e 1~1 2 10.000 quotas, de valo,✓-·-... 

uot.ninal R$ 1,00 (um real), ÍJ.1tegt:alii~<l os ern mocd:~ corrente do País, 1,endo assim distribtúdos entre e s 

, .. 
SOClOS. 

LUCIANO PEIXOTO GUEDES ........... ... ........ ... ... ... ... ..... .... .. 70 000 quot:-i1, .... ........ ........ .......... . .R$ 70.000,0Q 

ANTÔNIO CARLOS COSTA AlRES .......... ........ .... ... ..... ..... . .. . 7n.000 (~uotas ......... ....... ..... ... ...... . R$ 70.000,00 

MARCOS AUGUSTO BEZERRA UARROS0 ......... ... ..... ........ 70.000 quo ta:- .. ....... .... .. ..... ........ .... R$ 

TOTAJ .... ........ ........ .. .. ............... ,. ..... .. ..... :,. .. ............. ......... .. 210.000 quotas .................... .. .......... R.$ 210.000,00 

lW - As quótas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou t.rnnsfcr.idas a sem o 

couscntimento dos sócios, a qucn1 fica assegurado, em igualdade dt coodiçõcf: e I reço <li.reto de 

preferêuó a para a sua aquisiç.il9 se postas à venda, formalizando. se realizada a cessão lás, lteraçâo 

contratual pcrtinent·t\ 

· J 
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C.NPJ 02.288.268/0(}Qt-!>4 . . . 

OITAVAALTEili\ÇÃO CONfRATUAL 

Õ ~º -_ A responsabilidâdc de ca<la sócio é restrita ao valor de suas quotas, ,mas todos respondem 

sobdanedade pela integralização dtí capital. 

3•.-Cláusula ~ OBJETO SOCIAL: ,.-

A Sociedade tem por objeto: 

1) análise e desenvolvimento de siste1ms; 

2) Progr:tm açào; 

3)Processamemo de <lacl9s- e cougê.llcrcs; 

4) elaboração de p.t,ogrnma!i de computadores 

5) licenciamcmo ou ce.~são de dircico de-uso de pw~rama de computação; 

6).Assessoria e consultoria cm informática; 

7) ~ crcuciamento de documcmos d ctrún.icos(digitali:rnçào); 

8)Suporle técnico cm infonnática,índusivt' insrnlação, configuràçfo e manutenção de prógrama de 

computaçiio de bancos de dados; 

9) Plancjamcnios,conferção,mam1tençào e atualização de páginas eletrônicas: 

I 

4• Clá~sula - PRAZO DE DURAÇÃO E JNÍCIO DAS ATIVIDADES: 

A sociedade, gue, confom1e seu-aro constitu tivo. atf)uivado na JUCEC sob n" 23200759476., it 'ciou 

suas àtividadcs em 20 de Outubrn de l 997, tci-á prno de duração indctermirmdo. 

5• Cláusula· - ADMINJSTRAÇÃO: 

A administração da socicdadé caberá aos sócio$ LUCIANO PEIXOTO GUEDES, AN 10 CARLOS 

COSTA AIRES e '.MARCOS AUGUSTO BEZERRA BARROSO, já quali fkaclos antetionne te, < 1e assin arão 

isolados ou conjuntamente, com os pode.rcs e l\t·ribuiçôes de administrl\dorcs e auto · zado ao uso da 

de11orninaçào, vedado, no eJ.l!al)fo. cm atividades estranhas ào interesse social ou assu ,· 11 brigaçôes 

seja em favor de qualquer quofr,tas ou tcrccítos. bem como oueraretn nu alienarem en i1 óve:is da 

socíed_~dc, sem autorização dos outros sócios. 

P1 
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QfIAY~ ALTERAÇÃO CONTRAI.1..!AL 

6• Cláusúlà - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 

Ao . ~érn~no da cada _c~crcicio . social, em 31 de dc.zetnl,ro, os administradores prestarão contas 

JUstJ6cadas de sua ad1mrustraçào, procedendo à elaboração do inventá.tio, <lo balanço patrimonial e do 

oalanço de resultado eco11ômíco, c:ibendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou -perdas 

apurados, pcmurindo adiantamento dt(lucros como também levantamento de balanço patrimonial 

durante o exercício rncisl ·para fins Je distribuiçio de lucros . 

7 ... Cláusula - DELIBERAÇÃO DAS CONTAS: . 
(.;l'Çi 
~ N os quatro meses scglúotcs an té-rrniJÍo do e,xcrcfr:io social, os sócios dclihcracão sobre as contas e 

de~ignarfo adminjstradore~ quando for o caso. 

s•. Cláusula - FILIAIS: 
. ' 

A sodedade poderá a qualquer tempo, abri.r ou fechar filial ou oulta dependência, mediante alteração 

contratual assinada pôr todos os sócio~. 

9ª. Cláusula - REl\·fUNER.AÇÃO: 

O s sócios terão direitos a uma rcti r:itla mc11sal, a 1.ítulo <lc pró-labo re , fixada co nsensualmente entre os 

sócios, observada as clisposiçôes rch11.tlamcntarcs pcrttnentes. 

10•. Cláusula - RETIRADA, INTEUDIÇÁO OU PALECIMENTO DE SÓCIO: 

F;:Jecendo ou mtcr<lit.a<lo gualqucr sé,tio, a sociedade co nt·inuad suas :i tívi<la<lcs com herdeiros, 

sucessores e o incapaz. Não senrfo pc,ssívd ou inrxistintlo intcrc~se destes o u do sócio remanescente. o 

valor de seus haveres será apurado e lirjtúdado com bàsc na situação patrimonial <la sociedade. à dat· ~ 

resolução, verificada cm balanço ci;pccialmcntc levan tado . 

. Parágrafo Único - o mesmo procedi1i1cn to scd adofad<J em odtros casos CTn que a sociedade 

resolva cm refação a seu i.:ócio. 

11". Cláusula. - DECLARAÇÃO: 

Os administradores declaram, sob as pcti:is da k.i, . de c1ue não estão impedidos 'de exercer a 

administração dá socic.daçlc, poli lei espcci::iJ,ou em virtude de condenação criminal, oü p e encof}trar 

sob os efeitos dcla, a pena qu<; vede, aindl\ êjtte tcmpotatiamentc, o acesso a ~argos ' blic 

crime falimentar, de prevaticaçfo, peita ou suborno, concusi-ào, peculato, ou con ra .a 

popular, contra o sistema fiuahceiro nacio nal, contra nt) rtna!', de defesa da concorr 

rclaçõe!i de cmlStuno, fé pública, on a p1úpricdade. 

fM 
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ASP -AUTOMAÇÃO. SERVIÇ~UTÓS;jEcINi:o RK·~ATICA L TOA 

CNPJ 02,288.268/0001-04 

OITAVA ALTEMÇÁO CONiRATUAL 

12ª. Cláusula - FORO JURÍDICO: 

As partes degem o foro de Fortaleza, Estado do Ce~rá, piua dirimir 9misyue.r controvérsias oriundas do 

presente coutrâto. 

· 

E, pôr assim eStarem justos e cou~,1tado~;; assinam o presefltc ·aditivo, crn 4 (quatro) vias de igual teor 

e forma. 

ÍÍr) 
' I 

Fortaleza, 06 de Junho de 201 t . 

·, 

- - ~ --bJ:J,,_ UAh'---t---
t'frJTÔNlO CARLOS COSTA AJ!RES 

_ )J,q r un t✓lti Jf 9 9, ««.._ 9>Af[' i> __ 
MARCOS AU USTO BEZERRA BARROro 



JNS~rRUMENTO PARTICULAR DA NONJ\ ALTElv\ ÇÃO CONTRATU/\L DA 
~OCIED~_DE .Erv1PRESAJUA LJMITADA "ASP .... AUTOMAÇÃO, SERVlCOS E 
I RODUl o nr~ INFORMATICA LTDA ., . 
CNP.~ 02.288.268/0001-04 . #~,a,)-
NIRE 23200759476 . : , fl. . J -;z ;..io) 

. .. ~"~~~ 
LUCIANO PEIXOTO GUEDES, b;asileiro, ;aturai de JaguaTibe, Estado ~ ~ 
do Ceara, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido ._,. 
em ~7/01/1965, Contador, CRC-CE 10.288, portador da Cédula de 
ldenhdade nº 535.542--02 SSP-CE, inscrito no CPF sob nº 358.499.243-
53, residente e domiciliado na Rua Soriano Albuquerque, 185, apto. 
401, Joaquim Távora, CEP 60.130-160, na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará; 

ANTÔ_NIO CARLOS COSTA AIRES, brasileiro, natural de Piquei 
Carneiro, Estado do Ceará, casado ern regime de comunhão parcial de 
bens, nasciq9 em 20/02/1967, técnico em contabilidade, CRC-CE 
10.651, portador da Cédula de Identidade nº 2.414.820-92 SSP/CE 
inscrito no Cadastro de Pessoas F!sicas sob o nº 499.347.754-68: 
residente e domiciliado na rua Soriano Albuquerque, 185, apto 1502, 
Joaquim T âvora. CEP 60.130-160, na cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará; 

MARCOS AUGUSTO BEZERRA BARROSO, brasileiro, Natural de 
Fortaleza, Estado do Ceará. solteiro. nascido em 21/06/1967, técnico 
em contabilidade, CRC·CE 13.250, portador da Cédula de Identidade nº 
94002293976 SSP-CE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 
258.857 .153-00, residente e domiciliado na Rua Nunes Valente, 2500, 
apto 701 , Dionísio Torres, CEP 60.125-071 , na Cidade de Fortaleza. 
Estado do Ceará, 

Únicos sócíos quotistas da Sociedade Empresária Limitada "ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS 
E PRODUTOS DE !NFORMÁTICA LTOA". estabelecida Rua Lauro Maia, n". 1120, Bairro de 
Fátima, CE? 60.055-210, Fortaleza, Ceará, inscrita no CNPJ 02.288268/000·l-04, com seu alo 
conslílutivo arquivado na Junta Comercial do Estado cio Ceará sob NIRE nr. 23200759476 em 
17/12/1997. resolvem e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social da . A, ufavl 
Sociedade, nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as seguintes clausulas: r V+ ) 

CLÁUSULA 1•(PRIMEIRA): ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO, RETIRADA OE ·---... 
SÓCIO: ', 

1.1 De acordo com a CLÁUSULA 2ª (Segunda) do Contrato Social consolidado no 8º{oitavo 
Aditivo da Sociedade, o atual Capital Social da Sociedade é de R$ 210.000,00 (duzentos 
dez mil reais), totalmente subscritos, divididos e representados por 210.000(duzentos dez 
mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada, devída~ente inle~r~lizado n.este 
ato, de forma à vista. em dinheiro. moeda legal e corrente no Pais pelos soc10s quotistas 

confonne quadro a seguir: 



INSTRUMENTO PARTICULAR DA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA . ~ 

SOCIE~~DE EMPRESA;RJA LIMITADA "ASP - AUTOMAÇÃO, SERVICOS E /~~\ 

PRODU l O DE INFORM/\TJCA L TDA." 
/;/ -;'-

CNP.1 02.288.268/0001-04 
(~'FJ.;: .Jl( :i 

NIRE 23200759476 
\t e'?,:-_-, 
,~ -P- o/' 
"'-..._-::::.-/ 

SÓCIOS QUOTIST AS QUOTAS R$ % 

LUCIANO PEIXOTO GUEDES 70.000 70.000,00 33,34 

ANTONIO CARLOS COSTA AIRES 
~ ... 

70.000 70.000,00 33,33 

MARCOS AUGUSTO BEZERRA BARROSO 70.000 70.000,00 33,33 
-

TOTAL 210.000 210.000100 100,00 

1.2 De acordo com ala de reunião da diretoria realizada aos 19/08/2011, devidamente 

registrada em Cartório, o Sócio cotista MARCOS AUGUSTO BEZERRA BARROSO, 

detentor e titular de 70.000(setenta mil) quotas sociais, cede e transfere a totalidade das 

colas para o sócio colista LUCIANO PEIXOTO GUEDES, já qualiíicado anteriormente, na 

forma e valor estipulados em Contraio Particular próprio. 

' ) 1.3 O Sócio MARCOS AUGUSTO BEZERRA BARROSO retira-se da sociedade totalmente 

satisfeito de todos os seus haveres e liberados de todas as obrigações junto à mesma, de 

qualquer natureza, incluindo trabalhista, fiscal e cível. 

1.4 O Capital Social da Sociedade, totalmente subscritos de R$ 210.000,00 (duzentos dez mil 

reais), divididos e representados por 210.000(duzentos dez mil) quotas, no valor nominal de 

R$ 1,00{um real) cada, devidamente integralizado neste ato, de forma á vista, em dinheiro, 

moeda legal e corrente no Pais pelos sócios quotislas, passa a ser conforme quadro a 

seguir: 
- ---

R$ _ __ % 
-•-H 

0.000 140.000,00 66,67 

0.000 70.000,00 33,33 
- --o---·- --

0.000 210.000,00 10Q,00 

CLÁUSULA 2ª(SEGUNDA): OBJETIVO SOCIAL 

2.1 - A Sociedade a parlir desta data altera a 3ª Cláusula do Contrato Social consolidad 

8º (oitavo) Aditivo, o objetivo social será a rrestação dos serviços: 

1) Analise e desenvolvimento de sistemas; 

2) Programação; 
3) Processamento de dados e congêneres; 

4) Elaboração de programas de computadores; 

5) Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação; 

6) Assessoria e consultoria em informática; 

7) Suporte técnico em informática, inclusive instalação. configuraçêo e manutenção de 

programa de computação de bancos de dados; 

8) Planejamentos, confecção, manutenção e atualização de páginas elelronicas. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA NONA ALTERAÇAO CONTRATUAL y'. ~~\ 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA "ASP - AUTOMAÇJ\O, SERV ICOf J~: J 5 e 

PRODUTO DE INFORMÁTICA LTDA." -~ 

CNPJ 02.288.268/0001-04 ~ 

NIRE 23200759476 

CLAUSULA 3ª(TERCEIRA): As clausulas que não foram alteradas diretas ou indiretamente 

por este instrumento permanecem de acordo com o Contrato Social e aditivos anteriores. 

ENCERRAMENTO: 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este Instrumento, em 04 (três) vias de igual 

forma e teor. 

Fortale osto de 2011 
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