






























































CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONSELHO FISCAL.
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10.4. Dispensam-se a3°:6:>Qllalicjad.e~·pe .<:on~ação quando todos os sócios
$ ~ o e o o o

comparecerem ou se dec1a!~r~~, ~foe~~tito;:~i'!l1t~s do local, data, hora e ordem
do dia.

10.5. A Reunião de Quotistas tomar-se-á dispensável quando todos os sócios
decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

10.6. Anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,
deve realizar-se uma Reunião de Quotistas, com a seguinte pauta:
a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resultados econômico;

b) designar administradores, quando for o caso;

c) outros assuntos de interesse da Sociedade.

10.7. Somente os sócios e seus procuradores ou representantes legais, além dos
membros do Conselho Fiscal, quando convocados, poderão comparecer às
Reuniões de Quotistas.

10.8. Os procuradores deverão ser sócios, administradores da Sociedade ou
advogados, munidos de mandato com especificação dos atos autorizados pelo
sócio outorgante.

10.9. Os procuradores deverão apresentar aos demais sócios presentes os
respectivos mandatos, revestidos de todas as formalidades legais, cabendo a estes
verificar a autenticidade das procurações outorgadas.

11.1. A Sociedade poderá, facultativamente, mediante o
quotistas que representem no mínimo 2/3 (dois terços)
implan~~ ~onselho Fisca10q~e se regerá de acor~~ com as
artigos{I.~,9? a 1.070, d~a' ~;Í0.406, de 10 de ~/,elro de 2.0
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CLÁUSULA DÉCIMAoQI'fi\V1\" ..• jlf:SULVÇÃO DE CONFLITOS POR
ARBITRAGEM •Q: : ::: • : : • • "
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18.1. Qualquer litígio originado do presente contrato, envolvendo quaisquer
dos Sócios, seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, inclusive terceiros
que porventura venham a ser admitidos na Sociedade - cujo ingresso fica desde
já condicionado à adesão a este Artigo, será definitivamente resolvido por
Arbitragem (Lei n.". 9.307/96), de acordo com o Regulamento da Câmara de
Mediação e Arbitragem de São Paulo - FIESP.

18.2. Cada parte envolvida no eventual litígio poderá indicar um árbitro para
compor a arbitragem, de modo que os eventuais litígios serão sempre resolvidos
por um número de árbitros igual ao número de partes envolvidas na disputa;
contudo, se o número de partes envolvidas for par, os árbitros nomeados deverão
escolher um outro árbitro para compor a arbitragem. Se os árbitros escolhidos
pelas partes não puderem chegar a um acordo com relação à escolha do outro
árbitro em um período de 30 (trinta) dias após sua indicação, então o outro
árbitro será indicado pela Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo -
FIESP.

18.3. O lugar da arbitragem será na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil e esta será conduzi da no idioma português.

18.4. Para solucionar o eventual litígio os árbitros deverão adotar as
disposições contidas neste Contrato Social, e no que for omisso, a legislação
brasileira aplicável às sociedades limitadas.

18.5. A fim de evitar qualquer dúvida quanto à escolha da arbitragem como
forma de solução dos eventuais litígios oriundos do presente Estatuto, fica
estabelecido que a disposição contida no presente Cláusula é firmada para os fins
previstos no artigo 4°, da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE G' ,I"\~ULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERViÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
320

02/07/201212:19:41 922121749

GUARULHOS - SP

0,00 12.819,88

5,00

640,99 (X) Sim () Não

12.178,89 640,99

Avisos

desta Nota Fiscal será do e-mail fornecido pelo i
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.l1r com a utiliza'ião do Código de Verificação.






































































































































































































































































