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INSTRUMENTO PARTICUTAR CONSTITUICÃO DE

SOCIEDAOE LIMITADA SOB A DENOMINACÃO

"SEED RESIDENCIAT 1 SPE ITDA,,

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as Partes:

I - SEED CONSTRUçÕES E INTERMEDIAçÃO IMOBIUARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

sociedade empresária limitada, com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, Rua. Samuel Morse, 120

8s Andar sL 84 - Cidade Monções/SP, (CEP 04576-060), inscrita no cNPJ ne 10.202.47a/ooo1-58, inscrita

na Junta comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 3523195173-5 em 31/01/2020. neste

ato legalmente representada nos termos da cláusula oitava de seu contrato Social, por seu sócio

administrador Femondo Montenegro [imo, brasileiro, casado, separação de bens administrador de

empresas, CPF ne 205.404.278-10 e RG ne 24257603-5 exped ida em 15/08/1995 - SSP-SP, com endereço

comercial na sede da representada; daqui em diante simplesmente designada como "SEED"; e

ll- FERNANDO MOÍ{TENEGRO tlMA, bra5ileiro, Administrador de Empresas, casado, separação de bens,

maior, nascido em roh2h974 , cPF ns 205.404.278-10 e RG ne 24257603-5 expedida em 75/O8/L995 -
SSP-SP, residente e domiciliada na Avenida Nova lndepêndência ,1010 - Apto 14 - Brooklin Paulista - CEP

04570-001 - São Paulo - 5P, decidem constituir uma sociedade empresário limitada

RESOwEM constituir uma Sociedade Limitada, doravante denominada simplesmente "Sociedade", de

acordo com os seguintes termos:

1. Contrato Sociâl da Sociêdade.

A Sociedade ora constituída reger-se-á pelos termos e condições a seguir constantes de seu Contrato

Social ora aprovado pelos signâtários do presente:

CONTRATO SOCIAI. DA

"5EED RESIDENCIAL 1 SPE TTDÀ'

CAPíTUIO I - DA DENOMINACÃO, SEDE. OURACÃO E OBJETO

Cláusula 1! - A Sociedade tem a denominação de SEED RESIDENCIAI 1 SPE LTDA., e é regida pelo

presente contrato social e pelas disposiçôes do Código Civil (Lei n. 10.406/2002) atinentes às sociedades

limitadas e, na ocorrência de questões que não possam ser solucionadas pelo Contrato ou pelo Código

Civil, será regida, supletivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.6.4O4/7976)..
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cláusula 2! -A sociedade tem sede na Rua samuel Morse, ne 120 8e andar - salã g4, cidade Monçôes,
cEP 04576-060, na cidade de 5ão Paulo, Estado de são paulo, Estado de são paulo, podendo abrir ou
encerrar filiais, escritórios e agências em quarquer parte do teÍritório nacionar, ou fora dele, por
deliberação dos sócios representando a maioria do capital social.

cláusula 3! - A sociedade tem como objeto social êxclusivo o planejamento, a organização, a promoção,
a construção, a incorporação e a comercialização de frações ideais e/ou futuras unidades autônomas, sob
o regime da Lei ns 4.591/64 de 16 de dezembro de 1964 e legislação complementar, compreendendo a
entrega, pronta e acabada, com as respectivas construções concluídas e averbadas no registro imobiliário,
por si ou por terceiros, de um empreendimento imobiliário de caráter residencial, com a extinção da
sociedade após a distribuição entre os sócios, dos lucros da realização desse ob.ieto e participação nos
demais direitos e obrigaçôes.

ParágraÍo Único ' o objeto social será desenvolvido exclusivamente no imóvel indicado para este
propósito específico o qual se encontra na cidade de são paulo, Estado de são paulo, na Rua samuel
Morse, ns 120 8eandar -Sala 84, Cidade Monções, CEp 04576-060,

cláusula 4! - o prazo de duração da sociedade é determinado, qual seja aquele necessário para o pleno
e integral cumprimento de seu objetivo social, consistente na finalização da incorporação e da constÍução,
alienação de todas as unidades integrantes do empreendimento e liquidação final de todos os recebíveis
de sua titularidade.

CAPíTUTO II - CAPITAT SOCIAT

cláusula 5r - O capital social a Sociedade subscrito em dinheiro, nesta data, é de RS 1O.0OO,OO (dez mil
reais), dividido em 10.000 (dez mil)quotas, com valor de RS 1,oo {um real) cada uma, distribuído entre as
Sócios seguinte formâ:

Sócios Valor Ítlc de Quotas %

SEED Rs 9.900,00 9.900 99 0/.

FERNANDO MONTENEGRO LIMA Rs 100,00 100 7%
Total R§ r0.0(x),ü) 10.000 700%

Parágrafo PÍimeiro - Conforme o artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restritâ
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. os
sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme o artigo 997 do Código Civil.

Parágrafo Sêgundo - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a um
voto nas deliberações dos sócios.

cláusula 6r - É vedado aos sócios caucionar ou, de quarquer forma, penhorar ou onerar suas quotas
representativâs do capital sociâl da Sociedade, no todo ou em parte, salvo se aprovado por sócios
representando a totalidade do capital social.

CAPíTUTO III . DA ADMINISTRACÃO

cláusule 7! - A administração da sociedade será exercida por administradores, sócios ou não-sócios,
residentes no Brasil, eleitos no presente instrumento, por votos representativos de 75% (setenta e cinco
por cento) do capitâl social.
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Parágrafo Primeiro - Cabe aos administradores a prática de todos os atos necessários ou convenientes à

administração da Sociedade, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou por este contrato social,

atribuída a competência aos sócios, dispondo ele de poderes para administrar, orientar e gerir os negócios

sociais em geral, incluindo os atos relacionados à gestão econômico-financeira e patrimonial, podendo

representar a Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, na forma prevista neste contrato
social e no Acordo de Sócios da Sociedade

Parágrafo Sêgundo - Compete também aos administradores da Sociedade, dentre outras atribuições:

a) Acompanhamento qualitativo e quantitativo da evolução dos orçamentos das obras e

contratação dos projetistas, fornecedores de mão de obra e materiais para execução do

Empreendimento;

b) Assegurar que a Sociedade adotará políticas contábeis corretas, claras e acessíveis, bem

como assegurar que a Sociedade cumpÍa todas as obrigações legais e/ou tributárias
decorrentes de suas atividades.

c) Apresentação e acompanhamento das despesas comerciais de forma mensal, respeitando-

se o orçamento inicial conforme Cronograma Físico-Financeiro;

d) Pagamento propriamente dito de todas as despesas referentes à execução da obra, vendas,

publicidade, impostos, taxas, documentação imobiliária e outÍos, através da emissão e

assinatura de cheques ou ordens de pagamento e controle bancário dos mesmos;

e) Solicitação de aportes e/ou transferência entre as contas bancárias da sociedade.

Parágrâfo Têrcêiro - Os administradores deverão sempre agir dentro dos parâmetros e diretrizes fixados

no Cronograma Físico-Financeiro da Sociedade. Para atuar em assuntos que não estejam previstos no

Cronograma Físico-Financeiro ou em assuntos que estejam ali previstos, mas de forma não detalhada, os

administradores deverão convocar uma Reunião de Sócios e submeter a matéria em questão paÍa

aprovação dos Sócios representantes da maioria do câpitalsocial.

Parágrafo Quarto - O mandato dos administradores será por prazo indeterminado.

Parágrafo quinto - Respeitadas as demais disposições do presente contrato social, os administradores
poderão ser destituídos a qualquer tempo mediante deliberação de sócios, por votos representâtivos de

75% (setenta e cinco por cento) do capital social, salvo se quórum maior for exigido por lei, devendo o

administrador permanecer no seu cargo até a posse de seu respectivo substituto.

Panígraío §exto - Pelo exercício dos encargos de gestão, os administradores poderão receber um pro

/obore mensal, salvo deliberação dos sócios representando a maioria do capital social.

Cláusula 8! - os sócios desde já nomeiam para o exercício do car8o de administrador da Sociedade o Sr.

Fernando Montenegro Limâ, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG ne 24.257.603-5 SSP/sP,

CPF n' 205.404.278-10, com endereço comercial na sede da representada;

cláusula 9! - A representação da Sociedade em juízo ou fora dele, dar-se-á sempre pela forma abaixo,

observado a Cláusula 10 deste Cgntrato:

n.
{
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b) pela assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto; ou

c) pela assinatura de 1(um) procurador isoladamente, desde que, em razão de restrições

de sistema eletrônico, de documento padrão ou de expressa previsão legal, não exista a
possibilidade de representação da Sociedade por dupla assinatura, tais como: (i) Íepresentação

perante repartiçôes públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias,

sociedade de economia mista e entidades paÍâestatais; (ii) representação perante o Poder

Judiciário, como pÍeposto ou representante legal; (iii) representação relativos à admissão,

suspensão e/ou demissão de empregados; e/ou (iv) outros casos a serem expressamente

previstos em mandatos específicos outorgados pela Sociedade.

Cláusulã 10 - Qualquer procuração outorgada pela Sociedade deve ser assinada em conformidade com o

disposto no item (a) acima. Além disso, com exceção das procurações outorgâdas a advogados com a

finalidade de representar a Sociedade em qualquer processo iudicial ou administrativo, todas as

procuraçôes devem ser outorgadas por um prazo máximo de 2 (dois) anos, com poderes limitados a serem

descritos nas respectivas procurações e prevendo a revogâção a qualquer tempo. Qualquer procuração

outorgada com violação ao disposto neste artigo será nula e sem efeito.

Cláusula 11 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos

de quaisquer dos sócios, âdministradores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações

relativas a negócios ou operãções estranhas ao ob.ieto social, tais como a prestação de fianças, avais,

endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo se previamente autorizãdos, por

escrito, pelos sócios representando a maioria do capitalsocial.

CAPÍTUIO IV - DA REUNúO DE SÓCIOS

Cláusula 12 - Exceto nos casos em que for exigido maioÍ quórum pelo Código Civil e/ou neste Contrato

Social, a aprovação de quaisquer atos ou matérias, incluindo, mas não se limitando, a definição do regime

tributário a ser adotado e a eventual desistência da incorporação no prazo fixado na Lei ne 4.591/64

conforme alínea "n" do artigo 32, dependerá do voto favorável de sócios representando a maioria do

capital sociã1.

Cláusula 13 - A Reunião de Sócios será realizada, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano. A Reunião de Sócios

ocorrerá no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento de cada exercício social pâra

tomar as contas da Sociedade e eleger os novos administradores, se for o caso.

Cláusula 14 - Não obstante o disposto na Cláusula 13 acima, as Reuniões de Sócios serão convocadas a

qualquer tempo por qualquer dos administradores ou qualquer dos Sócios, por meio de notificação escrita

entregue aos Sócios, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência da realização da reunião, em primeira

convocação. A reunião em segunda convocação ocorrerá na mesma data, uma hora após o horário

marcado para a primeira convocação. Os Sócios dispensam expressamente a convocação de Reunião de

Sócios por meio de publicação em rornal. A convocação deverá ser sempre acompanhada dos documentos

que devam ser analisados ou aprovados na respectiva Reunião de Sócios, ou que sirvam de Íundamento

para as deliberações a serem tomadas.

Cláusula 15 - Ressalvâdo o disposto na Cláusula 16 abaixo, nenhuma decisão relativa a qualquer matéria

poderá ser tomada em Reunião de Sócios sem que a convocãção inclua tal matéria na ordem de

deliberações e observe o procedimento previsto na Cláusula 14 acima, a menos que todos os sócios

estejam presentes e não apresentem objeções à discussão da matéria sujeita a deliberação.
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Cláusula 16 - lndependentemente das formalidades previstas na Cláusula 14 acima, será regular a Reunião

de Sócios a que comparecerem todos os Sócios e em que tais Sócios consintam em deliberar a Íespeito

da matéria, independente de convocação.

Cláusula 17 - Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas acima, a Reunião de Sócios será considerada

regularmente instalada, em primeira convocação, com a presença de Sócios representando, no mínimo,

a maioria do capital social da Sociedade e, em segunda convocação, com a presença de qualqueÍ número

de sócios.

Cláusula 18 - O Presidente das Reuniôes de sócios será indicado por Sócios representando a maioria do

capital social da Sociedade presente à respectiva Reunião de Sócios. O Secretário será escolhido pelo

Presidente da Reunião de Sócios dentre qualquer dos presentes.

Cláusula 19 - Das Reuniões de Sócios serão lavradas atas, assinadas pelos membros da mesa e por sócios

participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, sendo que as atas seÍão arquivadas

na sede da Sociedade, ficando dispensada sua lavratura em Livro de Atas de Reunião de Sócios.

cláusula 20 - A Sociedade não registrará, concordará, observará, cu mprirá ou ratificará qualquer voto ou

aprovação dos sócios, ou dos administradores da sociedade, ou praticará ou se absterá de praticar

qualquer ato que viole ou seja incompatível com as disposições deste instrumento e/ou do Acordo de

sócios.

CAPÍTULO V - DO EXERCÍOO SOCIAL DO EAIANCO PAÍRIMONIAL, DOS RESUTTADOS E DA

DESTIITACÃO DE TUCROS

Cláusula 21 - O exercício social terá início em 1s de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano,

data em que será elaborado o balanço patrimonial e a demonstração dos lucros ou prejuízos, apurando-

se os resultados do exercício.

Parágrafo Primeiro - o lucro lhuido apurado podeÍá, por deliberação de sócios representando a maioria

do capital social, a ser dastribuído aos sócios de forma proporcional às suas participações no capital social,

ou retido para posterior deliberação, e mediante deliberação de sócios representando a totalidade capital

social, o lucro líquido podeÍá ser distribuído aos sócios de Íorma desproporcional as suas participações.

Não obstante o quanto disposto nesta cláusula, a distribuição do lucro líquido do da Sociedade deverá

observar os critérios estabelecidos no Acordo de Sócios da Sociedade.

Parágrafo Setundo - Poderão ser levantados balanços periódicos extraordinários para fins contábeis ou

para distribuição de dividendos provisórios, desde que assim decidam os sócios representando a maioria

do capital social ou os administradores.

CAPíTULo vI - cEssÃo E TRANSFERÊNCIA DE OUOTÂS

Cláusula 22 - As cessões e transferências de quotas deverão respeitar as disposiçóes acerca de direito de

preferência constantes do Acordo de 5ócios arquivado na sede dâ Sociedade.

CAPÍTULO VII - DA CONTINUACÃO OA SOCIEDADE. DA DISSOLUCÂO E DA TIQUIDACÃO DA SOCIEDADE.

E DA APURACÃO DE HAVERES
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Cláusule 23 - No caso de falecimento de qualquer sócio pessoa fÍsica ou dissolução de qualquer sócia

pessoa jurídica, não haverá a dissolução da Sociedade, que continuará com os sócios respeitando-se o

que segue: (a) no caso de falecimento de pessoa física, os herdeiros, legatários ou sucessores da pessoa

fisica ingressarão na Sociedade, na mesma qualidade do anterior sócio; e (b) no caso de dissolução de

qualquer pessoa jurídica, deverá ocorrer a apuração dos haveres de tal sócio através de

levantamento/balanço especial e o pagamento de suas quotas aos sucessores na forma prevista neste

Acordo de Sócios da Sociedade sem que comprometa o objetivo da sociedade e o cronograma físico-

financeiro do empreendimento.

Cláusula 24 - O disposto na Cláusula 23 acima aplica-se, mutotis mutondi, às hipóteses de separação

.iudicial, término de união estável, incapacidade total e relativa, bem como retirada, exclusão, insolvência,

falênciâ ou recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer dos sócios, a depender de cada cãso.

Cláusula 25 - No caso de liquidação da Sociedade, os sócios nomearão um liquidante mêdiante

deliberação em reunião, observado o quórum legal.

CÂPíTUtO VIII . DECTARACÂO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 25 - os sócios e os administradores da sociedade declaram, a bem dã verdade e sob as penas da

lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos na legislação que os impeçam de exercer as

atividades mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da

Sociedade.

CAPíTUro rx - prsPosrcÕEs FrNArs

Cláusula 27 - Sócios representando a maioria do capital social poderão deliberar a exclusão de sócio que

esteja pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade em reunião

de sócios especialmente convocada para este fim, observado o disposto no artigo 1.085 e seu parágrafo

único do Código Civil.

Cláusula 28 - O sócio, acima qualiÍicado, e o administrador ora nomeado da sociedade, *. Femondo

Montenegrc Limd, acima qualificados, declaram, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não estão

incursos em nenhum dos crimes previstos na legislação que os impeçam de exercer as atividades

mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade.

Cláusula 29 - Qualquer questão oriunda da interpretação ou execução deste Contrato social ou quelquer

outra discussão que surja entre os sócios, sobretudo do Acordo de Sócios firmado nesta data e arquivado

na sede da Sociedade, deverá ser decidida no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, o qual

prevalecerá sobre qualquer outro, po[ mais privilegiado que possa ser.

, por estârem assim justos e contratados, assinam os sócios o presente instrumento em 3 {três) vias, de

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 06 de lunho de 2020

Sóciosi

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35236191232 em 29/07/2020 da empresa SEED RESIDENCIAL 1 SPE LTDA, protocolado sob o nº SPP2030673157. Autenticação: validar a

autenticidade do registro em  http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em

29/07/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 137469686. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado

diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



IMOBITIARIA LTDA

Pâgina7 de 7

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35236191232 em 29/07/2020 da empresa SEED RESIDENCIAL 1 SPE LTDA, protocolado sob o nº SPP2030673157. Autenticação: validar a

autenticidade do registro em  http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em

29/07/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 137469686. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado

diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



JIEESP sac»ffixo
GOVÊNNO OO E§TADO
t,Ànl,,r,»-drnúúbl$?.

DECLARAÇÃO

Eu, FERNANDO MONTENEGRO LIMA, portador do Documento de ldentificação no 03450094304, inscÍito no

CadastÍo de Pêssoas Físicas - CPF sob 
^o 

20il0/.27810, na qualidade de titular, sócio ou responsávêl legal da

empresa SEED RESIDENCIAL 1 SPE LTDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situâdo no(a)

RUA SAMUEL MORSE, 120, ANDAR 8 SALA 84, Ba Ío: CIDADE MONCOES, SÃO PAULO, SP. CEP:

04576060, ttÃO pOOenÁ EXERCER suas atividades sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

INTEGRADO VÁL|OO, ontiOo pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual, nos

lermos do artigo 7o do Decreto no55.660, de 30 de março de 2010.

Declaro ainda estaÍ ciente que qualquer alteração no endeÍeço do êstabêlecimênto, êm sua atividade ou grupo

de atividades, ou em qualquer outra das condiçóes determinantes à expedição do CertiÍicado de Licênciamento

lntegrado, implica na peÍda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigaÉo de renová-

lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certiflcado de Licenciamento lntegrado poderá ser solicitada por

repÍesentante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidôes relativas ao

registro êmpresarial na PrefeituÍa, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da

Pêssoa Juridica (CNPJ) dirêtamente no site da Jucêsp, através do módulo de licenciamento, mêdiântê uso da

Íespectiva certiÍlcaçáo digital.

03450094304
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TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo
SPP2030673157 da empresa SEED RESIDENCIAL 1 SPE LTDA e que as imagens
digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta
Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o
funcionário/empregado público Katia Vicente

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29/07/2020.

Katia Vicente, CPF: 10839667825
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TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2030673157 de registro de abertura da
empresa SEED RESIDENCIAL 1 SPE LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Katia Vicente.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29/07/2020.

Katia Vicente, CPF: 10839667825
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa SEED RESIDENCIAL 1 SPE LTDA, e
protocolado sob o número SPP2030673157 em 29/07/2020, encontra-se registrado na Jucesp, sob o
NIRE da matriz 35236191232.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser
verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade
disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29/07/2020.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 311.343.728-84
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