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7ª Alteração do Contrato Social e Instrumento Particular de Transformação em Sociedade Anônima de Capital Fechado  
de LANDIX SISTEMAS LTDA. (com nova denominação) LANDIX SISTEMAS S/A

Síntese: I - Transformação em Sociedade Anônima de Capital Fechado. Evelise Graboski Correia Lima, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada 
na cidade de Uberlândia/MG, na Rua Gaia, 150, Bairro Granja Marileusa, CEP 38.406-632, portadora do documento de identidade nº M3086131 -SSP/MG, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 539.679.846-72, e-mail: evelise@landix.com.br; (“Evelise”). Anna Paula Graboski Correia Lima, brasileira, solteira, empresária, nascida em 
14/04/1989, residente e domiciliada na cidade de Uberlândia/MG, na Rua Gaia, 150, Granja Marileusa, portadora do documento de identidade nº MG-11.586.383 
- SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 016.470.986-02, e-mail: apgraboski@landix.com.br; (“Anna Paula”). Lucas Graboski Correia Lima, brasileiro, solteiro, 
administrador, nascido em 12/05/1994, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia/MG, na Rua Gaia, 150, Bairro Granja Marileusa, CEP 38.406-632, portador 
do documento de identidade nº 12.704.844-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.678.016-65, e-mail: lucas@landix.com.br; (“Lucas”). Únicos Sócios titulares 
de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da sociedade empresária limitada, constituída e existente em conformidade com as leis da 
República Federativa do Brasil, denominada Landix Sistemas Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.602.144/0001-06, com sede na cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, nº 350, Térreo, Bairro Granja Marileusa, CEP 38406-644, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
(JUCEMG) sob o NIRE nº 23200658238 (“Sociedade”); Resolvem, de comum acordo, promover a 7ª Alteração do Contrato Social e Instrumento Particular de 
Transformação em Sociedade Anônima de Capital Fechado da Sociedade, em conformidade com os termos, condições e cláusulas abaixo: 1. Transformação da 
Sociedade em Sociedade Anônima de Capital Fechado e Alteração da Denominação Social. Os Sócios resolvem, de comum acordo e por unanimidade, 
aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade, a qual passa de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado, sendo, para 
todos os fins de direito, a continuação da Sociedade, sem interrupção de sua existência jurídica e permanecendo válidos todos os direitos, obrigações e 
responsabilidades que a ela cabiam. 1.1 Em vista da transformação de tipo societário referida no item 1 acima, os Sócios deliberam que a denominação social da 
Sociedade passará a ser Landix Sistemas S.A. (doravante referida como “Companhia”), tendo a Companhia as seguintes características: (i) A Companhia manterá 
sua sede na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com endereço na Rua Lapa do Lobo, nº 350, Térreo, Bairro Granja Marileusa, CEP 38406-644; (ii) A 
Companhia manterá seu objeto social, o qual continuará contando com a seguinte redação: “desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis, não customizáveis e sob encomenda, a prestação de serviços de suporte, manutenção e consultoria em tecnologia da informação, treinamento em 
softwares de informática, bem como provedor de serviços internet/web”; (iii) A composição societária, o patrimônio líquido e o valor do capital social da Companhia 
manter-se-ão inalterados, substituindo-se cada quota representativa do capital social da Sociedade, o qual se encontra, nesta data, totalmente integralizado, por 
1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal da Companhia, mantendo-se, portanto, o capital social com valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Ações ON”); (iv) As Ações ON de emissão 
da Companhia são de titularidade dos Sócios (doravante denominados “Acionistas”), na mesma proporção que detinham anteriormente na qualidade de Sócios, 
de acordo com os Boletins de Subscrição, os quais integram o presente instrumento, na forma dos Anexos I a III, arquivados na sede social da Companhia; (v) Para 
fins de cumprimento do disposto no artigo 67, III, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, o Anexo IV traz a relação completa dos Acionistas e a indicação da 
quantidade de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia detida por cada Acionista resultantes da transformação, conforme 
também indicado abaixo: Acionista - Nº de Ações ON - Participação no Capital Social: Evelise - 49.500 - 49,5%; Anna Paula - 31.250 - 31,25%; Lucas - 19.250 
- 19,25%; Total - 100.000 - 100%. 2. Estatuto Social. Ato contínuo, os Acionistas resolvem, por unanimidade, diante das resoluções acima, aprovar o Estatuto 
Social da Companhia, o qual passa a vigorar, a partir desta data, conforme transcrito no Anexo V. 3. Eleição e Nomeação dos Diretores da Companhia. Na 
sequência, os Acionistas resolvem eleger e nomear, já em conformidade com as novas regras estatutárias da Companhia, os seguintes membros da Diretoria, os 
quais terão mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição: (a) Sra. Evelise Graboski Correia Lima, brasileira, viúva, empresária, residente e 
domiciliada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Gaia, 150, casa 12, Granja Marileusa, CEP: 38.406.632, portadora do documento de identidade 
nº M3086131 -SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 539.679.846-72, e-mail: evelise@landix.com.br, para o cargo de Diretora sem designação específica; e (b) Anna 
Paula Graboski Correia Lima, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Gaia, 150, casa 
57, Granja Marileusa, CEP: 38.406.632, portadora do documento de identidade nº MG- 11.586.383 - SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 016.470.986-02, e-mail: 
apgraboski@landix.com.br, para o cargo de Diretora sem designação específica; e (c) Lucas Graboski Correia Lima, brasileiro, solteiro, administrador, residente 
e domiciliado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Rua Gaia, 150, casa 12, Granja Marileusa, CEP: 38.406.632, portador do documento de identidade 
nº 12.704.844-SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 104.678.016-65, e-mail: lucas@landix.com.br, para o cargo de Diretor sem designação específica. 3.1 Os 
Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos, nesta data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse anexados ao presente Instrumento como 
Anexos VI a VIII, os quais incluem as declarações de desimpedimento legal, nos termos do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 (“LSA”). 4. Fixação da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia. Os Acionistas resolvem, unanimemente, em conformidade 
com o Artigo 152 da LSA, que os diretores por este ato eleitos e nomeados, terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a qual será levada à conta 
de despesas gerais da Companhia, devendo o valor global de tal remuneração ser deliberado em futura assembleia geral da Companhia. 5. Jornais para Publicação 
dos Atos Societários de Interesse da Companhia. Os acionistas resolvem selecionar o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, além de outro jornal, de 
preferência dos Acionistas para a publicação dos atos societários e de interesse da Companhia. 6. Conselho Fiscal. Para o presente exercício social, os acionistas 
resolvem não instalar o Conselho Fiscal, cujo funcionamento não é permanente. 7. Atos Complementares. Por fim, os Acionistas autorizam os Diretores ora eleitos 
e nomeados a promover todos os atos e providências complementares à formalização das deliberações tomadas no presente Instrumento. Os Acionistas firmam 
de forma digital a presente 7ª Alteração do Contrato Social e Instrumento Particular de Transformação em Sociedade Anônima de Capital Fechado da Landix 
Sistemas Ltda. (que passa a ser denominada Landix Sistemas S.A.) para fins de seu arquivamento na JUCEMG, para todos os fins de direito: Assim justos e 
contratados assinam de forma digital o presente instrumento, para os fins legais e arquivo dos interessados. Uberlândia, 17 de dezembro de 2020. Anna Paula 
Graboski Correia Lima; Evelise Graboski Correia Lima; Lucas Graboski Correia Lima. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob 
o nº 31300135691 em 22/12/2020 da Empresa LANDIX SISTEMAS S/A, - NIRE 31300135691 e Protocolo 207773700 - 18/12/2020. Marinely de Paula Bomfim - 
Secretária-Geral. Anexo V - Estatuto Social da Landix Sistemas S.A. - CNPJ/ME nº 03.602.144/0001-06. 1 - Da Denominação, Tipo, Sede, Objeto e Duração: 
1.1. A Landix Sistemas S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado que se rege pelo presente Estatuto Social, pela Lei Federal nº 6.404, 
de 15 de setembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e pelas demais disposições legais aplicáveis. 1.2. A Companhia tem sede e 
foro na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Gaia, 150, casa 12, Granja Marileusa, CEP: 38.406-632, podendo criar e extinguir filiais, agências 
e escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional ou do exterior. 1.3. O objeto social da Companhia será o desenvolvimento e licenciamento 
de programas de computador customizáveis, não customizáveis e sob encomenda, a prestação de serviços de suporte, manutenção e consultoria em tecnologia 
da informação, treinamento em softwares de informática, bem como provedor de serviços internet/web. 1.4. A Companhia terá duração por prazo indeterminado. 
2 - Do Capital Social e das Ações: 2.1. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 
(cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 2.2. As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere a seu titular 
direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 2.3. As ações não poderão ser doadas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou 
parcialmente, a qualquer título, pelos acionistas. 2.4. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. 3 - Da Assembleia Geral - 3.1. As Assembleias Gerais da 
Companhia serão realizadas anualmente e sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. 3.2. As 
Assembleias Gerais serão convocadas na forma da Lei das Sociedades por Ações. 3.3. As Assembleias Gerais da Companhia somente serão instaladas, em 
primeira convocação, ou, em segunda convocação, na forma da Lei das Sociedades por Ações. 3.4. Independente das formalidades de convocação para Assembleia 
Geral previstas neste Artigo, será considerada regularmente convocada a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os acionistas. 3.5. As Assembleias Gerais 
serão realizadas preferencialmente na sede da Companhia. Em caso de força maior, as Assembleias Gerais poderão ser realizadas em qualquer outro lugar que 
os acionistas considerem apropriado, desde que não seja fora da localidade da sede da Companhia e que o lugar da reunião seja claramente indicado na notificação 
de convocação. 3.6. Os acionistas poderão participar das Assembleias Gerais por meio de videoconferência ou conferência telefônica, desde que todas as pessoas 
participantes possam ser claramente identificadas. A participação em Assembleia Geral por meio de vídeo ou telefone constituirá presença na respectiva reunião. 
No caso de Assembleia Geral realizada através de videoconferência ou conferência telefônica, quaisquer decisões tomadas durante a reunião serão reduzidas a 
termo e a respectiva ata de tal Assembleia Geral circulará entre os acionistas presentes para assinatura de todos. 3.7. A Assembleia Geral deliberará sobre todas 
as matérias de sua competência, conforme estabelecido na Lei das Sociedades por Ações, e observará os quóruns estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações. 
4 - Da Administração da Companhia: 4.1. A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 3 (três) membros sem designação específica 
(“Diretores”), indicados, eleitos e nomeados pela Assembleia Geral da Companhia para mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, nos termos da 
legislação aplicável, podendo ser acionistas ou não da Companhia (“Administração”). A Companhia não terá conselho de administração, conforme autorizado pelo 
artigo 138, caput, da Lei das Sociedades por Ações. 4.2. A Administração da Companhia, bem como os contratos, cheques, aceites de títulos de créditos, aquisições 
e alienações de bens, autorizações eletrônicas para pagamentos “online” ou quaisquer documentos escritos ou eletrônicos que onerem a Companhia, serão sempre 
assinados: a) individualmente por qualquer um dos Diretores; ou b) por procurador com poderes específicos para celebrar o ato, em conjunto com qualquer um dos 
Diretores independente da ordem em que os mesmos estão aqui nomeados. 4.3. Os Diretores não poderão fazer-se substituir no exercício de sua função, podendo, 
quando necessário, outorgar procurações da Companhia por instrumento público ou particular, para fins específicos e por prazo determinado. 4.4. São expressamente 
vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer diretor, procurador ou empregado, que envolverem em obrigações, relativas 
a negócios ou operações estranhas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros. 4.5. A Administração, 
fica dispensada de prestar caução em sua administração, terá precipuamente as funções inerentes à denominação do cargo. 4.6. Os Diretores poderão ter a 
remuneração que, periodicamente e de comum acordo, fixar a Assembleia Geral, mediante deliberação da maioria do capital social votante. 5 - Conselho Fiscal - 
5.1. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido dos acionistas e possuirá, quando instalado, as competências, responsabilidades e deveres definidos em 
lei. 5.2. O Conselho Fiscal será composto, quando instalado, por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, 
eleitos em Assembleia Geral. 5.3. O Conselho Fiscal poderá reunir-se sempre que necessário mediante convocação de qualquer de seus membros, lavrando-se 
em ata suas deliberações. 6 - Do Exercício Social e dos Resultados - 6.1. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao término 
de cada exercício social, será levantado o balanço geral da Companhia, dentro das prescrições legais e técnicas, devendo-se promover as reavaliações, provisões 
e depreciações adequadas, sendo este levado à assembleia para conhecimento e aprovação nos termos da legislação aplicável. 6.2. Os lucros ou prejuízos apurados 
em balanços ou balancetes mensais, serão atribuídos ou suportados pelos acionistas na proporção de suas ações. 6.3. Na hipótese de distribuição de lucros, terá 
a administração da Companhia o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de deliberação, para efetuar o pagamento aos acionistas. 6.4. A Companhia poderá 
levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos intermediários ou intercalares. 7 - Dissolução e Liquidação - 7.1. A Companhia 
se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, 
e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remuneração. 8 - Solução de Disputas - 8.1. A Companhia, seus 
acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, submeterão toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações ou no Estatuto Social da Companhia ao foro da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. Uberlândia, 17 de dezembro de 2020 Acionistas: Evelise Graboski Correia Lima; Anna Paula Graboski Correia Lima; Lucas Graboski Correia Lima.

Palmeiras foi o segundo  
melhor do mundo em 2020
 | VERDÃO É O ÚNICO SUL-AMERIANO NO TOP 10 DO LEVANTAMENTO INTERNACIONAL

 � AGÊNCIA BRASIL

Finalista na Copa do Brasil 
e na Libertadores, o Pal-
meiras foi eleito o segun-

do melhor clube de 2020 pela 
Federação Internacional de 
Histórias e Estáticas (IFFHS), 
ficando atrás apenas do Bayern 
de Munique (Alemanha), e à 
frente do Paris Saint-Germain 
(França), o terceiro colocado. 
O clube brasileiro é o único 
sul-americano entre os dez 
primeiros da lista da IFFHS, 
elaborada anualmente. 

O levantamento leva em 
conta desempenho, vitórias 
e respectivas pontuações em 
competições O Verdão somou 
230, ficando 30 atrás do Ba-
yern (260), enquanto o PSG 
somou 226.  Os outros clubes 
brasileiros no ranking mundial 
são Grêmio (16º colocado) e 
Santos (32º)

De acordo com a entidade, 
é a primeira vez que o time 
paulista alcança o segundo 
lugar, em 21 anos. O clube já 
havia ocupado a posição quan-
do conquistou a Libertadores 
de 1999.

RANKING

CONFIRA RANKING 
MUNDIAL DA IFFHS:

1º - Bayern de Munique (Ale-
manha) - 260 pontos
2º- Palmeiras (Brasil) - 230 
3º - Paris Saint-Germain 
(França) - 226
4º - Inter de Milão (Itália) - 
223
5º - Manchester City (Ingla-
terra) - 221
6º - Milan (Itália) -220
7º - Juventus (Itália) - 218
8º - Sevilla (Espanha) - 213
9º - Manchester United (In-
glaterra) - 212
10º - Arsenal (Inglaterra) - 
206
11º - Guaraní (Paraguai) - 205
12º - Rangers (Escócia) - 203
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