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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃOJOÃO DOS PATOS
COMISSÃO permanente DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL m 21/2018

' _PATA.0V0'4/2018 ÁS 08:30 HS

PROCURAÇÃO

; Alempresa J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO 8i CIA LTDA; ÇNPJ-nS '
/1.10^:p49;976:0004;4Ó, com', '̂dè-na Av. Guajajaras ns 416, bairro TIrirIcaLSão Luí_s_- MA^,/_heste ato

' /.réçreséntado .pelo/sócio '̂";^,.proprletárlp'o'Sr. José Gonçalves .dos Santos Neto, portador da'•
' . , r^afteira dé .ídentldade' r^9. 027:159.422.004-9 e CPF n^ 198.4'65;683^4, .Brasileiro, casadç, '

' / \- /jj_em|3resárlò;'̂ sít^^^ nã/ Ay;"^General Arthür'Carvalho ns'lOO/bãirrò,-turu,^peV-presénte-.
"7/^ -1 '̂/^instmmeptojde-TrharidaTo/ nome e-const[tui, seu Procurador o'Sehhpr Ãlessandrp_'Saritos_:

^/^y/Silva,vpòrt,adpr-da. cartelra ^de- ldentldãde/ns, 061351632017-5; e-CPF ns,407.550.883-87,
' <• ' . ,:Brasileiro,'casado, vendedor situado na Rua. Cquadra 12 casa 17, ^bairro planalto ánil, li„São

•'iL '• .^Luj'S/4:liyiA.^ AJ]ijemicónfere( amplos iDoderes para junto à PREFÉitÚRÁ D0:MUN'igÍp'|0^ DE .
'J "• '. //SÃÓ/JOÃQ' DOS-PATOS-(ou>de forma genérica: para junto áòs-órgãos;públicos-federais^

' ' , '*--;yestadüãis_e-rnunjclpàis)'̂ os atos necessários para representa/ a oútbrgante^ná licitação'
' 'n^ W» 0*^*1 JL ^ ^ ' I! A..-, Cf ~ II

/' '•e_7ecur^s/inierpo-io.s,7apresentar lances veroais, negociar• preços' e demais_condjçoes;

//'l:- z.^^^nftssaf, transigir, desistir,''-firmar compromissos ou acordos, recebere dar quitação,'podendo-
n L—^//''/^?Í^^V^^sinar'Cõntratò,rd^^ e propostas de preços,- com ou',sem rreseryas'de'Jgüã

''"//poderes,^ dando tudo por bom'firme evalioso,e, em especial.
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J. Gonçalves dos Santos Filho 8 Cia Ltda:
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eLéTRICO
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REPUBLICA FEDERATIVA BRASIL

MAI955017556

TIlULAR

CARTEIRA OÊ IDENTIDADE

Certi'flco edou fé oup s

onMquemafoíexib/do.

NATURALIOAOE

BACABAL - MA

CFF

407550883-87
SAO LUIS-UA

P-2

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

061351632017-5 10/02/2017
NOME alessandro santos silva

FlUAÇÃO

LUIZ BARBOSA DA SILVA E IVANISIA
MARINHO DOS SANTOS SILVA

DATA DE NASCIMENTO

27/06/1972
DOC ORIGEM

CASAM. N.0004727 FLS.048 LIV.00073

luco/riwcjv
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NONA ALTERAÇAO ÀÒ COKtp.TO SOCIAL DA
SOCIEDADE empresaria DENOMINADA

J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO &.CIÁ LTDA

REFORMULAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE ÃCORDÕ COM ALEI

10.406/2002

EMPRESA: a. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO &OA LTDA
CNP3{MF): 07.049.976/0001-06

NIRE: 21200044203 EM 19;10.1982

Pelo presente instrumento particular JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS FILHO
brasileiro, ^«do; sob o^regime de comunhão parcial dè bens, comerdanté, portador do

U í SSP.MA e CPF(MF): 000.559.643-20, IZAUTILDES CUNHA DOS
.K 'j S- casada, sob o regime de comunhão pardal de beris, comerciante,portador do Rg. n» 89.696 SSP-MA e CPF(MF): 437.481.203-20 e JOSÉ GONÇALVES

DOS SANTOS NETO, bra^leíro, casado, sob o regime de comunhão ^parcIal de bens,
comerciante, porfâdor do Rg., 394.806 SSP-MA e,GPF(MF): 198.465.683-04, tod^
^identes edomiciliados à rua General Artur C^rvalho:nOT00, Bairro Turu, CEP: 65065r

únicos sódos componen^ da sociedade empresária limitada J.
filho &CIA LTDÃ, cóm sede social a Av.Danle! de La

•ííl- Cohama, CEP: ;650mio, São Lúfs, Maranhão, com seus atosnaOunta >eom®-cla! dp ^do ôo Maranhão, sob NIRE
e última Alteração Contratual arquivada sob no

h 29.01.2002, vem de pleno e comum acordo, alterar asdisposições contrabjals vigentes/corifoirne a seguir exposto. -

íPs^fTientD, resolvem os stxáos, reformular e consolidar o contratocornando legal emanado do novo Código Qvll, L© no
rnn^lic ' sssirn a nova redação as cláusulas contratuais, pasando^oContrato Soaal Consolidado a vigorar çorp a segulnte reda^o; :

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL .
empresária gira .sob o nome emprêsarial J. GON^LVES DOS

SAI^O? FILHO &CIA LTDA, com nomê de fantasia CENTRO ELÉTRICO, sendo
° capítulo, da sodedade limitada-disposto na Lei n^.

i ® ornissip deste capítulo, supíetívamente-pelas nomias cia Lei n'̂6.404/76. •

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE
4 terá sede a lAv. Daniel de La Touché, rio 16, Bairro Cohama, CEP;

65099-110, Sao Luís, Maranhão, •

PARÁGRAFO ÚNICO - ÉTacuItado asociedade a.qualquer tempo, ao arbítrio
exdusivo desua.admirjistra^o, abrir> manter ou encerrar filiais e esaitôiios em qualquer
paite do teiTítório nadonaí, atrifcKjíndo^lhes capital autônomo, se necessáríoi observada a
legislado vigente spbré a matéria. ' :

mXTSo"''^atío
"^^AntflnTci

f^rd/gão

P^lurin nnminfri
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NONA ALTERAÇAO AOOONtt^ lO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA DENOMINADA

J. GONÇALVES DOS SANTOS .'FILHO &CIA LTDA

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL
1/A«r=,^ a COMPRA E VENDA POR ATÁCADO E AVAREJO DE MATERIAL ELETRlCO É ARTIGOS! GÓRRELÀTOS, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICA
EM GERAL.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO
prazò.de duração da stxiedade é indeterminado, .extinguindo-se pòr-vontade

unanlme,dos sodos:e noscasos previstos em lei.

CLÁUSULA QUirriA- CAPITAL SOCIAL
I- totalmente Int^ralízado na Jmpo.rtâncià de R$2.560.000,00(dois milhões e quinhentos e sessenta mil reais) dividido em 2,560.000 (dois milhões

quinhentos e sessenta mil) quotas todas oom direito á voto, no.valor ncsnínal de R$ 1,00
(um real) cada, queesfâo assim distribuídas entreossócios:

soqo NO DE

OUOTAS
VALOR R$ PERCO/o

JOSE GONÇALVES DÓS SANTOS HLHO 1.024Í0Q0 1.024.000.00 40
IZAUnLDES CUNHA DOS SANTOS 768.00Ó 768:000.00 30
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS NEtO 768JOOO 768.000.00 30
TOTAL ! 2.560.000 2.560.000.00 100

• 1

CLÁUSULA SEXTA -'RESPÒNSABIUDÀDE
I- Ar^ponsabilídade deis sótíos é restrita ao Valor da.suas qubtas,mas todos

P®'® íntegraliza^o do capital social, nos ternios tío artigo1;0S2 do Código gvil> Lei no 10.406/2002. '
. s^os não responderão subsídiarlamente pelas obrigações sociais ematençao aü Artigo l.op4 c/c oArtigo 997, VIII, do Código Ovil, Lei no 10:^06/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - ABERTURA DE FILIAIS
_FÍ3 criada a filial n" 01 à Av. Marechal Castelo Branco, 621, Èd. Qançalves,

BalTOSão FrBndscò, CHP:65.076.090, São Luís, Maranhão, dstacarido - sedo capitai da
Matriz o valor de R$1.280.000,00(hum milhão duzentos e oitenta mil reais), e tem o
mesmo objeüvo soda! da matriz.

CLÁUSUU OITAVA - ADMINISTRAÇÃO EATRIBUIÇÕES
A, Administrado da sociedade sara exercida por todos os stxfos os quãís podern

representar a empresa conjuntamente ou ísoíadaménte em juízo ou fora dele, ficàndo
autorizado oqso do! nome empresarial somente pára os negótíos de Interesse social,
podendo Inclusive nomear procuradora, desde que com prazo de mandato determinado
e podéres.espea'fíccã,.pára Isto assinarão da s^uínte forma:

.jtarüfico edou fé que bpresente
é areproduçlo fiel da

al-qus me foi exibido.

Io Franciüõ Costs Moreira PerdigãoRlachucio l—^ {'isnod Tavares da Cruz Neto
ÍBJc3a£^Q iiennDrfYSfF)'837rVS" '̂&fGdo

}• MnfTfi/a Pfi/udo nfiTl'"'"'"'

' (

( i
(

i l
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NONA ALTERAÇAO AO CONTRATO SOCIAL DA
SÕèlÈDADE ÊMPRESÁRlA DENOMINADA

J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA.

3. GONÇALVES DOSSANTOS FILHO &
•" -,'iÇMÍLTDA ]

JOSEGONÇALVES DOS SANTOS^ESLHO
Sócio Administrador

3. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO 8^
< OALTDA

JpjjéMkÂ -Joú^ydSo
IZAiniLDES CUNHA DOS SANTOS

Sócia Administradora

3. GONÇALVES DOS SANTOSFILHO& CIA LTDA

:)psfgPPlL^S dos SANTOS NETO
sócio Administrador

CLÁUSULA NONA-IMPEDIMENTO DE USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
Gs Administradores são Inv^dos de todosós poderesno^sários para a práüca

dos atos de gstão ficando vedado os avais, fianças, endcssos ou outras garantias de
favor a terceiros; Pem como, o uso ou emprego daIdenornina^ sodal em negócios, ou
transações' esiranhDs aos objetivos sociais, respondendo f^sKialmente ,pelos prejuízos
causados perante a sociedade e a tercdros.

CLÁUSULA DÉCIMA- PARTiapAÇÃO EM OUTIWS EMPRKAS
Á sociedade pode participar dè outras sociedades, do msmo tipo jurídico, ou

diferente, como quotista ou acionista, para Isto será designado um dos sócios para
representara sodedade, sócio este que terá amplos poderes para sut)screver quotas e/ou
ações, podendo alienar bens, tantos quantxs necessários para ã Integralíza^o do capital
subscrito. Rcando Idispensadas as ftírmaildades conforme previsto no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Décima Primeira

CLÁUSULApEOU^ PRIMEIRA - REUNIÕES EDÊUBERAÇÕES SOCIAIS
As deliberações sociais ^rão tomadas em .reuniões-de s^os, preddida é

secretariada., pdosrsócios pre^ntes, que lavrarão uma dé^ reunião l^da
posteriomiente a i^lstro em ór^ão ojmpelBnte, firando a sóciédadè dispenádá da
manutenção e íavratuna de Livro de ATA.

PARAGR^O PRIMEIRO Aconvocação para a reunião de^ios sè-dará pôr
esCTito, cbm obtendo individual de dênda, dispen^rído-se as formalidades da puüicàçãó
do anúncio,.conforme §2°, do artigo 1.Ó72, da Lei o® 10.405/2002.

PARÁGRAFO-SEGUNDO - A reunião dos sódos com a presença, em primeira
convocado, dé titulares de no mínimo, % (três quartos) do capital-socíal .e, em seguida,
qualquer númao. 1

PARÁGRAFO TERCEIRO Rca dispensada a reunião, quárido todos os sódcs
deddlrem por escrito sobre as matérias do objeto de, deliberação, consübstandando o
deddido em ata, para o devido registro Ho órgão competente, nostermc^ do § 3o, 'do art
1.072, e § 20,do art 1.075, ambòs da Lei 10.405/2002.

ONATfJ '--'tinco Bdou fé GUG 3orísentô-TftsmoNATc! f oou fé quG apresente
3 reprodução fiel da
me foi exibido.

iftiia R^cliuelo í̂ ^fõficíjza Cosia Moreira Perdigão
M Tavarss da CruzNeto

.f . . y -^r^onY3go'BarTOS'Azevedo
' iVísr.tfi/a Paludo Dominlrl



NONA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA

J. GQNÇALVES.DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA.

iPARÁGIWO QUARTO - A rèuhíâo dos sócios, ocorrerá nos termos previstos
em lei, ordlnârlamênte nos quatro primeirró meses dépois de findo o'exercido sotíal, de
acordo cóm, o artigo 1.078 da Lei 10.406/2002 eiextraordinariamente sempre que os
•Interesses sodaís exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios
estiverem pr^nte e deddifem por^Ecilto acerca da matéria em pauta;

PARÁGRAFO QUINTO - Nas reunlÕes, o sódo poderá ser representado por
outro sódo ou por procurador devidamente constituído.

PAtóGRAFO SEXTO - Gs sódos dellberaião em reuriiões^ sobre as seguintes
matérias, ressaivado b disposto no § 3° da presente cláusula: ^

í - Aprovado das contas da administração;
IT- Adesignado dos administradores, quandofeito em ato separado;
'III - Âdestituição dos administradores;
IV— A rnodlficaçãp dp contrato social;
V - A Incorporação, a fusão e a dissolução da sodedade óu a cessão do estado

de liquidação;
VI-.A nomeação e destituição dos Ilquldantes e o julgamento das suas contas;
Vir - 0;pedl,do de concordata.

PARÁGRAI^O SÉTIMO - As deltlDeraçÕes dos sócios s^ó tomadas, observado
os quoruns mínimosa seguir:

a- unanimidade de votos:
a.l- á designaçãode administrador não sódo;

b- no mínimo, 75% do capita! sedai:
b.l- qualquer alterado do contrato soda!;
b.2^ á incorporado, fusão, bem condo a cisão, á dissolução da sod^ade,
ou cessão do estado de liquidado;

c- no mínlrno, 2/3 do cápitaj sotíal:
c.l- a^destituido dea^o^dmínlstrador nomeado rio corttrato;

d- riominimo, maisde 50% dp apitai soda!:- ^

d.l' á designaçãodos administradores, quando feita em-ato separado;

d.2- a destituído dos administradores;.

d.3- p modo de sua remunerado, quando ri,ão estabeíedda no.coritrato;
'i- d.4- i^ldo deconcordata,

e- Peía^ maioria de votos dos presentes, nos demais casos, salvo se lei prever

maior quorum.'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RETIRADA DE PRÓ^LABORE
! f

Pelo exerdciode administrado/ os administradoras tereo direito a uma retirada'
mensai a título de pró-labpre, observadas as disposidss regulam^ísres pertinentes.

Csrtificoje dou fé qus npr'?^cníâ
fbir-ápig' é a reprodução fiei cia

•! iiLí2 mcfoi exibido.

Cüsfs Moreira PsiWgão
. T3\'ar^S l/á OüT.Wsío

Yjqo-Baws-AzèVedo
r oif-lyO/a;/.? PriurJo Onmlnlcl

' I

í s



NONA ALTERAÇAO AO CONTRÃtO SOCIAL 0A
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ÔENÓMINADA

J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO &CIA LTDA.

CLÁUSULA DÉqCMATERCHRA -RESULTADO ESUA DISTRIBUIÇÃO '
O exercido «jdal oaíncídirá com o ano dwl, éncerrandçh^ ^ 31 de d^emfaro e

ao término de cada exercido," os administradores pfetarão contas justificadas de sua
administração, elaborando asdemonstrações contábds ejdgldas legalmente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO^ Asocledade.pcderá aprovar em reunião dos sódos,
devidamente asnvocada, a .respeíto da distribuição dos resultados, despropordonal. aos
percentuais de partidpação do quadro Kstíetário, segundo autoria o artigo 1.007 da Lei
no 10.406/2002/

' . PAÍlÁGRApO SEGUNDO - Flca a sociedade autoriada a distribuir
antedpadamente Jucros do e)íerdtíó/ àm ^ba^, em levantamento de baiana
Iriterrríèdiárlo, observada a reposição dè lucros quando a dlstrilsuição afetar o capital,
síxáal eonfórmé estabel^ o artjgo 1.059 da Lei n° ÍO.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CESSÃO DE QUOTAS
As quotas dà Sodedade são indivisíveis e não i^em sercedidas ou transfóidas

sem oexpresso consentimento dos demais sócios, cabendo, èrh igualdade; de condições,
o direito de preferênçia-para ossódos que queiram adquiri-las.

PARÁGRAFO ÚNICO - O sódo que de^jar retirar-se da sodkJade deverá
comunicar ai^ demais, por intermédio de ^rta registrada, com antecedênda de 90
(novaita) dlas,.a sua Intendo de nao mais continuar na sodedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FALECIMENTO DE SÓCIO ^ ^
O fálèdm^to, felênda ou afastamento de qualquer sódo não se Gjnsbtuira

causa para dissoiução da sodedade, que rontinuarâ com seus s^lps remanescentes;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo o fetedrnento ou impedimento legal de
qualquer um "dos socJos, caberá, ^aòs. sódos remanescentes, jüntam^te com um dos
herdeiros; ou representante .iega'i, précedèr ao. irnoliato lévantarhento .do Balanço.
Patrimonial, fixativo dos haveres de cada uma das partes,, na proporão 'das quotas
sodais. j

PARÁGRAFO SEGUNDO - OBalanço P^mbníàl sera levantado com a data do
último dia do mês ànteriorao evento.•— I ,

PARÁGRÀPO TERCEIRO - O pagamerrto dos hãverès do sódo retirante e/cãj
dos herdeiips seiãò em prazo não inferior a05(cirico};anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISSOLUÇÃO ELIQUIDAÇÃO DA SOOTOADÊ
A Sodedade dissolvida apenas por deliberação dos sódos-quotistas, para

reste fim- corivocaflos, resífeitaclo o quorum deliberativo prewsto no parágrafo 7° da
cláusula décima,primeira. . ' /] ^

ONATO

M. oriao

dertifico e dou fé que apresente
fótocópia é a reprodução fiei da
oVlainai-Que mefoi exibido,

is - MA:

' .•ílOíft3''c//za Costa Moreira Perdigão
•^.pnce/ Tavares da Cruz Neto

non Yago'8aTrõS"Azévedo
Carrete PalurJo Dnm/n/n

! '
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NONA ALTERAÇAO AO GONFRATO'SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA

J, GONÇÁLVES DOS SANTOS FILHO &CIA LTDA.

oAUSULADéCIMÁ SEXTA-CASOS OMX^SOS ,
De conformidade com o que dispõe o artígo 1,053, parágrafo "único, do Código

•vil (Lei po 10406/2002), obsen/ar-se-ão na omissão deste contrato e do capítulo das
sociedades limitadas do diploma legai nomlnado, as disposi^s contidas na lei das
sociedadesanônimas, aplicável supletisramente.

CLÁUSULA DÉaMA SÉHMA - DESÍMPEDIMENTO
Os sóôos e administradores da:laram, sob as penas da íe), expre^menbe que

não se acham impedidos de exercer a atividade empre^ríal/ por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, nos termos do art l.Oil, § 1°, da Lei n° 10.406/2002,
tem como, não se acham Incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nP
8.934/1994. '

CLAUSULÁ DEaMA OITAVA- DO FORO
Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre cs sócios ou

dei^ contra a sod^de, fundada em sua existência, administração ou ne^
instrumento, fica eleito o foro^da Odade São Luís, Estado do Maranhão, com rçnúnda
expressa de qualquer outro foro, por mais especia] ou- privilegiado que s^a, aindá que
venha ocorrer mudança"*de domicílio de qualquer dos quotistas.

I :

E, por estarem assim justos e contratados, ássinãrfi ó presente Instrumento de
Contrato Sedai, ení 04 (quatro) vias de igual t^r, forma e data na presença das
testemunhas adiante nômadas. '.

São Luis(MA), 13 de Outubro de 2003'

3. GONÇALVES DOS 3ANT0S FILHO 8l
CUf. LTDA )

jOSE G0'nçALV^ DDS.SANtOS FILHO
SódoAdmlnlstradòr- •'

3. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO &
CIALTDA

J^CUXÍdUÂ^a 0UMÍuX'<M^
ÍZAimLDES CUNHA DOS SANTOS

Sócia Administradora

1 / • ' .
X GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA

j ' .ipSB^ONÇALVES DOS SAÍDOS NETO
! ^ SódoAdministrador

' í
^ -TESJEMUNHAS: ;

.u A-i A

NOME: BOANERGÊS AIRESJUNIQR
CPF(MF):215.285Í863-87 ^
RG 4700 0R6, EMISSOR: CRC-MA A ^

'NOME: 30SE RIBAi^ RIBEIRO 'DA CUNHA FILHO
CPF (MF): 252.4^:293-34
RG. 85487498-4 ORG. EMISSOR: SSP-MA

i

TABEUONATO
DO 40OFiao

tabelião
'íl"''UÍv A-yÍ

Certifico edou fé que aprssenía
'̂ ^pí^^a^eprcdução fiel dacrÍQinaí^fSifie foj exibido.
Sâa Lu

perdigão' mod Tóvanis daCruz Netn

•••an-fib P.^!udn nnminiri '
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DEGIMA ALTERAÇAO AO GÔMTfiArO iSGÇIAL
OASOqiEDAQE EfWPRESARtóL DENOMINADA

J. GONGALVES DOS SANTOSiiLHO &CIA LTDÁ.S——... . . •• ; ——s ; ; T'

Pelo^presente instrumep-par^cular 30SE GONÇALVES DiC^ SANTOS'
FILHOí Brasileiro, tasadò, kab o regime de comunhão parcial de bens#
comerdante^-í portador do Rg. 89.597 SSí^MA, nascido àn 30/06/1932 e
CPF(MF): 000.559.643-20, Tl^ytlLDES CmHA DOS SANTOS,^ brasileira,
casada, sob o regime dê comunhlo parcial de bens, comerciante, portídor dò Rg.
no 89.695 SSP-MA, nascida em 27/08/1938 e CPÍ^MF}: 437.481.203-20 e 30SÉ
GONÇALVES DOS SANTOS NETO, brasifelra^ (^sado, sob o regime de
comunhão pardal de bens, comèrdante, portedor do.Rg, nP Ó27Í59422004-9iSSP-
MAi -^nasddd em 28/06/1962 e CPF(MF): 198:^5.683-04, todos resíden^ e
domidiiados à rua; General Arídr Carvalho lOÚ, Bairro Turu, ÇB'; 65066f329,
São Lufe, Maranhão, únicos sqcíos componente da sociedade empreâiia limitada
J. GONÇALVES DOS SAÍDOS FimO;& CIA LTDA, cdm sede sodal a,Av-Dahiél de
lã Touché; nP 16,,Bairro Cahama> CÉp 65.099-110, Sio Luis, Maranhão, osmiseus
atòs constitütívòs arquivados na junta Comerdaf do Estado dó Maranhão; sob
NIRE no 21200044203 em sesrao de 19/10/1982 e última alteração cbntxatuaí
arquivadá son n? 20030345669, em 13/11^003 "e n® 21900159518, em
13Á1/2003, vêem' de pleno e pmum acordo, ãífcerar as díspoá^es qaníiatiials
vigentes, ojnformé as cláusulas e condições segpinttó:

CLÂUSULAPRIMEIRA - OB3CTO SOCIAL

.A sociedacje tem por objetivo áCOMPILE VENDA POR ATACÂrá EA
VAREIO DE MATERIAL ELÉTRICO 1 E ARTIGOS COÍRELATOS;
FERRAMENTAS^ I MATERIAIS HIDRÂULICÒS, MATERIAIS ' DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL, SUPRIMENTOS E EQUlPAMENTOSi DE
INFORMÁTICA, I EQUIPAMÈNTOS CONOICIÒNADORES DE ' AR,
SUPRIMENTO ErPEÇAS PARA CONDiaONADORES DÉ AR, CENTRAL DE
refrigeração! MATERIAIS DÉ TELEFONIA, EHjUIPAMÉNTOS! DE
PROTEÇÃÍ» INDIVIDUAL, fLETRODÓHÉSTICOS E EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS ÉM GERAL, BALANÇAS ÉLETRÕNICAS, MAIXRIAll DE
CONSUMO;! PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇ&ES DE

CLÁUSULA SEGUNDA - IMPEDIMENTO DÉ USO DA DENOMINAÇÃO
SOCIAL

OsAdministradores sSo Investidos de hidps os poderes necessários pára à
práUca dos atos de gestão llçaridò vedado os avais, fianças, endossos ou outras
garantias de^ favor a terceiros, bem como, p íUso ou emprego da denominação
sodal em ríegóciqs, gu tran^^és estranhos aos objetivos sociais, respondendo
pessoalmente pelos prejuíaas causados perante a sociedade e a

..tos S/y^

idou fé que a presente
areprodução fiel da

exibido.

o Fmdiza Costa Moreira Pemão
• Manoel Tavares
• lêmfíyàW^3froÈmvedo
O Marrfi/n Pphirin nnminm
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"dIgImA alterado ao vQNfrato social
DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA

J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DESIMPEDÍMÊN tÚ
Os sócios e administradores declaram; sob as penas da lei, expressamente

.que não se acham ;lmpedIdos de exercer a admlnlstraçãp da sociedade, por lel
especial, ou ém virtude de oindenação criminai, nos termo do art 1.011, § 1°, da
Lei rP 10.106/20Ó2, bem como, não se acham incursos na proibição de
arquivamento previsto na Lei n® 8,^34/1994.

Para eventual propositura de qualquer ação òu procedimento entre ps
sócios ou déies contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou
neste lnstrumento, fica eleito ò.fdro da Odade São Luís, E^dp do Maranhão, com
renúncfa expre^ de qualquer outro foro; por mais especial ou prlvilegiado :que
seja, aindaque venha ocorrer mudança de^domlcílió de qualquer dos quotistas.;

"i;

E,'^por estarem assim ju^s e contratados, assinam o presente^
Instrumento de contrato Social, èm 04 (quatro) vias de igual teor, forma e data na
presença das testernunhas adiante nomeadas.

São Luis(MA), 30 de Agosto de 2007

X GONÇALVES DOS S^OS^LHO
&CIA LT;tíA ^

JOáE Í50NÇAI:VES dos'iíantos
FILHO

Sódo Administrador

XG ES DOS

J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO
&CIALTDA

IZAUHLDES CUNHA DOS SANTOS

Sócia Administradora

aaALTDA

NETO

Sóáo Administrador

NOME: BOANERSÊS AIRES/JUNIOR
CPF (MF): 215.Í85.'863-87
RG 4700 ORG. ÈM^R: CRC-MA

iaNOMErSEBASTIAQ SOUSA VIEIRA

CPF(MF): 291.915^053-72
RG. 1.049.480 ORGI. EMISSOR: SSPrMAT

JUNTA COMfWaW. 00'ESTM0 00

•I,' IM
PríiMa^07í!«3133-i:.. ' ,1 "íi;;.

•.E«.eMJ!l'SOCD«30.8 ^ • . • . V f'"
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AM AO
iCQNTRÂTO SÒClÀt DÁ SOGIiSi^
íRESAMAli. ÜENOMINAfaA J;GONÇALVES

DOS SANTOSElLHO& glÃ LTDA.

fêloiprêserite iristrurriento parücülar aoSE GONÇALVES iDOS "SANTOS râLHÒ,
.braslfeiro/ casaüp, sob;ó régirnô dê.,comunhão parcial de bens,;à)mérclante, portador do
Rg..n®:89.697 SSP-MA, riaépdo em 30/05/1932, GPF(MF)í 000.559;643r20Í IZAUTlLpES
CUNHA DOS SANTOS;. BRASILEIRA, rasada sob.o regime decórnunhãc pardal de bens,
come/dante;., portador do Rg. 89.696 SSP-MA, 'nascidá .'em 27/08/1938/ CPF
437.481.203r20 é JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS NETO,, brasileiro, casado sob p
regime de cóniünhão parcial de bens," i:omerdantê,fportador dp Rg. hò' Ó27Í59422004-9
SSP-MA, nasddd em 28/05/1962, CPP198.465.683--04, todos residente e domiciliados á-
rua General Arürr Caiyalho no' IGO, ^Bairro. Turu, CÈP-65;066-329, -São-Luis, Maranhão,
únídJs. sódos; çoitiponentèS; da sodedade. émpresaria limitada ,3. «GÓN^LVES.! p.ÕS

'.SANTOS FILHO &CIA LTp/^scôrh'sede sodál na Av^Darilel de li.-Tpuçhé; n® 1.6, Baiitp>
'Góharna;, GER65.099-110, Sao Luís,'Maranhão,.comis^ atostonStitutltfós ánijuí^adoshá
Junta •Çòmerdalt do• -Estado do Maranhão, sen-NIRÉ ,nO 21200044203 ám^^sessâo de-
19/10/1982 é alterações contratuais arquivada, sob nP 20030^5669,-em -13/11/2003,'
21900159518, em 13/11/2003 e n® 20070421331;'em .11/10/2007, Vêèm de pleno-é

-comum-acordo, .alterar as disposições cqntratuaístvígentes; conforrhe as cláusulas é
condições següirites: • ' • • i

j ^

CÚysÜLÁPíÜMÉÍRA
Rca.criada[fieste atoa ségúnda<filial, com sédé na:Avénidá GuajajaraSi bairro

Wriçal;Numero4lá,S§oáJÍs-MA,;CEP'65.055-28^ ' ' T-'"
?

CLÁUSULA SEGUNDA ' .

^ objetivo o GOMÉRtrO AtACÃDISTA EVAREJISTA DE
MATERIAL ELÉTRICO, . " • '

CLÁUSULA TERCEIRA
Rca destacado ovalor de ,R$ .1;SOO.OQO,GO (Hurh- MilfiÍo;é~Quinhentba Mil Reais)

para o capitejdajlíql.. •' . " ••

CLÁUSULA QUAI^A
ps Admírii^adorèasãó Investídos de todos;os:poderes necessários para aprátiira-

dos-atps de ges^o:f|rando vedado qs avais, fiança, endpKos.qu outras garariüas de.fãyor;
a .tercelros> bem; .cqrhó;, p; 1^0 ou. emprego, da dènominaçâo social ern' negócios, bü
transações, esuànhqs aòs objetos sodafe; respondeh'db. peKoafm'êhté^pêfos Rrejúízos
causados perante a .sodedadee a terrata- - . .

CLÁUSUUQUpTA
Os sédós e! admínlsb-aÓprés.dM^^^ sob as penas dã^lei; .expressaitierite. que.

pao sa acham impedidos de exercer a administração: daísocledade,.por lei especial, ou em
vjrtude.de.. condenação criminâi, nos termos" do Art-1:011,,§: IP, da LernP'lí>.406/2002;
bem como; não .sejàcham incursos ná proibirao; dèíarquívamerito previsto na Lei n®
8.934/1994. • - "

f Pára èvêntual. propositura de qualquer ação ou. procedimento entre os sócios Ou
•deles çonb:a a sodedade,, fijndada ,em sua-exlstênda, ádministráçãó. "oü •neste
ínsbumento/ fica .eleito o! foroL.da, Cidade de-São Lúls,<Capltal "dó Estado"doíWàranhão,
corri; tenúnci.à ^preKa dê^duaiquer outra por mais espèclal^du prlvliegiadò. que seja,,
ainda qüe^nha ôcomér mudança de domldílo dé; qualquer c^s quotisteí'̂

ou fé que a presente
areprodução fiel da
mefd exibido.
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DÉCIMA RRIMEIBA Ai^lfígftÀÇlO AO
CONTRATO SOGlAi.DASOCIEDÃDE

X GONÇALVES
DOS SANTOS I ILHO & íÍA LTDA

. È, por ékarêiTi àKim justos e contratada, a^nam o presente iHstrurnento de
contrato Sedai, em M (quatro) vias de Igual teor, forma é data na presença das
.testemunhas adiante nomeadas. ,

São üíisjMAji 23 deSetembro de'2008

1. GONÇALVES DOS SÁNTOS FILRO &

JOS^ONÇÀWÉSD^
' ' <SíSõ Administrador

3. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO &

"^iiZAtoLD^^ DOS àÀNTÕs'̂
Sóda Administradora '

X GONÇALVES 005

' .í JMÉM
' Asóciò ddm

TM^ipaciALTOA

i^-S^ÒSNETO
Ínistradíor

NOPieí SOANERGES^RÇS/lÍNIÔR"
CPF (MF): 215.285:863-í
RG 4700 . EMISSOR:-CRC-MA

INOME: SEBASTIÃO SOÜSÍ/VÍHIU
CPF (MF); 29í.915.053r22
RG.1.049.4e0QRG. EMISSOR: SSP-MA

^:60»OHdlíy?0! 21^91:
4PnÀ9^1^00â1-2-;. '

, • .erçi^iítsciotwwj ,
' -JiCOfíÇAUtoOOSSA^STILHaaCWUDA. .5.^^ I
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DENOMINADA J. GONÇALVES DOS SANTOS
" FIEHO.&CIA-LTCIA..-. ^

PeJO' presente Instrumento particular 30SE GONÇALVES DOS SANTOS FILHO,
brasileiro, casado, sobío regime de comunh§o parcial de bensí comerdante, portador do
Rg. no 89.697 SSP-MA; nasddo em 30/06/1932, ePF(MF): 000.559.643-20, IZAIHILOES
CUNHA DOS SANTOS, BRASILEIRA, casada sôb o regime de comunhão pardal de bens, .
comerdante, portador do Rg. n° SSP-MA, riasdda ' em 27/08/1938, CPF ,
437.461.203-20 e 30SE GONÇALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão parda) de bens, comerdante, portador do Rg. n® 027159422004-9
SSP-MA, nascido cm 28/06/1962, CPF •198.46S.683-04, todos residente .e domidliados a
rua .General Artur Carvalho no 100) Bairro Türu, CEP 65.066-320, São Luís, Maranhão,
únicos sócios componerites da sociedade empresária limitada 3. GONÇALVES DOS'
SANTOS FILHO &CÍA LTDA, com sede soda! na Av Daniel de La Tòuche, n® 16, Bairro
Cohama, CEP. 65.099410, São Luis, Maranhão, com seus atos éonstitutivos arquivados na ^
Junta Ctomerdal do Estadò do Maranhão, S)n NIRE n® 21200044203 em sessão de?
19/10/1982 e alterais contratuais arquivada sob. n® 2003Ò345669, em 13/11/2003, ?
21900159518, "em 13/11/2003, n» 20070421331, em 11/10/2007 e n» 21900191373 em.,
30/09/2008, vêem de^pleno e comurh acordo, alterar as dlsi^lçSes conb-atiiais vigentes,'
conforme as cíáusulase condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA ^
0 capital, social-totalmente integralizado em moeda correntè do pais, que era de

2.560.000,00 (Dois Milhões Quinhentos e Sessenta Mil Reàts), dividido em 2.560.000
(Dois, Milhões Quinhentos e Sessenta Mil) quotas, todas com direito a voto, no-valor.
nominal de R$ 1,00 |(Hum Real) cada, fica aumentado para R$ 4.500.000,00 (Quatro
Milhões e QuInhentosjMií Reáís), dividido em 4.5Q0.000 (Quatro Milhões e Quinhentas Mli)
quotas todas com direito a voto, no valor nominal de R$íl,00 (Hum Real) cada, m^iante
a Incorporação da rubrica de Lucros Acumulados, constante no Balanço Patrimonial
encerrado em 31/12/2008, no valor de R$ 1.940.000,00 (Hum Milhão Novecentos ô

SÓCIOS
1

N» DE

QUOTAS -

VALOR R$ PERC
P/o

JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS FILHO 1.800.000 - 1.800.000,00 40

I2AUTILDES CUNHA DOS SANTOS 1.350.000 1.350.000.00 30

JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS NETO 1.350.000 I 1.350;000,00 30

TOTAL 1 4.500.000 14.500.000.00 100

CLÁUSULA SEGUNDA '
Asociedade'tem como objetivo a COMPRA EVENDA POR ATACADO EAVAREJO

DE MATERIAL ELÉTRICO E ARTIGOS CORRELATOS; FERRAMENTAS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS- DE INFORMÂTÍCA, EQUIPAMENTOS COflDiaONADORES DE
SUPRIMENTOS EPEÇAS PARA CONDiaONADORES DE AR, CENTRAL DE
MATERIAIS DE ÍTELEFONIA, EQUIPAMENTOS DE
^ETRODOMÉSnCOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

,^&RÔNICtó, MATERIAL DE CONSUMO ECg|;^RgO VARE

.5?^ A y ! ru-i OFiCIl D0ofício

ISTA DE EfJlBÁ
T*aeuÂo

dl fojUWiM

.PtWOW

TITO

iCeríifíco e dou fá qus a presente
fotocópia é s reprodução fie! da
original que me foLexibído. ^

Tikncilzd CosÉs Moreira Perdigão
•''lU Manoel Tavares da Crvitleto

1-<=L tennàniY^goBarros.Azevedo
1Lj Marrpln PpturJfí nnminlri
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DÉCI^Li SEGUNDA
SQG3ALDA SOCIE3)Ã»3g.:^4|R|:

denominada J. GONÇALVESbos SANtÓS
- ' - EILHOArriA I THA - ,

-ÇUÜSÜlA TERCEIRA

n7n40-Q7fiMnnT^fl® '̂̂ f"o^ira, 621^Á, inscrita ho-'CNPJ
Miihlffn ^ destaque dó capital no,valor-dè R$ l.SOO.ODO.OO (Hum
í pori^JetlVo aeQMPRA.E VENDA.POR ATACADO EA yAR0O DE material, .ElETRICO á "WITIGOS .CÓRRELATOS; FERRAMENTAS

'CONSTRUÇSÒ EM 'GERAL, SUPRIMENTOSEQUIPAMENTOS DE INFORf?WTICA, EQUIPAMENTOS CONDICÍÒNADORES ÒE' AR.
.SUPRIMENTOS EPEÇAS PARA (^NDICICNaDORES DE AR. CENTRAL DE REFRIGE^CW
MATERIAIS ,DE TELEFONIA, EQÜIPAMENTÒS. DE PRÒtáíÃO INDIVID^l''

equipamentos • ECEfRÔNltóS ÉWÉLCTRÔNICAS. MATEI^AL DE CONSUMO EXOMÉRCIO VAtólíSTÁ DE ÈMBÀMIW^ES p-.OUTROS veículos ffiÇREATiygSj;PÉÇAS;E4CESSÔM0S; ' embarcações e
CLÀUSUU QUARTA
« n„ ,• ,bairro Tirirfcaí, Numero 416, GEp'65.055-2^-InsailB: np GNPJ 07.049.976/0004-^0, fica com um destaque de caoltel nó

• mMpS Milhão, qQuinhentos Mn-:ReaÍs), e tem por dfcgeüvd a, COMPRA EVENDA^PÓR AfÂCADO ÉAVAREJO DÉ .MATERIAL' ELÉTRICO í ARTIGOS
ÍMATERÍWS'DE CON^UÇSO^

•SS>»M»SSoSSaí.S^

CLÁUSUU QUiNfA

f fflrSf ficando Vedado 05;avais. .fiança, endossos.pü oiite garantiasde favor
tr-,n«S!r '̂ ® emprego, da denominação social em negócios, óu

pessòalmenté^pelos prejufeos

CUuSULA SEXTAj

> ^ e)^>essamente quen^p râ.acham Impedídos .de exercer aadninísía^d da aSèdadV^rdS-espetíS^Tü'̂ ^^
•mal. no§, termos do Aít l:ÒU,.§'lo, daiLél nAio;406/2D02.vlrtur^de condena^ crimlriàl.uu.l«,„v.xu.'iüw-jüw :

toem caímo. não sejacham inojr^s'ná, pjpíbição dê án^ulvamentÓ previsto na Lei nó
8.934/1994.

L •'
ríni^ ^enfu^ proposííura de qualquer ação ou-procedimeritó entre os sócios ouexistândá,' administráção bu :n^eipshumento, .fíca^ elpitp p foro da CidadeUè.SSo Luís, Capital do Estado do Maranhão.

da qualquer outro fbró, por mais especial ou privilegiado que seja,
ainoa que venhajiCQ)munudansadafltoin&^fcr«^,«in.,dr dos quotísãlndàque

TÀeálONATO Wíôftiü 6ãtopr^uç^ W
DOlSOFlClO •jonM

TAuaiAo tAftBJOKA
Itfi cMidjgrd^a rtüv

goc

UCâotiitfK

Leitirico G*50Q*iS'íJuc'u^^entQ
fotocópia é areproduçSd fiel da
originai que mefoi exibido.

^ LK

jr.diza Costa Moreira f^rdlgão
f/ioe/ 7e/3res da Cruz Neto

, 'vm'Yago-Barros'Azevedo
Marcela PeliirJn nnminiri

CUHtJ

LiqsAS
TÀmUiAO

Rui(íoSõí.f8eA
StoLuhUU

{^Âpmoimnau

SnUb'^Mâ

clAuoio
ANtÓNÍa
KASOUY âNTOS

msvAES



DEGIMA SEGUNI)A ALrrSaxÇÃO:AO.CONTRATO
SOCIAL DA SÔeiElÍA^

denominada J. GONÇALVES DOS SANTOS
í FILmÊ CIA LTéA..-.

. E, por estarem assim justiK''tí'conb'ataâtís, esslnarn-p líi^rite Instrumento de
Contrato. Soclál; èrri i'04 (quatro^Vlas de igual teor,i forma, e data na presença das
^emúhhas adiantenomeadas.

^0-CQÍ^A'). 26 deJaneiro de2009

J. GONÇALVES DOS SANTOS &

jòseIgoí^çalves dos^^s filho
sócio Adminístj^dõr^

3. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO &
, CIÀLTDA .

'̂ t^yjuJbJ-àJÃ \à,íA/wjO^ dv7
OIZAUTTLDES CUNHA DOS SANTOS

Sócia Administradora •

// - Sócio Administrador

NOMETBÓANERGás ^RES JUtíIÔR.
tPF (MF): 215.285.^3-87
RG4700 ORG. EMISSOR: CRC-Mfr

fíll'v:(êMa UáSÁÁí!^
NOME:'SEBASnÃO,SOUèí^VISRA
CPF (MF): 29Í.915.Ò53-72
RG.1.049.4800RG. EMISSOR: SSP-MA

'fk

Certifico edou fé que sp.'-êsenía
ifetocopla é areprodução fie) da
jOrigín^qua me foi 0:ibído.

Ss

i-i &i ^^rnn-yagoSaíros-Aímdo
i f''3rrslaP^lijannnmin!ri

/ ÍÀcw^noíUufn?i3^
-%• s " ' íCwetíBa osius. ÍÜrÀB M746

íyt«ràiâ3K

rrtaeuoMftTo
DO }90FlC10-

TAàaiAo ^
• TWoAntôíiX)
Soioâ 5c<:í<-««

seoLuro^

iobcíriâ t Qrspfodu^o riái du
QfiuLnâ tjuo nt? qiÀkJú-

AutentieaçãQ

tabiuonato
00 KdftCiO

TAfiCÚiO
Or.TU«ARÍ6Al8'

de.SMitofoUH

Ru0(loSol.1$&A
SlCUflt-MA

PífitritO «C|(»Ú1?l^/7\k4^ltC

Oflgitliíauo ntâKlTtTMÚQ.

Udiiüt

JCLÀUDÍoVtIT/ SífARfcy
}màm TíT&Qii»

gAROLUfjrMS StNTôS

l^Õ^/wís>C70t£L^

Á
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'DECÍM^TORteEIRÀ ALfÍ&Á0&Ò AO:'

EMPRESÀRÍAL DENOMINADA J. GONÇALVES
bds SÀNTüy fiLHò ^ eÍA ltda.

, ,' Pòlo pr^nte Ins^umerito particular ESPÒtIO pE 30SE GONÇALVÈS-jOS,
SÁNTÒS f^LHÒy.ncsie ato representado por seu inventnrjunte JOSÉ GONÇALVESipOS
SANTOS NETO,;), brasileiro, casado sob o regirné de comunhão parcial, de beris,
omierdanfe, po^dar do, Rg. nO 027159422004-9,SSP-MA; nasddp em 28/06/1952, GPF
198.465.683^4, residente e domiciliada à rua General' Artiir Carvalho n®, lÒO, Bairro
Turti, CEP 65.066-320, Sãò Luís, Maranhão, IZAOTÍLDES CUNHA'DÓS-SANTOS,'
brasileira, viúva, 1comerdante, portador dp Rg. In® '89.696 SSP-^MA, ní^da i"em •
27/08/1938, CPF 437.481.203-20, residente e domidfiada à rua General Artur Carvalho n®
100/ ^Irro TurUí;: ÇÉP 65.Ò66-320, Sao Luís, Maranhão; ,e 3.0SE, GONÇALVES DOS
SANTOS NEto, ]brasileiro,, casado sob ò .règípte ,;de comunhão'pardal-de bens,
comerdante, portador'do Rg, nO 027159422004-9 ^P-MA, nastídp em •28/06/1962;'éPP
198.465,683;04, r^idente^ domiciliado à''Ay GerierarArtur Carvalho h® 100, BaítrorTuru,
CEP -65:066-320,1530 Luís, Maranhão;-únicos èkíós' compdnaitès dá áscledade
empresária llmlO.^ GONÇALVES pÒS SANT0]5'FILHO &CIA LTPA,.0m ^e
spdai na Ay Panieí db íi Touche, n® '16, Bairro .&haípa,'CEP.65.099-líO^ ÍSa^ líuis,
(Maranhão, com seus ^ãtôs cPnstltutivòs arquivados' ^ríá'junte Gomerdal' do Esteda' do,
Maranhão, son NIRE n® 21200044203 em s^sãode-^Í9Á0/1982 e aitéraçÕM asntratuais
arquivada sob n®: 20030345669, em 13/11/2003,-21900159518, em 13/11/2003/ n®
2007042133Í, ént 11/10/2007, n® 21900191373 em 30/09/2008 e 20090052884 em
04/02/,2009;.vêem de píenp e cpmum acordo/altei^r as^dlspòsiço^^cpnb-atuals^^Vigentes,. ,
confóime ásdái^üjas eçondlçSes seguia - | - -

CLÁUSUU PRIMEIRA
'Flítem .adrpltldos na Sodedadê; TAN,IA REGINA CUNHA -DOS; ^SANTOS,

brasi{elr0Vca^da'sQb regiinè de separaç^Ptotaí de befe,/comerdante^ .'porfeidQtcíóRg'n9
•375830 SSP-MA,':nasdda ém 10/01/1959, CTF 148,4^1is>53, residente e domiülíadá na
Áv São Luís Reírdè.Franca, n® 48,lEd Qarvey Park, Apto 604, CEP 65.065-470/TurLi, !São
tuls-MA, SILVANÁ MARIÁ/CÜNHA DÓS SANTOSÍRODRÍGUES, brasileira, casadãjspb
regÍmB'dq'separado pardáldô, bérís, 'còrrièrdánte,[pdrtádor'dd-!Íg nP:Ò36692382009-4

.SSP-MA,-=nasdda em 07/81/1961; CPF 175'.243.003^,'residente e,ciomldliada-ha AvlSâP:
luis Rei de Franca, no' 200;, , QEP 65iO55r470,' Turu, Sãò Luís-MA/ MARÇOS
;GONÇALVES AMORIM DpS SANTOS/ brasileirò, ca^do sòb regírr^e .de ^paração .
parcial de; bens, içomércjante^ ptytador-.do Rg. n»; '-lOStóS^M-nasd^''em
.24/10/1^82/ CPF 847.636;233-20,.res}dènte.e dómícUíada''na Av'Generar Artur. Carvalho "
ri® 400,, Bairro tur^^ CEP 65:066-320, ^0 tuís, Maranhão e'JÓ«.GONÇALVES-0^^
SÂNTÓS, brasildro, casado sòb 'regime dé separado; total de béns, cornerdanté,
portedor do, Rg n® 7182493-6 SSP-MÁ/ ilasdda em .10/01/1980, ÇPF 850,245.703.91,
résidente .e dpmidllada na Av Daniel de La touche/.Gqhd Ecovltelé, nO'03,.ça^ ,p2„CEP
65.074-115,'̂ í^hama, São Uuts-M^^^ .|

CLÁUSULA SEGUNDA ^
As quotasfperténcentó ao sódo falecido,;JOSÉ GONÇALVES D.OS-SANTOS

FILHO, são transferidas-para os seus herdelr^, aqui legalmentE répr^ntados,
conforme escritura de invditârio anexo^ pelo invénfârlánte JpSE GpNÇAl-VK POS-
SANTOS NETO. 1 '

]Cgíí^^ deu fa que 3' prêsente
reprodução fiai da

'cr^jkétdüejtie foi exibido.

Moreira Perdigão
""TfB^Stt&ei-Ta^ãres-da CivzNeto •
-"'Zl f.mnüírYégõ'Bãifóè"Azèvedo

ZÜ 1'íarr.sb Peíudo Dnminid

i_j,è{lU/uL&i^rr2£u
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:CO]VT:R;4TO':SÓGIaL 1>a SÒGÍEDADÍÍ-? 'x'"
.E |̂ERESA'RIAE:B|M0MLVA()A j. gongàeves

PQS SANTQS t JLttr? CIAfLfDÂ^ :, _ ;'

SÃNlX^Sf fêJ^è *350 000'?Gijaímrí3nfai= a-

• ,?^Sisar^I III |%v-Qiay ' • • " 5"». ' 4 ^ '

0:sfa&j(3SE;S0NÇ^ SÀNTOS W6fo,',técâie. 450 DOO fOÜatracentié i.'

V. ' RÊGINÃ.CÜNHÃ pòs iSÁNTO^^^ reioe 450.000 fOüàtfeGèntefe p
: .Cinqüenta mnv/anotas Ha R<Sri fín /wr^ da..v^

'•. ' -r.' -' ,V ' " ' ,,'••• " ' , . '• ^ "

. P iOSE; GONÇALVES,posSANTOS N^i-Íransfèíe a '̂stòÍis «rimiHrtÁc
4SM001q Sf efçísKeONÇÃW^^^ .'SSo n # iW (Hum:'Reàl).,càd8. ma,totalizando,^^^5p.OOO,00(Quatrocentos^ ; •
CLÁUSÜt^i^j^ •

Goma «(^oaçimâ lefetoadá»
SOOIOS NP de:

. OUQT^
VÁtORI^' j PERC

o/ol^imLPWcUNHk DOSSàm^ 11800^000 it80Q.PO0.O0
1.350.000

TANXA REGINA CUNHA DOS S^TOS^:

SSiSÃiÃisjGDossÂi^^
JOSE GOW^fe DOS
TOTAL

CUÜSÜIÂ^QÜrNT4

DE- '̂íWPRA BVENOA POR ATAOÍbO eÂvaRSO
' E..4Rt0eOS eORRELATOS; FERRAMENTAS 'fífÂTPRTÀtc^HIDRÁUUCpS. . MATERIAIS:- :PÉ;:-:CÔNmu^O^

.^EQÜIpAMEfírpS, .DE] INFORMÂ^^í;Ó)NDIOONÀ£&RHS^'' AR'

'T^lí^PTO, equipamentos: .;dÈ'v PRÓticÃO ' INbíVIÓüAL' -
" ÉQÜiPAHÊNlÒS - ELBTíÔNIÈOS .-EM: GÉtód- ' BALANCAS''

- ^.^••'̂ ^Í^^^MO EpGMÊRcj[0 'è'ÍRBlSTA'-DÈ''EMàfe '-CWR05 VE^S RFCRE^^^ E,^
g r ' ' ' '

' j ' ^ * , " ' , ' ^
' I ' f ' *

CLÂUSUIASEXtr f
K.: n7S rtoív na:Av'CastfitoJSrancd, 621, iSiáírandscò,.São Luis-MA,'CÉP
SSRSW/POOZ#, flca oorn.ium/dasteqtie de captei-S^ ;Valor da R$_:1.5p0,00q,00 (Hum„Mtoo;^e, Qum«entos:Mjl,RBas^^^^^^ e/fem jçorpbJéHvo-a

Certifico e dou féque a prasenta
icópla ;é a reprodução fiel da
ilnãl que mefoi exibido.

'o4á33l?ac
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22:5^QQ8TT^22Sj»¥t^
4.SQÚ.000 14i500.00D.QQ iOO-

JItÍMVA.'
^"v PoderJudtçlL.

< TUbunaldeJuiHi
. doMaranIião.

•-AUTENTICAÇÃO

mioysinztS»

i^niÉnla
|Í6p^:^<

yjj iLjjiu'—

• Frsiicilza Costa Moreira Perdigão
• Manoel Tavaresda Qvz Neto
Q Lemnm-Yago'BarrosAzevedo
^ 'Marcela PelurJn OrimlnlcJ
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DÉCIMA TERCEIRA ALTERAgXO AÕ
i CONTMTÒ SOClADASÓdlSD^

EMPRESÀÍUAL.DÉNQMINADã J. eONÇALVES
DOS SANTOS EILBá A CIA LTDA.

COMPftA E VENDA PGR ATAGADO £ Á VARSO DE MAtEfUAL ELÉTRICO E ARTIGOS
CdRRELATOS; FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS OE-CONSTRUÇÃO
EM ,GERAL, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS-
GONOICIONADORES.DE.AR, SUPRIMENTOS EPEÇAS PA^^CONDIdONÁDÒRES DE ÀR,
CENTRAL DÊ REFRIGÊRAÇAOy MATERIAIS DÊ TELEFONIA, ÈQÜIPÀMEfTfOS' DE
ERQTEÇAO .INDIVIDUAL, ELETRODOMÉ^ÇÒS ;E EQUIPAMENTOS aÊTRÔNÍÒDS EM-
-GERAL, BAUNÇASELETRÔNICAS, MATERIAL DE áDNSÜMO EC^MÉRCÍÒ VARÈIISTA DE'
ÊMEtóRCAÇOES EOUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS EACESSÓRIOS. !'

CLÁUSULASmMA í „
, , Afilial dam sede na Avenida Guájajàras/talrrd Tlijrical, 'Numero 416, CEP

65.05S-285 Inscrita no ÒJPJ 07.Ò49.976/(0pM-40, fica com um dekaqus: de capital no
valor de R$ 1.500;OQb,00 (Hum Milhão é Quinhentos-Mil.Reais); e tem ror objetívoia
.COMPRA E VENDA POR ATACADO E A VAREJO DE MATERIAL ELÉTRICO E ARTIGOS
GORRELATOS; FERRAMENTAS, MATERIAIS.Í^IDRÂUUCOS, MATERIAIS DE-CONSTRUÇÃO
EM .GERÂCv SUPRIMENTOS '£ EQUIPAMENTOS DE INFORMÂTÍGA,' EQUIPAMENTOS'
eONDiapNADORES; DE ARr.SUPRIMElftOS E, PEÇAS 'PÂRA' CÓNDÍÇÍbNADÓRESr DE ÁR,'
CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO, MATEf^S' DE TELEFONIAí EQÜIPÂMEMTDS DÉ
PROTEÇÃO INDIVIpÜ^, £LÉmODOMéSTieÓS, E.EQÜÍPAMÈNTOS ELETRÔNICOS-ÉM
GERAL, BALANÇAS ELETRÔNICAS, MÂTEi^l DÉ'CÒN'SÚMÒ ECOMBRCIÒ VARBISTA DE-
EMBARCAÇOES.E OLJTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS EAÇKSÓRIOS: |

CLÁUSULA ÕnVWA . f
, Os Adminjstradbres $& Invèsüdds de tíodos òs pòderes necessárics para a-prátíçá

dos atos de gestão jfiçandò vedados os avais> fiança, endossos Qu .putras garartóas de
favor aTercelrps, befn c»mo,,o uso du emprego da denominação soclal.em negódps, 6u
transações estranho^ aos objetos sodajs, respondendo pessbalmentE pelos pi^uízos
causados perante a socícdade e a terceiros. '

CíluSULÀ NONA
Os sócios e•adminis&adores declaram,-sob as penas d'a lei, expiesiameníe .que

não » acham impecjidiK, de exercer aadministrado da sodédade> pqr [eí;^pedai, ou em
Virtude de .coitóenáçãao1rhihal,'nos temios do Art. l'.OÍT,'§ i?,'dá ULn® lO.Áoé^^ÒO?,
'bem como, não se
8;934/1994.

acham Indursos na "proibi '̂ de arquivamento'previsto na Lei h®

«• f ' , • • . •

Para-eventi^al propdsltúra de qualquer add. òu procedimento entre os sôdds ou
del^ contra a stfciedade, fundada em. sua exlstêhda; administro ou neste-
(nstrumento/ fica eleito o foro da Odade de Sao Luís, Capital do Btãcto'-do Maranhão,^
com renúncia exprí^sa dè qualquer outrçi foro," p»r mais especlaíbu privilegiado que seja,
ainda que venhaocqrrér mudança dê dornidifò de qualquer dos quotistas., :

q| Certifico edou fé qus 0pr^ísn
roipcopia e 2reprcciusso fid da
originaLoue me foi adbido.'"

TãiícÜza Costa Norslra Fcir^igSo
^noel.lavsros da Cruz h'úto

myagosa.-mmve^jo'
yla P^^krJn nnminirj '

Oi
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": mQMAimczm^ AifmikÇAO m
GÓNTi&rósoêi^^^

•M,PRÉSÂRIÂlí®ENOMlM^IM^Í.;GONjÇALVES
'msBAmmmhBé à ciÂÍi^ .

E, pop estarem ássírp justos e cQntfàtadpsk ássinaní o presente fnstnjmentq de
,ContJ3to Sòcíai,- em 0,4 (quatro) vias de,Igual teor, forma .e dátá :na pi^ônça-das
testemunhas adiante nomeadas. ' - . . • .

São Lui|(MAX-D5.de Abril ,de.201tl.

DOS SANTOS FILHO &

CIÀL
3. GOHÇmiES DOS SANTOS FILHO &

LtOÁ

LVES DOS IZAUTILpES CUNHA DOS SANTOS
StSda AdministradoraSANTOS FILHO

3; 60 DOS SANTOS

tL^^OS SANTOS NETO
Sócio Ãdinlnistiaclor

&C1ALTDA

3Q30NÇALVErjã0S;SANT0Sí

CUNHA DOS SANTOS
Sócia •

3j <30NÇALVES DDS:SANTOS FILHO Ei CIA LTPA

SILVANA'MARI4 CUNHA DOS SÁNTOS RODRidÜES
I ' Sócia

.GON

MARCO:

VES DOS TOSHU40 tALTDA

iIVê^MORÍM dos santos
sócio ' •

LVES DOSSANTOS FIL|IOj^C}W LTDA i

ÍSEGONÇALVES DOSSÃfilTOS
Sócio

NOME; 80ANERd£S AÍRES 3UrfI0R
CPF (MF); 215.285.8^3-87
RG 4700 •Oí^. EMISSOR;, CRG-MA

NOME; SEBASTIAOiSOUSA VIEIRA
CPF (MF): S9Í.9Í5i053r72
RG4,049 1;SSP-MA

T^ELIONATO
nr»

Ceríifíco edou fé que apresente
fotocópia é areprodução fiel da

me foi exibido.

•ykk ^

l-loreira Pérdígãò ""aYa.-oe/ Tavares Ja Cruzmo
Vago Sarros Azevedo

'/Peludn Onminld

' f
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