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ANSELMO TORRES FERREIRA, brasileiro, maior, casado, comerciante, portador da C£dula de
Identidade N.°. 01.446.494-20 SSP/BA, CPF/MF N° 247 142.595-04, residente e domiciliada rta
Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, & Rua halo Gaudenzi, Rua G, Casa 15, Stella
Mares, CEP 40.620-000 e MARCOS TORRES FERREIRA, brasileiro, maior, solteiro,
comerciante, portadora da Cddula de Identidade N°. 1.145.330 SSP/BA. CPF/MF N°
786 150.035-72, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, no
Condomlnio Vila Verde N° 128, 1* eiapa - Edf. Magnolia, Apto 501, CEP 40.330-470, Matatu,
unicos sOdos, resolvem de comum acordo constituir uma sodedade de Responsabilidade
limitada

- DA DENOMINAQAO SOCIAL, SEDE E FOROPRIMEIRA

A sodedade ter6 a denominagfio sodal de MARTECEL COMERCIAL LTDA, estabelecida no
Estado da Bahia, d Av. Santos Dumont. Km 06, N° 5730, Sala N° 03, Lauro de Freitas, CEP
42.700-000, elegendo o fore da Cidade de Salvador para dirimir duvidas entre as partes.

SEGUNDA - DO OBJETIVO SOCIAL

Objetivo da sociedade 6 a explora$0o do ramo de COMERCIO VAREJISTA DE
FERRAMENTAS, PRODUTOS ELETRICOS, MATEIRAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE
CONSTRUQAO, ARTIGOS DE PAPELARIA, OXIGENIO INDUSTRIAL, OX1GENIO
HOSPITALAR, GAS ACETILEhIO E GAS FREON.

TERCEIRA DO CAPITAL SOCIALfJDISTRIBUlQAO E INTEGRALIZAQAO

Capital social que 6 de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reals) dividido em 20.000 (Vinte Mil) cotas de
R$ 1,00 (Um Real) cada uma devidamente subscrita e integralizada, neste ato, petos s6dos em
moeda comente do pais, distribuidas na seguinte proporgao:

NOME DOS SOCIOS PART1Cg>ACAONo. COTAS
ANSELMO TORRES FERREIRA 10.000 R$ 10.000,00

MARCOS TORRES FERREIRA 10.000 RS 10.000,00

TOTAL 20.000 R$ 20.000,00

UNICO - DA RESPONSABILIDADE DOS S6CIOS

A responsabilidade das sdcios sera limitada ao montante total do Capital Social.

- DA DURACAO DA SOCIEDADE E ABERTURA DE FILIALQUARTA

A dura?0o da sociedade sera por tempo indetenminado e poderd abrir filiais em qualquer parte
do temtdrio nacional mediante simples pedido de anotagOo em negistros.
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CONTINUACAO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA:MARTECEL COMERCIAL LTDA

- DA ADMINISTRAgAO, GERfiNCIA E PRO-r-ABOP# DOj5 8ÿCIOSQUINTA

: : * : .
A administrate e gerbneia da sociedade serb exercido por ambas oÿsbcios, «m conjunto ou
isoladamente, sendo-lhes vedada o uso da empresa em negbeios alheios aos fins sociais.

Os sbeios retirarSo mensalmente a tftulo de PR6-LABORE, determinada importflneia
estabelecida entre elas, respeitando o limite mbximo fixado pela legislate do Imposto de
Renda vigente.

- DA DISTRIBUIQAO DE LUCROS E LIQUIDAQAO DA SOCIEDADE

Em 31 de Dezembro de cada exerefeio sera levantado um Balango Geral, e os lucres ou
prejuizos apurados serSo distribuldos ou suportados pelos sbeios na proporto de suas colas de
Capital. *

SEXTA

- DO FALECIMENTO, INTERDigAO OU AFASTAMENTO DE SbCIOSETIMA

Na hipbtese de falecimento de um dos sOcios a sociedade podera continuar com os herdeiros e
nSo havendo interesse pbr parte destes em ingressar na sociedade, o s6cio remanescente tera o
direito de preferbneia na aquislto das cotas de Capital.

Na hipbtese de interdito, o sbcio remanescente continuara como representante legal.

Na hipbtese de retirada de um dos sbeios, o sbcio remanescente devera ser avisada
antecipadamente no prazo de 30 (Trinta) dias e tera o direito de preferbneia na aquisito das
cotas de Capital

- DA DECLARACAO DE DESEMPEDIMENTO

Os sbeias declaram, sob penas da lei, que nfio est§o impedidos de exercer o combrcio ou a
Administrate de Sociedade Mercantil em yjrtude de condenato criminal.

E, pOr estarerrr Jiisras ecomratadas, tm rnemor Torffia m dfretto, ceTebram o presente
instrumento em 3 (Trbs) vias, de igual teore forma na presenga das testemunhas abaixo.

OITAVA

Lauro de Freitas - Bahia, 10 de Novembro de 2001

TESTEMUNHAS

LMCTTORRES FERREIRA
SbcioANÿE MANOfL-CBRVINO GARCIA

RG 1.78K7&1.SSP/BA

JOCELIA M
RG. 02.51

SOS TORRES FERREIRA
Sbcio

3 DOS SANTOS
SSP/BA

CONFERE C0M0 ORIGINALJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CSRTIFICO O REOISTRO EM 03/12/01

JUCEB
SOB O NUMERO

29202418086

Prwoooto: 011865890
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CissiiROti IS RGCCU SAWNO

SECRETAWO GERAl
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 5 e CONSOLIDAQAO DA SOCIEDADE
MARTECEL ADMINISTRADORA DE 1MOVEIS LTDA ME
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MARGOS TORRES FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA. nascido em 29/1 1/1959.
D1VORCI ADO, COMERCIANTE. CPF n° 786.150.035-72. CARTEIRA DF.
IDENT1DADE n°,0114533032. 6rg3o expedidor SSP - BA. residente e domiciliado no
(a) AVEN1DA PAULO VI. 2240. APTO 702. •PITIJBA. SALVADOR. BA. CLP
41.810-001, BRASIL.

SIOMARA SUSI SOUZA FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA. nascida cm
03/10/1964, casada em COMUNHAO PARCIAL DF. BENS. COMERC'IANTE. CPI n"
325.755.565-20. CARTEIRA DE 1DENTID.ADE n° 0142058823. orgSo expedidor SSP >
- B<A, residente e domiciliado no (a) RUA G, QUADRA N. n° 15. STELLA MARIS.
SALVADOR BA, CEP 41 600-640. BRASIL.

S6cios da Sociedade Limitada de nome empresarial MARTECFI.
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ME. registrada legalmente por conirulo

social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n°
29202418086. com sede R Silvandit F Chaves. 108. Quadra K Lole 3 e 4 Sala 331 c
332 Loteamento .Ird. Aeroporto. Cond. Empresarial Jorres Business- PitangueirasJLauro
de Freitas, BA, CEP 42.700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica/MF sob o n9 04.85 1 .917/0001-50.’ deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente altera<?ao.contratuaI e Consolidate. nos termos da Lei n° 10 406/
2002, mediante as condifOes estabelecidas nas clausulas seguintes:

QUADRO SOCJETARIO
i>

CLAUSULA PRIMEIRA. ANSEL.MO TORRES FERREIRA admitido
nacionalidade BRASILEIRA. nascido em 27/08/1962. CASADO em COMl'NII.AO
PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF n? 247.142.595-04. CARTEIRA l)E

IDENTIDADE n° 144649420. 6rg5o expedidor SSP - BA. residente e domiciliado no(a)

RUA ITALO GAUDENZI, QUADRA N. n° 15, STELLA MARIS, SALVADOR. BA.
CEP 4 1 .600-640, BRASIL.

neste ato.

r

% Retira-se da sociedade o socio fa) SIOMARA SI SI SOU7A FERREIRA detemor de
10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1.00 (,Um Real) cada uina.

correspondendo a R$ 10.000,00 (Dez Mil Re’ais).

CESSAOFLTRANSFERENCIA DE QUOTAS

CLAUSULA SECUNDA. O s6cio (a) SIOMARA SUSI SOUZA FERREIRA translere
quotas de capital social, que pert'az o valor de RSI0.000.00 (De/. Mil Reais). direta e

0 ORIGINAL

Gss) e Cameiro
"uestora de Contrato

FrotWQdoria Gtral/PMUReq: 81700000381957 P&gina I

Certifico o Registro sob o n° 97669324 em 06/06/2017

Protocolo 174671407 de 16/05/2017
Nome da empresa MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ME NIRE 29202418086

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 85250901701537
Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2017
por H6lio Portela Ramos - Secretÿrio Geral
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f ALTERACAO CONTRATUAL N°5e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE
MARTECEL ADM1N1STRADORA DE IMOVEIS LTDA ME
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irrestritamente ao socio ANSELMCJ TORRfiS VERR£lRA. da seguinte forma: EM
MOEDA CORRENTE NACIONAL, dando plena, geral e irrevogavel quitado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA. O capital anterior lotalmente integralizado passa a ser de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em moeda corrente nacional, represenrado por
25.000 (vinte e cinco mil) quotas de capital, no' valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada
uma, cujo aumento e totalmente subscrito e integralizado. neste ato. pelos sOcios. Em
decorrencia do aumento do capital social por motivo de EM MOEDA CORRENTE
NACIONAL, este fica assim distribuido:

MARCOS TORRES FERREIRA, com 12.500 (doze mil e quinhentos) quotas.
perfazendo um total de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) integralizado.
ANSELMO TORRES FERREIRA, com 12.500 (doze mil e quinhentos) quotas.
perfazendo um total de RS 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) integralizado. +

DA ADMINISTRACAO

CLAUSULA QUARTA. A administra<;ao da sociedade cabera a(o) Socio MARCOS
TORRES FERREIRA CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores
a(o) S6cio ANSELMO TORRES FERREIRA CONJUNTAMENTE com todos os
demais administradores com os poderes e atribui<;6es de representavao ativa e passiva
na sociedade, judicial e extraj'udiciahnente. podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade. autorizado o uso do
nome empresarial, vedado. no entamo. faze-lo em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigades seja em favor de qualquer dos cotistas ou de lerceiros. beni
como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade. sem autorizado do(s) outro(s)

socio(s).

DA DECLARAQA© DE DESIMPEDIMENT©

CLAUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m). sob as penas da lei. que
nao esta impedido de exercejr a administrad0 da sociedade. por lei especial ou em
virtude de condenado criminal, ou por se encontrar sob os el'eitos dela. a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos. ou por crime falimenlar.
de prevaricado, peita ou subomo, concuss3o, peculato ou contra a economia popular.
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia. contra as
relaÿoes de consumo, fe publica ou propriedade.

fUtFBfWl
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Cassia C. e Camciro

Gestora de Contrato
•’rocuradoria Gtral/PMlfReq: 81700000381957 Panina 2
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ALTERAQAO CONTRATUAL N° 5 e CONSOLIDAQAO DA SOCIEDADE
MARTECEL ADMINISTRADORA DEJMOVEIS LTDA ME

•CNÿnip4.|5!.§i?'/0i0l-*0:
DA RATIFICAÿAO E FORO

CLAUSULA SEXTA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e
obrigasSes resultantes do contrato social permanece Lauro de Freitas - BA.

CLAUSULA SETIMA. AS Clausulas e condi?6es estabelecidas em atos j6 arquivados
e que nSo foram expressamente modificadas por esta alteraÿo continuam em vigor.

Em face das altcraÿdes acima* consolida-se o contrato social, nos tennos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condif&es e cliusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE

MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ME

% MARCOS TORRES FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/11/1959,
DIVORCIADO, COMERCLANTE, CPFk n° 786.150.035-72, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 0114533032, 6rg8o expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no
(a) AVENIDA PAULO VI, 2240, APTO 702* PITUBA, SALVADOR, BA, CEP
41.810-001, BRASIL.

ANSELMO TORRES FERREIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido
em 27/08/1962, CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF n°
247.142.595-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 144649420, orgSo expedidor SSP - BA,
residente e domiciliado no (a) RUA ITALO GAUDENZI, QUADRA N, n° 15 STELLA
MARIS, SALVADOR, BA, CEP 41.600-640, BRASIL.

S6cios da Sociedade Limitada de

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ME, registrada legalmente por contrato
social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE n°
29202418086, com sede R Silvandir F Chaves, 108, Quadra K Lote 3 e 4 Sala 331 e
332 LOteamento Jr, Aeroporto cond-Emp.Torres Business-Pitangueiras Lauro de Freitas*
BA, CEP 42.700-000, devidamente inscrfta no Cadastro Nacional de Pessoa
Jundica/MF sob o n° 04.851.917/0001-50.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial MARTECEL

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ME.

empresarial MARTECELnome

PKSrtlTUHAi
CONFER W L 0€ FREITAS

1 0 ORIGINAL
j
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Cassia C Andrade Cameiro
Gestora de Contrato
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 5 e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE
MARTECEL ADIVUNISTBADORAÿDE4MWEIS LTDA ME

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: R Silvandir F Chaves, 108, Quadra K
Lote 3 e 4 Sala 331 e 332 Loteamento Jr, Aeroporto cond Emp.Torres Business-
Pitangueiras Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-000.

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade poderA, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependencia, mediante alteraÿao contratual, desde que aprovado pelos votos
correspondentes dos socios, no mfnimo, a trSs quartos do capital social, nos termos do
art. 1.076 da Lei n° 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURACAO

CLAUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto (s) social (ais): Corretagem e
administraÿo de imdveis e condomlnios.

CNAE FISCAL

#
68.22-6/00 - Gest&o e administrate da propriedade imobili&ria.
68.21-8/01-Corretagem na compra e venda e avaliafSo de imoveis.

CLAUSULA QUINTA. A sociedade teve inicio de suas atividades a partir do
arquivamento do Contrato inicial na junta comercial e seu prazo 6 por tempo
indeterminado, podendo abrir filiais, cm qualquer parte do territdrio nacional, mediante
simples pedido de anota?ao em seus registros. '

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEXTA: O capital social subscrito 6 de R$ 25.000,00 (yinte e cinco Mil
Reais) dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um
Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pals.

Pardgrafo LJnico: O capital social fica assim distribuldo entre os sdcios:

MARCOS TORRES FERREIRA, com 12.500 (doze mil e quinhentos) quotas,
perfazendo um total de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) integralizado.

» - .
ANSELMO TORRES FERREIRA, .com 12.500 'Xdoze mil e quinhentos) quotas,
perfazendo um total de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) integralizado.

CLAUSULA SMiTIMA. AS quotas -silo indivisiveis e TI5O poderSo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) sdcio (s), a quern fica
assegurado, em igualdade de condi95es e pre<fo direito de preferencia para sua
aquisito, se postas k venda, formalizando, se realizada a cessEo delas, a altera93o

:PAL0EU3£ FREITAS
)M0 ORIGINAL

PREI
CONI

«?aC Andrade Caraeiro
Gestora de Contrato
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ALTERAQAO CONTRATUAL N° 5 e CONSOLIDAQAO DA SOCIEDADE
MARTECEL ADMIN1STRADORA DE IMOVEIS LTDA MB . ...

CNPJ n** 04.851.917/0001-50 *•' V* •.}'

contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagSo do capital social.

DA ADMINISTRACAO E DO PRO LABORE

CLAUSULA NONA. A administrate da sociedade cabera a(o) Socio MARCOS
TORRES FERREIRA CONJUNTAMENTE com Socio ANSELMO TORRES
FERREIRA com todos os demais administradores com os poderes e atribuites de
representato ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente. podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto. faze-lo ern atividades
estranhas ao interesse social on assumir obrigacoes seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imbveis da sociedade, sem

autorizato do(s) outro(s) socio(s).

Paragrafo Primeiro. No exercicio da administrate. ° adminisirador tera direilo a uma
retirada mensal a titulo de pro labore. cujo valor sera defmido de comum acordo enire

os socios.
Paragrafo Segundo: Cabera ao administrador, representar a sociedade ativa e

passivamente, em juizo ou fora dele.

Paragrafo Terceiro: O administrador da sociedade fica. desde ja. expressamente

dispensado de prestar qualquer especie de garantia em favor da sociedade para exercicio

do cargo.

Paragrafo Quarto: S3o expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relato
a sociedade, os atos praticados por qualquer dos socios. administrador. gerentes.

procuradores ou funcionarios que a envolverem em obrigates relativas a negoeio ou

operates estranhas ao objeto social, tais como fianÿas, avais. endossos ou quaisquer

outras garantias em favor de terceiros.

CLAUSULA DÿCIMA. Na ausencia do administrador. a sociedade sera representada

pelo outro socio. o qual fica, desde ja. dispensado de prestar qualquer especie de

garantia em favor da sociedade para exercicio do cargo.

CLAUSULA DlsClMA PRIMEIRA. AS procurates k'ad negotia" outorgadas pela

sociedade serio assinadas no minimo por dois socios e ter3o o prazo determinado de

validade e fim especifico, vedado o seu substabelecimento.

%ÿ
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ALTERACAO CONTRATUAL Nu 5 e CONSOLIDAQAO DA SOCIEDADE
MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA MJ* .* ; .

CNPJn° 04.851.917/0001-50 V* **.• j’
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. .As pfocura?6es com poderes “ad judicia" serzio

assinadas por dois socios e terzio prazo deierminado de validade. permitindo o
substabelecimento.

DO BALANQO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA DfeCIMA TERCE1RA. O exercicio social comeqara em 1° de Janeiro e
terminal em 31 de dezembro de cada ano. Ao flm do exercicio social, o adminisirador
prestara contas justificadas de sua administraqao, procedendo a elaboraqdo as
demonstraq&es financeiras previstas em lei. Os lucros da sociedade ser3o distribuidos
equivalentes a real contrapresta9ao dos servi9os prestados de cada socio que .serao
calculados mediante Boletins de Presta95o de Serviqos Mensais. Os prejuizos acaso
verificados serao transferidos para o exercicio seguinte. consoante & legislaqSo em
vigor.

CLAUSULA DILCIMA QUARTA. Nos quatro meses seguintes ao termino do
exercicio social, os sdcios deliberarao sobre as contas e designarzio administrador (es).

quando for o caso.
#

DO FALEC1MENTO DE S6CIO

CLAUSULA DECIMA QUINTA. O falecimenlo de quaisquer dos socios nao
implicara na dissoluqao da Sociedade, que continuara com os socios sobreviventes. que
cuidarSo de pagar aos herdeiros do “de cujus‘T. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

contados do encerramento do invent&rio, o que lhes for devido. na medida dos

respectivos quinhdes, observando o que dispuser este contrato sobre exclus3o on
retirada de socios. salvo se por decisdo da maioria dos sdcios remanescentes. reunidos

em Assembleia, for aceita a permanencia do herdeiro e/ou herdeiros na sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. Os haveres de sdcio falecido, falido, excluido ou que

se retirar da sociedade, serSo calculados de acordo corn o patrimonio Hquido. consoante

o contido no balan90 geral da sociedade, realizado para esse fim. no prazo maximo de
60 (sessenta) dias e as quotas seriSo adquiridas pelos demais socios na propoÿao das
quotas possuidas por cada um.

CLAUSULA DECIMA SETIMA. A entrada de novos s6cios dependera da aprovavao
dos socios, sendo que. nenhum socio podera ceder ou transferir qualquer de suas quotas
a terceiros sem previamente oferecer aos outros socios o direito de adquiri-las.

Paragrafo Primeiro — O socio que pretender ceder e transferir suas quotas, total
parciaimente, a terceiros, devera notiiicar. por escrito e com antecedencia minima de 60
(sessenta) dias, aos outros socios, os quais terao direito de preferencia para adquiri-las.
nas mesmas condiqoes, devendo o socio alienante informar o nome do interessado

A
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isiia CAndrade Camciro
•JGyflora de Contrato
/ejjtoradoria Geral/PMLf
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ALTERACAO tONTRATUAL N° 5 e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE
MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA MR •.

CNPJ n° 04.851.917/0001-50 V*:. /* £\
* •••adquirente e todas as condiÿdes do neg6cio. sendo que o direito de preferencia devera

ser exercido no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do reccbimento da

notificato.
Paragrafo Segundo - O nao exercicio. por parte dos demais socios. quanto ao direito
de preferencia no prazo fixado no paragrafo primeiro. permilira que o socio alienante
efetue a transference das quotas oferecidas.

CLAUSULA DIsCIMA OITAVA. As modifica<;Ses do contrato social que tenham por
objeto matdria indicadas no artigo 997 da Lei 10.406/02 dependem do consentimento

dos s6cios, representando a totalidade do capital social.

Paragrafo Primeiro - Podera ser dispensada a Assembleia Geral Anual e Reuniao de
S6cios, e as deliberates sociais poderao ser feitas atraves de documento (imiado por
todos os socios conforme Art. 1 072 §3° da Lei 10.406 de 1 0/0 1 /2002.
Paragrafo Segundo - As deliberates sociais poderao ser tomadas em reuniao

convocada pelo socio administrador atraves de memorando interno. os demais socios

acusarao ciencia da reuniao apondo sua assinatura no proprio memorando de

convoca<?§o. A recusa da assinatura da ciencia. presenciada por duas testenninhas

configurard automaticamente a ciencia da convocatj&o.

CLAUSULA DECIMA NONA. Erri caso de liquidafdo ou dissoiut0 da sociedade.
sera o liquidante escolhido pelos socios. representando a maioria do capital social.
Nessa hipotese. os haveres da sociedade serSo empregados na liquidate das obligates

e o remanescente, se houver. set rateado entre os socios em proporÿao ao numero dc
quotas que cada um possuir.

%

DA DECLARACAO DE DESIMPED1MENTO

CLAUSULA VIGES1MA. O(s) Administrador (es) declara(m). sob as penas da lei.
que nao esta impedido de exercer a administrate da sociedade. por lei especial ou cm
virtude de condenato criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela. a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos. ou por crime falimeniar.
de prevaricato, peita ou subomo, concusstSo, peculato ou contra a econoinia popular.
contra o sistema fmanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia. contra as
relates de consumo, fe publica ou propriedade.t

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA. Os casos omissos no presente contrato ser3o
resolvidos pelo consenso dos s6cios. com observance da Lei n° 10.406/2002.
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ALTERAÿAO CONTRATUAL N° 5 e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE
MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEiS LTDA ,

CNPJ n" 04.851.917/0001-50 ‘V ;

EORO

% ..
•• •. • :• . •

-’»* ••••
CLAUSULA VIGtiSIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro de SALVADOR - BA para o
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resuliantes deste contrato.

E, por esiarem assim justos e contratados. assinam este instrumento.

LAURO DE FREITA, 3 de maj< .017.

OS TORRES FERREIRA
;PF: 786.150.035-72

\

0SIOMARA SUSI SOLteofEERREIRA
CPF 325 755 595-207

AtfSELMO TORRES' FERREIRA
CPF: 247 142 595-047

3F
'"***Protoeolo: 17/487140-7, DE'16/05/2017 _

Bmpriaa i 39ÿ2 0341808 6
KARTJECEL ADHIN3STAADORA DE IMO

\ X

V •
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V
LTDA HE H£ilO PORTELA RAMOS

SECÿETARIO-OERAL \ "

3)fj|0ORIGINAL
CON!

eCalÿ

PAgina 8Rcq: 81700000381957

Certifico o Registro sob o n° 97669324 em 06/06/2017
Protocolo 174671407 de 16/05/2017
Nome da empresa MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ME NIRE 29202418086
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 85250901701537
Esta cbpia foi autentlcada digltalmente e assinada em 07/06/2017
por Hdlio Portela Ramos - Secretcirio Geral

0b

JUCEB



INAL

Citsiai e CamciroCestora de Contrato
*oturadoriaG*ral/PMl:

*«<K*U<9M2.r

mammms8
A

%
s<

*rm
oa|

1
'ÿ4 MirJ::

*
1 15/OV?

-

ta
•»

it
V

o
04 i.

ro
o
«o

,
g ~

Hf
.

E‘?l 5ÿ5

HUm,

T s£53



VALIQA CM TO DO
0 TERMTORIt NACtQMAL

MIOIVIDO PIASTIFICAH

-
1083711036 m 11083711036

o

I
‘fi

s>?\=V £m i: S)
!
8

R
1u>

|,,
i iFJim

3 I 6 5 K g|
i: *

! !-
o

Q£

4KL

njSnL ? a.Y1
*4 If* *W

N m c
XJ V

s fill
?!fl
~I*f

” s.

II * siI .m*

ofifI PR 2 ILl
•il1 IDn-’H I

V SI
si c$: '-'2O?

S*

£g
3

v



TERMO DE CESSAO DE DIREITOS SOBRE IMOV£L

Por este instrumento particular de CONTRATO, as partes a seguir qualificadas, como

CEDENTES, de um lado o Sr. ANSELMO TORRES FERREIRA, brasileiro, casado, inscrito
no CPF sob n« 247.142.595-04, e o Sr. MARCOS TORRES FERREIRA, brasileiro, casado,

inscrito no CPF sob n2 786.150.035-72, doravante denominados simplesmente

CEDENTES e como CESSIONARIO, a empresa MARTECEL ADMINISTRADORA DE

I MOVEIS LTDA., estabelecida na Rua Silvandir F. Chaves, nÿ 108, Quadra K, Lote 3 e 4,

Sala 331 e 332, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - Bahia, CEP: 42.700-

000, inscrita no CNPJ ns 04.851.917/0001-50 doravante denominada simplesmente

CESSIONARIA, tern entre si justa e contratada a cess3o onerosa que se regera pelas

clausulas e condites adiante estipuladas e mutuamente aceitas pelas partes:

CLAUSULA PRIMEIRA- DO Im6vel Objeto da CessSo

O imovel objeto da presente cessao 6 as lojas comerciais designadas pelo n2 04 e 06,

cujo direitos de administrate e gestao os CEDENTES outorgam em favor da

CESSIONARIA a qual pode exercer todos os atos inerentes a gestao do negocio com

poderes para tais como: contratar, alterar, prorrogar, aditar e reincidir locates;

autorizar sublocates, escolher inquilinos e fiadores; vistoriar o imovel; fazer publicar

anuncios e notfeias; receber alugueis e passar os respectivos recibos; remeter

periodicamente os saldos existentes em favor do proprietary, fazer executar e cumprir

integralmente as clausulas contratuais ; receber e entregar as chaves do imovel ; pagar

os impostos e taxas devidos; fazer todos os lan$amentos de ddbitos e creditos em

conta corrente; realizar os ajustes legais do aluguel; ordenar toda e qualquer obra que

se torne indispensavel a conservato, - a limpeza ou a seguranga do imdvel,

contratando-a e combinado o pagamento respectivo com profissional de sua

confianÿa; representar o proprietary em quaisquer repartifoes publica federal,

autarquicas ou municipals; participar licitates publicas Cia de 3gua e esgoto , Cia de

eletricidade, usar de toda e qualquer ato ou recursos judiciais em defesa dos direitos

do outorgante, contratando para esse fim profissional habilitado de sua exdusiva

escolha, sob reserva e sem quebra do presente mandato, que sempre para propor

ato de despejos executivas, requerendo citates, notificates, cientificates e

intimates, bem como pra transigir, prestar compromisso, receber e dar quitato,

desistir, fazer acordos, embargar, sequestrar, arrematar, e adjudicar, dando todos os

seus atos como aprovados, independentes de ratificato , inclusive os que, mesmo
julgados nao compreendidos neste mandato se tenham tornado necessarios e

permanentes, podendo ainda, a outorgada, substabelescer os poderes contidos neste

instrumento em qualquer pessoa ffsica ou juridica de sua confianÿa, quando assim

julgar necessdirio.
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CiMia C. mxlrade Cameiro
Gestora de Contrato

»rocuradoria Geral/PMlf
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CLAUSULA SEGUNDA-Do Prazo

0 prazo de vigencia deste contrato sera de 01.06.2018 at6 01.12.2020, ao fim do que o

CESSIONARIO se compromete a prestar contas aos CEDENTES e restituir o imbvel

totalmente livre de coisas e pessoas, e nas mesmas condigoes em que o recebeu

independentemente de aviso, interpelagao ou notificagao judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA TERCEIRA-Do Carater gratuito de cessSo

A presente cessao se dar3 de forma gratuita, e qualquer, despesa, encargo e tributo

que sobrevier pelas atividades do CESSIONARIO serao de inteira e exclusiva
responsabiiidade deste.

CLAUSULA QUARTA-Das responsabilidades do CESSIONARIO

a) Sera de inteira responsabiiidade do CESSIONARIO O pagamento de todo e
qualquer tributo, encargo e /ou despesa que se fizer necessario pelas

operates decorrentes de sua atividade, responsabilizando -se , ainda, civil e

criminalmente por todas as circunst§ncias eventuais que suas agoes derem

causa.
b) Seguir todas as Normas e dispositivos atinentes a higiene e seguranga.

c) Obter junto as repartigbes competentes, todas as licengas necessarias a

realizagSo dos servigos objeto de sua atividade respondendo durante a sua

vigencia, pelas consequencias que a falta ou omiss§o das mesmas acarretarem.
d) Preservar e manter o CEDENTE a salvo de reivindicagoes, comandas, queixas e

representagSes de qualquer natureza decorrentes de sua agao ou omissao.

e) Assumir total e exclusiva responsabiiidade sobre todos e quaisquer acidentes

de trabalho, trajeto ou doenga profissional ocorrido com seus empregados e
daqueles a seu servigo, devendo responder, civil e criminalmente, e mais

observar integralmente as normas de Seguranga e Medicina do Trabalho,

previstas na legislagSo em vigor, assim como as medidas de seguranga que

forem determinadas pelo CEDENTE.

sj

r
§12 O CESSIONARIO tambem responderÿ por todo e qualquer dano causado

patrimonio do CEDENTE, quer sejam os imbveis e/ou equipamentos, previstos

ou nio no presente termo, por ele prdprio, ou por terceiros.

CLAUSULA QUINTA-Das Disposigoes Gerais

I- Este contrato canceia e substitui qualquer entendimento anterior, oral

ou escrito, mantido entre as partes com relagao a materia aqui

objetivada.
PREFEfTUWMl
C0NFERE

f C- Of PKCITA8
i ORIGINAL

»„Gestora de rontrato
"ocuradbria Gtral/PMLf



II- Nenhuma alteragao de qualquer das disposifdes deste contrato tera

qualquer efeito a menos que feita por escrito e assinada conjuntamente

pelas partes.

Ill- As partes elegem o foro da cidade de Salvador/Ba para eventual litigio

processual.

?£>

E por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias

da mesma forma e teor, para que produzam um s6 efeito, juntamente com as 2 (duas)

testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas (BA), 01de Junho de 2018

'!

l
ISELMO TORRES FERREIRA

CEDENTE
MARCOS TORRES FERREIRA
7 CEDENTE

_
____

m

M/RTECIL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

/ CESSIONARIO

)
Testemunhas:

mmih ± uniqt
Nome;

CPF; 635
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CPF: iBObJOl



08/06/2020

« MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DÿBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA
DA UNlAO

Nome: MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
CNPJ: 04.851.917/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pend§ncias em seu nome, relativas a cr6ditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto &
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas aiineas 'a' a 'd' do parcigrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:29:40 do dia 08/06/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 05/12/2020.
Codigo de controle da certidao: D5B9.614B.1098.7FF3
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

raremmA MUNICIPAL DE L OE FREITAS

C0NFERE CQM 0 ORIGINAL

Cassia e Carnciro
Gestora de Contrato

Rrocuradoria G«ral/PMLF
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Confirmagao de Autenticidade da Certidao08/06/2020

Legislagao CanalsAcesso a informagao Participe ServigosBRASIL

Receita Federalw CERTIDAO :>

Confirmagao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 04.851.917/0001-50

Data da Emissao : 08/06/2020

Hora da Emissao : 11:29:40

Codigo de Controle da Certidao : D5B9.614B.1098.7FF3
Tipo da Certidao : Negativa

Certidao Negativa emitida em 08/06/2020, com validade ate 05/12/2020.

| P£gina Anterior j

SSBSgl®
"Tgr

Cassia C. Andrade Camciro
Gestora de Contrato

Procurations G«ral/PMlf
MMricate MM2-7

servfcos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1



Emissao: 08/06/2020 1 1 :40GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

i SECRETARIA DA FAZENDA

%%Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 •Codigo

Tributarlo do Estado da Bahia)

SSKSgg®
Cassia

Certidao N°: 20201631698

RAZAO SOCIAL

MARTECEL ADMIN1STRADORA DE IMOVEIS l.TDA

INSCRIQAO ESTAOUAL CNPJ

057.046.765 - BAIXADO 04.851.917/0001-50

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou jurfdica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto & inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/06/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo vÿlida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Vaiida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

Pigina I de 1 RelCertidaoNegativa.rpt



Emissao: 08/06/2020 11:42m GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20201631598

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZAO SOCIAL

UPSIDE CURSO DE INGLES LTDA

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

02.950.518/0001-11

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 08/06/2020 VALIDA ATE 07/08/2020

SESS»OOSBE
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CissitfG Andrade Camcim
Gestorade ContraW

fcocuredoria GtralJMV
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