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TEFCEIRA

O ob3etivo da sociedade passa a ser comércio atacadista deartigos de escritorio, papelaria, papel, papeläo e seusartefatos,' móveis ascolares e equipamentos, movela paraescritorio, tecidos, brinquedos e materials didáticos epedagogicos, comércio varejlsta de artigos de papelaria earmarinho.

ÇUARTA

A sede da sociedade que funciona na Av. Senhor dos Passos,n.° 1337, Centro, Feira de Santana, Bahia, CEP: 44010-230,passara a funcionar na Av. Senhor dos Passos, n. 1337,Centro, Feira de Santana, Bahia, CEP: 44002-205, mantendoeleito o foro desta Camarca, para qualquer ação fundada nopresente instrumento.

QUINTA

A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor desuas cotas, porem todos respondem solidariamente pelaintegralização do capital social, nos termos do artigo1.052 do codigo Civil de 2002

SEXTA

As damals clausulas do Contrato Social e AlteraçoesContratuais ocorridas, desde que não modificadas pelopresente instrumento, continuam em pleno vigor.E, por assim estarem 3astos e combinados, assinam opresente instrumento em 03 (tres) vias, para que produza osefeitos legais.

Foixa de Santana-BA, 14/agosto/2012.

GPACINDO LOPËS DE MEDEIROS NET
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N .

° 17 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO
LTDA

GRACINDO LOPES DE MEDEIROS RETO, brasileiro, natural de
Feira de Santana-BA, casado em regime de comunhäa parcial de
bens, comerciante, residente e domiciliado na rua Nossa
Senhora Aparecida, n 1530, Apt° 302, Santa Mönica, Feira de
Santana, Bahia, CEP 44077-350, portador da Carteira de
Identidade n.° 03622788.90-SSP-Bahia, CPF n. 341.963.235-
53, LUIZ CARLOS GOMES MEDEIROS, brasileiro, natural de Feira
de Santana-BA, solteiro, nascido em 08.11.1968, comerciante,
residente e domiciliado na rua Cachoeira, n.° 300, Centro,
Feira de Santana, Bahia, CEP: 44001-336, portador da

O Carteira de Identidade n. 03941163.05-SSP-Bahia, CPF n.°
377.120.045-87, e GRACINDO DE FREITAS MEDEIROS, brasileiro,
natural de Feira de Santana-BA, casado em regime de comunhão
total de bens, comerciante, residente e domiciliado na rua
Cachoeira, n.° 300, Centro, Feira de Santana, Bahia, CEP:
44001-336, portador da Carteira de Identidade n.
00323240.90-SSP-Bahia, CPF n.° 003.661.295-20, únicos socios
componentes da sociedade empresaria limitada "MASKATE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA",
sediada na Av. Senhor dos Passos, n.' 1337, Centro, Faira de
Santana, Bahia, CEP: 44002-205, conforme Contrato Social
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE:
29201.389.112, por despacho de 08.11,1993, inscrita no CNPJ
sob n.° 73.693.665/0001-00, e Alteraçòes Contratuais
posteriores, igualmente arquivadas na Junta Comercial do
Estado da Bahia, resolvem de comum acordo alterar os
referidos instrumentos, mediante as seguintes clausulas:

PRIMEIRA

O objetivo da sociedade passa a ser: comercio varejista
e atacadista de artigos de escritorio, papelaria, papel,
papelão e seus artefatos, moveis escolares, mõveis
para escritorio, equipamentos, eletrodoméstîcos,
eletroeletrónicos, material de limpeza, tecidos,
brinquedos e materiais didäticos e pedagógicos, armarinho
equipamentos e suprimentos para info mätica.
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