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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIED 
> 

ots• 
EMPRESARIA — ARCO  IRIS  COMERCIO DE TINTAS LTDA 

Pelo presente instrumento particular de Alteração: 

CAELSON SILVA COELHO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, 

comerciante, natural de Riachão/MA, nascido em 25/06/1971, filho de Raimundo 

Pereira Coelho e Sebastiana Silva Coelho, portador do CPF ng 402.754.183-91 e da 

cédula de identidade n2  871.855 SSP/TO, expedida em, 20/01/2004, residente e 

domiciliado na Rua 12 ng 1.279 Loteamento São Pedro, Setor Planalto, 

Araguaina/TO CEP 77.823-450; 

SUIARA ABREU FREITAS COELHO, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, 

comerciante, natural de Carolina/MA, nascida em 06/11/1977, filha de Pedrina 

Sanches de Abreu, portadora do CPF n2  882.995.381-49 e da cédula de identidade 

nt'-' 231.346 SSP/TO, expedida em, 27/07/2004, residente e domiciliada na Rua 12 ng 

1.279 Loteamento São Pedro, Setor Planalto, Araguaina/TO CEP 77.823-450; 

Únicos sócios da Sociedade Empresária, ARCO  IRIS  COMERCIO DE TINTAS LTDA, 

com sede na Rua Getúlio Vargas, ng 400, Lote 01-A, Quadra OTX8, Bairro Senador, 

Araguaina/TO, CEP 77813-505, constituída por força do contrato social arquivado na 

Junta Comercial do Estado do Tocantins, em sessão de 16/05/2002 sob o n2 

17200228719,  CNN  05.059.141/0001-01. Resolvem de comum acordo alterar o 

contrato social mediante as seguintes cl6usulas: 
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I - Retira-se da sociedade a sócia SUIARA ABREU FREITAS COELHO, 	¡mac?  
.1?  

qualificada, cedendo e transferindo suas quotas no total de 5.000 (Cinco Mil) 

valor nominal de R$ 1,00 (Um Real)•cada, na importância supra de R$ 5.000,00 

(Cinco Mil Reais), para o sócio cessionário CAELSON SILVA COELHO, acima 

qualificado. 

Parágrafo único — A sócia SUIARA ABREU FREITAS COELHO, declara haver recebido 

neste ato em moeda corrente do País do sócio CAELSON SILVA COELHO a 

importância de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente a cessâo e transferência de 

suas quotas do capital na sociedade e ao assinar o presente instrumento confere 

plena, geral, rasa e irrevogavel quitaçâo de todos os seus direitos e haveres na 

sociedade, nada mais tendo a reclamar, no presente e no futuro tanto judicial 

quanto extrajudicialmente do cessionário e nem da sociedade. 

II — Face a retirada de sócio, o Capital Social de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) 

dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, com o valor nominal de RS 1,00 (Um 

Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País fica assim 

distribuído: 

QUANT. VALOR DAS 
sÓcio % 

QUOTAS QUOTAS 

CAELSON SILVA COELHO 50.000 R$ 	50.000,00 100% 

TOTAL 50.000 R$ 	50.000,00 100% 
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Parágrafo Único — O Sócio CAELSON SILVA COELHO, através deste instrum 

aumenta o capital social para R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.00 

(Cem Mil) quotas com o valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, cujo aumento de 

R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Real) equivalente a 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, com 

valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, 6 integralizado mediante saldo de reserva 

de lucros em balanço no ato da assinatura deste instrumento, ficando assim 

distribuído; 

QUANT. VALOR DAS 
SÓCIO % 

QUOTAS QUOTAS 

CAELSON SILVA COELHO 100.000 R$ 	100.000,00 100% 

TOTAL 100,000 R$ 	100.000,00 100% 
I 

Ill — Alteração de endereço do Sócio CAELSON SILVA COELHO, para Avenida 

Tocantins ng 800, Apartamento 104, Setor Anhanguera, Araguaína/TO, CEP 77818-

550. 

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social na 

modalidade de sociedade empreséria, com a seguinte redação: 



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

CAELSON SILVA COELHO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, 

comerciante, natural de Riachão/MA, nascido em 25/06/1971, filho de Raimundo 

Pereira Coelho e Sebastiana Silva Coelho, portador do CPF n2 402.754.183-91 e da 

cédula de identidade n2  871.855 SSP/TO, expedido em, 20/01/2004, residente e 

domiciliado na Avenida Tocantins n2  800, Apartamento 104, Setor Anhanguera, 

Araguaina/TO, CEP 77818-550. 

CLAUSULA PRIMEIRA  

A responsabilidade de cada sócio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos os 

sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.  (Art.  1.052, 

CC/2002). 

CLAUSULA SEGUNDA 

A Sociedade gira sob o nome empresarial, "ARCO  IRIS  COMERCIO DE TINTAS LTDA"L  

corn  o nome fantasia de Arco  iris  Tintas, com sede na Rua Getúlio Vargas, n2. 400, 

Lote 01-A, Quadra OTX8, Bairro Senador, Araguaina/TO, CEP 77813-505, podendo a 

qualquer tempo abrir ou fechar filiais ou outra dependência mediante alteração 

contratual assinada por todos os sócios. 

CLAUSULA TERCEIRA 

O Objeto social 6: 

CNAE - 4741-5/00 —Comdrcio varejista de tintas e materiais para pintura; 

CNAE - 4742-3/00 — Comércio varejista de materiais elétricos; 
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CNAE - 4743-1/00 — Comércio varejista de vidros; 	

\ CNAE - 4744-0/01 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 

CNAE - 4744-0/02 — Comércio varejista de madeira e artefatos; 

CNAE 4744-0/03 — Comércio varejista de materiais hidráulicos; 

CNAE - 4744-0/04 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 

CNAE -4744-0/05 — Comércio varejista de argila, saibro, seixo, cerâmica, azulejo, 

cimento, argamassa, caixa dagua, pias e vasos; 

CLAUSULA QUARTA  

A Duração da Sociedade 6 por tempo indeterminado, e iniciou suas atividades em 01 

de maio de 2002, sendo facultado a qualquer dos sócios retirar-se da mesma, desde 

que o faça mediante aviso prévio de sua resoluçâo ao outro sócio com antecedência. 

CLAUSULA QUINTA 

0 Capital social 6 de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) 

quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas e 

distribuídas da seguinte forma: 

QUANT. VALOR DAS 
SÓCIO % 

QUOTAS QUOTAS 

CAELSON SILVA COELHO 100.000 R$ 	100.000,00 100% 

TOTAL 100.000 R$ 	100.000,00 100% 



CLAUSULA SEXTA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros se 

o consentimento do outro, a quem fica assegurado  ern  igualdade de condição e 

preço direito de preferência para a sua aquisição se postas A venda, formalizando, se 

realizada a cessão delas, a alteração do contrato pertinente.  (Arts.  1.056; 1.057 

CC/2002). 

CLAUSULA SÉTIMA 

A administração da sociedade cabe ao sócio CAELSON SILVA COELHO  com poderes 

de atribuições única e exclusivamente para assuntos de interesse da sociedade, o 

qual se incumbirá de todas as operações da sociedade representando a sociedade 

ativa e passiva, judicial e extra — judicialmente, autorizado o uso do nome 

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 

como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  

(Arts.  997, VI; 1.013; 1.015 e 1.064 do CC/2002). 

CLAUSULA OITAVA 

O sócio administrador terá uma retirada mensal de pró-labore fixada de comum 

acordo com o outro sócio, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA NONA 

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador, prestará 

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 



proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.  (Arts.  997, VI; 1.013; 1 

1.064 CC/2002). 

Parágrafo único - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.  

(Arts.  1.071 e 1.072, parágrafo 22  e  art  1.078, CC/2002) 

CLAUSULA DÉCIMA 

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os 

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 

destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 

levantado, e serão pagos em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a 

primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu sócio  (art.  1.018 e  art  1.031, CC/2002). 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

Fica eleito o foro da cidade de Araguafna, Estado do Tocantins, para dirimir as 

questões relativas e este contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

0 administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, prevaricação, 
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peita ou suborno, concuss5o, peculato, ou contra a economia popular,  con  ,a oFis. 

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumos, f6 pública ou a propriedade.  (Art.  1.011, Parágrafo Primeiro 

CC/2002). 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 

(uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do 

Tocantins. 

Araguaina/TO, 10 de Novembro de 2020. 

Caelson Silva Coelho 

,,,eeetei,f49 agaiLaTeies2diA9— 
Suiara Abreu Freitas Coelho 
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