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I - DA DENOMINA ~
A Sociedade . CAO SOCIAL

girará sob
a denominação .

socIal de MHP C

11
OMERCIAl

-0008
A. JETO SOCIAL

:>ocledad
PRESTAÇ - e terá por b"

AO DE SERVI o ~etlvo SQClal a '.
ÇOS DE EQUIPA ativIdade: COM'

MENTOS H/ORÁ ERCIO
- !!..l/CQS E--

VA~EJISTA E
PNEUMÁ flcos A- .

", - DA SEDE SOCIAl
TaUbaté, no Estad A sociedade terá
12061-600, POden o de. São Paulo à Ru~ua sede, estabe/eciment
dos negócios socia1; abnr filiais ou ~gênCjas pad;e Fischer n° 659 ~;,e ~O!O na cidade de

. , on e for aconse/háve; a ao Geraldo, CEP
para o desenvolvI' mento

IV - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

.1 " ' A sociedade inlc' .
(JUl'àç~oIndeterml.nadO lOU suas atlvld~dM em 02/03/2000 t. .e era prazo de

v - DO CAPITAL SOCIAL

(Mil) quotas no valor d~ ~~P~t~';g~~'se~ád~ R$ 10.000,0.0 (Dez .MiI Reais) dividido em 1.000
correntenacional e assim distribuídas:~tree;~ sÓc~;s~ma, inteqrallzada neste ato, em moeda

~._----------------------------------------------
MARLENE APARECIDA ROMUALDO DA SILVA 500 QUOTAS R$ 5.000 00

ADILSON ALVES DA SILVA 500 QUOTAS R$ 5.000,00

,IO_T_A_L._. ....:.1.:.;:.o:;::o;;..o...:.Q~U:::..:0:::...T:...:.A.;:.S=___.:..;R:.;!.$...:.1..::.0.:.:::0.::...00::..t,.::..::J00

PARÁGRAFO ÚNICO: De acordo com o artigo 2° "in fine" do decreto 3.708 de 10.01.1919 a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem
souoanarnente pela integralização do capital social.

J~
Rua Padre Fischer, 488· Vila ~ão Geraldo - CEP 12061-600 - Telefax:(0··12) 3632-7



















DÉCIMA SEGUNDA: A sóciedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante Alteração Contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA TERCElRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes
ou does) sócio(s) remanescente(s), 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.

"
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA QUARTA: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da Lei, de que não está(ão)
impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei espedial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporáriamente, ao
acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra ao sistema financeiro nacional, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade.

* E, pôr estarem assim justos e contratados, de pleno e mútuo acordo com teor
do presente instrumento, firmam-no em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas
abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, IL de jé-UI-tl"JiW de 2006.

MES DOS SANTOS
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.<TESTlMUNHAS

JUBERT IEIRI DA COSTA
CIC: 178.205.027-20

IDENT: 45808-5 CRC-RJ

CARTÓRIO DO 14° OFICIO DE NOTAS - R. BRÁS DE PINA, 110·8 - PENHA
CEP 21070-030 - TEL, (21) 2560-1174 - FAX (21) 2270-644~

CONCEL!NA HENRIQUE DE SOUZA

i
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RIBEIRO, PEDROSO E JUCA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

MATRIZ: RUA DA GLÓRIA, N'190 - CONJUNTOS: 202-302-702-802
CEP 20241-180 RIO DE JANEIRO - RJ - TEL.: (21)2506-5512 (PBX)
FAX: (21) 2224-8090 - OAB/RJ: 041177 - CNPJ: 30.022.503/0001-29

ESCRITÓRIO REGIONAL: ALAMEDA SANTOS, 1800 - 10' ANDAR
CERQUEIRA CESAR CEP 01418-200 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3253-1811 - FAX: (11) 3284-0089 OAB/SP: 1326
CNPJ 30.022.503/0002-00 C.C.M.: 9.629.916.9

Outrossim, requer que todas as
intimações bem como as resultantes de notificações saiam em
nome do advogado Ruy Ribeiro - OAB/SP 96.632-A.

Nestes termos,
pede deferimento.

São Paulo - SP, 16 de março de 2010.

ARDO ALBI VIEIRA
OAB/RJ 110.197
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