
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA :qC^IEDADE
r.ür-Ãüiõ -'comencío DE PNEUMAlcos E PEÇAS LrDA

CNPJ/MF: nq'l 3'545'473/0001 -1 6

NIBE: 412'0701489-6 f-o ha: 1

Rub.icô

CLÁUSULA SEGUNDA. DA ALTERAÇAO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem

por obieto sociai a exPloraçào do ramo de: Com ércio a varelc de Peças e acessÓrios novos

para veÍculos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. Comércio

varejista de lubriÍicantes' Comércio varelista de outros Produt os não esPeciÍicados

anteriormente., Passa a Partir desta data a ter o seguinle obieto: Comércio a vareio de

v peças e acesso rios novos Para veículos automotores" Comércio a vareio de

pneumáticos e câmaras'de-ar, Comércio varelista de lubÍiÍicantes, Comércio ),.

vareiista de artigos de iluminação, Comércio varelista de equiPamentos Para

escritório, Comércio vareiista de Íerragens e Íerramentas'
is hidráulicos, Comércio
Comércio vareiista de

,.,1,//:
tintas e materiais para pintura, Comércio vareiista de materia

inÍormática, ComéÍcio
vareiista esPec ializado de equiPamentos e suprimenlos de

varejista de artigos médicos e ortopédicos' Comércio vareiista de artigos d

vestuário e acessórios, Comércio atacadista de íerragens e Íerramentas, comérci

alacadisla de material elétrico, Comércio Por atacado de Peças e acessórios Par

motocic letas ê molonetas, Comércio atacâdistã de equipament os de inÍormátic

Comérc io atacadista de suprimentos para inÍorm ática. Comércio atacadista de

u

Os abaixo identiÍicados e qualiÍicados:

1) KAUE MUNIZ DO AMABAL' 
-brasileiro 

rnaror' solteiro' nascido em

13/05/1989, 
"ãúãr 

aã nio ao sut-sc, empresario, inscrito no oPF/MF sob

na. oz+.rzzIãslâãl portaOor tla carlerra de identidade civil

n..r01 17aa+.i7ããúÉ;n. ã,páoioa em 11i09/2006, residente e. d-omiciliado

na Rua Luiz i.]iãti, ra+,1!rreo' Uberaba' CLrritiba-PB' CEP:81560-340'

2)LUANMUNlzDoAMARAL,brasileiro.maior,solteiro.nascidoem
06/04/1997'naturaldeRiodoSu|.SC,estudante,inscritonoCPF/MFsob
na' oao'ssdâõglâã'- pl't"oot da carteira de identidade civil

ns.10.21 r.gzi-i7ÀSi-lpnlÀxfeaioa em 04i 1 1/2004' residente e domiciliado

naRuaDiomarWambier'134A'Terrer:Uberaba'Curitiba-PR'CEP:
81560-330.

Unicos sócios componentes oa sociedaoe empresária limitada- que gira

nesta praça ;il;;ffi ae t-uxeuro ' coMEnclo DE PNEUMArlcos

E PEçAS f-ió1, to* itde n1 Av llarechal Floriano Peixoto' 7927 ' Lota

12, Boqueirãofâtftib;-ÉR CEP 81670-000' e rnscrita no CNPJ/lr/F sob nq'

r3.545.473l0;'0l]iâli"sitit"ou na Junta Comercial do Paraná sob n0

412.0701489.6em21t0312o11;resolvenlalterarocontratosocialmediante
as condiçóes estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DA ALTERAÇÃo on sEor soClAL: o endereço da pÍesente

sociedade que é na a, rui."[àlrrãiánà p.t*oto. 7_927,Boqueirão, curitiba-PR' cEP:

81670-000, fica alterado p"t;ü'L'i' Oaitierl' 184 
' 

Casa 01' cond Modelo lii cdÍes '
Uberaba, CEP: 88031'015, Curitiba'PR'

:lãiá:ã:3,",ã:8:i:H :f à3ilii;3i:'3;à?"à"8".*ill?Sfi3i'

l,1ffi131'33;lãlã' "l'3$l$,1lii3;. 
E pEçÀs LrDÀ

IUNÍA COM€RCIAL
OO PÀRANA

IT,ANDRO UÀRCOS R]ÀYSEL BISCÀÍÀ
sEcBarlúro- GEFÀL

cÍrRrÍrBÀ,70/12/2018
rÍtlí . enPrêsafacil Pr'gov br

À varidadê desro docunento, sê irPre-o,jfica..:"1::::-:.::P:::::i:.d::-::,:Y-t::ticidad' 
nos r€spectrvos Portais
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*.3"H;?i,rã;i1,.:'-"*'o
,""iffill*i'llíi3l1lài "'
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o FLS o_T
Rubrica

i;i:ffi çi:ffij;$",$;g;"üütr'1.i,';I'f 
#rr$ffi

atàcadista de bombas e c(

cLAUsu LA rEHcEr R A' D A coNso LrD lÇ 
Á9 

?9^ :?[H ff, n."::ti'larnodiÍ 
icaçáo

Hãr"Jil,.ãn,oriot-tt o contrato social' que passa

coNrR Aro socr AL 
3 ff x?l#B t"r"=Ç AS LrD A

Lu K Auro' t 
"y,:§ril? li.riiã.iiãrooo r -r o

NIRE: 41 2'070't 489'6

Os abaixo identiÍicados e qualif icados:

ià,fJ}iriJ#n,oo? #Io*o'' 
bras re ro 

.ma 
o:'i?ll:'i"; 

^.8i:'j$Ê ifi
fl :,'líff Ílí*,t;,i#,-t'*hÉítlit',mfu
na Rua Luiz Gallieri, '184' 

sorteiro, nascido em

ãt,ài,iJ',il{[*ifiâü"]l§Í3's:§'"'"'#:h!;t*:.fidl*l
ne 080.532.699-58'
no.r o.zr 1 .e27-4lssp/pRTffi;i, ."Ã o+7r r izoo+ 

i"":'tl);ü":3il1"'3Êtr1
na Rua Diomar Wamb'!'' 

-rs+ 
A' Terreo Uberat

Folha

81 560-330.
limitada que gira li,,

Únicos sócios comPonentes da soctedade emPresarta

nesta Praça sob o nome de LUKAUTO . COMERCIO D E PNEUMATICOS

E PEÇAS LTDA, co m sede na Rua Luiz Gallieri' 184, Casa 0l' Cond

tvlodelo lii Cdres, Ube raba. Curitiba-P R, CEP B8O3 1-015, e inscrita
,fr

CNPJ/MF sob ne' 13.545.473/0001 -16' reglstrada na Junta comercla

Paraná sob no 412.0701489-6 êm 21i0312011; íesolvem atualiz

contrato social mediante as cond iÇões estabel ecidas nas cláu

ciedade gira

EÇAS LTDA

seguintes:

cr-ÁusurnPRrMErRArlLli.t^t13-t"táFlà'i,3t"TtiPffi 3.t';
iob o nome empÍesariar de Lunau r, 

\} .f

,IUTIÍAoo

" 20186061560
VERIFICÀÇÃO:

À validáde dsstê documÔnto' " 'g":=::':r::":"i::::-:'::9:?:-1: 
* :'::'::-i::

nos rêsPectivos Poltais

or'rEtcte.t



SEGUNDA ALTEEAçÃO CONTRATUAL OA SOCIEDADE
LUKAUTO. COMERCíO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA

CNPJ/MF: ne 1 3.545'473/0001'1 6
NIRE: 412.07O1489-G

Folha

etemsedeedomicílionaRuaLuizGallieri,l34.oASAol,CONDil/oDELol|lCD
Uberaba, Curitiba-PR, CEP 88031 -01 5.

cLÁusuLA SEGUNDA - FlLlAts E ouTHAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a

q*rqúi 1empo, abrir ou fechar Íilial ou outra dependência. no país ou no exÍerior,

mediante alteiaçáo contratual assinada por todos os sócios'

cLÁusuLA TERCEIRA- lNíclo DAS ATIVIDADES E PRAzo DE DURAÇÃo DA

SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 23i02!2011 e seu prazo de duraÇáo

é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploraçáo no

."Áo 0". co.arcio a vareio de peças e acessórios novos paÍa veículos automotores,

coÀei.i" a vareio oe-pnÀúáàtcos e câmaras.de-ar, comércio vareiista de

úLriticantes, Com'ércio vJreiista de artigos de iluminação, Comércio vareiista de

equipamentos para escritório, Comércio varejista de ferragens e Íerramentas'

CómLrcio vareiista de tintai e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais

triàráuticos, Cômércio ,"iãii"t. especializadb de equipamentos e suprimentos de

informática, Comércio varejísta de artigos médicos e ortopedicos, Comercio varêiista

;;-.rtiôa' do vestuáÍio e acessórios, Comércio atacadista de Íerragens e

úrrr"it"", Comércio aiacadista de maierial elétrico, Comércio por atacado de

p"çã" " acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de

ffi;p;.d;";" into,iiati"", comércio atacadisra de suprimentos para inÍormática,

Cómercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos pala uso

agropecuário; partes e peças, ComéÍcio alacadista de máquinas, equipamentos para

ül'r'áÉ*g"á, ,in"t"àad e construção; partes e peças, com-ércio atacadista de

máqúinas-e equipamentos para uso inausirial; partes e peças,.Comércio alacadista

J" iraqrin"", àpàretnos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes

e peças, Comértio atacadista de bombas e compressores; partes e peças"

CLÁUSULA OUTNTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta

mil reais), divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1'00

(um iealÍ cada uma, subscrita e já lntegralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios

e distribuídas da seguinte Íorma:
U

60.000

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada

sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

integralizaçáo do capital social, conÍorme dispoe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

,h--)
cERrrFrco o REGrsrRo E't toll2t2o78 16:18 SOB N' 20186061560
iiàiõôiõ, -ràiúilio ia ot/tzlzoú cóDrco DE vERrrrcÀçÀo:
11805187900. NIF.E: 41207014896 '
iuxeuró- couÉacro DE P[EUúÁTrcos E PEçÀs LTDÀ

JUNTA COMTrcHT
ÔO PARAN^ LEÀNDRO }IÀRCOS R'AYSEI, BISCÀIÀ

sEcarrÁRro-GEBÀL
cuRrrrÀÀ, lo/L2/20a8

vrlíí. eúPresafacil . Pr . gov . b!

Àvaridaalêdest€documsnto,sêi.rq)!ôsso,ficasujêitoàcomplovaçãodesuaautenticidàdenosresPêctivosPor;:;:::::': -^-' :-'-^^"-^-

Valor RSColas
54.000,0054.00090.00KAUE MUNIZ OO AMABAL

6.000,006.000
60.000,00

LUAN MUNIZ DO AM ABAL '10.00

100.00TOTAL

I
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cuÁusuul sÉTIMA - cessÃo E TRANSFERÊtlctn oE QuorAS: As quotas sao

indivisÍveis e náo poderào ';;;;d; 
o''iànit"'iau* ' iu'tãnot t"t o consentimento dos

outros sócios, a quem'"" ãttãã'ãJ' e' igu'tdad",aã-"ãnãiçó"" e pre'Ço' o direito de

oreÍerência para a sua 
"q'i''ição" 'ffitas 

ivenda Íormalizanão' se realizada a cessao

ã"trt, , alteraçáo contratual pertinetrte'

ParásraÍo únic.,o-::-:l: que pretenda *d":,::-5:Xf""J: 
fl3ilir:51.6"ti#-x?3:3l::

itru"lru:IffiT':;:"::'J:H'H:^;JI'J"[";';;;;;ã*"'ç"'ourenunciemao
ãi,"ro áe preÍerência, " ffi;"d*5'# a *::l""ri"rS'"tft:i"**; '3:'illXX'":
,à""iit"*tá áa notiÍicaçáo ou em prazo maloí a cnle

sócios manifestarem seu oirã:,tü" i,rãr"rência, a ce-ssáo das quotas se Íará.na proporçao

das quotas que então pot"'iiàt bãtorrido esse p"" t* qiã ieja exercido o direito de

preferência. as quotas poo"táo ser livremente transÍeridas'

cLÁusuLA olrAVA - ADMTNT'TRAçÃ. DA ,soclEDADE 
E uso Do N.ME

EMPBESARIAT-, e aa'inii"'"táà:à';-;1?t ""uáãr[Áue 
MUNIZ Do AMARAL' a

quem compete praticar toao'' ãããot pertinentes a gestio oa sociedade co'm os poderes e

atribuiçôes d" ,"pr".unrr-iu'ãtiü'ã ãá.rr"r"ntu, rrà,.iár e extraiudicialmente' perante

óroáos oúblicos. in.r't''ço"Jttànle]rás' entioaoes ptiíãJát e tetceiios em geral' podendo

ob-rioar a sociedade, abrir, movimentar e encerraÍ 
-.áiüt 

úuÀ.atias. contiatar e demitir

oesãoal, enfim praticar todos os atos necessário' u tontãt'çao dos objetivos ou à detesa

dos interesses e otreiti!"âã;ü;;.-uuto,iráiã-ã'uso do nome empresarial

isoladamente.

o FLSo

Rubrica

Folha: 4 de 6

apena quê vede, ainda que temporariamentê, Ô acesso a cargos Públicos: ou por crl e

Íalimentar, dê Prevaricaçáo, Peita ou suborno, concussao' peculato, ou contra a econ

popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de deÍesa da concorrê

contra as relações de consumo , fé pública ou a ProPriedade

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTBATUAL DA S-qqEDADE

.üiiüiõlóõúÉncio oiãHÉüürlcos E PEÇAS LrDA
-õúplrur, 

ne 13's45'473/0001-16
NIRE: 412'0701489'6

CLÁUSULA DÉCIMA. RETIRADA PRO.LABORE: OS SóCiOS OOdCTáO, dC COMUM A

fixar uma retirada ."n."i,'-ã'ji uro ãe ;pto-tabore"' observadas as dispo

§í.e - E vedado o uso do nome emPresarial em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigaçóes seia em Íavor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorizaçáo do outro só

§2.e Faculta-se aos administrado res, atuando isoladamente, constitu ir, em nome da

socledade, Procuradores Para Perlo do determinado, devendo o instrumento de mandato

especiÍicar os atos e operaÇoe SASE rem praticados

CLÁUSULA NONA - oEcLARAÇÃo DE DESIMP EDIMENTO: O Administrador declara' L.

sob as Penas da lei. que náo está imPedido de exercer a administraçáo da sociedade, Por

lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou Por se encontrar sob os efeitos dela, t/^

siço

regulamentares Pertinentes'

IUNÍa Cor'rtrctal
oÔ

ô REGISTRo Eu 10/1212018 16:18
::Hà:à;:,",ã:õ;iit'õ -oi õiTizrzore copr
ii-ãÀir creon NIRE: {120?olaaeD '
idiüü:"à",ÉiÊil oi pxesúrrcos e ppÇÀs

I.E,ÀNDRO MÀRCOS RÀYSEL BISCÀÍÀ
SECREÍÁRIO -GERàJ.

cuRrTrBÀ, lOl12/2OLA
ítír . ênPrêsâfaciI Pr'gov bE

b
" 2018 60 615 60
vERr FÍcÀÇÀo

,TDÀ

À vati.dadê destê doêl]IÍên to, se iÍrP!êsso, ficâ suiêito à conPr dê sua autênliêidadê nos rêsPectivos Poltais



sEGUNDA ALTERAçÃo coNTHATUAL DA SO-C-IEDADE

rüiÃüiõ-'óór'aÉncio oE pNeuuencos E PEÇAS LrDA
CNPJ/MF: n'Q 1 3'545'473/ü)01'1 6

NIRE: 412'0701489'6 Folha:5 6 Rubrica

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇOE

FTNANCEIRAS E PARTICIPAÇAO DOS SOCIOS NOS âESULTADOS: Ao término de

cada exercício social, em 31 de dezembro. os administradores Prestarão contas

ustificadas de sua administ raçao, procedendo à elaboração do inventári o, do balanço

atrimonial e demais demonstraÇoes contábeis rêqueridas Pela legislação societária,

laboradas em conformidade com as Normas Brasile iras de Contabilidade' particiPando

todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mêsma PropoÍÇão das quotas de caPital

p

que possuem na sociedade.

ParágraÍoÚnico-Asociedadepoderá|evantar.balanQosoubalancetespatrimoniaisem
períodos inÍeriores na u, ánã, J " Lcro apu'ado nesàas demonstraçóes intermediárias'

poderá ser distribuído ,"nàãrÀ"nt" aos sócios, a título de Antecipação de Lucros,

proporcionalmente às quota-s- Je cãpiiaf de- cada um Nesse caso será observada a

reoosicáo dos lucros qr"nio 
"ã.tribuiçáo 

aÍetar o capital social, conÍorme estabelece o

,ri. r.dss da Lei n.o 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. JULGAMENTO DAS CONTAS: NOS qUAtTO MESCS

seguintes ao término Oo 
"u-*Ài.iàio *ilut, o. sócios deliberarão sobre as contas e

deãignaráo administradores quando Íor o caso'

ParágraÍo único ' Até 30 (trinta) .dias antes da data marcada para a reuniáo' o balanço

oatrimonial e o de resultadà 
""oÁôri.o 

devem ser poslos, por escrito, e com a prova do

I#ilffi t;;rriÃ""ú, a ái.posiçào dos sócios que nào exerçam a administraçáo'

cLÁusuLA DÉclMA ÍERCEIRA ' FALEGIMENTo ou INTERDIÇÃo DE soclo:
Éalecendo ou inlerditado qualquer sócio. a sociedade conlinuará suas atividades com os

h;;;;iro;, ,r"ur"or". 
" 

o in."p"r. Náo sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou

dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

.itr"ç* p"tri*onial da 
'sociedade, à data da resoluçâo, verificada em balanço

especialmente levantado.

ParágraÍo único - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

socieãade se resolva em relaçáo a seu sócio.

cLÁUSULA DÉCIMA OUARTA. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEGUENO
poBTE: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condiçáo de EMPBESA DE

PEOUENO POBTE, nos termos da Lei Complementar ne' 123' de 1411212006'

CLÁuSULA DÉCIMA euiNTA - FORO: Fica eleito o Íoro da comarca de Curitiba-PFl para

o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com

expressa renúncia a qualquer outro, poÍ mais especial ou privilegiado que se,ia ou venha

'z ,/

ser

cERIIErco o REGrsrRo E$ LO/1.2/2üe 16:Lg soB N' 20185061560
pnciõocóio, 196061560 DE ostt2/20:.8. cóDrco DE vERrErcÀÇÃo:
1180518?800. NIRE: {1207014896.
LuxÀuro- coMÉRcro DE PNEgU{Trcos E PEçÀs LmÀ

,UNIA COMETCIAI.
OÔ PARANÀ I.EÀNDRO I.IÀRCOS RÀYSEI BISCÀIÀ

sEcRrriÁRro- GERÀI
cuRrTrBÀ, lo /L2/2074

rÍim . eúprêsàfaci1. Pr. gov.bl
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Ir,

.3riui3i+*Fffi?,{lí3,üilflY,fi's:.Hf'?i3t?E^
NIRÉ:412'0701489'6

e contratados, lavram e assinam' a presenle" em-via unica'

seus herdeiros " 
tu""tto'tl Égais a cumprí-lo em todos os

o FLS o
-A

Rubrica
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E por estarem
obrigando-se Íi

seus teÍmos.

assim, justos.

elmente Por st,

JUNTA
oo

Curitiba-PR, 20 de novembro de 2018'

AMARAL

COMTRCIAL

LUAN DO Átrtlglt-

::â*:à:3,",ã:3ãi::S Ef àSiÍil3l3'3uài"à"8'"Lill?3131ãf '
lli$i3:'33*Xãiã',1'il3i,Hii3;" E PEçÀs LrDÀ

LE]ÀIIDRO MÀRCOS AÀYSEI BISCÀIÀ
sEcRarÁRr o - GERÀ!

cuttrrBÀ, l0 /r2/2OrA
r.í1í. êllrPrê6afaciL Pr ' gov br
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no3 respÊctivos Portais
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