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18 1! ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 
DIRUA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. 

CNPJ/MF nu 03.850.06710001-03 
NIRE nu 33.2.0650806-6 

1341413 

Pelo presente Instrumento Particular, 

J. J. MARTINS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal nu 433 — Loja B - parte, 
Jacarepaguá, insulta no CNPJ/MF sob o n 2  10.997.62310001-34 e no NIRE 33.3.0029090-7 
("J. J. Martins"), neste ato representada por seus Diretores João do Carmo Monteiro 
Martins, português, divorciado, empresário, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal nu 433 — Loja B - parte, Jacarepaguá, 
portador da carteira de identidade n2 W216850-H SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob 
o nu 098.795.107-63 ("IRW); Jaime Luiz Martins, brasileiro, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal nu 433 — Loja B - parte, Jacarepaguá, portador da 

carteira de identidade nu 90-1-00208-0, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nu 878.541.477-87 ("Jaime"); e Diego de Oliveira Martins, brasileiro, solteiro, assistente de 
Diretoria, portador da carteira de identidade n2 11.283.345-4, expedida pelo DETRAN/RJ e 
inscrito no CPF/MF sob o nu 119.907.187-03, residente e domlcillado na Estrada do Gabinal 
n9 433 — Loja B - parte, Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 
("Diego" ); e 

JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, português, divorciado, empresário, com endereço 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal n 2  433 — Loja 
B - parte, Jacarepaguá, portador da carteira de identidade n 4  W216850-H SE/DPMAF/DPF, 
inscrito no CPF/MF sob o nu 096.795.107-63 ("João"); 

Na qualidade de únicos sócios da DIRUA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VE(CULOS LTDA., 
sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n 4  03.850.06710001-03 e registrada na 
JUCERJA sob o NIRE n4  33.20650806-6, com sede na Rodovia Amaral Peixoto no 3.001, 
Santa Bárbara, Município de Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada 
"Sociedade"; 

RESOLVEM, de mútuo comum acordo, alterar o Contrato Social da Sociedade, nos 
seguintes tenros e condições: 

1. 	Decidem os sócios pela abertura de uma filial denominada Campinho li, que se 

localizará na Estrada Intendente Magalhães, n.' 412, Campinho, Estrada Intendente 
Esse rolha á parte Integrante de I8+Alteração Contratual de Dirija Niterol Dlstribuldora de veículos Ude. 
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Magalhães, n.2 420, Campinho e Rua Andrade de Araújo, n? 1.165, Campinho, no 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

2. Em decorrência da deliberação tomada no item acima, a Cláusula Terceira do 
Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação: 

-CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENO=NAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO. 

1.1 - A sociedade giro sob a denominação de Dirija Niterói Distribuidora de Veículos 
Ltda. 

1.2 - A sociedade tem sua sede no Município de Niteroi, com sua matriz situada na 
Rodovia Amoral Peixoto, np 3001 - Santa Bárbara, Município de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 24.110-000, e os seguintes filiais: 

(1) Filial Jocarepaguó - Estrada do Gabinai ri¢ 433, loja 8, Freguesia, Jocarepaguá, 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.760-150; e 

(li) Filial Compinho 1 - Estrado Intendente Magalhães, ns 249 n£ 279 e nQ 283, 
Campinho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21.341-331; e 

(til) Filial Campinho 11- Estrado intendente Magalhães, n." 420, Estrada intendente 
Magalhães, n.R 412 e Rua Andrade de Araújo, n . 4 1.165, Campinho, Município do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21.341-332.° 

3. Decidem também os sócios, alterar a Cláusula Quarta do Contrato Social, a qual 

passará a vigorar com a seguinte redação: 

=1._ . r 

4.1- A sociedade será gerida e administrada por João do Carmo Monteiro Mortins e 
Jaime Luiz Martins cabendo-lhes a designação de Administradores. Nas ausências e 
impedimentos, os Administradores se substituirão reciprocamente, sem 

cumulatividade de Pro-Labore. 

4.2 - Os Administradores terão as atribuições e os poderes que a lei lhes confere, 

podendo para tanto, promover e praticar todos e quaisquer atos que envolvam 
responsabilidades, direitos e obrigaçaes para a Sociedade, ficando dispensados de 

prestarem caução. 

Parágrafo único - Para assinatura de contratos em geral, endossos de títulos de 
crédito, avais e tudo aquilo que importe em obrigação para a sociedade será 
Essa folha é parte Integrante de im Ahera(60 Contratual da Dlrita Naeral Dlstrllnrldora de Veículos Ltda. 

2 

1 ~ ~ 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

V 

Empresa: DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 
Nire:33206508066 

V Protocolo: 0020144121000 - 03112/2014 
Bernardo F. S. ~reger CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 0810112015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 

Secretário Geral Autenticação: 8AAB6863AB7E804FC10FDA8AF42D59E8E491D981141FCC528B85147773871AB3 
Arquivamento: 33901327261- 09/01/2015 

Ì 

• 

1 



6~ 
M 

®)~  

obrigatória à assinatura de ambos os Administradores em conjunto, ou de 1 (um) 
deles, em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, constituído por 
Instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano, 
vedado sempre o uso do Razão Social para quaisquer atos de liberalidade, como 

- sejam, fianças, etc. Para a emissão de cheques bastará a assinatura isolada de 
1341415 qualquer um dos administradores ou dois procuradores, sempre em conjunto, com 

poderes especiais, cuja procuração terá prazo de validade não superior a 1 (um) 
ano, assim como igualmente para comprovação de documentos junto ao DETRAN 
(Departamento de Trânsito). 

4.3—Aos sócios e aos administradores que exerçam atividades na administração do 
sociedade serão permitidas retiradas a título de Pro-Labore, nunca superiores ao 
limite máximo fixado pela Legislação Fiscal. 

4.4 — Os Administradores estão autorizados, sempre em conjunto de dois, ou por 1 
(um) deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 
constituídos por instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 
(um) ano, a formalizar a prestação de garantias nos contratos bancários e%u títulos 
de crédito e demais documentos firmados pelas seguintes empresas: Borrofor 
Veículos Ltda., DIsbarra Distribuidora Borra de Veículos Ltda., Klahn Motors 
Distribuidora de Veículos S/A, Gran Borra Empreendimentos e Participações S/q, 
Space Distribuidora de Veículos S/A, 11 Martins Participações SIA, junto às 
instituições financeiras, independente de valor e prazo." 

4. 	Tendo em vista as deliberações acima tomadas, resolvem os sócios consolidar•o 
Contrato Social da Sociedade que passará a vigorar com a seguinte redação: 

ssssssss ■ss...■■■ . ■ .« 

"CONTRATO SOCIAL 
DIRJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEIUCULOS LTDA. 

CNPJ/MF n2  03.850.06710001-03 
NIRE n9  33.2.0650806.6 

CLÁUSULA PRIMEIRA : DA DENOMINACÃO , SEDE , FORO E DURAÇÃO. 

1.1- A sociedade gira sob a denominação de Dirija Niteroi Distribuidora de Veículos Ltda. 

1.2 - A sociedade tem sua sede no Município de Niteroi, com sua matriz situada na Rodovia 
Amaral Peixoto, ns 3001— Santa Bárbara, Município de Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 24.110-000, e as seguintes filiais: 

Essa folha f parte integrante da 18 0  Alterado Contratual da Dlrba NRer ol DLSCrlbuldora de Velculos Lida. 
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(i) Filial Jacarepaguá — Estrada do Gabinal n' 433, tola B, Freguesia , Jacarepaguá, 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.760-150; 

(11) Filial Campinho 1 — Estrada Intendente Magalhães ns 249, ns 279 e ng 283, 
Campinho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21.341-331; e 

(iii) Filial Campinho Il — Estrada Intendente Magalhães, n.2 420, Estrada Intendente 
Magalhães, n.= 412 e Rua Andrade de Araújo, n.2 1.165, Campinho, Município do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21.341-332. 

podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios. 

1.3 - O prazo de duração da sociedade será por tempo Indeterminado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL. 

2.1 - A sociedade, matriz e filiais, têm como objetivo explorar o ramo do comércio, 
importação e exportação de automóveis, caminhões, motores e qualquer espécie de 
veículos automotores, inclusive o comércio de peças e acessórios, oficina mecánica, 
reparos, pinturas de quaisquer veículos e demais atividades correlatas ao ramo 
automobilístico. Formar, gerir e administrar consórcios, participar de outras atividades 
como sócia ou acionista e realizar a intermediação de negócios e prestação de serviços de 
correspondente bancário. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL. 

3.1- 0 Capital Social é de R$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais) dividido em 
6.900.000,00 (seis milhões e novecentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído 
entre os sócios como segue: 

1 - Ao sócio João do Carmo Monteiro Martins pertencem 207.000 (duzentas e sete mil) 
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de R$ 
207.000,00 (duzentos e sete mil reais); e 

2 - À sócia J. J. Martins Participações S.A. pertencem 6.693.000 (seis milhões seiscentos e 
noventa e três mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo 0 
total de R$ 6.693.000,00 (seis milhões seiscentos e noventa e três mil reais). 

Conforme quadro demonstrativo abaixo: 

Essa tabu é parte integraree da 18 8  nNeraÇáo Contratual da Dirija Niteroi Dlstribuldora de Velados Ltda. 
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54~ 
Sócios % Quotas Valores em R$ 
João do Carmo Monteiro Martins 3,00 207.000 R$ 207.000,00 
J. J. Martins Participações 5-k 97,00 6.693.000 R$ 6.693.000,00 
Total 1 	100,00 1 	6.900.000 1 	R$ 6.900.000,00 

1341417 	3.1 — A responsabilidade dos sócios é, na forma do artigo 1.052 da Lei n2 10.406 de 10 
janeiro de 2002, restrita ao valor de suas quotas. 

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO, 

4.1- A sociedade será gerida e administrada por João do Carmo Monteiro Martlns e Jaime 
Luiz Martins cabendo-lhes a designação de Administradores. Nas ausências e 
impedimentos, os Administradores se substituirão reciprocamente, sem cumulatividade de 
Pro-Labore. 

4.2 — Os Administradores terão as atribuições e os poderes que a lei lhes confere, podendo 
para tanto, promover e praticar todos e quaisquer atos que envolvam responsabilidades, 
direitos e obrigações para a Sociedade, ficando dispensados de caução. 

Parágrafo Único — Para assinatura de contratos em geral, endossos de títulos de crédito, 
avais e tudo aquilo que Importe em obrigação para a sociedade será obrigatória à 
assinatura de ambos os Administradores em conjunto, ou de 1 (um) deles, em conjunto 

com 1(um) procurador com poderes especiais, constituído por instrumento de procuração 
com prazo de validade não superior a 1 (um) ano, vedado sempre o uso da Razão Social 
para quaisquer atos de liberalidade, como sejam, fianças, etc. Para a emissão de cheques 

bastará a assinatura isolada de qualquer um dos administradores ou 2 (dois) procuradores, 
sempre em conjunto, com poderes especiais, cuja procuração terá prazo de validade não 
superior a 1 (um) ano, assim como igualmente para comprovação de documentos junto ao 
DETRAN (Departamento de Trânsito). 

4.3 — Aos sócios e aos administradores que exerçam atividades na administração da 

sociedade serão permitidas retiradas a titulo de Pro-Labore, nunca superiores ao limite 
máximo fixado pela Legislação Fiscal. 

4.4 — Os Administradores estão autorizados, sempre em conjunto de dois, ou por 1 (um) 
deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, constituídos por 

Instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano, a formalizar 
a prestação de garantias nos contratos bancários e /ou títulos de crédito e demais 
documentos firmados pelas seguintes empresas : Barrafor Veículos Ltda., Disbarra 
Distribuidora Barra de Veículos Ltda., Klahn Motors Distribuidora de Veículos 51A, Gran 
Barra Empreendimentos e Participações S/A, Space Distribuidora de Veículos S/A, JJ. 

Martins Participações S/A, junto às instituições financeiras, independente de valor e prazo. 

Essa tolha é pane Integrerte de 16 1  Aker O Contratual da DIrUa Nlteroi M~Idora de Veículos u:da. 
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CLÁUSULA QUINTA: DO EXERC(CIO SOCIAL DEMONISTRAÇõES FINANCEI RAS  

5.1— O exercício social terminará em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando 
serão levantadas e elaboradas as demonstrações financeiras exigidas por lei, sendo os 

1341418 	lucros ou prejuízos divididos proporcionalmente às quotas de cada sócio. 

5.2 — Observadas as disposições da legislação fiscal, poderão ser criadas reservas ou 
provisões destinadas afins específicos. 

5.3 — Nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas dos administradores e sobre o balanço patrimonial, assim 
como sobre o resultado econômico e, se for o caso, designarão os administradores, 
conforme artigo 1.078 da Lei n 2  10.406 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO DE HAVERES DOS SÕCIOS.  

6.1— A sociedade não se dissolverá na hipótese do falecimento de qualquer dos sócios, e 
os haveres do sócio pós-morto serão apurados tomando-se por base o último balanço da 
sociedade com data Imediatamente anterior ao falecimento, pagando-se ao cônjuge 
meeiro e/ou seus legítimos herdeiros, na forma seguinte: 

a) 20% (vinte por cento) à vista, no dia imediato ao trânsito em julgado da sentença 
que homologara apuração de haveres. 

b) 80% (oitenta por cento) em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas 
acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano, vencendo-se a primeira 30.(trinta) dias 
após o pagamento previsto no Item "a" supra. 

6.2 - A cônjuge viúva e/ou os herdeiros do sócio pós-morto, poderão continuar na 
Sociedade. 

CLÁUSULA SETIMA: DAS DISPOSIC5ES GERAIS.  

7.1 — Nenhum sócio poderá transferir suas quotas a estranhos, sem o expresso 
conhecimento dos demais, aos quais cabe o direito de preferência para adquiri-Ias em 
igualdade de condições. 

7.2 	A Sociedade entrará em liquidação, nos casos previstos por lei. Os sócios 
estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o Iiquldante que deverá funcionar no 
prazo da mesma. 

Essa folhe F parte integrante de 18a AB:eraçóo Contratual de DI" Niteroi Distribuidora de Veículos Ltda. 
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7.3 — Fica eleito o Foro do Municipio do Rio de Janeiro, para dirimir todas e quaisquer 
questões suscitadas com base neste contrato. 

6~Ot~9 
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO. 

1341419 	Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão Impedidos de exercer a 

administração da Sociedade quer por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou 
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, conforme reza o artigo n2 1.011, da Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 
2002. 

E estando os Sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, 
na presença das testemunhas abaixo. 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2014. 

Joio do Carmo Monteiro Martins 

	

do Carmo Monteiro Martins 	 aime Luiz Martins 	 Diego de Oliveir Martins 

J.J.Martins Participações S.A. 

Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 
CPF/MF: 
	

CPF/MF: 
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182  ALTERAÇAO CONTRATUAL DE 

DISBARRA DISTRIBUIDORA BARRA DE VEICULOS LIDA. 

Ei CNPJ/MF 03.504.493/0001-95 

N IRE 33.20639705-1 
529325 

Pelo presente Instrumento Particular, 

i 	
1. J. MARTINS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal n2 433 — Loja B - parte, Jacarepaguá, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n9 10.997.62310001-34 e no NIRE 33.3.0029090-7 ("J. J. Martins"), 
neste ato representada por seus sócios João do Carmo Monteiro Martins, português, 
divorciado, empresário, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Estrada do Gabinal n9 433 — Loja e - parte, Jacarepaguá, portador da carteira de 
Identidade n9 W21685O-H SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n 2  098.795.107-63 
(" ao"); e Jaime Luiz Martins, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada 
do Gabinal 0 433 — Loja B - parte, Jacarepaguá, portador da carteira de identidade n9 90-1-
00208-0, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n9 878.541.477-87 ("Jaime"); 

LUIZ EDUARDO GURGEL NASSAR, brasileiro, casado , engenheiro , portador da carteira de 
identidade n2 05939911-3, expedida pelo IFP-RJ,inscrito no CPF/MF sob o n4 895.420.537-20, 
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Lucio Costa 
2.930, bioco IV - apto. 1403 — Barra da Tijuca ("Luiz"); e 

RODRIGO DEPES TEDESCO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça 
Antonio Callado 135 - apto. 1307 — Barra da Tijuca, portador da carteira de identidade n9 
101.084.76-2, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 9  009.643.407-47 ("Rodrigo"); 

Únicos sócios da Disbarra Distribuidora Barra de Veículos Ltda.("Sociedade"), sociedade 
limitada, Inscrita no CNPJ/MF sob o n9 03.504.493/0001-95, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, ns 2.541, Barra da Tijuca, com 
seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob o NIRE 
33.2.0639705-1, resolvem de comum acordo, por meio deste Instrumento Particular, alterar 
o Contrato Social da Sociedade, nos termos e condições a seguir: 

Essa folha é parte Medrare da 115 11  alrerat15o Contratual da Olsbarra ~láuldora de veitvlos lida. 
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1. Neste ato, o sócio Rodrigo cede e transfere para João do Carmo Monteiro Martins, 

português, divorciado, empresário, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio OU 

	

	de Janeiro, na Estrada do Gabinal n2 433 — Loja B - parte, Jacarepaguá, portador da carteira 

de identidade n2 W216850-H SE/DPMAF/DPF, Inscrito no CPF/MF sob o n2  098.795.107-63 

529326 (" oão"), com a anuência do sócio Luiz e da sócia 11. Martins, já Identificados anteriormente, 

351.000 (trezentos e cinquenta e um mil) quotas da Sociedade, pelo valor total de R$ 

25.552,80 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), se 
retirando da sociedade. 

2. O pagamento da cessão e transferência realizada no item acima, será feito por João, 
em moeda corrente nacional na data da assinatura deste instrumento. 

3. Neste ato, o sócio Luiz cede e transfere para J. J. MARTINS PARTICIPAÇÕES S.A., 

sociedade anônima com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Estrada do Gabinal n9 433 — Loja B - parte, Jacarepaguá, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 
10.997.62310001-34 e no NIRE 33.3.0029090-7 ("J. J. Martins"), com a anuência do sócio 

Rodrigo, já identificado anteriormente, 351.000 (trezentos e cinquenta e um mil) quotas da 

Sociedade, pelo valor total de R$ 25.552,80 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois 
reais e oitenta centavos), se retirando da sociedade. 

4. O pagamento da cessão e transferência realizada no item acima, será feito por J. J. 

Martins, em moeda corrente nacional na data da assinatura deste instrumento. 

S. 	Os cedentes, os cessionários e a Sociedade dão-se neste ato a mais ampla, plena, 

geral, irrevogável e irretratável quitação com relação às quotas ora cedidas, nada mais tendo 

a reclamar uns dos outros, sob qualquer título ou pretexto e a qualquer tempo. 

6. 	Em decorrência das deliberações tomadas nos itens acima, a Cláusula Terceira do 

Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL 

3.1 - O Capital Social é de R$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais) 
dividido em 11.700.000 (onze milhões e setecentas mil) quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 (um reol) coda uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
do País, distribuído entre os sócios como segue: 

1 — ao sócio João do Carmo Monteiro Martins pertencem 351.000 (trezentos e 
cinquenta e um mil) quotas do Capital Social, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma perfazendo o total de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais); 

uu r*" f porte integrante da 18 8  Altora(io Contratual da Ditbarra Distribuidora de Veiculas Ltda. 
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2 — à sócia J. J. Martins pertencem 11.349.000 (onze milhões trezentos e quarenta e 
nove mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma perfazendo o total 
de R$ 11.349.000,00 (onze milhões trezentos e quarenta e nove mil reais), 

Conforme quadro demonstrativo abaixo. 

sócios % QUOTAS VALORES EM R$ 
João do Carmo Monteiro Martins 3,00 351.000 R$ 351.000,00 
J. J. Martins 97,00 11.349.000 R$ 11.349.000,00 
Total 100 11.700.000 R$11.7OO.00O,OO 

3.2 —A responsabilidade dos sócios é, no forma do artigo 1.052 do Lei n 9 10.406 de 10 
janeiro de 2002, restrita ao valor de suas quotas." 

7. Com a saída dos quotistas Rodrigo Depes Tedesco e Luiz Eduardo Gurgel Nassar, a 
sociedade passa a ser administrada por João do Carmo Monteiro Martins e Jaime Luiz 
Martins. 

8. Em decorrência da deliberação tomada no item acima, a Cláusula Quarta do Contrato 
Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação: 

'CLÁUSULA QUARTA. DA ADMINISTRA CÃO. 

4.1- A sociedade será gerida e administrada por João do Carmo Monteiro Martins e 
Jaime Luiz Martins, cobendo-lhes a designação de Diretores-Gerentes. Nos ausências 
e impedimentos, os Diretores-Gerentes se substituirão reciprocamente, sem 
cumulatividade de Pró-Labore. 

4.2 — Os Diretores-Gerentes terão os atribuições e os poderes que a Lei lhes confere, 
podendo paro tanto, promover e praticar todos e quaisquer atos que envolvam 
responsabilidades, direitos e obrigações para o Sociedade, ficando dispensados de 
prestarem caução. 

Parágrafo único — Para assinatura de contratos em geral, endossos de títulos de 

crédito, avais e tudo aquilo que importe em obrigação para a sociedade será 
obrigatória à assinatura de um dos sócios, vedado sempre o uso do Razão Social para 
quaisquer atos de liberalidade, como sejam, fianças, etc. Para a emissão de cheques 
bastará à assinatura isolado de qualquer um dos sócios assim como igualmente para 
comprovação de documentos junto ao DETRAN (Departamento de Trónsito). 

Essa faina ! oerte attegr~ da tas Alteração CantraWal de Disaarra DISVDUkbra de Veiados Lase. 
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ou,  4.3 — Aos sócios que exerçam atividades no administração do sociedade serão  permitidas retirados a titulo de Pró-Labore, nunca superiores ao limite máximo fixado 
pela Legislação Fiscol. 

529328 	
4.4 —Autorizar os Diretores, sempre em conjunto de dois, a formalizar a prestação de 
garantias nos contratos bancários e%u títulos de crédito e demais documentos 
firmados pelas seguintes empresas Borrafor Veículos Ltda, Dirija Niterói Distribuidora 
de Veículos Ltda, Wahn Motors Distribuidora de Veículos S/A, Gran Barra 
Empreendimentos e Participações S/q, Space Distribuidora de Veículos S/A, 1). 
Mortlns ParticIpações S/A, junto às instituições financeiras, Independente de valor e 
prazo." 

	

9. 	Tendo em vista as deliberações tomadas acima, resolvem os sócios consolidar o 

Contrato Social da Sociedade que passará a vigorar com a seguinte redação: 

rtrssaw ~ srr ► » ■ rN ~ sr,e+ 

CONTRATO SOCIAL 
DISBARRA DISTRIBUIDORA BARRA DE VEÍCULOS LTDA. 

CLAUSULA PRIMEIRA : DA DENOMINACÃO , SEDE , FORO E DURAÇÃO. 

	

1.1 	- A sociedade gira sob a denominação de Disbarra Distribuidora Barra de Veículos 
Ltda., CNP1 03.504.49310001-95 e NIRE 33.20639705-1. 

	

1.2 	- A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de Rio de Janeiro, no estado do Rio de 

Janeiro , situada na Avenida Ayrton Senna, n2 2541— Barra da Tijuca — RJ, CEP 22 .775-001. 

	

1.3 	- 0 prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo iniciado suas 

atividades em 04 de novembro de 1999. 

Esse rolha f parte Integrante de 18e AlteraÇão Contratual de Disbarra D'svbuldora de Veículos uds 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL 

2.1 - A sociedade, tem como objetivo explorar o ramo do comércio, importação e exportação 
de automóveis, caminhões, motores e qualquer espécie de veículos automotores, Inclusive o 
comércio de peças e acessórios, oficina mecânica, reparos, pinturas de quaisquer veículos e 
demais atividades correlatas ao ramo automobilístico, Formar, gerir e, administrar 
consórcios, participar de outras atividades como quotista ou acionista. 

o 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL  

3.1 - 0 Capital Social é de R$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais) dividido em 
11.700.000 (onze milhões e setecentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma , totalmente subscrito e Integralizado em moeda corrente do País , distribuído entre 
os sócios como segue: 

1 — ao sócio João do Carmo Monteiro Martins pertencem 351.000 (trezentos e cinquenta e 
um mil) quotas do Capital Social, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma perfazendo 
o total de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais); 

2 — á sócia J. J. Martins pertencem 11.349.000 (onze milhões trezentos e quarenta e nove 
mil) quotas, no valor nominal de R$ 1 , 00 (um real ) cada uma perfazendo o total de R$ 
11.349,00 (onze milhões trezentos e quarenta e nove mil reais), 

Conforme quadro demonstrativo abaixo: 

SÓCIOS % QUOTAS VALORES EM R$ 

João do Carmo Monteiro Martins 3,00 351.000 R$ 351.000,00 
1.1. Martins 97,00 11.349.000 R$ 11.349.000,00 
Total 100 11.700.000 R$ 11.700.000,00 

3.2 —A responsabilidade dos sócios é, na forma do artigo 1.052 da Lei n= 10.406 de 10 janeiro 
de 2002, restrita ao valor de suas quotas. 

Essa {aba a parte k"r~e da IP Altemçao C~raWai da Dirbarra ritrlbuidorp de Veiculas Lida. 
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CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO. 

4.1- A sociedade será gerida e administrada por João do Carmo Monteiro Martins e Jaime 

Luiz Martins, cabendo-lhes a designação de Diretores-Gerentes. Nas ausências e 

529330 	
impedimentos, os Diretores-Gerentes se substituirão reciprocamente, sem cumulatividade 
de Pró-Labore. 

4.2'— Os Diretores-Gerentes terão as atribuições e os poderes que a Lei lhes confere, 

podendo para tanto, promover e praticar todos e quaisquer atos que envolvam 
responsabilidades, direitos e obrigações para a Sociedade, ficando dispensados de prestarem 
caução. 

Parágrafo único — Para assinatura de contratos em geral, endossos de títulos de crédito, avais 

e tudo aquilo que importe em obrigação para a sociedade será obrigatória àassinatura de um 

dos sócios, vedado sempre o uso da Razão Social para quaisquer atos de liberalidade, como 
sejam, fianças, etc. Para a emissão de cheques bastará à assinatura isolada de qualquer um 

dos sócios assim como igualmente para comprovação de documentos junto ao DETRAN 

(Departamento de Trânsito). 

4.3 — Aos sócios que exerçam atividades na administração da sociedade serão permitidas 
retiradas a titulo de Pró-Labore, nunca superiores ao limite máximo fixado pela Legislação 

Fiscal. 

4.4 — Autorizar os Diretores, sempre em conjunto de dois, a formalizar a prestação de 

garantias nos contratos bancários e/ou títulos de crédito e demais documentos firmados 
pelas seguintes empresas Barrafor Veículos Ltda, Dirija Niterói Distribuidora de Veículos Ltda, 

Klahn Motors Distribuidora de Veículos S/A, Gran Barra Empreendimentos e Participações 

S/A, Space' Distribuidora de Veículos S/A, J.J. Participações S/A, junto às instituições 
financeiras, independente de valor e prazo. 

CLÁUSULA QUINTA: DO EXERC(CIO SOCIAL, DEMONSTRACÕES FINANCEIRAS E RESERVAS. 

5.1 — O exercício social terminará em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando 

serão levantadas e elaboradas as demonstrações financeiras exigidas por Lei, sendo os Lucros 

ou Prejuízos divididos proporcionalmente as quotas de cada sócio. 

5.2 — Observadas as disposições da Legislação Fiscal, poderão ser criadas reservas ou 

provisões destinadas a fins específicos. 

Esse fogra é pane Integrante da Ias Nteracao contratual da Dtsbarre Distribuidora de veículos Ltda 
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5.3 — Nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

ìP. 
deliberarão sobre as contas dos administradores e sobre o balanço patrimonial assim como 

sobre o resultado econômico e, se for o caso, designarão os administradores, conforme 
artigo 1.078 da Lei n2 10.406 de janeiro de 2002. 

529331 

CLÁUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO DE HAVERES DOS SÓCIOS. 

6.1 — A sociedade não se dissolverá na hipótese do falecimento de qualquer dos sócios, e os 
haveres do sócio pós-morto serão apurados tomando-se por base o último balanço da 

sociedade com data imediatamente anterior ao falecimento, pagando-se ao cônjuge meeiro 

e/ou seus legítimos herdeiros, na forma seguinte: 

a) 20% (vinte por cento) à vista, no dia imediato ao trânsito em julgado da sentença que 
homologar a apuração de haveres. 
b) 80% (oitenta por cento) em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas acrescidas 

de juros de 6% (seis por cento) ao ano, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o 
pagamento previsto no item "a" supra. 

w 

6.2 — O cônjuge viúva e/ou os herdeiros do sócio pós-morto, poderão continuar na 

Sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSICÕES GERAIS. 

7.1 — Nenhum sócio poderá transferir suas quotas a estranhos, sem o expresso 

conhecimento dos demais, aos quais cabe o direito de preferência para adquiri-Ias em 
igualdade de condições. 

7.2 — A Sociedade entrará em liquidação, nos casos previstos por Lei. Os quotistas 

estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante que deverá funcionar no prazo 
da mesma. 

7.3 — Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir todas e quaisquer questões 

suscitadas com base neste contrato. 

!lisa falha t parte eNe9~ da 18s M[eratia C0M1Mual da Disbarra ~ribuldara de Vei~ Ltda. 
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DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO. 

.. 	Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a 
administração da Sociedade quer por iei especial ou em virtude de condenação criminal ou 

529332 
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 

contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou 
a propriedade, conforme reza o artigo n2 1.011 da Lei n 2  10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

E estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via, na 
• 	 presença das testemunhas abaixo: 

Rio de janeiro, 11 de agosto de 2014. 

Mó do Carmo Monteiro Martins 

io que passa a integrar a Sociedade 

c 
i 
%
~—Ràrigo DÁPias Tedesco 

Sócio que se retira da Sociedade 

Luiz Eduardo Gurgel Nasss 

Sócio que se retira da Sociedade 

J. J. ma 

 ;r 

 Participações S.A. 

Testemunhas: 

1 .AYRrttaA1- 44C 4Gd~ " 	 2.  ~—, 1—, 4  
Nome: OQ &JP-  ~i3rm rOn+01~ 	Nome: 'Hc  

CP FIM F: 29~ . â.Q3, 49-  - '1 1— 	 CPF/MF: toZ L • 43 ;k - . 7 rJ3~ 3J 

Essa rolha d parte ~ante da 18 2  AUMaCdo Contratual da (*borrei Distribuidora de Veicuios Ude. 
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* 191  ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
DE BARRAFOR VEICULOS LTDA. 

CN PJ/MF n 2  04.082.64710001-60 

NIRE ns 33.2.0658709-8 

531533 

Pelo presente Instrumento Particular, 

JJ. Martins Participações S.A., sociedade anônima, inscrita no CNP1/MF sob o n2 
10.997.62310001-34 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob 

NIRE n" 33.3.0029090-7, com sede na Estrada do Gabinal, Loja B, Jacarepaguá, Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ("J.J. Martins"), neste ato representadapor João do Carmo 
Monteiro Martins, português, divorciado, empresário, portador da carteira de Identidade n2 

W216850-H, expedida pelo SE/DPMAF/DFP e inscrito no CPF/MF sob n° 098.795.107-63, com 
endereço na Estrada do Gabinal, Loja B,Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro ("10 o"), e Jaime Luiz Martins, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, 

engenheiro, portador da carteira de identidade n2 90-1-00208-0, expedida pelo CREA/RJ e 
inscrito no CPF/MF sob o ns 878.541.477-87, com endereço na Estrada do Gabinal, Loja B, 
Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ("Jaime"); 

Luiz Eduardo Gurgel Nassar, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 

n° 05939911-3, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 2  895.420.537-20, residente e 
domiciliado na Avenida Lúcio Costa, n° 2.930, Bloco IV, Apartamento n°- 1.403, Barra da Tijuca, 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ("Luiz"); e 

Rodrigo Depes Tedesco, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade ns 

101.084.76-2, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 4  009.643.407-47, residente e 

domiciliado na Praça Antônio Callado, n 2  135, Apartamento n° 1.307, Barra da Tijuca, Cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (" Rodrieo"); 

Na qualidade de únicos sócios de Barrafor Veículos Ltda., sociedade limitada, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n' 04.082.647/0001-60 e registrada na JUCERJA sob o NIRE n= 33.2.0658709-8, 

com sede na Av. Ayrton Senna n 2  2541-8, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro ("Sociedade"); 

Resolvem, de mútuo e comum acordo, alterar o Contrato Social da Sociedade nos seguintes 

termos e condições: 

1. 	Neste ato, o sócio Rodrigo cede e transfere para João do Carmo Monteiro Martins, 

português, divorciado, empresário, portador da carteira de Identidade n2 W21685ó-H, expedida 

Essa folha é parte integrante da 19a Alteração Contratual da Barrafor Veiculcs ltda. 
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pelo SE/DPMAF/DFP e inscrito no CPF/MF sob ng 098.795.107-63, com endereço na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal ne 433 — Loja B - parte, 
Jacarepaguá ("João"), com a anuéncia do sócio Luiz e da sócia J. J. Martins, 95.620 (noventa e 

I 	P' 	cinco mil seiscentos e vinte) quotas da Sociedade, pelo valor total de R$ 6.636,02 (seis mil 
seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), se retirando da sociedade. 

	

531534 2. 	O pagamento da cessão e transferência realizada no item acima será feito por João, em 
moeda corrente nacional na data da assinatura deste instrumento. 

3. Neste ato, o sócio Luiz cede e transfere para J. J. Martins, 95.620 (noventa e cinco mil 
seiscentos e vinte) quotas da Sociedade, pelo valor total de R$ 6.636,02 (seis mil seiscentos e 
trinta e seis reais e dois centavos), se retirando da sociedade. 

4. O pagamento da cessão e transferência realizada no item acima será feito por). J. Martins, 
em moeda corrente nacional na data da assinatura deste instrumento. 

	

S. 	Os cedentes, os cessionários e a Sociedade dão-se neste ato a mais ampla, plena, geral, 
irrevogável e irretratável quitação com relação às quotas ora cedidas, mais nada tendo a reclamar 
uns dos outros, sob qualquer titulo ou pretexto e a qualquer tempo. 

	

6. 	Em decorrência das deliberações tomadas nos itens acima, a Cláusula Terceira do 
Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA TERCEIRA: DO C4P/TAL SOCIAL. 

3.1 - O Capital Social é de R$ 3.187.305,00 (três milhões cento e oitenta e sete mil, 
trezentos e cinco reais) representado por 3.187.305 (três milhões cento e oitenta e sete 
mil, trezentos e cinco) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente 
subscrito e Jntegrolizodo, em moeda corrente do Pais, distribuído entre os sócios como 
segue: 

1 - ao sócio João do Carmo Montelro Martins pertencem 95.620 (noventa e cinco mil 
seiscentos e vinte) quotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de 
R$ 95.620,00 (noventa e cinco mil seiscentos e vinte reais); e 

	

-1~ 	 2 - a sócia J. J. Martins Participações S,A. pertencem 3.091.685 (três milhões, noventa e 

	

• 	 um mil e seiscentas e oitenta e cinco) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
perfazendo o total de R$ 3.091.685,00 (três milhões noventa e um mil e seiscentos e 
oitenta e cinco reais). 

Conforme quadro demonstrativo abaixo: 

Essa folha é parte integrante da 19 5  Alteraçáo Contratual da Banaror Veiculos Ltda. 

2 	

,--v  j 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: BARRAFOR VEICULOS LTDA 
Nire: 33206587098 
Protocolo: 0020142911461 -2110812014 
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 2210812014, E 0 REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 

valê 	serra 	Autenticação: 439CA05178C5AF181F62A3C86F98944AB1F1364C2504A58735601D4634A8E6C1 
se~rla Geral 	Arquivamento: 00002662506 - 22108/2014 



Sócios % 1 	Quotas valores em R$ 
J.J. Martins Participações S.A. 97,00 3.091.685 R$ 3.091.685,00 
João do Carmo Monteiro Martins 3,001 9S.6201 R$ 95.620,00 
Total 100,00 T 3.187.305 R$3.287.305,00 

o-+•ya ~ ".s 
	

12— A responsabilidade dos sócios é, na forma do artigo 1.052 do Lei n 9  10.406 de 10 
janeiro de 2002, restrita ao valor de suas quotas." 

7. Com a salda dos quotistas Rodrigo Depes Tedesco e Luiz Eduardo Gurgel Nassar, a 
administração da sociedade passa a ser feita por João do Carmo Monteiro Martins e Jaime Luiz 
Martins. 

8. Em decorrência da deliberação tomada no item acima, a Cláusula Quarta do Contrato 
• 	 Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA QUARTA: DA A~NiSTRAÇÃo. 

4.1- A sociedade será gerida e administrada por João do Carmo Monteiro Mortins e Jaime 
Luiz Martins, cabendo-lhes a designação de Diretores-Gerentes. Nas ausências e 
impedimentos, os Diretores-Gerentes se substituirão reciprocamente, sem cumulatividade 
de Prá-Labore. 

4.2 — Os Diretores-Gerentes terão as atribuições e os poderes que a Lei lhes confere, 
podendo para tanto, promover e praticar todos e quaisquer atos que envolvam 
responsabilidades, direitos e obrigações para a Sociedade, ficando dispensados de 
prestarem caução. 

Parágrafo único — Para assinatura de contratos em geral, endossos de títulos de crédito, 
avais e tudo aquilo que importe em obrigação para a sociedade será obrigatória a 
assinatura de apenas um dos administradores, vedado sempre o uso do Razão Social para 
quaisquer atos de liberalidade, como sejam, fianças, etc. Para a emissão de cheques 
bastará a assinatura isolada de qualquer um dos administradores assim como igualmente 
para a comprovação de documentos junto ao DETRAN (Departamento de Transito). 

4.3 — Aos diretores serão permitidas retirados a titulo de Pró-Labore, nunca superiores ao 
limite máximo fixado pela Legislação fiscal. 

4.4 — Autorizar os Diretores, sempre em conjunto de dois, a formalizar o prestação de 
garantias nos contratos bancários e%u títulos de credito e demais documentos firmados 
pelas seguintes empresas: Disborra Distribuidora Barra de Veículos Ltda., Dirija Niterói 
Distribuidora de Veículos Ltdo., Kiahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., Gran Barra 

Essa folha é parte integrante da 19 8  Alteração Contratual da Barrafor veicules Ltda. 
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Empreendimentos e ParticipaçBes5.A., Space Distribuidora de veículos S./A., ).L Martins 
Participações S.A, Junto às instituições financeiras, Independente de valor e prazo." 

6. 	Tendo em vista as deliberações acima tomadas, resolvem os sócios consolidar o Contrato 

Social da Sociedade que passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação: 

531536 

CONTRATO SOCIAL DE BARRAFOR VEÍCULOS LTDA. 

CNPJ/MF n2  04.082.647/0001-60 

10 
	 NIRE n 2  33.2.0658709-8 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO. 

1.1- A sociedade girará sob a denominação de BARRAFOR VEÍCULOS LTDA. 

1.2 - A sociedade terá sede na Cidade de Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com sua 
matriz situada na Avenida Ayrton Senna, ns 2.541-Loja B, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-001 e a seguinte filial: 

(1) 	Filial Jacarepaguá 11 — Rua Candido Benicio n 2  200, Campinho, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 21.320-060; 

podendo abrir filiais, representação e escritórios em qualquer parte do território Nacional, a 
critério dos sócios. 

1.3- 0 Prazo de duração da Sociedade será por tempo indeterminado. 

• 	 CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL 

21- A sociedade, matriz e filiais, têm como objetivo: 

a) explorar o ramo do comércio, importação e exportação de automóveis, caminhões, motores e 
qualquer espécie de veículos automotores, inclusive o comércio de peças e acessórios, oficina 

mecánica, reparos, pinturas de quaisquer veículos e outras atividades correlatas ao ramo 

automobilístico, formar, gerir e administrar consórcios, participar de outras sociedades como 
quotista ou acionista; 

Essa folha é parte Integrante da 198  AlteraÇllo Contratual da Barrafor Veículos Ltda. 
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b) o aluguel de veículos automotores, de frota de veículos automotores e a alienação após a vida 
útil económica; P 
c) intermediação de negócios; e 

531537 d) prestação de serviços de correspondente bancário. 

2.2 - O Prazo de duração das filiais,assim como da matriz,épor tempo indeterminado. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL. 

3.1 - O Capital Social é de R$ 3.187.305,00 (três milhões cento e oitenta e sete mil, trezentos e 
cinco reais) representado por 3.187.305 (três milhões cento e oitenta e sete mil, trezentos e 
cinco) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e 
Integraiizado, em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios como segue: 

1- ao sócio João do Carmo Monteiro Martins pertencem 95.620 (noventa e cinco mil seiscentas 
e vinte) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de R$ 95.620,00 
(noventa e cinco mil seiscentos e vinte reais); e 

2 - a sócia JJ. Martins Participações S.A. pertencem 3.091 . 685 (três milhões , noventa e um mil 
e seiscentas e oitenta e cinco) quotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total 
de R$ 3.091.685,00 (três milhões noventa e um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais). 

Conforme quadro demonstrativo abaixo: 

Sócios % 1 	Quotas valores em R$ 
J.J. Martins Participações S.A. 97,001 3.091.685 R$ 3.091.685,00 
João do Carmo Monteiro Martins 3,001 95.620 R$ 95.620,00 
Total 100,001 3.187.305 1 	R$3.187.305,00 

3.2—A responsabilidade dos sócios é, na forma do artigo 1.052 da Lei ng 10.406 de 10 janeiro de 
2002, restrita ao valor de suas quotas. 

CLAUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO. 
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4.1- A sociedade será gerida e administrada por João do Carmo Monteiro Martins e Jaime Luiz 
Martins, cabendo-lhes a designação de Diretores-Gerentes. Nas ausências e Impedimentos, os 

Diretores-Gerentes se substituirão reciprocamente, sem cumulatividade de Pró-Labore. 
4 

4.2 — Os Diretores-Gerentes terão as atribuições e os poderes que a Lei lhes confere, podendo 

531538 
para tanto, promover e praticar todos e quaisquer atos que envolvam responsabilidades, direitos 

e obrigações para a Sociedade, ficando dispensados de prestarem caução. 

Parágrafo único — Para assinatura de contratos em geral, endossos de títulos de crédito, avais e 
tudo aquilo que importe em obrigação para a sociedade será obrigatória a assinatura de 

apenasum dos administradores, vedado sempre o uso da Razão Social para quaisquer atos de 
liberalidade, como sejam, fianças, etc. Para a emissão de cheques bastará a assinatura isolada de 

qualquer um dos administradores assim como igualmente para a comprovação de documentos 

• 	 junto ao DETRAN (Departamento de Transito). 

4.3 —Aos diretores serão permitidas retiradas a titulo de Pró-Labore, nunca superiores ao limite 

máximo fixado pela Legislação Fiscal. 

4.4—Autorizar os Diretores, sempre em conjunto de dois, a formalizar a prestação de garantias 

nos contratos bancários e/ou títulos de credito e demais documentos firmados pelas seguintes 

empresas: Disbarra Distribuidora Barra de Veículos Ltda., Dirija Niterói Distribuidora de Veículos 

Ltda., Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., Gran Barra Empreendimentos e Participações 

S.A., Space Distribuidora de Veículos SJA., 11 Martins Participações S.A., junto às instituições 

financeiras, independente de valor e prazo. 

CLÁUSULA QUINTA: DO EXERC(CIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESERVAS. 

5.1— O exercício social terminará em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando serão 
levantadas e elaboradas as demonstrações financeiras exigidas por Lei, sendo os Lucros ou 

1191 	 Prejuízos divididos proporcionalmente as quotas de cada sócio. 

5.2 — Observadas as disposições da Legislação Fiscal, poderão ser criadas reservas ou provisões 

destinadas a fins específicos. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO DE HAVERES DOS SÓCIOS. 

Essa ralha é parte Integrante da 19a Alteração Contratual da 8arraror Veículos Ltda. 
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6.1 — A sociedade não se dissolverá na hipótese do falecimento de qualquer dos Sócios, e os 
haveres do Sócio pré-morto serão apurados tomando-se por base o último balanço da sociedade 
com data imediatamente anterior ao falecimento, pagando-se ao cônjuge meeiro e/ou seus 
legítimos herdeiros, na forma seguinte: 

	

~^apQsfl a) 	20% (vinte por cento) à vista, no dia Imediato ao trânsito em julgado da sentença que 

531539 homologar a apuração de haveres. 

	

b) 	80% (oitenta por cento) em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas acrescidas de 
juros de 6% (seis por cento) ao ano, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o pagamento 
previsto no item "a" supra. 

6.2 —O cônjuge viúva e/ou os herdeiros do sócio pós-morto, poderão continuar na Sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇSES GERAIS. 

7.1 — Nenhum sócio poderá transferir suas quotas a estranhos, sem o expresso conhecimento 
dos demais, aos quais cabe o direito de preferência para adquiri-Ias em igualdade de condições. 

7.2 —A Sociedade entrará em liquidação, nos casos previstos por Lei. Os quotistas estabelecerão 
o modo de liquidação e nomearão o liquidante que deverá funcionar no prazo da mesma. 

7.3 — Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir todas e quaisquer questões 
suscitadas com base neste contrato. 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO. 

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a 
administração da Sociedade quer por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme reza o 
artigo nP- 1.011 da Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

E, por estarem todos os sócios justos e contratados assinam esse instrumento em OS (uma) via, 
na presença das testemunhas abaixo: 
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Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014. 

531540 
Luiz Eduardo Gurgei N 	sar 

Sócio que se retira da 	ociedade 

! odrigo D pes Tedesco 

Sócio que se retira da Sociedade 

.7 
)0 #6 Carmo Monteiro Martins 

56 	que passa a integrar a Sociedade 

1. Martin articipações S.A. 

Testemunhas: 

Nome: AcisArvr ^4 	OR "-to WM-,Lr" Nome: i-ka , 4JIu-.  

CPF/MF: $lq •ata .4i-+ - OL 	 CPF/MF: 0 2 L. 62 4. 2-o - 3.3 

P-19 
LV i 
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SPACk DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. 

CNPJ/MF n.2 08.086.91710001-62 
NIRE 33.3.0027877.0 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2014 

 

705375 

1. Data. Hora e Local: Realizada no dia 12 (doze) de agosto de 2014, à5 10:00 
horas, na sede da Space Distribuidora de Veículos S.A. ("Companhia"), na Avenida 
Cesário de Melo, n.2  1.928, Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro. 

2. Convocacão e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, 
parágrafo 42, da Lei n. 4  6.404, de 15.12.1976 e alterações posteriores ("Lei das 
Sociedades Por Acões"), face à presença dos acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença de 
Acionistas, que constitui o Anexo 1 da presente. 

3. Mesa; Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. João do Carmo Monteiro Martins, 
que convidou o Sr. Jaime Luiz Martins para atuar como Secretário. 

4. Ordem do Dia: (a) deliberar acerca da destituição dos Srs. Rodrigo Depes 
Tedesco e Luiz Eduardo Gurgel Nassar dos cargos de Diretor Administrativo/Financeiro 
e de Diretor Comercial respectivamente; e (b) deliberar sobre as alterações no 
Estatuto Social e sua consolidação. 

OS. 	Deliberacões: (a) Aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes que esta 
ata seja lavrada sob a forma de sumário, como faculta o § 12 artigo 130 da Lei das S.A.; 
(b) Dispensada a leitura do edital de convocação, os acionistas deliberaram sobre as 
matérias constantes da Ordem do Dia, deliberando, por unanimidade: 

S.1. Os acionistas aprovaram a destituição dos Srs. Rodrigo Depes Tedesco e Luiz 
Eduardo Gurgel Nassar, dos cargos de- Diretor Administrativo/Financeiro e Diretor 
Comercial, respectivamente, conforme a possibilidade prevista no Parágrafo 3 2  do 
Artigo 7 2  do Estatuto Social da Companhia, deixando vagos os referidos cargos, 
conforme a possibilidade prevista no Parágrafo 1 9  também do Artigo 7 2  do Estatuto 
Social da Companhia. 

Esta folha é parte integrante da Assemblela Geral Extraordinária da Spaca Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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5.2. Os acionistas aprovaram a alteração no Estatuto Social, mais precisamente no 
*  que diz respeito ao número mínimo de Diretores, passando de 3 (três) para 2 (dois). 

Em função dessa alteração o caput do artigo 7 2  do Estatuto Social, passa a ter a 

seguinte redação: 

;. "Artigo 72 - A Componhia é administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) 
a 5 (cinco) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice Presidente, 

v' 

	

	 um Diretor Administrativo/Financeiro, um Diretor Comercial e um Diretor sem 
designação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela 

	

705376 	Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos 
observados o disposto neste Estatuto." 

5.3. Tendo em vista a alteração aprovada, será alterado o Artigo 72 do Estatuto 
Social da Sociedade, que passará a vigorar com a nova redação citada acima. 

5.4. Em decorrência das decisões acima tomadas , os Acionistas da Companhia 
resolvem consolidar o Estatuto, que segue anexo ao presente instrumento (Anexo 11). 

	

06. 	Encerramento : Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da mesa ofereceu 
a palavrá' a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou 
encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da 
presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos Acionistas 
presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Secretário da Assembleia. 

CERTIDÃO 

A presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia. 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2014. 

r 

Joã do Carmo Monteiro Martins 
Presidente da Assembleia 

7 ,  
Jaime Luiz Martins 

Secretário 
r. 

Esta folha é parte Integrante da Assembleia Geral Extraordin ária da Space Distribuidora de Veículos SA, 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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SPACE DISTRIBUIDORA DE VOCULOS S.A. 

CNPJ/MF n.° 08.086.91710001-62 
NIRE 33.3.0027877-0 

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS 

ANEXO 1 DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SPACE 
DISTRIBUIDORA DE VE(CULOS S.A. REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2014. 

ACIONISTA Ações Ordinárias Ações Preferenciais 

J.J. Martins Participações S.A. 6.400.000 5.264.000 

João do Carmo Morltelro Martins 336.000 

6.400.000 5.600.000 

Total 12.000.000 

Certifico que a presente é cópia fiel da lista original , lavrada no livro próprio da 
Companhia. 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2014. 

JJ. M5ffins;  Participações S.A. 	, ' 
Acionista 

J2(0 do Carmo Monteiro Martins 
Acionista 

Esta folha é parte Integrante da Assembiela Geral Extraordinária da Space Distribuidora de Veículos SA., 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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ANEXO 11 DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SPACE 
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2014 

ESTAMO SOCIAL DE 
SPACE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. 

CNPJ/MF 08.086.91710001-62 
705378 	 NIRE 33.3.0027877-0 

CAPÍTULO 1 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

• 	 Artigo 1e- A SPACE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. é uma sociedade anônima, com 
sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Cesário 

de Melo, n2 1928, regida pelo presente estatuto e pelas disposições ilegais e 
regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

Parágrafo Primeiro - Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá criar e 

extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto do 
território nacional ou exterior. 

Parágrafo Segundo — A Companhia possui as seguintes filiais: 

Filial Jacarepaguá — Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do 
Gabinal, ns 433, loja D, que adotará o nome fantasia de "Space Jacarepaguá". 

Filial Recreio - Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Américas, ns 14.439, lojas A, B, com utilização do lote 20 da QD 119 do PAI 19672, que 
adotará o nome fantasia de "Space Recreio". 

Filial Camoinho - Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada 
Intendente Magalhães, n° 456 e 462, Vila Valqueire. 

. 	 Artigo 29 .- A Companhia tem por objetivo explorar o ramo de comércio, importação e 
exportação de automóveis, caminhões, motores e qualquer espécie de veículos 

automotores, inclusive o comércio de peças e acessórios, prestar serviços de oficina 
mecânica, reparos, pinturas de quaisquer veículos e demais atividades correlatas ao 
ramo automobilístico, formar, gerir e administrar consórcios, bem como a participação 
no capital de outras sociedades e, ainda, a intermediação de negócios e a prestação 
de serviços de correspondente bancário. 

Esta folha é parte Integrante da Assembleia Geral Extraordinária da Space Distribuidora de veículos sA, 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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Artigo 32 -A Companhia durará por prazo indeterminado. 

-~ ` 	 CAPITULO 11 
DO CAPrrAL SOCIAL 

Artigo 42 - O capital social da Companhia é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de 
705379 reais), dividido em 12.000.000 (doze milhões) de ações nominativas e sem valor 

nominal ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 6.400.000 (seis 
milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias e 5.600.000 (cinco milhões e seiscentas 
mil) ações preferenciais. 

Parágrafo 12  - A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias Gerais. 

Parágrafo 22 - As ações preferenciais não terão direito a voto, mas terão (1) prioridade 
no reembolso, sem prémio, no caso de liquidação da Companhia e (11) direito a serem 
incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no art. 
254-A da lei n2 10.303101, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações 
ordinárias. 

Parágrafo 32 - A capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente 
efetivada sem modificações do número de ações. 

Parágrafo 42  - Nos aumentos de capital poderão ser emitidas ações ordinárias sem 
guardar proporção com as ações preferenciais, sendo vedada, todavia a emissão de 
ações preferenciais, sem guardar proporção com as ordinárias, exceto se previamente 
aprovado sem assembleia especial, por acionista representado a maioria das ações 
preferenciais. ' 

Artigo 52 - Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por dois 
diretores, ou mandatários com poderes especiais, podendo a Companhia emitir titulos 
múltiplos ou cautelas. 

Parágrafo único - Nas substituições de certificados, bem como na expedição de 
segu'rida via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos 
custos incorridos. 

Artigo 62  - O acionista que resolver alienar as suas ações deverá assegurar aos demais 
o direito de preferência para adquiri-Ias, nos termos deste artigo. 

Esta folha é parte integrante da Assembleia Geral Extraordinária da Space Distribuidora de veículos SA, 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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6 40 60 
* 	Parágrafo 19 - Sempre que qualquer dos acionistas quiser alienar ações de sua 

propriedade e os acionistas remanescentes não manifestarem interesse na aquisição, 
deverá obter oferta escrita de terceiro interessado da qual constem as condições de 
preço e pagamento das ações, devendo a oferta ter prazo de validade superior a 30 
(trinta) dias. 

Parágrafo 2111 - O documento original da oferta será encaminhado à Administração da 
Companhia, acompanhado de carta da parte interessada, manifestando sua disposição 

705380 

	

	de alienar as ações de sua propriedade pelo preço e nas condições da oferta, ficando 
ajustado, quanto à preferência regulada nesta cláusula, as seguintes regras: 

a) dentro de 15(quinze) dias a contar do recebimento da oferta os demais acionistas 
terão direito de preferência para adquirir as ações, nas mesmas condições da oferta, 
desde que a preferência se exerça sobre todas as ações objeto da proposta, salvo de 
dois ou mais acionistas aceitarem, em conjunto, a proposta, cada um adquirindo parte 
das ações; 

b) se mais de um acionista exercer seu direito de preferência, as ações da oferta 
serão rateadas na proporção do numero de ações que cada um possua; 

C) a alienação ao acionista ou acionistas que tiverem exercido o direito de 
preferênci la deverá ser efetivada dentro de 10(dez) dias do término do prazo do 
exercício do direito; 

ci) se nenhum dos acionistas exercer o seu direito de preferência, aquele que tiver 
transmitido a oferta poderá alienar as ações ofertadas, aceitando a proposta 
transmitida na oferta e efetivar a alienação, nos exatos termos constantes da 
proposta, desde que a complete dentro do prazo de que trata o parágrafo 1 2  deste 
artigo; 

e) qualquer modificação nas condições da alienação, indicadas na proposta de 
terceiros, ou o decurso do prazo referido na alínea "d", sem que tenha sido 
completada a alienação, configurará nova e distinta alienação, que somente' poderá 
ser implementada após nova oferta aos demais acionistas, nos termos desta cláusula, 
para que possam exercer o seu direito de preferência; 

f) efetivada a alienação das ações, nos termos deste artigo, os acionistas se obrigam 
a admitir como acionista o terceiro que houver adquirido ações da Companhia. 

Esta folha é parte Integrante da Assembleia Geral Extraordinária da Space Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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Parágrafo 34  - Se o acionista que, nos termos desta cláusula, desejar alienar suas ações  
for titular de 50% (cinquenta por cento), ou mais, do capital social e os acionistas 	 l  

* 	remanescentes não vierem a exercer o direito de preferência que lhes é assegurado, 
deverá o acionista alienante incluir as ações dos acionistas remanescentes nas mesmas 
condições do negócio de compra e venda que vier a celebrar com terceiros, se assim 

7P. ' 	exigirem os acionistas remanescentes. 
Ì< 

Parágrafo 42 - Para os efeitos do disposto neste artigo, não se considera alienação as 
transferências de ações que venham a ser efetuadas pelos acionistas, sempre que tais 

705381 	negócios sejam feitos com pessoas jurídicas por eles controladas. 

CAPITULA 111 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 72  - A Companhia é administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 5 
(cinco) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice Presidente, um 
Diretor Administrativo/Financeiro, um Diretor Comercial e um Diretor sem designação 
especifica, acionista ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, com 
mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos observados o disposto neste Estatuto. 

Parágrafo 12 - A Assembleia Geral poderá deixar de eleger membros da Diretoria, 
quando preenchidos os limites mínimos estabelecidos no "caput" deste artigo. 

Parágrafo 22 - Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos, após o 
término dos seus mandatos, até a posse de seus substitutos. 

Parágrafo 3e - Qualquer membro da Diretoria poderá ser destituído pela Assembléia 
Geral antes do término do seu mandato. 

Parágrafo 49 - A investidura dos Diretores far-se-á mediante termo lavrado no livro de 
"Atas das Reuniões de Diretoria". Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus 
cargos pela própria Assembléia Geral, mediante Termos de Posse lavrados nos livros 
de Atas das Reuniões de Diretoria, dispensados da prestação de garantia de gestão. 

Ma 	 Parágrafo 54 - Nos seus impedimentos temporários ou faltas o Diretor Presidénte será 
substituído pelo Diretor Vice Presidente, este pelo Diretor Administrativo/Financeiro, 
este pelo Diretor Comercial e este pelo Diretor sem designação especial. 

Parágrafo 64  - Em caso de vaga, será convocada Assembleia Geral para eleição do 
respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. 

Esta folha é parte integrante da Assembleia Geral Extraordinária da Space Distribuidora de veículos S.A, 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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Parágrafo 74 - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembléia Geral. 

Artigo 84 - Compete à Diretoria a administração e a gestão dos negócios sociais, 
podendo realizar todas as operações e praticar os atos que se relacionarem com o 
objeto da Companhia, cabendo-lhe: 

.< 	a) fazer levantar os balanços e propor a sua aprovação à Assembleia Geral, juntamente 
com a proposta de distribuição e aplicação dos lucros, respeitado o dispositivo no 
artigo 16; 

705382 	b) submeter à Assembleia Geral a aprovação do Relatório Anual aos Acionistas, o 
Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras de cada Exercício; e 
c) cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assemblela Geral e o Estatuto Social. 

Artigo 94 - Compete ao Diretor Presidente da Companhia: 
a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
b) fixar as atribuições especificas dos demais Diretores e coordenar sua atuação; e 
c) tomar as decisões de caráter de urgéncia, de competência da Diretoria, "ad 
referendum" desta. 

Artigo 104 - A Diretoria reunir-se4 sempre que convocada pelo Diretor Presidente da 
Companhia. 

Parágrafo 14 - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, com a 
presença de, no mínimo, metade de seus membros, cabendo ao Diretor Presidente, 
além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate. 

Parágrafo 24 - Das reuniões serão lavradas atas no Livro dé Atas das Reuniões da 
Diretoria. 

Artigo 114 - A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios 
sociais necessários ao seu funcionamento regular, podendo realizar as operações e 
praticar todos os atos que se relacionarem com o objetivo da Companhia, inclusive 
contrair obrigações, transigir, renunciar e ceder direitos, cabendo-lhe, além das 
atribuições legais: 

	

a) 	tomar conhecimento dos balancetes mensais, autorizando sua publicação, sob 
a assinatura de, no mínimo, dois Diretores; 

19 	b) 	fazer e levantar balanços gerais e elaborar relatórios anuais, publicando-os sob 
sua assinatura; 

	

C) 	contratar serviços de auditoria externa, prestados por Auditor Independente, 
registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 

Esta folha é parte Integrante da Assemblela Geral Extraordinária da Space Distribuidora de Vefculos SA., 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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* 	Artigo 122  - A Companhia será obrigatoriamente representada: a) pelo Diretor 
Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo/Financeiro, Diretor 
Comercial e pelo Diretor sem designação especifica, sempre dois deles em conjunto, 

—' 	ou por um deles, em conjunto com o procurador, com poderes especiais, constituído 
p 	 " "arti go,  nos atos e instrumento que resultem: l — ;I.. 	na forma revista na alínea b deste arti 

na criação ou modificação de obrigações para a Companhia; II — na transferência ou 
extinção de direitos de que a Companhia seja titular; b) pelo Diretor Presidente, pelo 

705383 Diretor Vice-Presidente, pelo Diretor Administrativo/Financeiro, pelo Diretor Comercial 
e pelo Diretor sem designação especifica, sempre dois deles em conjunto, na 
designação de mandatários ad negotia da Companhia , que serão constituídos por 
Instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1(um) ano, no qual 
serão especificados os poderes outorgados, inclusive para a prática dos atos 
enumerados na alínea "a" deste artigo; c) pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-
Presidente, pelo Diretor Administrativo/Financeiro, pelo Diretor Comercial e pelo 
Diretor sem designação especifica, isoladamente, na abertura, movimentação e 
encerramento de contas de depósito bancário e na designação de mandatários ad 
Judicio; d) por um Diretor ou procurador com poderes especiais, perante repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, empresas públicas, autarquias, soledades de 
economia mista e concessionários de serviços públicos : (i) em atos que não importem 
na criação ou modificação de direitos para a Companhia; (ii) no cumprimento de 
obrigações tributárias, parafiscais e trabalhistas; e (iii) na preservação de direitos da 
Companhia em processos administrativos de qualquer natureza. 

Parágrafo 12 - Na alienação de bens ou direitos do Ativo Intangível, Investimento 
Permanente e Imobilizado da Companhia, ou na constituição de ónus reais sobre esses 
bens e direitos,'será sempre representada pelo seu Presidente ou na sua ausência pelo 
Vice Presidente. 

Parágrafo 24  - A representação da Companhia em juizos para receber citação ou 
notificação, prestar depoimento ou praticar atos análogos, caberá ao procurador 
eleito. 

Parágrafo 34  - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Companhia, salvo quando no interesse estrito da mesma no âmbito de suas atividades, 
os atos de quaisquer Diretores ou Sócios, que a envolverem em obrigações relativas a 
negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, 
endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. 

Esta folha E parte Integrante da Assembleia Geral Extraordinária de Space Distribuidora de valculas S.A., 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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10 	 Z 
Parágrafo 44 - Autorizar os Diretores, sempre em conjunto de dois, formalizar a  
prestação de garantias nos contratos bancários e/ou títulos de crédito e demais 

* 	documentos firmados pelas seguintes empresas: Barrafor Veículos Ltda., Disbarra 

ga
Distribuidora Barra de Veículos Ltda., Dirija Niterói Distribuidora de Veículos Ltda., 
Klahn Motors Distribuidora de Veículos S/A, Gran Barra Empreendimentos e 
Participações S/A, M. Martins Participações S/A, junto às instituições financeiras, 

 independentemente de valor e prazo. 

Parágrafo 52 - A confecção do certificado digital da Receita Federal dependerá da 
705384 	assinatura Isolada de qualquer um dos diretores. _ 

CAPITULO IV 
DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 13 — A Companhia terá um Conselho fiscal composto de 3 (três) membros 
efetivos e 3 (três) suplentes, com as atribuições previstas em lei. 

Parágrafo 12  - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os 
acionistas, observadas as prescrições legais, solicitarem sua Instalação. 

Parágrafo 22 - A Assembleia Geral, perante a qual for solicitada a instalação do 
Conselho Fiscal, deverá eleger seus componentes e fixar sua remuneração. 

.L 

Parágrafo 32  - O mandato dos componentes do conselho Fiscal terminará na 
Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação. 

CAPITULO V 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 14 — A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro meses 
seguintes ao termino do exercício social, para os fins previstos em lei e no presente 
estatuto e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral, convocada de acordo com a lei e com este 
estatuto, será Instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou seu substituto, que 
escolherá, dentre os acionistas presentes, um ou mais secretários. 

Esta folha t parte Integrante da Assemblela Geral Extraordinária da Space Distribuidora de veículos SA, 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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CAPITULO VI 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS 

Artigo 15 — O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de 
cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as 
demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as 

á< 	quais compreenderão proposta de destinação do lucro liquido do exercício. 

Artigo 16 — Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos 
705385 	acumulados, se houver, 5% (cinco por cento) serão aplicadas na constituição da 

reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por cento) do capital social. 

Parágrafo único - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação 
prevista no art. 202 da lei 10.303101. 

Artigo 17 — Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei e, se 
não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou 
sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. 

Artigo 18 - A companhia levantará balanços anuais, podendo, ainda, levantar balanços 
em períodos menores e declarar, por deliberação da Assembleia Gerai, dividendos à 
conta do lucro apurado nesses balanços, por conta total a ser distribuído ao término 
do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei. 

Parágrafo 14 = Ainda por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser declarados 
dividendos intermediários , à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucro 
existentes no último balanço anual. 

ParãgrafiÍ 2 4  - Dividendos Intermediários deverão ser sempre creditados e 
considerados como antecipação do dividendo obrigatório. 

CAPITULO VII 
DA UCIUIDAÇXO 

Artigo 19 — A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por 
deliberação da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em lei. 

Parágrafo 12 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o 
respectivo Iiquidante e fixar-lhe a remuneração. 

Parágrafo 22 - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o 
numero fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da liquidação. 

Esta folha é parte Integrante da Assembleia Geral Extraordinária da "ce Distribuidora de Veículos 5A., 
realizada em 12 de agosto de 2014. 
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f 	 KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. 

* 	 CNPJ/MF n2 08.589.404/0001-74 

OSQ.

NIRE 33.3.0028079-1 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
'  REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2015 

1412925 
1. Data, Hora e Local : Realizada no dia 14 (quatorze) de janeiro de 2015, ás 14:00 

horas, na sede da Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A. ("Companhia"), na Rua 

Noronha Torrezão, n. 9  229, Santa Rosa, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 

2. Convocacão e Presença : Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, 

parágrafo 4% da Lei n. 2  6.404, de 15.12.1976 e alterações posteriores (" Lei das  
Sociedades Por Acões"% face à presença dos acionistas representando a totalidade do 

capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença de 

Acionistas, que constitui o Anexo 1 da presente. 

3. Mesa : Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. João do Carmo Monteiro Martins, 

que convidou o Sr. Jaime Luiz Martins para atuar como Secretário. 

4. Ordem do Dia : (a) rerratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral 
Extraordinária datada de 21.11.2014; (b) deliberar acerca da baixa e extinção da filial 

Campinho; e (c) deliberar acerca de alterações no Estatuto Social da Companhia. 

OS. 	Deliberacões : 

5.1. Aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes que esta ata seja lavrada 
sob a forma de sumário, como faculta o § 12 artigo 130 da Lei das S.A.; 

5.2. 	Dispensada a leitura do edital de convocação, os acionistas deliberaram sobre 
as matérias constantes da Ordem do Dia, aprovando,  Por unanimidade : 

5.2.1. A rerratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária 
datada de 14111/2014; 

5.2.2. A baixa e extinção da filial Campinho, situada à Estrada Intendente Magalhães, 
n2 420, com entrada suplementar à Rua Andrade de Araújo, ns 1.165, 
Campinho, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, que por equívoco constavam no 
Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de veículos S.A., 

realizada em 14 . de janeiro de 2015. 
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estatuto social da Companhia como filiais "Campinho 1" e "Campinho W', mas 

* 	 haja vista constituírem-se de um único imóvel tratam-se de somente uma filial 

denominada "Campinho". 

5.3. Considerando a deliberação acima referida, fica alterado o Parágrafo Segundo 

do Artigo Primeiro do Estatuto Social, nos seguintes termos: 

"Artigo 12 - A KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A é uma 

1412926 	sociedade anônima, com sede a Rua Noronha TorrezOo n2 229, Santa Rosa, 

Niterói, Estado do Rio de Janeiro, regida pelo presente estatuto e pelas 

disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

Parágrafo Segundo —A Companhia possui a seguinte filial: 

Filial Jocareoaauá  — Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no 

Estrada do Gabinal, n2 433, loja C." 

5.4. 	Os acionistas aprovaram, ainda, a alteração da redação do parágrafo 5 ,2 do 
artigo 74 , passando o mesmo a vigorar da seguinte forma: 

"Artigo 74 - A Companhia é administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) 
o 5 (cinco) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, 
um Diretor Administrativo/Financeiro, um Diretor Comercial e um Diretor sem 
designação específica, acionistas ou não, residentes no Pois, eleitos pela 
Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos 
observado o disposto neste Estatuto. 

Parágrafo Quinto - Nos seus impedimentos temporários ou faltas, o Diretor 
Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente, e este pelo Diretor 
Administrativo/Financeiro, e este pelo Diretor Comercial e este pelo Diretor sem 
designação especial ou por um procurador com poderes especiais, cuja 
procuração terá prazo de validade não superior a 1 (um) ano." 

S.S. 	Os acionistas também aprovaram a exclusão do art. 10 do Estatuto Social, 

renumerando-se os artigos posteriores, bem como a alteração dos artigos 12, alínea 
"a" e 13 do Estatuto, que passa a ser os de número 11, alínea "a" e 12, nos seguintes 
termos: 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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"Artigo 11 - A Diretoria tem amplos poderes de Administração e gestão dos 

*~ 

	

	 negócios sociais necessários ao seu funcionamento regular, podendo realizar as 
operações e praticar todos os atos que se relacionarem com o objetivo do 

*' 

	

	Companhia, inclusive contrair obrigações, transigir, renunciar e ceder direitos, 
cabendo-lhe, além das atribuições legais: ;I= 

Gt> 	 a) 	tomar conhecimento dos balancetes mensais autorizando sua 

1412927 publicação, sob a assinatura de, no mínimo, dois Diretores ou um Diretor em 
conjunto com um procurador com poderes especiais, cuja procuração terá prazo 
de validade não superior a 1 (um) ano;" 

"Artigo 12 - A companhia será obrigatoriamente representado do seguinte 

forma: 

1— Na criacão ou modificacão de obrigacões Para a Companhia: 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente, sempre 2 (dois) deles em 

conjunto, ou por 1 (um) deles, em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes 

especiais, constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superior a 1 (um) ano. 

11— No transferência ou extinção de direitos de que a Companhia seio titular : 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente, sempre 2 (dois) deles em 

conjunto, ou por 1 (um) deles, em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes 

especiais, constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superiora 1 (um) ano. 

111-  Na deslonacão de mandatários "ad negotia" do Companhia:  

- pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Vice-Presidente, sempre em conjunto, os 

quais outorgarão procuração para o referido mandatário com prazo de validade 

não superior a 1 (um) ano. 

1 111 -  No abertura, movimentacão e encerramento de contos de depósito bancário  

e no designação de mandatários "ad ludicio' : 

- pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente, ou por dois 

procuradores sempre em conjunto com poderes especiais, cujo procuração terá 

prazo de validade não superior a-1 (um) ano. 

Ata da Assemblela Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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V — Em atos aue não importem no criação ou modificação de direitos para a 

^t1, 	 Companhia. no cumprimento de obri2ac5es tributárias, oarafiscois e trabalhistas, 

kIP . e na Preservacão de direitos da Companhia em Processos administrativos ae 

qualquer natureza: 

0. Z 	 Por um dos Diretores Isoladamente ou dois procuradores com poderes especiais, 

1412928 	cuja procuração terá prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

VI - No representação da companhia perante repartições Públicas federais, 

estaduais, e municipais, empresas públicas, outarauia, sociedades de economia 

mista e concessionários de servicos públicos: 

- Por um dos Diretores isoladamente ou dois procuradores com poderes especiais, 

cuja procuração terá prazo de validade não superior o 1 (um) ano. 

Vil - No alienação de bens ou direitos do Ativo Intangível, Ativo Permanente e 

Imobilizado da Companhia, ou na constituirão de ônus reais sobre esses bens e 

direitos: 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente, sempre 2 (dois) deles em 

conjunto, ou por 1 (um) deles, em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes 

especiais, constituído por Instrumento de procuração com prazo de validade não 

superiora 1 (um) ano. 

Parágrafo Primeiro — A representação do Companhia em juizo para receber 

citação ou notificação, prestar depoimento ou praticar atos análogos, caberá ao 

Procurador eleito ou a qualquer um dos Diretores deforma isolado.) 

Parágrafo Segundo —A confecção ou renovação do certificado digital do Receita 

Federal dependerá do assinatura Isolada de qualquer um dos Diretores." 

5.6. 	Em decorrência das decisões acima tomadas, os Acionistas da Klaho Motors 
Distribuidora de Veículos S.A. resolvem consolidar o Estatuto, que segue anexo ao 
presente instrumento (Anexo II). 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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06. 	Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da mesa ofereceu 	~— 

a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou 

encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da 
Y 	presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos Acionistas 

P, 	 presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Secretário da Assembleia. 

CERTIDÃO 

1412929 
A presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia. 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2015. 

João do Carmo Monteiro Martins 
Presidente da Assembleia 

J 	e Luiz Martins 
Secretário 
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Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veiculas S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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a1 
KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. 

* 	 CNP1/MF n.2 08.589.404/0001-74 

NIRE 33.3.0028079-1 

r 
LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS 

d~30Q~ 

1412930 	 ANEXOI 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 

KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. 

REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2015. 

ACIONISTA Ações Ordinárias Ações Preferenciais 

JJ. Martins Participações S.A. 200.000 187.030 

João do Carmo Monteiro Martins 11.970 

200.000 199.000 

Total 399.000 

Certifico que a presente é cópia fiel da lista original, lavrada no livro próprio da 

Companhia. 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2015. 

, 

João do Carmo Monteiro Martins 
Presidente da Assembleia 

J 2 -.,J- 
Já e Luiz Ma rtins 
/ Secretário 

Ata da Assembléia Geral Ordinária de Klahn Motor; Distribuidora de Velculos S.A., 
%. realizada em 14 de janeiro de 2015. 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

V 

Empresa: KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A 
Nire:33300280791 
Protocolo: 00201 501 921 00 - 2210112015 

Berna do Fs. Berwanger CERTIFICO 0 DEFERIMENTO EM 2310112015,  E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 
S~Mário Gerai Autenticaçóo: 128D212C502B2ED491 E64BBFC9FB1414179B9052D2776F1 D5DF4AFF9F02A2AE8 

Arquivamento: 00002720610 - 23/01/2015 

L 



t~ 

y 

V9hY !Y hyM 

13:06  

Guxxn 101424,40 

Op_2O ts ,  0 ,% 9  ` Pt0= O
~vE~u`pSSIN 

P JuCe  

C
~ ~p

Z

l

•
y0

e
c

0

x
dS

7

l a

9-1

n 

 

v

o 

 

çoe

n

x) 1

0

O

5  

413.00  
K3Á

A
OR:0 	 * 	2, O 

)V
CZku 

RC 1 
 

270
5126

D 
 
 

p 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

Y 
Empresa: KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A 
Nire:33300280791 
Protocolo: 0020150192100 - 22/01/2015 

Bernardo F.S Be warger CERTIFICO 0 DEFERIMENTO EM 2310112015, E 0 REGISTRO SOB 0 NIRE E DATA ABAIXO. 
5wmuirioGemi Autenticação: 128D212C502B2ED491E64BBFC9FB1414179B9052D2776F1D5DF4AFF9F02A2AE8 

Arquivamento: 00002720610 - 23/01/2015 



7 

ANEXO II DA 	 ~— 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2015 

P` 
KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. 

CNPJ/MF n.' 08.589.40410001-74 

1412932 	 NIRE 33.3.0028079-1 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO 1 

•~ 	 DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO. 

Artigo 12  - A KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A. é uma sociedade 

anônima, com sede a Rua Noronha Torrezão n 4  229, Santa Rosa, Niterói, Estado do Rio 

de Janeiro, regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais e regulamentares 

que lhe forem aplicáveis. 

Parágrafo Primeiro — Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá criar e 
extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto do 

território nacional ou no exterior. 

Parágrafo Segundo —A Companhia possui a seguinte filial: 

Filial Jacareoaguá  — Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do 

Gabinal, nQ 433, loja C. 

Artigo 22 - A Companhia tem por objeto, explorar,o ramo de comércio, importação e 
exportação de automóveis, caminhões, motores e qualquer espécie de veículos 
automotores, inclusive o'comércio de peças e acessórios, prestar serviços de oficina 
mecânica, reparos, pintura de quaisquer veículos e demais atividades correlatas ao 
ramo automobilístico, formar, gerir e administrar consórcios, bem como a participação 

no capital de outras sociedades. 

Artigo 32 - A Companhia durará por prazo indeterminado. 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klabn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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CAPITULO II 
DO CAPITAL sOCIAL 

Artigo 4e - O capital social da Companhia é de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e 
nove mil reais), dividido em 399.000 (trezentas e noventa e nove mil) ações 
nominativas e sem valor nominal, sendo 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias 

nominativas e sem valor nominal e 199.000 (cento e noventa e nove mil) ações 
preferenciais. 

Parágrafo 19 - A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias Gerais. 

Parágrafo 2 2  - As ações preferenciais não terão direito a voto, mas terão (1) prioridade 

no reembolso, sem prêmio, no caso de liquidação da Companhia e (II) direito a serem 
incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no art. 
254-A da Lei n4 10.303101, assegurado o dividendo pelo menos Igual ao das ações 

ordinárias nominativas e sem valor nominal. 

MI! 

•r 
v~h ~ w.e.. 

1412933 

Parágrafo 32 - A capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente 

efetivada sem modificação do número de ações. 

Parágrafo 42 - Nos aumentos de capital poderão ser emitidas ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal sem guardar proporção com as ações preferenciais, 
sendo vedada, todavia, a emissão de ações preferenciais, sem guardar proporção com 
as ordinárias, exceto se previamente aprovado em assembleia especial, por acionistas 

representando a maioria das ações preferenciais. 

Artigo 52  - Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por dois 
Diretores, ou mandatários com poderes especiais, podendo a Companhia emitir títulos 

múltiplos ou cautelas. 

Parágrafo único - Nas substituições de certificados, bem como na expedição de 
segunda via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos 

custos incorridos. 

Artigo 64  - O acionista que resolver alienar as suas ações deverá assegurar aos demais 
o direito de preferência para adquiri-ias, nos termos deste artigo. 

Parágrafo Primeiro - Sempre que qualquer dos acionistas quiser alienar ações de sua 
propriedade e os acionistas remanescentes não manifestarem interesse na aquisição, 
deverá obter oferta escrita de terceiro interessado da qual constem as condições de 
preço e pagamento das ações, devendo a oferta ter prazo de validade superior a 30 

(trinta) dias. 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veiculas S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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Parágrafo 	Segundo 	- O 	documento 	original 	da 	oferta 	será 	encaminhado 	a 
* Administração 	da 	Companhia, 	acompanhado 	de 	carta 	da 	parte 	interessada, 1 	l 

manifestando sua disposição de alienar as ações de sua propriedade pelo preço e nas / 
condições da oferta, ficando ajustado, quanto à preferência regulada nesta cláusula, as 

seguintes regras: 

a) dentro de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da oferta, os demais 

1412934 acionistas terão direito de preferência para adquirir as ações, nas mesmas condições 

da oferta, desde que a preferência se exerça sobre todas as ações objeto da proposta, 

salvo se dois ou mais acionistas aceitarem, em conjunto, a proposta, cada um 

adquirindo parte das ações; 

b) se mais de um acionista exercer seu direito de preferência, as ações da oferta 

serão rateadas na proporção do número de ações que cada um possua; 

c) a alienação ao acionista ou acionistas que tiverem exercido o direito de 

preferência deverá ser efetivada dentro de 10 (dez) dias do término do prazo do 

exercício do direito; 

ci) 	se nenhum dos acionistas exercer o seu direito de preferência, aquele que tiver 

transmitido a oferta poderá alienar as ações ofertadas, 	aceitando a 	proposta 

transmitida na oferta e efetivar a alienação nos exatos termos constantes da proposta, 

desde que a complete dentro do prazo de que trata o parágrafo 12 deste artigo; 

e) qualquer modificação nas condições da alienação, indícadas na proposta de 

terceiros, ou o decurso do prazo referido na alínea "d", sem que tenha sido 

completada a alienação, configurará nova e distinta alienação, que somente poderá 

ser implementada após nova oferta aos demais acionistas desta cláusula, para que 

possam exercer o seu direito de preferência; 

f) efetivada a alienação das ações, nos termos deste artigo, os acionistas se 

obrigam 	a admitir como acionista o terceiro que houver adquirido ações da 

Companhia. 

Parágrafo Terceiro - Se o acionista que, nos termos desta cláusula, desejar alienar suas 

ações for titular de 50% (cinquenta por cento), ou mais, do capital social e os acionistas 

remanescentes não vierem a exercer o direito de preferência que lhes é assegurado, 

deverá o acionista alienante incluir as ações dos acionistas remanescentes nas mesmas 

condições do negócio de compra e venda que vier a celebrar com terceiros, se assim 

exigirem os acionistas remanescentes. 

Parágrafo Quarto - Para os efeitos do disposto neste artigo, não se consideram 

alienações as transferências de ações que venham a ser efetuadas pelos acionistas 
sempre que tais negócios sejam feitos com pessoas jurídicas por eles controladas. 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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CAPÍTULO III 
* 	 DA ADMINISTRAÇÃO 

Y~ 

Artigo 72  - A Companhia é administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 5 

P' 

	

	(cinco) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um 

Diretor Administrativo/Financeiro, um Diretor Comercia l e um Diretor sem designação 

tl=000.1t> específica, acionistas ou não, residentes no Pais, eleitos pela Assembleia Geral, com 

1412935 mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos observado o disposto neste Estatuto. 

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral poderá deixar de eleger membros da 
Diretoria, quando preenchidos os limites mínimos estabelecidos no "caput" deste 

artigo. 

Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos após o 

término dos seus mandatos, até a posse de seus substitutos. 

Parágrafo Terceiro - Qualquer membro da Diretoria poderá ser destituído pela 

Assembleia Geral antes do término do seu mandato. 

Parágrafo Quarto - A investidura dos Diretores far-se-ii mediante termo lavrado no 
livro de "Atas das Reuniões de Diretoria". Os Diretores reeleitos serão investidos nos 
seus cargos pela própria Assembleia Geral, mediante Termos de Posse lavrados nos 
livros de Atas das Reuniões de Diretoria, dispensados da prestação de garantia de 

gestão. 

Parágrafo Quinto - Nos seus impedimentos temporários ou faltas, o Diretor Presidente 

será substituído pelo Diretor Vice-Presidente, e este pelo Diretor 
Administrativo/Financeiro, e este pelo Diretor Comercial e este pelo Diretor sem 
designação especial ou por um procurador com poderes especiais, cuja procuração 

terá prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

Parágrafo Sexto - Em caso de vaga, será convocada Assembleia Geral para eleição do 
respectivo substituto, que completará o mandato de Diretor substituído. 

Parágrafo Sétimo - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Oitavo — Os Diretores estão autorizados, sempre 2 (dois) deles em conjunto, 
ou por 1 (um) deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 
constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 
(um) ano, a formalizar a prestação de garantias nos contratos bancários e /ou títulos de 

crédito e demais documentos firmados pelas seguintes empresas: Barrafor Veículos 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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Ltda., Disbarra Distribuidora Barra de Veículos Ltda., Dirija Niteroi Distribuidora de 

ou
Veículos Ltda., Space Distribuidora de Veículos S.A., Gran Barra Empreendimentos e 

Pa rticipações S.A., 1.J. Ma rtins Pa rticipações S.A., junto às instituições financeiras, 

independentemente de valor e prazo. 

 Artigo 82  - Compete à Diretoria a administração e a gestão dos negócios sociais, 
podendo realizar todas as operações e praticar os atos que se relacionarem com o 

0122>~ objeto da Companhia, cabendo-lhe: a) fazer levantar os balanços e propor a sua 

1412936 aprovação à Assembleia Geral, juntamente com a proposta de distribuição e aplicação 
dos lucros, respeitado o disposto no artigo 17; b) submeter à Assembleia Geral a 
aprovação do Relatório Anual aos Acionistas, o Balanço Geral e as Demonstrações 
Financeiras de cada exercício; c) cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assemblela 

Geral e o Estatuto Social. 

Artigo 92 - Compete ao Diretor Presidente da Companhia: a) convocar e presidir as 
reuniões da Diretoria; b) fixar as atribuições específicas dos demais Diretores e 
coordenar sua atuação; e c) tomar as decisões de caráter de urgência, de competência 
da Diretoria, "ad referendum' desta. 

Artigo 10 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente da 

Companhia. 

Parágrafo Primeiro - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, 
com a presença de, no mínimo, metade de seus membros, cabendo ao Diretor 
Presidente, além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate. 

Parágrafo Segundo - Das reuniões serão lavradas atas no Livro das Atas Reuniões da 

Diretoria. 

Artigo 11 - A Diretoria tem amplos poderes de Administração e gestão dos negócios 
sociais necessários ao seu funcionamento regular, podendo realizar as operações e 
praticar todos os atos que se relacionarem com o objetivo da Companhia, Inclusive 
contrair obrigações, transigir, renunciar e ceder direitos, cabendo-lhe, além das 
atribuições legais: 

a) tomar conhecimento dos balancetes mensais autorizando sua publicação, sob a 
assinatura de, no mínimo, dois Diretores ou um Diretor em conjunto com um 
procurador com poderes especiais, cuja procuração terá prazo de validade não 
superior a 1 (um) ano. 

b) fazer e levantar balanços gerais e elaborar relatórios anuais publicando-os 
sob sua assinatura; 

Ata da Assemblela Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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c) 	contratar serviços de auditoria externa, prestados por Auditor 

	

* 	Independente, registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 

	

' 	Artigo 12 - A companhia será obrigatoriamente representada da seguinte forma - 

1 — Na criacão ou modificacão de obrigações para a Companhia - 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente, sempre 2 (dois) deles em 

1412937 conjunto, ou por 1 (um) deles, em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes 

especiais, constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superior a 1 (um) ano. 

II — Na transferência ou extincão de direitos de Que a Companhia sega titular : 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente, sempre 2 (dois) deles em 

conjunto, ou por 1 (um) deles, em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes 

especiais, constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superior a 1(um) ano. 

III -  Na designação de mandatários "ad negotia" da Companhia:  

- pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Vice-Presidente, sempre em conjunto, os quais 

outorgarão procuração para referido mandatário com prazo de validade não superior a 

1 (um) ano. 

IV -  Na abertura, movimentacão e encerramento de contas de depósito bancário e na  

designarão de mandatários "ad judicia" : 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente, ou por 2 (dois) procuradores 

sempre em conjunto com poderes especiais, cuja procuração terá prazo de validade 

não superior a 1 (um) ano. 

V —  Em atos Que não importem na criação ou modificacão de direitos Para a  

Companhia: no cumprimento de obrigações tributárias, parafiscais e trabalhistas: e na  

Preservacão de direitos da Companhia em processos administrativos de Qualquer  

natureza:  
- por um dos Diretores isoladamente ou dois procuradores com poderes especiais, cuja 

procuração terá prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

Ata da Assemblela Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., -
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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Vi -  Na representacão da comoanhia Perante repartições Públicas federais, estaduais. e  

* 

	

	municipais. empresas Públicas, autarquia, sociedades de economia mista e  

concessionários de servicos Públicos : 

- por um dos Diretores isoladamente ou dois procuradores com poderes especiais, cuja 

procuração terá prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

C--- 30cea> VII -  Na alienação de bens ou direitos do Ativo Intangível, Ativo Permanente e  

1412938  Imobilizado da Companhia. ou na constituição de ônus reais sobre esses bens e  

direitos : 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente, sempre 2 (dois) deles em 

conjunto, ou por 1 (um) deles, em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes 

especiais, constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superior a 1 (um) ano. 

Parágrafo Primeiro — A representação da Companhia em juízo para receber citação ou 

notificação, prestar depoimento ou praticar atos análogos, caberá ao Procurador eleito 

ou a qualquer um dos Diretores de forma isolada. 

Parágrafo Segundo — A confecção ou renovação do certificado digital da Receita 

Federal dependerá da assinatura isolada de qualquer um dos Diretores. 

CAPITULO iV 

DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 13 — A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros 

efetivos e 3 (três) suplentes, com as atribuições previstas em lei. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em 

que os acionistas, observadas as prescrições legais, solicitarem sua instalação. 

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral, perante a qual for solicitada a instalação do 

Conselho Fiscal, deverá eleger seus componentes e fixar sua remuneração. 

Parágrafo Terceiro - O mandato dos componentes do Conselho Fiscal terminará na 

Assembleia Geral Ordinária que se seguir a sua instalação. 

Ata da Assemblela Geral Ordinária de xlahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 
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CAPÍTULO V 

* 	 DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 14 — A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) meses 
seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos em lei e no presente 

estatuto e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. 

1412939 Parágrafo único — A Assembleia Geral, convocada de acordo com a lei e com este 
estatuto, será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou seu substituto, que 

escolherá, dentre os acionistas presentes, um ou mais secretários. 

CAPITULO VI 
DO EXERCICIO SOCIAL E LUCROS 

Artigo 15 — O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de 
cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as 
demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as 
quais compreenderão proposta de destinação do lucro líquido do exercício. 

Artigo 16 - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos 
acumulados, se houver, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da 
reserva legal, a qual não excederá o Importe de 20% (vinte por cento) do capital social. 

Parágrafo único — O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação 
prevista no art. 202 da Lei n2 10.303101. 

Artigo 17 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei e, se 
não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou 
sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. 

Artigo 18 - A Companhia levantará balanços anuais, podendo, ainda, levantar balanços 
em períodos menores e declarar, por deliberação da Assembleia Geral, dividendos à 
conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao 
término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei. 

Parágrafo Primeiro - Ainda por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser 
declarados dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de 
lucros existentes no último balanço anual. 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 

i 
Junta Comercial do Estado do Ria de Janeiro 

V 
Empresa: KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A 
Nire:33300280791 
Protocolo: 0020150192100 - 22101/2015 

Bernardo F. S. 9ervranger CERTIFICO 0 DEFERIMENTO EM 2310112015, E 0 REGISTRO SOB 0 NIRE E DATA ABAIXO. 
secretdrlo Geral Autenticação: 128D212C502B2ED491E64BBFC9FB1414179B9052D2776F1D5DF4AFF9F02A2AE8 

Arquivamento: 00002720610 - 23/01/2015 

em 
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' 	Parágrafo Segundo - Dividendos Intermediários deverão ser sempre creditados e 

considerados como antecipação do dividendo obrigatório. 

CAPÍTULO VII 

ÀÕ 
®re 	 DA LIQUIDAÇÃO 

1412940 Artigo 19 — A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por 
deliberação da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em Lei. 

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá 
nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. 

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que 
representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da 

Liquidação. 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klahn Motors Distribuidora de Veiculos S.A., 
realizada em 14 de janeiro de 2015. 

òx 

 "",/ 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

V 

Empresa: KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A 
Nire:33300280791 
Protocolo: 0020150192100 - 22/0112015 

Bernardo F. S. Baniar ~gar CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 2310112015,  E 0 REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 
5ecremrio Geral Autenticação: 128D212C502B2ED491E64BBFC9FB1414179B9052D2776F1D5DF4AFF9F02A2AE8 

Arquivamento: 00002720610 - 23/01/2015 
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3. 3. MARTINS PARTICIPAÇÕES S.A. 

CNPJ/MF no 10.997.62310001-34 

NIRE na 33.3.0029090-7 

03 ÀÉ t, 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 3. 3. MARTINS 

PARTICIPAÇÔES S.A. REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2014 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2014, às 09h00 

horas, na sede da Companhia, na Estrada do Gabinal, na 433, Loja B (parte), 

Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

2. PRESENCA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da 

Companhia. 

3. MESA : Presidente: João do Carmo Monteiro Martins. 

Setretário: Jaime Luiz Martins. 

4. CONVOCAÇÃO . Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 40  do Artigo 

124, da Lei 6.404/76 (° Lei das Sociedades Rgr Ações"). 

S.  ORDEM DO DIA : (i) Aprovar a transferência de ações realizada através dos 

Instrumentos de Cessão e Transferência de Ações, celebrados em 12 de maio de 

2014 entre os acionistas da Companhia e Diego de Oliveira Martins, brasileiro, 

solteiro, assistente de Diretoria, portador da carteira de identidade no 11.283.345-

4, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 0  119.907.187-01, 

residente e domiciliado na Avenida Lúcio Costa no 5.300, Apto. 803, Bloco 02, 

Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (li) eleição de 

Diretor Administrativo/Financeiro; (iii) Alteração da redação do Artigo 17 do 

Estatuto Social da Companhia. 

6.  DELIBER CÕES : Tomadas por unanimidade dos votos: 

6.1. Aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, como faculta o art. 

130, 910, da Lei das Sociedades por Ações; 

6.2. Aprovada a transferência de ações realizada através dos Instrumentos de 

Cessão e Transferência de Ações, celebrados em 12 de maio de 2014 entre os 

acionistas dà Companhia e Diego de Oliveira Martins, nos seguintes termos: 
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6.2,1. O acionista João do Carmo Monteiro Martins cedeu e transferiu para 

Diego de Oliveira Martins, com a anuêncla do outro acionista, Jaime Luiz 

Martins, 480.514 (quatrocentas e oitenta mil quinhentas e catorze) ações 

ordinárias, nominativas, sem valor nominal, representativas de 5% (cinco por 

cento) do capital social da Companhia pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e 

vinte mil reais). 

! 	 6.2.2. 0 acionista Jaime Luiz Martins cedeu e transferiu para Diego de Oliveira 

Martins, com a anuência do outro acionista, João do Carmo Monteiro Martins, 

480.514 (quatrocentas e oitenta mil quinhentas e catorze) ações ordinárias, 

nominativas, sem valor nominal, representativas de 5% (cinco por cento) do capital 

social da Companhia pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). 

6.3. No seguimento da das deliberações acima tomadas, as transferências foram 

registradas no Livro de Transferência de Ações, onde se apurou que: 

6.3.1. O acionista 7oão do Carmo Monteiro Martins é, após a transferência, 

possuidor de 4.805.134 (quatro milhões oitocentas e cinco mil cento e trinta e 

quatro) ações da Companhia, sendo 4.804.829 (quatro milhões oitocentas e quatro 

mil oitocentas e vinte e nove) ações ordinárias, e 305 (trezentas e cinco) ações 

preferenciais classe "A", todas nominativas, sem valor nominal, representando 

50% (cinquenta por cento) do capital social da Companhia; 

6.12. O acionista Jaime Luiz Martins é, após a transferência, possuidor de 

3.844.109 (três milhões oitocentas e quarenta e quatro mil cento e nove) ações da 

Companhia, sendo 3.843.914 (três milhões oitocentas e quarenta e três mil 

novecentas e catorze) ações ordinárias, 194 (cento e noventa e quatro) ações 

preferenciais classe "A", e 01 (uma) ação preferenciai classe "8", todas 

nominativas, sem valor nominal, representando 40% (quarenta por cento) do 

capital social da Companhia; e 

6.3.3. 0 ora acionista Diego de Oliveira Martins é, após a transferência, 

possuidor de 961.028 (novecentas e sessenta e uma mil e vinte e oito) ações da 

! 

	

	 Companhia, na sua totalidade ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, 

representando 10% (dez por cento) do capital social da Companhia. 
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X0~6 f 	6.4. Aprovada a eleição do acionista Dlego de Oliveira Marfins, já qualificado, 

para o cargo de Diretor Administrativo/Financeiro da companhia. 

6.4.1. O Diretor ora eleito desde logo declara, sob as penas da lei, que não esté 

Impedido de exercer a administração da Sociedade, quer 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 cargos públicos ou por crime 

(alimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 

economia popular, a fé pública ou a propriedade, conforme reza o § 1 9, do artigo 

146, da Lei n0  6.404176 e alterações posteriores. 

6.4.2. 0 Diretor eleito será investido no cargo pela Assemblela Geral, mediante 

Termo de Posse lavrado no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, dispensado da 

prestação de garantia de gestão. 

6.4.3. Fixa-se a remuneração mensal do Diretor Administrativo/Financeiro da 

Sociedade, ora eleito, em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro Reais). 

6.5. Aprovada a alteração da redação do Artigo 17 do Estatuto Social da 

Companhia, para que a mesma passe a vigorar com a seguinte redação: 

Urt/go 17 - A companhia será obrigatoriamente representada da seguinte 

forma: 

I — Na crlacão ou modificacao de obriaacõesoara a  Companhia: 

• 	 - pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) 

deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 

constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superiora 1 (um) ano. 

1r — Na transferência ou e "ncão de direitos de que a Companhia  se a títular.,  

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) 

deles, em conjunto com Z (dois) procuradores, com poderes especiais, 

constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superior a 1 (um) ano. 
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III •  Na desionacão de mandatários "ad neaotla" daCompanh/a:  

pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) 

deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 

constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superiora 1 (um) ano. 

®6~ 

1V -  Na abertura, movimentação encerramento de contas de deoóslto  

bancário e na designação de mandatários "ad iudicla  

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) 

deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 

constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superior a 1 (um) ano. 

V -  No çumnrimento de obriaacões tributárias. Darafiscais e trabalhistas: e na  

oreservacão de direitos da Companhia em processos administrativos de  

gualguer natureza:  

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) 

deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 

constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superiora 1 (um) ano. 

VI -  Na reoresentaOe-da-o~nhia perante repartições púbilras federais  

eMaresas 	s sociedades  

econom ia ista e concessionáriosde se~ i2úblicos: 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) 

deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 

constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superiora 1 (um) ano. 

VII -  Na aiienacão de bens ou direitos do Ativo Intangivei, Investimento  

Permanente e Imobilizado da ~anhia, ou na constituição de ónus reais  

sobre esses bens e belfos : 



	

pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-presidente e pelo Diretor 	~( 

Administrativo/Financel% sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) 

deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 
I 

constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superior a I (um) ano. 

VIII -  Na formalização de prestação de garantias ngs contratos bancários e/ou  

Mulos de crédito e demais documentos firmadoneias Muintes empresas  

Barrafor Veículos Ltda., Disbarra Distribuidora Barra de Veículos Ltda., Dirija 

Niterói Distribuidora de Veículos Ltda., Mahn Motors Distribuidora de Veículos 

S.A., Space Distribuidora de Veículos S.A. e Gran Barra Empreendimentos e 

	

. 	 Participações S.A., junto às Instituições financeiras, independente de valor e 

prazo: 

pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) 

deles, em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, 

constituído por instrumento de procuração com prazo de validade não 

superior a 1 (um) ano. 

Parágrafo Primeiro - A representação da Companhia em juízo para receber 

citação ou notificação, prestar depoimento ou praticar atos análogos, caberá 

ao Procurador eleito. 

Parágrafo Segundo - A confecção ou renovação do certificado digital da 

	

• 	 Receita Federal dependerá da assinatura isolada de qualquer um dos 

diretores." 

	

I 	 6.6. Para refletir as deliberações acima tomadas, as acionistas resolvem 

consolidar o Estatuto Social da Companhia , que passa a fazer parte, como anexo, 

da presente ata. 

7. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere 

esta Assemblela , que foi aprovada pela unanimidade dos subscrítores da 

Companhia. 

8. ACIONISTAS :  João do Carmo Monteiro Martins, Jaime Luiz Martins e Diego de 

Oliveira Martins. 
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Rio de Janeiro, 13 de maio de 2014. 

I 

t~ 
yw 
° o 

z 	s ~ 

o 	ãã4  Rg  
O 	¿ti$ 

o 	saf 

o g 

~ 	g~ l; 
o e: 	s ó@ p v s 	u~i 

yaC1~y•
1•o  

ÉA1 ¡pgw 

02C4 	
5 °o 

r R
ç z  

Q 

1 
4- TABE^TO Dl NOTAS Do RIO DE JANEIRO 

Ar duAmldaee tlAd7 • D•Maeb-ele á )a1x•121x 1 Hxsloo 

roda xo=1• ^. 	- 
Rio  de jamil o. 17. d, 

 FB te_t~in 	 da • ~r 	min:;'. 
Kf!ta, 	q 

AYOrIgUFi? ~Á?T 
 ~rF-9 .JQ O[Y ^a;e.Fltl ..<? ~ :t~c .n;,~,l.t Ì .. ••!^.... 	 c 

~ , =~ 	PTABEIJONATO DF 

1 	 Amou AMrWY,1f 	p 

fut: X45JJO ~aJa?l:~ 	.. 
Rio de Jancin, 1Z 	-. u 	25+•:, 
52 tIntEnofri 	 da . :r 

1  

r~ ~ Ila 	 M EupNAlb DE NOtAi eo bD DE JANDIRO. RJ ~ Rhw Ain,Aa.. tMOI -  btnh à" O.nd,larttaa 

f~ 	
^aY~ - t:d+727N-f0{/iN.: at ili~.Mp~ 

PPi
Reem 

	

	Darrse~nelhança 	ma  de: WM DE Qf.I~ WRTIIS 

	

o
:
d

éOÕ'J~
SJt im >v de ea de 2414. 	f, F EFe testemunho 	 ~,~~ w.  ~ ,` 0~ 

	

.. ----.~_ ver 	 _ 
au n 	roque 	o >ezes - 	teTotal ~ fif 224 liiK CmeDlte em httgs;/,tiri.jus.br/51 	rn ~ • 

Èf sa• 

	

oão do Carmo Monteiro Martins 
	

acme Luiz Martins 

Presidente 
	

secretário 

Acionistas:  

	

;P
IO  do Carmo Monteiro Martins 	 aime Luiz Martins 

DD JANEIRO 

Diego de Oiivei a Martins > CD 

• N 
9!N 
á 

J ' 

A 
T ° 

m 



o 

0 

s 

2 5 12 ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 3. 3. 

MARTINS PARTICIPAÇÕES S.A. REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2014 E41 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DE 

3. 3. MARTINS PARTICIPAÇÕES S.A. 

CAPÍTULO I  

NOME, OBJETO, SEDE E DURACÃO 

Artigo 10  - A Companhia tem a denominação de 3. J. MARTINS 

PARTICIPAÇÕES S.A. e reger-se-á pelo presente estatuto social e pelas 

disposições legais aplicáveis. 

Artigo 2 0  - A Companhia tem por objeto social: (1) a participação no capital social 

de outras sociedades como sócia, acionista ou qualquer outra forma legalmente 

permitida, (li) intermediação, gestão, consultoria financeira, prestação de serviços 

de correspondente bancário. 

Artigo 3' - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, n0  433, Loja E (parte), Jacarepaguá, e 

poderá, para a consecução de seus fins e por deliberação da Diretoria, abrir, 

manter e fechar filiais, sucursais, depósitos e/ou escritórios de representação, em 

qualquer parte do território nacional ou no exterior. 

Artigo 4' - A Companhia terá prazo de duração indeterminado. 

Artigo 5 0  - 0 capital social é de R$ 9.610.271,00 (nove milhões seiscentos e dez 

mil duzentos e setenta e um reais), representado por 9.610.271 (nove milhões 

seiscentas e dez mil duzentas e setenta e uma) ações, sendo 9.609,771 (nove 

milhões seiscentas e nove mil setecentas e uma) ações ordinárias, 499 

(quatrocentas e noventa e nove) ações preferenciais classe "A" e 1 (uma) ação 

preferencial classe "B", todas nominativas e sem valor nominal ao preço de 

emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma. 

Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias 

Gerais. 	 1 	/0  



Em 
Parágrafo Segundo -- A Companhia, por deliberação da Assembleia Geral, poderá 

criar outras classes e espécies de ações. 

Parágrafo Terceiro - As ações são Indivisíveis em relação á Companhia, não 

sendo reconhecido mais de um proprietário para cada ação. 

Parágrafo Quarto - As ações preferenciais classe "A" não conferirão direito de 

voto nas Assemblelas da Companhia mas terão (i) prioridade no reembolso, sem 

prêmio, no caso de liquidação da Companhia e (H) direito a serem incluídas na 

oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no art. 254-A da 

. 

	

	 Lei nc 10.303/01, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações 

ordinárias. 

Parágrafo Quinto - As ações preferenciais classe "B" não conferirão direito de 

voto nas Assembleias da Companhia mas terão (1) prioridade no reembolso, sem 

prêmio, no caso de liquidação da Companhia, (Ú) direito a serem incluídas na 

oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no art. 254-A da 

Lei no 10.303101 e (iii) direito a dividendo mínimo, equivalente a 20% (vinte por 

cento) do Resultado Final Liquido, atualizado monetariamente pela variação do 

SELIC anual, divulgada pelo COPOM (Comitê de Política Monetária) do Banco 

Central do Brasil, calculado pro rata die, desde a data de cada integralização até a 

data em que for realizada a respectiva distribuição de dividendos. 

Parágrafo Sexto - As ações preferenciais classe "A" e "B", adquirirão direito de 

• 	 voto se, por três exercícios consecutivos, deixarem de ser pagos os dividendos 

mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o respectivo pagamento. 

Parágrafo Sétimo - A ação preferencial de classe "B" terá ainda, direito de veto 

sobre as seguintes matérias: 

(I) Alienação de bens do ativo permanente da Companhia; 

(II) Redução do Capital Social da Companhia; 

(III) Incorporação, fusão, cisão ou liquidação da Companhia; 

(IV) Participação como acionista ou quotista em novas companhias; e 

(V) Qualquer modificação dos direitos atribuidos ás espécies e classes das 

ações de emissão da Companhia, previstos neste Estatuto Social. 



CAPíTLÉLQ III

111999  

DA ASSEMBLEIA GERAL 	90 
Artigo 60  - A Assembleia Geral constitui órgão deliberativo da Companhia, com 

poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e 

	

' 	 tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 

Artigo 70  - A Assembleia Geral reunir-se-á na sede social: (I) ordinariamente, 

dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para: (a) 

deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório dos 

administradores e Parecer do Conselho Fiscal, se este órgão estiver em 

	

i 	 funcionamento; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 

	

• 	 distribuição de dividendos; e (c) eleger os administradores e fixar a sua 

remuneração global; e (II) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 

exigirem, convocada com observância dos preceitos legais: (i) por qualquer dos 

Diretores, com a indicação da ordem do dia; ou (li) pelo Conselho Fiscal ou pelos 

acionistas, nos casos previstos em lei. 

Artigo 80  - A Assembleia Geral será instalada e presidida por um dos presentes à 

Assemblela, desde que acionista, Diretor ou advogado da Companhia, que 

convidará outro acionista, Diretor ou advogado para secretariar os trabalhos. 

Artigo 90  - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por 

procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, Diretor da 

Companhia ou advogado, nos termos do § 1 8  art. 126, da Lei no 6.404176. 

Artigo 10 - Somente poderão tomar parte da Assembleia Geral os acionistas cujas 

ações estejam registradas em seu nome, no livro próprio, até 3 (três) dias antes da 

data da Assembleia Geral. 

Artigo 11 - As deliberações da Assembleia Gerai serão tomadas por maioria de 

votos, não computados os votos em branco, ressalvadas. as deliberações sobre 

matérias com relação ás quais a lei preveja quorum qualificado. 

Parágrafo Único - O Presidente da Assembleia Geral não computará o voto 

I  proferido com Infração ao acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. 

Qualquer dos acionistas terá o direito de requerer ao Presidente da Assembleia 

Geral da Companhia que declare a invalidade do voto proferido contra disposição 



expressa do acordo de acionistas, bem como de requerer à Diretoria o 

cancelamento imediato de registro de transferêncla de ações que tenha sido 	/1 

efetuado em desacordo com restrições Impostas por acordo de acionistas, 	`Il 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 

CAPÍTULO ri  
DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 1Z - A Companhia é administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 

5 (cinco) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um 

. Diretor Administrativo /Financeiro , e até dois Diretores sem designação específica, 

acionista ou não, residente no Pais, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 

3 (três) anos, podendo ser reeleitos observados o disposto neste Estatuto. 

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral poderá deixar de eleger membros da 

Diretoria , quando preenchidos os limites mínimos estabelecidos no "caput" deste 

	

~¡ 	 artigo. 

Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos, 

após o termino dos seus mandatos, até a posse de seus substitutos. 

Parágrafo Terceiro - Qualquer membro da Diretoria poderá ser destituído peia 

Assembleia Geral antes do término do seu mandato. 

Parágrafo Quarto - A investidura dos Diretores far-se -à mediante termo lavrado 

no livro de "Atas das Reuniões de Diretoria". Os Diretores reeleitos serão investidos 

nos seus cargos peia própria Assembleia Geral, mediante termos de posse lavrados 

nos livros de Atas das Reuniões de Diretoria , dispensados da prestação de garantia 

de gestão. 

Parágrafo Quinto - Nos seus impedimentos temporários ou faltas o Diretor 

Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente, o Diretor Vice-presidente 

será substituído pelo Diretor Administrativo/Financeiro, o Diretor 

Administrativo/Financeiro será substituído pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor 

Vice-Presidente e os Diretores sem Designação Específica serão substituídos pelo 

Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice- Presidente. 

i 



r 	Parágrafo Sexto - Em caso de vaga, será convocada Assembleia Gerai para 

eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do diretor substituto. 	 ~Ì 

Parágrafo Sétimo - A remuneração global dos Diretores será fixada pela 	pLJ  

Assembleia Geral. 

Artigo 13 - Compete a Diretoria a administração e a gestão dos negócios sociais, 

podendo realizar todas as operações e praticar os atos que se relacionarem com o 

objeto da Companhia , cabendo -lhe; a) fazer levantar os balanços e propor a sua 

aprovação à Assemblela Geral juntamente com a proposta de distribuição e 

aplicação dos lucros ; b) submeter à Assembleia Geral a aprovação do Relatório 

Anual aos Acionistas, o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras de cada 

Exercício; c) cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e o 

Estatuto SodaL 

Artigo 14 - Compete ao Diretor Presidente da Companhia : a) convocar e presidir 

as reuniões da Diretoria; b) fixar as atribuições específicas dos demais Diretores e 

coordenar sua atuação e c) tomar as decisões de caráter de urgência, de 

competência da Diretoria, "ad referendum" desta. 

Artigo 15 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente 

da Companhia. 

Parágrafo Primeira - As deliberações de Diretoria serão tornadas por maioria de 

votos, com a presença de, no mínimo, metade de seus membros , cabendo ao 

Diretor Presidente , além do próprio voto, o de qualidade , no caso de empate. 

Parágrafo Segundo - Das reuniões serão lavradas atas no Livro de Atas das 

Reuniões da Diretoria. 

Artigo 16 - A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos 

negócios sociais necessários ao seu funcionamento regular, podendo realizar as 

operações e praticar todos os atos que se relacionarem com o objetivo da 

Companhia , inclusive contrair obrigações , transigir, renunciar e ceder direitos, 

cabendo-lhe, além das atribuições legais: 

a) tomar conhecimento dos balancetes mensais, autorizando sua publicação, 

sob a assinatura de, no mínimo, dois Diretores; 

À 



b) fazer e levantar balanços gerais e elaborar relatórios anuais, publicando-os 	~~ 
sob sua assinatura; 

c) contratar serviços de auditoria externa, prestados por Auditor Independente, 

registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 

Artigo 17 - A companhia será obrigatoriamente representada da seguinte forma: 

I - Na criacão ou modificação de obrigacões para a Companhia : 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) deles, 

. 	 em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, constituído por 

Instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

Ii - Na transferência ou_exincãü de d ireitos de aue a Companhia sela titular : 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro , sempre 3 (três ) deles em conjunto , ou por 1 (um) deles, 

em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, constituído por 

Instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

III -  Na desianacão de manci sijáIlos "ad negotia" da CQmPanhia.  

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três ) deles em conjunto , ou por 1 (um) deles, 

em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, constituído por 

. 	 Instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

IV - Na abertura.movimentação- 	 t 	contas 	 o bancário e 

na designação de mandatários "_ad judicia": 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três ) deles em conjunto, ou por 1 (um) deles, 

em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, constituído por 

instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

V - Djo cumprimento de obrigacões tributárias, parafiscais e trabalhistas: e na 

preservação de direitos --da-Companhia em Processos administrativos dequalguer  

natureza 

K~ 



R ;  5 

pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e peio Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) deles, ] 

em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, constituído por 	~(I  

instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

VI - Na representação da companhia perante repartições públicas federais. 

estaduais. e municipais. empresas públicas, autaraula. sociedades de economia 

mista e concessionários de serviços públicos: 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro , sempre 3 (três ) deles em conjunto , ou por 1 (um) deles, 

em conjunto com 2 (dois) procuradores , com poderes especiais, constituído por 

Instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

VII - Na alienação de bens ou direitos do Ativo Intangível . Investimento 

Permanente e Imobilizado da Companhia . ou na constituicão _-de_ïanus reais  sobre 

esses bens e direitos: 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativa/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) deles, 

em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, constituído por 

instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

VIII - Na formalização de prestação de narantlas nos contratos _ bancários e/ou 

títulos de crédito e demais documentos firmados peias seguintes empresas Barrafor 

Veículos Ltda., Dlsbarra Distribuidora Barra de Veículos Ltda., Dirija Niterói 

Distribuidora de Veículos Ltda., Klahn Motors Distribuidora de Veículos S.A., Space 

. 

	

	 Distribuidora de Veículos S.A. e Gran Barra Empreendimentos e Participações S.A., 

junto às Institulções financeiras, independente de valor e prazo: 

- pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor 

Administrativo/Financeiro, sempre 3 (três) deles em conjunto, ou por 1 (um) deles, 

em conjunto com 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, constituído por 

Instrumento de procuração com prazo de validade não superior a 1 (um) ano. 

Parágrafo Primeiro - A representação da Companhia em juizo para receber 

citação ou notificação, prestar depoimento ou praticar atos análogos, caberá ao 

Procurador eleito. 

Parágrafo Segundo - A confecção ou renovação do certificado digital da Receita 

Federal dependerá da assinatura Isolada de qualquer um dos diretores. 

~ 	 9 ~1 



CAPÍTULO V  

DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 18 - A Companhia terá um Conselho Fiscal Integrado por 3 (três) membros 

efetivos e igual número de suplentes, aos quais competirão as atribuições previstas 

em lei. 

Parágrafo Primeiro - O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente, 

sendo instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 

161 da Lei n° 6.404176. 

Parágrafo Segundo - O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser 

formulado em qualquer Assemblela, ainda que a matéria não conste do edital de 

convocação. 

Parágrafo Terceiro - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do 

Conselho Fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a 

remuneração, observado o limite estabelecido no art. 162, § 3 0, da Lei n °  

6.404/76. 

Parágrafo Quarto - Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará 

na data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. 

CAPísuLO VI 

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO 

Artigo 19 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, findo 

o qual a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras do exercício e as 

submeterá á Assembleia Geral Ordinária, juntamente com a proposta de destinação 

do lucro do exercício. 

Parágrafo Primeiro - No dia 30 de junho de cada ano poderá ser levantado um 

balanço semestral, podendo a Diretoria, nos termos do art. 204, da Lei no 

6.404176, declarar dividendo à conta do lucro nele apurado. 
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Parágrafo Segundo - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, levantar 

balanços Intercalares , distribuir dividendos Intermediários e pagar juros sobre o 

capital próprio, observadas as disposições legais. 

Artigo 20 - Dos resultados apurados , serão , inicialmente , deduzidos os prejuízos 

acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social 

sobre o Lucro e, ainda, provisionados os recursos pertinentes ao pagamento do 
dividendo prioritário na forma do disposto neste Estatuto; o lucro remanescente 

terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva 

legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; a reserva legal 

poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo , acrescido do 

montante de reservas de capital de que trata o art. 182, § 1 01, da Lei no 6.404176, 

exceder de 30% (trinta por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por 

cento) do lucro líquido, ajustado nos termos do art. 202, da Lei n° 6.404176, serão 

distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigatório; (c) o saldo ficará á 

disposição da Assembleia. 

Artigo 21 - Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, o dividendo será 

pago no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado. 

CAPÍTULO VIY  

LIOUYDA, CÃO 

Artigo 22 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por 

deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o 

Iiquidante e, se for o caso , instalará o Conselho Fiscal , para o período da 

liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. 

CAPÍTULO VIII 

ARBITRA-  EM E FORO 

Artigo 23 - Qualquer conflito ou controvérsia decorrente (1) da Interpretação dos 

termos deste Estatuto Social; elou (11) da execução das obrigações estabelecidas 

neste Estatuto Social; e/ou (iii) da violação de qualquer dos termos e condições ora 

estabelecidos; que não tiver sido solucionado por meio de negociações amigáveis 

entre as partes, deverá ser resolvido por meio de arbitragem. 
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Artigo 24 - A Arbitragem deverá ser conduzida de acordo com a lei brasileira de 

arbitragem (Lei n 0  9.307196) e com as normas da Câmara Fundação Getúlio 

Vargas de Conciliação e Arbitragem, a qual será responsável pela condução do 

procedimento arbitrai . Os sócios acordam que , caso o Regulamento Arbitral da 

Câmara Fundação Getúlio Vargas de Conciliação e Arbitragem contenha qualquer 

falha de procedimento , as disposições processuais da Lei no 9.307 196 e do Código 

de Processo Civil brasileiro serão aplicáveis, nesta ordem. 

Artigo 25 - O Tribunal Arbitral deverá ser composto de 3 (três ) árbitros. A parte 

que houver requerido a Arbitragem deverá, simultaneamente com este 

requerimento, indicar 1 (um) árbitro e notificar a outra parte a respeito da 

indicação, juntamente com a aceitação do árbitro. No.prazo de 15 (quinze) dias 

após o recebimento desta notificação, a outra parte deverá indicar o segundo 

árbitro e notificar a parte requerente a respeito de sua indicação, juntamente com 

I a aceitação do árbitro. O terceiro árbitro, que deverá presidir o Tribunal Arbitrai, 

deverá ser indicado pelos outros 2 (dois) árbitros no prazo de 20 (vinte) dias. Caso 

uma parte deixe de indicar um árbitro ou no caso de os dois árbitros não chegarem 

a um consenso quanto à indicação do terceiro, nos termos acima dispostos, tal 

i árbitro ou árbitros serão indicados, mediante solicitação da parte interessada, pelo 

Presidente da Câmara Fundação Getúlio Vargas de Conciliação e Arbitragem. 

Artigo 26 - Todos os procedimentos e documentos relacionados à arbitragem 

serão conduzidos e/ou preparados no Idioma português. A Arbitragem ocorrerá na 

Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os árbitros decidirão com base na 

legislação brasileira aplicável, não se aplicando o princípio da eqüidade. 

Artigo 27 - O laudo arbltral será final e vinculará as partes . Os acionistas 

concordam em não submeter qualquer conflito a procedimento judicial ou arbitral 

diferente do previsto neste Estatuto Social. 

Parágrafo único - Para os efeitos do art. 109, § 3 0, da Lei no 6.404176, 

considerar-se-ão vinculados à cláusula arbitrai todos acionistas da Companhia, 

sendo condição para a aquisição ou subscrição de ações da mesma a adesão, 

formalmente manifestada peio interessado , à cláusula arbitrai prevista neste 

9IK 
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Artigo 28 - A responsabilidade peio pagamento dos custos e despesas 

relacionados á Arbitragem será determinada de acordo com o Regulamento de 

Arbitragem da Câmara fundação Getulio Vargas de Conciliação e Arbitragem ou 
pelo Tribunal Arbitrai. 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2014. 

i 	 Mesa,  

I 	 ` 
I 	 , 	' 

oão do Carmo Monteiro Martins 

Presidente 

(mime Luiz Martins 

Secretário 

Acionistas:  
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oão do Carmo Monteiro Martins 	 Jaime Luiz Martins 
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GRAN BARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 

CNPJ/MF No 04.750.74710001-18 

NIRE 33.3.0027326-3 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE GRAM BARRA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 
2013 

14  DATA , HORA E LOCAL : Aos 20 (vinte) do mês de agosto de 2013 , às 09h00 

horas, na sede da Companhia, na sede da Companhia, na Avenida Ayrton Senna no 

2500 (parte) Barra da Touca s  na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

3aneiro. 

2. PRESENCA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da 

Companhia. 

3. MESA: Presidenta: João do Carmo Monteiro Martins. 

Secretárlo: Jaime Lulz Martins. 

4. SONVOÇACÃO: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4 0  do Artigo 

124 de Lei 6.404176 ("Lei das Sociedades por Ações"). 

S.  ORDEM DO DIA : (1) Alteração da Sede da Companhia. 

6.  DELIBERAÇÕES: Tomadas por unanimidade dos votos: 

6.1. Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, como faculta o 

art. 130, §1 0, da Lei das Sociedades por Ações; 
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6.2. Foi aprovada a alteração da Sede da Companhia, que passa da Avenida 

Ayrton Senna no 2500 (parte) Barra da Tüuca , na Cidade do Rio de Janeiro s  Estado 

do Rio de Janeiro, para a Estrada do Gabinal, na 433, Loja B (parte), Jacarepaguá, 

CEP: 22760- 151, na Cidade do Rio de Janeiro , Estado do Rio de Janeiro. 

6.3. Tendo em vista a deliberação acima aprovada, o Artigo 10 do Estatuto Social 

da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 1 0  -  A GRAN BARRA EMPREENDIMENTOS E 

PAR77CIPAÇBES S/A é uma sociedade anUma, com 
sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Estrada do Gabinal, nu 433, Loja B (parte), 

Jacanepaguá, CEP: 22760-151, regida pelo presente 

Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que 

lhe forem aplicáveis. 

Parágrafo finito - Por deliberação da Diretoria, a 

Companhia poderá criar e extinguir filiais, agências e 

escritórios de representação em qualquer ponto do 

território nacional ou exterior. " 

6.4. Para refletir as deliberações acima tomadas, as acionistas resolvem 

consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte, como anexo, 

da presente ata. 

7. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar , lavrou -se a ata a que se refere 

esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da 

Companhia. 

2 
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S.  ACIONISTAS :  João do Carmo Monteiro Martins e Jaime Lulz Martins 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2013. 

W 
João do Carmo Montelro Martins 

	
Jaime Luiz Martins 

João do Carmo Monteiro Martins 	 Jaime Luiz Martins 
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ki)--, GRAN BARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 

CNPJIMF No 04.750.74710001-18 

NIRE 33.3.0027326-3 

ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE GRAN BARRA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 

2013 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA 
GRAN BARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 

CNPJIMF No 04.750.74710001-18 

• 	 NIRE 33.3.0027326-3 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OB]ETO E DURAÇÃO 

Artigo 10  - A ORAM BARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A é 

uma sociedade an8nlma, com sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, no 433, Loja B (parte), Jacarepaguá, CEP: 

22760-151, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e 

regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

Parágrafo Único - Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá criar e 

extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto do 

território nacional ou exterior. 

Artigo 20  - A Companhia tem por objeto o estudo, planejamento, incorporação de 

empreendimentos imobiliários, locação de bens Imóveis, Intermediação de negócios, 

gestão, consultoria financeira, prestação de serviços de correspondente bancário e 

compra e venda de imóveis da legislação em vigor, bem como a participação no 

capital de outras sociedades. 

Artigo 3 0  - A Companhia durará por prazo Indeterminado. 

CAPfTULO II 
DO CAPITAL SOCIAL 

Artigo 40  - O capital social da Companhia é de R$ 3.669.305,00 (três milhões 

seiscentos e sessenta e nove mil trezentos e cinco reais), totalmente subscrito e 

Integralizado, representado por 3.669.305 ações, sendo 3.669.304 (três milhões 
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seiscentos e sessenta e nove mil trezentas e quatro) ações ordinárias nominativas, 

sem valor nominal, ao preço de subscrição de R$ 1,00 (um real), cada uma, e 1 

(uma) ação preferencial, nominativa, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 

1,00 (um real). 

Parágrafo Primeiro - A cada ação corresponde um voto nas Assembléias Gerais. 

Parágrafo Segundo - A capitalização de lucros ou de reservas será 

obrigatoriamente efetivada sem modificações do número de ações. 

Artigo 50  - O acionista que resolver alienar as suas ações deverá assegurar aos 

demais o direito de preferência para adquiri-Ias, nos termos deste artigo. 

Parágrafo Primeiro - Sempre que qualquer dos acionistas quiser alienar ações de 

sua propriedade e os acionistas remanescentes não manifestarem Interesse na 

aquisição, deverá obter oferta escrita de terceiro Interessado da qual constem as 

condições de preço e pagamento das ações, devendo a oferta ter prazo de validade 

superiora 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Segundo - 0 documento original da oferta será encaminhado à 

Administração da Companhia , apanhado de carta da parte Interessada, 

manifestando sua disposição de alienar as ações de sua propriedade pelo preço e 
nas condições da oferta, ficando ajustado, quanto à preferência regulada nesta 

cláusula, as seguintes regras: (a) dentro de 15 (quinze) dias a contar do 

recebimento da oferta os dernals acionistas terão direito de preferêncla para adquirir 

as ações, nas mesmas condições da oferta, desde que a preferência se exerça sobre 

todas as ações objeto da proposta, salvo se dois ou mais acionistas aceitarem, em 

conjunto, a proposta, cada um adquirindo parte das ações; (b) se mais de um 

acionista exercer seu direito de preferência, as ações da oferta serão rateadas no 

proporção do numero de ações que cada um possua; (c) a alienação ao acionista ou 

acionistas que tiverem exercido o direito de preferência deverá ser efetivada dentro 

de 10 (dez) dias do término do prazo do exercício do direito ; (d) se nenhum dos 

acionistas exercer o seu direito de preferência, aquele que tiver transmitido a oferta 

poderá alienar as ações ofertadas, aceitando a proposta transmitida na oferta e 

efetivar a alienação, nos exatos termos constantes da proposta, desde que a 

complete dentro do prazo de que trata o parágrafo 1 0  deste artigo; (e) qualquer 

modificação nas condições da alienação, indicadas na proposta de terceiros, ou o 

decurso do prazo referido na alínea "d", sem que tenha sido completada a alienação, 

configurará nova e distinta alienação, que somente poderá ser Implementada após 

nova oferta aos demais acionistas , nos termos desta cláusula , para que possam 

5 

.gof 



exercer o seu direito de preferência, (f) efetivada a alienação das ações, nos termos 

deste artigo, os acionistas se obrigam a admitir como acionista o terceiro que houver 

adquirido ações da Companhia. 

Parágrafo Terceiro - Se o acionista que, nos termos desta cláusula, desejar alienar 

suas ações for titular de 50% (cinquenta por cento), ou mais, do capital social e os 

acionistas remanescentes não vierem a exercer o direito de preferência que lhes é 

assegurado, deverá o acionista alienante Incluir as ações dos acionistas 

remanescentes nas mesmas condições do negócio de compra e venda que vier a 

celebrar com terceiros, se assim exigirem os acionistas remanescentes. 

Parágrafo Quarto - Para os efeitos do disposto neste artigo, não se considera 

alienação as transferências de ações que venham a ser efetuadas pelos acionistas, 

sempre que tais negócios sejam feitos com pessoas jurídicas por eles controladas. 

CAPÍTULO III 
DA ADMIMISTRAÇÁO 

Artigo 60  - A Companhia é administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 

5 (cinco) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor 

Administrativo/Financeiro, e até três Diretores sem designação especifica, acionista 

ou não, residentes no Pais, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 3 (três) 

anos, eleitos e destituivels pela Assembléia Geral, observando o disposto neste 

Estatuto. 

Parágrafo Primeiro - A Investidura dos Diretores far-se-á mediante termo lavrado 

no livro de "Atas das Reuniões de Diretoria'. Os Diretores reeleltos serão investidos 

nos seus cargos pela própria Assembiéla Geral, dispensada quaisquer outras 

formalidades. 

Parágrafo Segundo - Em caso de vaga, será convocada Assembléia Geral para 

eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. 

Parágrafo Terceiro - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembléia 

Geral, em montante global ou Individual, ficando os Diretores dispensados da 

prestação de garantia de gestão. 

Parágrafo Quarto - Nos seus Impedimentos temporários ou faltas o Diretor 

Presidente será substituído pelo Diretor Administrativo/Financeiro, e os Diretores 

sem designação especial pelo Diretor Administrativo/Financeiro. 
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Parágrafo Quinto - Autorizar os Diretores, sempre em conjunto de dois, a 

formalizar a prestação de garantias nos contratos bancários e%u títulos de crédito e 

demais documentos firmados pelas seguintes empresas: Barrafor Veículos Ltda, 

Disbarra Distribuidora de Veículos Ltda, Dirija Niterói Distribuidora de Veículos Ltda, 

Klahn Motors Distribuidora de Veículos S/A, Space Distribuidora de Veículos S/A e 

7.7. Martins Participações S.A. junto às Instltulções financeiras, independentemente 

de valor e prazo. 

Artigo 7 0  - Compete à Diretoria a administração e a gestão dos negócios sociais, 

podendo realizar todas as operações e praticar os atos que se relacionarem com o 

objeto da Companhia, cabendo-lhe; a) fazer levantar os balanços e propor a sua 

aprovação à Assembléia Geral, juntamente com a proposta de distribulção e 

aplicação dos lucros, respeitado o disposto no artigo 15; b) submeter à Assembléia 

Geral a aprovação do Relatório Anual aos Acionistas, o Balanço Geral e as 

Demonstrações Financeiras de cada Exercício; c) cumprir e fazer cumprir as 

deliberações da Assembléia Geral e o Estatuto Social. 

Artigo 80  - A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios 

sociais necessários ao seu funcionamento regular, podendo realizar as operações e 

praticar todos os atos que se relacionarem com o objetivo da Companhia, inclusive 

contrair obrigações, transigir, renunciar e ceder direitos. 

Artigo 90  - A Diretoria reunir-se-á sempre que convier aos Interesses sociais, por 

convocação escrita, com Indicação circunstanciada da ordem do dia, subscritas por 

seus membros, com antecedência de 15 (quinze) dias, exceto se a convocação e/ou 

prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. 

Parágrafo Primeiro - A Diretoria somente se reunirá com a presença de todos os 

Diretores considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre as 

matérias objeto da ordem do dia. 

Parágrafo Segundo - As decisões da Diretoria serão tomadas pelo favorável da 

maioria de seus membros presentes à reunião. 

Parágrafo Tercetro - As reuniões serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas 

em livro próprio. 

Artigo 100  - A Companhia será obrigatoriamente representada: a) pelo Diretor. 

Presidente, em conjunto com o Diretor Administrativo/Financeiro ou pelo Diretor 

Presidente em conjunto com um procurador, com poderes especiais, constituído na 



forma prevista na alínea W deste artigo, nos atos e Instrumento que resultem: I - 
na criação ou modificação de obrigações para a Companhia; 11 - na aiienação de 

bens ou direitos do ativo permanente da Companhia , ou na constituição de ônus 

1  reais sobre esses bens e direitos; 111 - na transferência ou extinção de direltos de 

que a Companhia seja titular; 	b) pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice- 

i  Presidente, pelo Diretor Administrativo/Financeiro, pelo Diretor Comercial e peio 

Diretor sem designação especifica, sempre dois deles em conjunto, na designação 

de mandatários ad negot/a da Companhia, que serão constituídos por Instrumento 

de procuração com prazo de validade não superior a 1(um) ano, no qual serão 

especificados os poderes outorgados, Inclusive para a pratica dos atos enumerados 

na 	alínea 	"a% 	deste 	artigo, 	c) 	peio 	Diretor 	Presidente, 	pelo 	Diretor 

Administrativo/Financeiro Isoladamente, na abertura, movimentação e encerramento • de contas de depósito bancário e na designação de mandatários ad Judlt/a; d) por 

um Diretor ou procurador com poderes especiais, perante repartlç8es públicas 

federais, estaduais e municipais, empresas públicas, autarquias, sociedades de 

economia mista e concessionários de serviços públicos: (I) em atos que não 

Importem na criação ou modificação de direitos para a Companhia; (U) no 

cumprimento de 	obrigações tributárias, 	parafiscais e trabalhistas; 	e 	(II1) 	na 

preservação de direitos da Companhia em processos administrativos de qualquer 

natureza. 
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Parágrafo Prlmelro - A representação da Companhia em Juizo para receber 

citação ou notificação, prestar depoimento ou praticar atos análogos, caberá ao 

Diretor Presidente ou Diretor Adminlstrativo/Flnancelro. 

Parágrafo Segundo - A confecção do certificado digital da Receita Federal dependerá da 

assinatura Isolada de qualquer um dos diretores. 

CAPÍTULO Iv 
DO CONSELHO FISCAL 

Artigo lie - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros 

efetivos e 3 (três) suplentes, com as atribuições previstas em fel. 

Parágrafo Prlmelro - 0 Conselho Fiscal somente funcionara nos exercícios sociais 

em que os acionistas, observadas as prescrições legais, solicitarem sua Instalação. 

Parágrafo Segundo - A Assembléia Geral, perante a qual for solicitada a Instalação 

do Conselho Fiscal, deverá eleger seus componentes e fixar sua remuneração. 

e 



• 

Parágrafo Terceiro - O mandato dos componentes do conselho Fiscal terminará na 

Assembléia Geral Ordinária que se seguir à sua Instalação. 

CAPÍTULO V 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Artigo 120  - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro meses 

seguintes ao termino do exercício social, para os fins previstos em lei e no presente 

estatuto e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. 

Parágrafo Único - A Assembléia Geral, convocada de acordo com a lei e com este 

estatuto, será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou seu Substituto, que 

escolherá, dentre os acionistas presentes, um ou mais secretários. 

CAPÍTULO VI 
DO EXERCICIO SOCIAL E LUCROS 

Artigo 130  - O exercido social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao 

fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, 

as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então 

vigentes, as quais compreenderão proposta de destinação do lucro líquido do 

exercício. 

Artigo 140  - Do resultado apurado no exercido, após a dedução dos prejuízos 

acumulados, se houver, 5% (cinco por cento) serão aplicadas na constituição da 

reserva legal, a qual não excederá o Importe de 20% (vinte por cento) do capital 

social. 

Parágrafo Único - 0 saldo do lucro liquido ajustado, se houver, terá a destinação 

prevista no art. 202 da lei 10.303/01. 

Antigo 150  - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei 

e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que 

autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. 

Artigo 160  - A companhia levantará balanços anuais, podendo, ainda, levantar 

balanços em períodos menores e declarar, por deliberação da Assembléia Geral, 

dividendos á conta do lucro apurado nesses balanços, por conta total a ser 

distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações 

previstas em lei. 
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Parágrafo Primeiro - Ainda por deliberação da Assembléia Geral , poderão ser 
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declarados dividendos Intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas 
de lucro existentes no último balanço anual. 

Parágrafo Segundo - Dividendos Intermediários deverão ser sempre creditados e 

considerados como antecipação do dividendo obrigatório. 

CAPÍTULO VII 
DA LIQUIDAÇÃO 

Artigo 170  — A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por 
deliberação da Assembléia Geral ou nos demais casos previstos em lei. 

LJ 
	 Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá 

nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. 

Parágrafo Segundo - A Assembléia Geral , se assim solicitarem os acionistas que 
representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o perlodo do 

liquidação. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2013. 

es : 

]05o do Carmo Monteiro Martins 

Presidente 

Acionistas: 

3oáo do Carmo Monteiro Martins 

r 

Jaime Luiz Martins 

secretário 

391me Luiz Martins 
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