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Encaminha Projeto de Lei nO 173/11

Senhora Presidente:

-.Q,... Z ' DEZ 2011
Câml~nidraldeClf.''J:r.t.•••lo rJ I?

Ivonete C. Gardill DESTINAÇÃO:fr"'l 1c?;'9
Diretora de Expec1:.jt~

f}.b. l:l. _H RECEBIDA EM: '] b \';h \ \
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

173/11, desta data, o qual Autoriza doação de área à Empresa Tonon Tintas LIda., para apre-

ciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Em anexo, encaminhamos Projeto de lei que propõe doação de área à

empresa Tonon Tintas LIda. atendendo solicitação da pleiteante que se compromete a

alavancar o crescimento de Carazinho, na área de indústria e comércio varejista e ataca-

dista de tintas industriais e seus derivados, consultoria comercial, assistência técnica em

produtos químicos e serviços de pintura, disponibilizando novos postos de trabalhos, de

11 empregos no primeiro ano para 25 no quinto ano de existência da empresa, e com

isso contribuindo na tributação fazendária ocasionada pelo novo empreendimento.

Anexamos cópia da ata n° 02 do Conselho do Distrito e das informações

preliminares para o referido enquadramento.

Atenciosas saudações,

IMO



PROJETO DE LEI N.o173, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011.

Autoriza doação de área à Empresa
TONON TINTAS LTDA.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a transferir mediante escritura pública de doação à
empresa Tonon Tintas Ltda, um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de quatro mil e
oitocentos metros quadrados (4.800,00m\ localizado no lado impar da Rua Reynoldo Cornel
Kipper, esquina com a Rua Bruno Buchholz, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, nesta
cidade, no Setor 013, Quadra 32 e Lote 13, com as seguintes confrontações: ao Norte: com o
lote 01, medindo 80,00m de frente a fundos; ao Sul: com a Rua Bruno Buchholz medindo
80,00m, onde faz frente; a Leste: com o lote 03 medindo 60,00m de frente a fundos e ao Oeste:
com a Rua Reynoldo Cornel Kipper, medindo 60,00m onde também faz frente, conforme
matricula nO 27.113 L.°2, do Registro de Imóveis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de
avaliação e mapa de localização, que são partes integrantes desta Lei.

Parágrafo Único. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no projeto
apresentado pela empresa e nos demais documentos e exigências cumpridas, segundo
determina a Lei Municipal n.o5.581/01 e suas alterações.

Art. 20 A área ora doada é destinada à instalação da empresa, que atuará no ramo
de indústria de tintas industriais (fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas).

Art. 30 A Empresa, após receber a área ora doada, deverá construir sobre a mesma,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva escritura, uma infra-
estrutura minima, que constará de cercamento da área, com postes em concreto ou alvenaria, e
fechamento do lote em alvenaria ou tela, com portões de ferro nas entradas.

~ 10 A empresa terá o prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, a contar da
promulgação da referida Lei, para iniciar as obras de construção, conforme projeto apresentado
ao Conselho do Plano Diretor do Distrito Industrial Iron Albuquerque.

~ 2° Após o inicio das obras, a empresa terá prazo de um (01) ano para a conclusão
da mesma, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde que haja interesse público.

~ 3° Não será considerado inicio da construção, a colocação da pedra fundamental.

Art. 4° Em caso de descumprimento dos prazos estipulados para a apresentação dos
projetos e do inicio e conclusão das construções, o Municipio fará uma comunicação por escrito
aos proprietários e, decorridos 30 (trinta) dias da comunicação, não havendo solução de parte
deste, a área será revertida ao Municipio.

Parágrafo Único. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissão de área,
previstas na presente Lei, consignarão o direito de reversão ao patrimõnio do municipio, do bem
alienado nos casos de descumprimento das obrigações previstas na Lei Municipal 5.995/03 (Lei
do Plano Diretor do Distrito Industriallron Albuquerque), suas alterações e o disposto nesta Lei.

~
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Art. 5° A presente doação está vinculada ao cumprimento da presente Lei e dos
demais dispositivos legais constantes na Lei Municipal nO5.995, de 23 de dezembro de 2003,
que instituiu o Plano Diretor do Distrito Industrial Iron Albuquerque, e suas alterações.

Art. 6° O proprietário de área que, para construção de edificações exigidas por lei,
necessitar de financiamento bancário, e para isso for exigida hipoteca do imóvel como garantia,
poderá fazê-lo desde que, na escritura de doação, conste cláusula especifica de que a hipoteca
somente poderá ser feita como garantia de recursos que, obrigatoriamente, serão aplicados em
construção ou benfeitorias, no terreno objeto desta doação.

~ 1° Na ocorrência do previsto no caput do presente artigo, deverá ser instituída
sobre o imóvel, hipoteca em 2° grau em favor do Municipio de Carazinho, podendo dar-se no
mesmo instrumento em que a empresa outorgar a hipoteca em 1° grau ao agente financeiro,
quando o Município comparecerá ao ato, como interveniente anuente e outorgado credor
hipotecário em 2° grau.

~ 2° A constituição de garantia real do imóvel em empréstimo financeiro, somente
poderá ser feita, se atendidos os demais termos da Lei n° 5.995/03, combinados com o dísposto
na Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Art. 7° Serão de responsabilidade do donatário, as despesas de manutenção, taxas,
emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas benfeitorias descrito no Art. 1°, bem
como a escrituração e registro do imóvel.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2011.

IMO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SEPLAN

TONON TINTAS Ltda.
LOCAL RUA REYNOLDO CORNEL KIPPER esquina RUA BRUNO BUCHHOLZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO MATRicULA: 27.113

Doação: TONON TINTAS Ltda.

Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 4.800,00 m',
(quatro mil e oitocentos metros quadrados). situado nesta cidade, no Distrito
Industrial (ron Albuquerque, lado Ímpar da Rua Reynoldo Cornel Kipper,
esquina com a Rua Bruno Buchholz, no SETOR 13,QUADRA 32, LOTE
02, com as seguintes confrontações:

Norte: com o lote O I. medindo 80,00 m de frente a fundos.

Sul: com a Rua Bruno Buchholz medindo 80,00 m onde faz frente,

Leste: com o lote 03 medindo 60.00 m de frente a fundos.

Oeste: com a Rua Reynoldo CorneI Kipper, medindo 60,00 monde
tam bém faz frente.

Carazinho, 12 de dezembro de 2.0 I I.

/ ~fu<4',-.j;J .OJ1J,.J"~'
letlda A. DelSavlo

Arqliltaln
CREA 13G.&l8o
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, Ca zlnho-RS

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO . RS
CERTIDÃO

REPOBlICA FEDE'" TIVA DO B'ASlL I OFlll' 1
2

7Ml'lrll~3&{.
REGISTRO DE IMOVEIS DE CARAZINHC • 15.

Livro N.I 2 - Registro Geral

CarazlDho,15 de outubro d.e 2004.-
Um terreno urbano, sem benfeitorias, com a área de quatro mil e oitocen-
tos metros quadrados (4.800,00 m'),situado nesta cidade,no Distrito In
dustrial Iron Albuquerque,lado ímpar da rua Reynoldo Cornel Kipper, e~
quina com a rua Bruno Buchholz,no SETOR 013,QUADRA 032,LOTE 002, com
as seguintes confrontações: ao norte,com o lote n2 Ol,medindo 80,00 m~
tros,de frente a fundos: ao sul,com a rua Bruno Buchholz, medindo 80,
00 metros,onde faz frente: a leste, com o lote n2 03,medindo 60,00 me
tros, de frente a fundos e ao oeste, com a rua Reynoldo Cornel Kipper~
medindo 60,00 metros,onde também faz frente.- PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO
DE CARAZINBO,com sede nesta cidade, inscrito no CNPJ sob.n2 .613.535/
0001-16.-Registro Anterior: Matrícula n2 26.708,de 19 de ri de 2004
(~esmembramento).-DOU fé.- ~11

C/R$ 7,90

R.1-27.1l3.de l5.l0.2004.Conforme escritura pública de doação pura,la-
vrada em 23 de setembro de'2.004,nas notas do 12 Tabelionato desta Co-
ma,rca,pelo Tabelião Bel.Gi1Iil~r Antônio Seger,Üvro 5l,às fls.05l à 052
sob n2 7.056, o doador MUNICIPIO DE CARAZINHO,representado por seu Pr~
feito Municipal Alexandre André Goellner, bras~leiro, casado, agricul-
tqr, domiciliado nesta, cidade, à rua Presidente'\fargas, n2 382, CIC n2 48 O
066.020-34. doou à FLECK & COSTA LTOA.,com s~de neste municipio, na
BR 385, Km l80,inscritano CNPJ sob n2 05.672.769/0001-7D,representada
por Karina Fleck da'"Césta ,brasileira, sol teira ,maior, química, domicilia-
da nesta cidade,à rua Monteiro Lobato,n2 338,Báirro Loeff,CIC n2 936.
87,1.920-91, - o imóvel destamatrí.cula,avaliado potR$; 45. OOO,OO.A área
o~a doada destina-se a construção de um paviihão industrial pré-molda-
d~ de 1.000,DOm" para fabricação de saneantes domissanit' ,nos ter
mos da Lei n2 6.l07,de 12 de agosto de 2004.-Prot.116.l ,L2 -P. Dou
fé:. - ~t,.tJ!

Í4IMI ~e.,.
SUBSTITUTA

AV.:J.-27.113-18deNovembro de2011.SUCESSÃO.
Procede-sea estaaverbaçãoparacertificarque,conformea EscrituraPúblican.5.493,de 30 de
Junhode2011,lavradano 10TabelionatodeNotasdestaCidade,~KAL LOGísTICALTDA.,
inscritano CNPJIMF n, 05.672.769/0001-70,com sedena BR 386,km 180,s/n.,conjunto03,
~1esteMuniC~ dap~pri~ cioim6velclesta:~trfcala,~CK ti COST~
K.TDA. Eu, (Sandrineda SilvaHartmann),EséreventeAutorizada,o elaboreI,
digiteie dou fé. ProtOcolon. 152,867- Livro 1-U, de 11.11.2011.E. RS45,SO.Selo:
~OI10.04.1100006.00684RSO,50.F.E.RS2,70.Selo:0110.01.1100007.10733RSO,20.
AV.3 -27.113-18deNovembro de2011.REVERSÃO AO PATRIMÓNIO.
Conforme a EscrituraPúblicade Reversãode Imóvel,de 30 de junho de 2011,lavradano 1°
.TabelionatodeNotasdestaCidadepeloSubstituto,GilinarThume (Livron.63 de Transmissões

Continua no verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINBO-RS
SECRETARIA DE PLANE.JAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PARECER TÉCNICO

UF
RS

[K]REDE TELEFôNICA

O

o
O
O

[KJTERRENO URBANO

OPOSTO DE SAUDE

OLOJA

DCONJUNTO COMERCIAL

OLUXO

OALTO

[KJNORMAL

OPAVIMENTAÇÃOASFÁLTlCA I!JREDEELÉTRICA

OPAVlMENTAÇÃOPASSEIO DJLUMlNAÇÃOPÚBLICA

PADRÃo CONSTRUTNO DAS EDtE VlZJNHAS

11•IMóVEL
DRESIDÊNCtA UNIFAMIlIAR lSOl.ADA

DUNlDADE AUTÔNOMA EM HAB.COlETIVA

12 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

CONTRIBUINTES
TONON TINTAS LTDA.
ENDEREço 00 IMóvEL - RUAS
RUA. REYNOLDO CORNEL f(JPPER esq. BRUNO BUCHHOLZ
BAIRRO ODADE
DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUQUERQUE CARAZINHO
DOCUMENTAÇÃO 00 IMóvel
27.113

13 -IMPLANTAÇÃO
INfRA-.ESTRUTURA URBANA

[KJÁGUAPOTÁva

DESGOTO PLUVIAL

uso 00 SOLO

DATIV_ HABlTAOONAL

DATIV- COMERCIAL E SERVIços

[KJATIV. INDUSTRIAL

EQUIPAMENTOS E INSTALACÔES ESPECIAIS

OCENTRAL DEGÁS

OANTENA COLETIVA

OPORTElRO ELETRÕNICO

OSALÃO DIEFESTAS

DRECREAÇÃOIPLAY-GROUND

EQUIPAMENTOS URBANOS E SERVlCQS

OCOMERcIO OESCOLA DRECREAÇÁOIPRAÇA

14 - CARACTERíSTICAS DO TERRENO

DIMENSÕES

FRENTE FUNDOS LADOESQ.

60,00 m

RISCO DE INUNDAÇÃO

OEXISTENTE

[KJINEXISTENTE

m2

DauADRA DE ESPORTES

DPlSClNA INDMDUALJCOLETtVA

O
O
O

O
O

LADODlR. ÁREA

80,00 m 4.800,00
Nfva EM RElAÇÃO AO MEIo-FIO

NO NivEL

OTRANSPORTE COLETIVO O

m

RETANGULAR

80,00
FORMATO

60,00 m
TOPOGRAFIA

OPtANA

OEMACLIVE

[KJEMDECUVE

[KJINCUNAÇÃOLATERAL

S - EDIFICAÇÃO
PROJETO

OEDIF.ISOlADA

OEDlF. GEMINADA

DCOND. HORIZONTAL

ODIVERSOS BLOCOS

DrMPlANT. JUNTO ÀS DMSAS

DISTRIBUIÇÃO IDADE APARENTE

PlLOTlS OSON N°PAVTOS N" UNlPAVTOS. N°ELEVAOORES ONOVO OUSACIO

ESTRUTURA PAREDES COBERTURA REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL

OALVENARIA OALVENARIA OClM. AMIANTO

DCONCRETO OCONCRETO OTELHAS DIEBARRO

OMADElRA OMADEIRA OTERRAÇO REVESTlMENTOFACHADAS LATERAIS

O OVIDRO O
'~
~!'I

~.

~

f-



6 • DADOS RELATIVOS A UNIDADE

PADRÃo CONSTRUTIVO (NB-140) I POOÇÃO IPAVT" DA UNIDADE IEST DE CONSERVAÇÃO

DAlTO DNORMAL DBAJXO DFRENTE DFUNDOS DMBO

I I I I

7- AVAUAÇAo

IMÓVEl.
AREAS(m2) FRAÇÃO UNITÁRIO VALORES DE AVAUA AO(,",

PRIVATIVA TOTAl IDEAl (RSfm2) TERRENO UNIDADE TOTAL

Terreno Urbano 4.800,00 4.800,00 1,000000 12,0000 57.600,00 57.600,00

VALOR TOTAL 57.600,00

8 • INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A ÁREA EM APREÇO LOCAUZA-5E NO DISTRITO INDUSTRIAL -IRON ALBUQUERQUE, MATRICULA 27.113, DO RI
DE CARAZINHO.

9 - AVALlADORE

110 - RELATÓRIO FOTOORAFICO

•
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!-oU{ Q,<o A- . DJ.1n~
Arq. letlcia A. Del &via

Crea 130.648
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Transcrição da Ata nO02/2011
,'I

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de de dois mil e onze, na Secretaria de Desenvolvimento, sito na

Avenida Flores da Cunha, 1224, na sala de reuniões, realizou-se uma reunião para a discussão das doações de áreas do
Distrito Industrial Carlos Augusto FrÍtz e .lron Albuquerque. A reunião teve abe11ura às 13:30 hs pelo Diretor de
Indústria e Comércio, João Batista Prompt de Andrade. Também se fizeram pre.::entes: Secretário de Obras, Rudinei
Brombilla; o Senhor Everson Strack representando o CREA; OSecretario de Planejamento, Hél1io Bul1au e o
Engenheiro Jairo Souza; OPresidente do Sindicato Com. Varejista Carazinho, Erselino Zottis e o senhor Gilberto

Medeiros, representando a ACIC
Dando início aos trabalhos, c Diretor de Indústria e Comércio, João Batista Andrade, abordou os assunto~ a

serem trfltados na reunião:

*Doação de area do Distrito Industriallron Albuquerque, area de 6.400 metros quadrados, fundos a BR Diesel, para
senhor Adernar Pelegrini, O qual exerce <:.omoramo de atividade, gêneros alimentícios. Definiu-se por unanimidaài:?

entre os presentes pela aprovação de doaçz.o da referida área.
*poaçf,o de area do Distrito Industrial, para Tonon Tintas, area de 4.800 metros. Perspectiva de aumento de
funcionários e transferência da empresa para o Distrito. O qual se definiu por unanimidade entre os presentes pela

apro vação de doação da referida área.
"'Doa,;:p.ode área para Baterias Mourinha, área de 2.500 metros quadrados, próximo a area Verde. Definido por

unanimidade entre os presentes pela aprovação de doação da referida área.
*Doação de área para Marcelo Mãnica, área àe 16 mil metros quadrados. Definido por unanimidade entre os present~s

pela doação da referida área.
*' [)e:açâo de área para Pereira Pne~s, área de aproximadamente 5 mil metros quadrados, fundos com a empresa Çjiha!.

Definido por unanimidade entre os presentes pela aprovação da r.:-ferida área
:;:DCéÇão de área para a empresa Metal ~ort, empresa que exerce serviços de f.ré~moldados, área de aproximadament;: 5
mil metros quadrados. Definido por unanimidade entre os presentes pela aprovac:.ão de doação da referida área.

Outro assunto a ser tramitado foi a doa..;ã,) de area do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, área de 2.300 metros.
fundCtscom a empresa TW, a empresa Magllitur, o qual foi colocado pelo Secrtrário de Obras, Rudinei Brombila, que
a rd:=rilh áreajá estaria em tramitação de \.ioação com a empresa Mekal ,0 qual foi estabelecido pelo Diretor João

Bari:;ta, que seria averiguada a veracidadt' da infonnação, para entâo estabelecer a devida doação.
O Secretário de Planejamento do municíçio, Hélio Bullau, informou ao Conselho sobre a dificuldade de concessão de
lic~:nçilde construção no Distrito Industrial. devido ao município aind? não dispor da Licença ambiental de Operação e
Instalação. Foi proposto pelo secretário, a viabilização do município peder oper3r obras de pequeno porte e.pequeno
teor de poluição, sem a respectiva Licençr; Ambiental, até a p:-ovidência da ~esma, uma vez que a referidn licençaj~í
esta, "nc.aminhadajunto a FEPAM. Definill-se por ser enviado para a DPM. lI,TI projeto que viabilize Ollnão a refenda

prop.)sta.
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Nada mais havendo atratar, o Sr Jõ~o Batista Prompt de Andrade agradece a presença de todos e
com isso finalizamos a presente ata que consta anexa a lista de presença dos participantes,

/}
~ &W/J/r------<,
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limo Sr.
AYLTON MAGALHÃES
Prefeito Municipal de Carazinho.

Senhor Prefeito:

Carazinho, oy de ~ de 2o~11

Nossa empresa denominada TONON TINTAS LTDA que exerce atividade no ramo de
industria de tintas industriais, está interessada em instalar-se no DISTRITO INDUSTRIAL de
Carazinho. Para tal, vimos através da presente, solicitar cessão de área de aproximadamente
4.8.00m' (metros quadrados), que entendemos necessária à sua instalação.

Doação do terreno para instaiações industriais.
Anexo, encaminhamos o relatório de INFORMAÇÕES PRELIMINARES PARA

ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO, a ser apreciado pelo Conselho do Plano Diretor do Distrito
Industrial.

Atenciosamente,

Obs.: Essas informações devem acompanharo requerimento da empresa que solicita área no Distrito
Industrial e atendem as disposições do art. 3° do Decreto Executivo 38/83 de 30/11/83, letras "A"' até "}"
e da Lei de IncentivosnO.5.581/01de24/10/01.



Nome da Empresa: TONON TINTAS LTDA

Ramo de Atividade: Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas.

Endereço: Av. Flores da Cunha n" 4467 Caixa posl~L/ )

Escritório: Av. Rubem Bento Alves, nO5308 - Caxias do Sul Telefone
(54) 3329 4661 ou (54) 32\1 9882

Fábrica: Av. Flores da Cunha, nO4467 Fax: (54) 32\1 9882

Município: Carazinho I Estado: RS I CEP: 99500-000

Sede e Foro: Av. Rubem Bento Alves, nO5308, Bairro Santa Catarina - Caxias do Sul

Forma juridica da organização: Limitada

Data da Fundação 1 Inseri Inscrição ICMS Inscrição CNPJ

Junho/2008 ção 025/0115301 07.094.885/0003-46

Muni

85.555 (matriz)
cipal

.
2 Anex Anexar cópia, Anexar cópia

ar
cóoia

3 - Atos Constitutivos da Empresa e suas alterações: (Devidamente registrados na
Junta Comercial do Estado). Anexar Cópia

Espécie - Descriminar Data Arquivamento na Junta Comercial

N° do Reoistro Data

Contrato Social 15/0912004 43205408309 18/1112004

\" Alteração Contratual 15/09/2004 2529507 28/12/2004

2' Alteração Contratual 20/0112006 2693394 20/04/2006

3" Alteração Contratual 20/0112006 2726071 25/0712006

4' Alteração Contratual 19/01/2007 2796980 08/02/2007

5" Alteração Contratual 09/06/2008 2995694 24/0612008

6" Alteração Contratual 12/08/2009 3218811 15/1012009
711 Alteração Contratual 12/05/2010 3313296 31/05/201\

4 - Objetivo Social: É indústria de tintas industriais e seus derivados, Prazo de Duração:
comércio varejista e atacadista de tintas industriais e seus derivados, consultoria Tempo Indeterminado
comercial, assistência técnic~ em produtos químicos, tintas e seus deriv3dos:
instalação de equipamentos industriais, representação come-rcial e serviços de
pintura.

5 - Controle Acionário: (Nome, Quantidade de Ações, Valor e percentual)

Total das Ações ou Cotas
Nome Quantidade R$ 1.000,00

%

,
Ângelo Tonon Neto 207.000 207.000,00 90

Claudia Muraro 23.000 23.000,00 10



6 - Diretoria e Acionistas (Anexar documentos de identificação pessoal)

Nome dos Diretores Cargo Tempo de Serviço
na emoresa

Ângelo Tonon Neto Diretor Setembro/2004

. d

7 - Capital Social Inicial Evoluções e Composição (Anexar cópia dos últimos (3) balanços
anuais. Para empresas novas anexar balanço de abertura, Plano de Negócios com orçamento

c

estimativo de.receitas e desoesas1.
Canilal Inicial, aumento de ca ital- citar data e valores.

D a t a Valor em R$ Total em nO acões ou cotas Em nercentual

om pos lção a tua hza a
Em Valores. R$ Em oercentual

Canital Fixo
Caoital de Giro
Reservas
Total

8 - Previsão de investimentos:
QUADRO DE USOS E FONTES

Mês / Ano de Referência 01/2012
Valores / Periodos TOTAL % A Realizar em R$

EM R$
Investimentos Fixos do Projeto Período I Período Il Período III

U 1 - Obras civis 300.000 54,5 150.000 100.000 50.000

S 2 - Instalações 150.000 27,3 25.000 25.000 100.000

O
3 - Equipamentos Nacionais 100.000 18,2 20.000 20.000 60.000

4 - Equipamentos Importados O O O O O
S

5 - Outros O O O O O

TOTAL 550.000 100% 195.000 145.000 210.000

F I- Recursos Próprios 100.000 18,2 100.000 O O
O
N 2 - Financiamento Bancário * 450.000 81,8 95.000 145.000 210.000

T
Outras Fontes **E

O O O O O

S

* Caso haja financiamento, infannar a fonte, o estágio em que se encontra a análise do pleito de
financiamento junto ao banco. Relacionar separadamente os investimentos com os respectivos valores que
serão financiados, bem como mencionar os prováveis encargos, valores mensais e vencimento final. Caso
o contrato já tenha sido finnado, anexar cópia do instrumento de crédito (contrato de financiamento).
** Outras fontes, especificar e justificar a forma de utilização.

FONTE
BRDE

VALOR R$
450.000,00



9 - Mão de Obra - Atual e Geração de Novos Empregos Diretos

GERAÇÃO DE EMPREGOS (Informar empregos acumulados ano a ano)

Empregos I Qualificação Atual Ano II Ano III Ano IV AnoV

Diretores ou Sócios 1 I I. I I

Administrativos 2 3 4 5 6

Técnicos de Nível Superior 1 2 3 3 3

Técnicos de Nível Médio 2 ( 3 4 4 4

7 Especializados I 2 2 3 3 3 3

Semi-Especializados 3 5 6 7 8

Não Especializados O 3 O O O O O

Outros O O O O O
i.

TOTAL li /. 16 21 23 25

91 G d E- eracão e mpreaos Indiretos
1 Quantificar, comentar e iustificar a criação de empregos indiretos.
2 PrinciDal: oessoas envolvidas na IOi!ística de compra e vendas.
3
4 O aumento de funcionários será DroDorcio~al ao aumento de faturamento da ernnreS3.
5
6
7
8
9 -10
11
12 -13
14 -15
16
17 .

18
19
20
21
22



23
24
25
26
27

10-Insumos Básicos

Especificações Unidades Consumo ou Necessidade

un Ultimo ano un Previsão com a
em R$ expansão

Água 903,79 1.800,00

Energia Elétrica 3.386,28 6.700,00

Aparelhos de Telefone 4.792,20 9.500,00

Fax O O

Rádio Próprio . O O

Outros O
O

MATE RIA PRIMA 3 CONSUMO
O

Matéria Prima para produção - descriminar Município Quantidade Previsão Valor em
. Estado Atual Futura R$

Dupont tintas industriais Guarulhos - SP 15.000L 30.000L 350.000,00

11- Aspectos Econômicos e Financeiros - npo e Objetivo da Industria -(Comentário sucinto)

PRODUÇÃO DE TINTAS INDUSTRIAIS



12 - Produção e Vendas (retrospecto dos 3 últimos exercícios)

4 Produtos ou Grupos de U Vendas em R$

Produlos N Exercício de Exerclcio de Exercício de
I 31112/2008 .31112/2009 30/12/20] O
D

Quant Faturamento Bruto (I) Quant Faturamento Bruto Quant Faturamento Bruto (I)
(])

I. Tintas Dupont O 798.700,00 2.541.204,00

2. Complementos (lixas, fitas e etc) O 442,00 334,00

3. Equip. de PirI''''" r- I
, r: ! 17..826,00 ,, I ,

4.
I

5.
6.
7.
8.
9.
iO.

TOTAL EM R$
799.142,00 2.554.364,00

NOTA: C]J.Receita B~'uta de Vendas, comrr~c:ldid(lS os ~mpost0s f, cor.tribuk.~ões sobrt: elas inc:dC:l1te~:;e.xcluidas (iS devoluções.



12.1 - Produção e Vendas Projetadas (Próximos 5 anos)

PRODUTOS U ANO I I ANO III I ANO IV 1 5 A
OU GRUPO N Quan!. Quant. Faturamento Fatura Quant. Fal Qnant. Faturamento

DE I Bruto (2) menta ura Bruto (2)
PRODUTOS D Bruto me

(1) (2) nto
Bru
to
121

. 240.00 280.000L R$ R$ 350.000L RS 400.000L R$

l. Tintas OL 5.600.000,00 6.400.0 7.0 8.000.000,00

Duponl 00,00 00.
2. 000
3. ,00
4.
5.
6.
7.
8. .

9.
10.

5.600.000,00 6.400.0 7.0 8.000.000,00

TOTALbM 00,00 00.
R$ 000

00

NOTAS: (1) Relacionar em primeiro lugar os produtos ou grupos atualmente produzidos e após os novos produtos;
(2) Receita bruta de vendas, compreendidos os impostos sobre elas incidentes excluldas as devoluçéies.



13 - Valor declarado de ICMS - IPI- ISSQN (últimos 3 anos) em R$

Meses Período de 31/1212008 Período 31 /.12 / 2009 Período 31/ 12/20íO

MATRIZ ICMS I P I ISSQN 1CM S 6 7 8 9 10
1 ISS IC 1P IS

Janeiro O O O 0,00 O O 6.853,99 2.575,74 O

Fevereiro O O O 1.837,26 O O 14.583,92 2.759,85 O

Março O O O 0,00 O O 14.860,09 O O

Abril O O O 4.832,97 O O 12.696,26 O O

Maio O O O 0,00 O O 8.031,10 O O

Junho O O O 3.912,65 1.081,98 O 17.694,11 O O

Julho O O O 10.021,62 O O 20.758,IJ 4.841,13 O

:Agosto O O O 13.699,35 O O 17.716,29 2.595,57 O

Setembro O O O 11.802,17 3.043,02 O 25.056,65 5.079,23 O

Outubro O O O 7.630,28 O O 25.460,45 4.423,27 °Novembro O O O 6.351,60 O O 26.297,21 4.262,74 O

Dezembro O O O 13.827,72 2.773,62 O 25.451,95 4.768,52 O

TOTAIS O O O 73.915,62 6.898,62 O 215.460,13 31.306,05 O



13.1 - Projeção a declarar de ICMS - IPI -ISSQN (~~Jmos cinco anos\ em R$ --
MESES 11 ANO I . 13 ANO lJl

ICMS IPI ISSON ICMS IP! ISSON ICMS IPl ISSON
Janeiro 33.000,00 4.40000 000 39.000,00 5.200,00 000 45.000,00 6.00000 000
Fevereiro 33.500,00 4.470,00. 0,00 39.800,00 5.300,00 000 45.50000 6.100,00 0,00
Março 35.00000 4.670,00 000 40.500,00 5.400,00. 0,00 46.000,00 6.15000 000
Abril 36.000,00 4.80000 0,00 42.000,00 5.600,00 0,00 48.00000 6.400,00 0,00
Maio 36.00000 4.800,00 0,00 42.000,00 5.60000 0,00 48.00000 6.40000 0,00
Junho 36.500,00 4.87000 000 43.200,00 5.80000 000 49.50000 6.600,00 000
Julho 37.00000 4.930,00 0,00 44.000,00 5.90000 000 50.000,00 6.65000 000

Aeosto 38.000,00 5.070,00 0,00 45.000,00 6.00000 000 51.500,00 6.85000 0,00
Setembro 38.500,00 5.130,00 0,00 45.500,00 6. I00,00 0,00 52.00000 6.950,00 0,00

Outubro 38.000,00 5.07000 000 45.000.00 6.00000 000 51.50000 6.850,00 0,00

Novembro 38.500,00 5.130,00 0,00 45.50000 6.100,00 0,00 52.000,00 6.950,00 000

Dezembro 32.000,00 4.260,00 000 32.500,00 4.20000 0,00 37.00000 4.90000 0,00

TOTAL 432.000,00 57.60000 000 504.000,00 67.200,00 000 576.00000 76.800,00. 0,00

13.1 - Pro'e ão a declarar de ICMS -IPI-ISSQN róximos cinco anos) em R$. Continuação
14 M 15 ANO IV

E ICMS IPI ISS ICMS
S QN
E
S

ISSQN



17 J 51.000,00 6.800,00 0,00 58.000,00 0,00
a
n
ei
ro

18 F 52.000,00 6.950,00 0,00 58.500,00 0,00
e
v
er
ei
ro

19 M 53.800,00 . 7150,00 0,00 59.000,00 0,00
ar
ç
o

20 A 55.000,00 7.400,00 0,00 59.500,00 0,00
br
il

21 M 54.000,00 7.200,00 0,00 60.900,00 0,00
ai
o

22 J 54.400,00 7.250,00 0,00 62.500,00 0,00
u
n
h
o

23 J 53.200,00 7.100,00 0,00 64.100,00 0,00
ui
h
o

24 A 56.600,00 7.550,00 0,00 65.000,00 0,00

9
o
sI
o



25 S 52.500,00 7.000,00 0,00 65.000,00 0,00

et
e
m
br
o

26 O 53.500,00 7.150,00 0,00 . 65.000;00 0,00

ut
u
br
o

27 N 54.000,00 7.200,00 0,00 64.100,00 0,00

o
v
e
m
br
o

28 O 40000,00 5.250,00 0,00 38.400,00 0,00

e
z
e
m
br
o

29 T 630.000,00 84.000,00 0,00 720.000,00 0,00

O
T
A
L



14 - Situação Fiscal e Previdenciaria Atual (assinale com um X a situação existente e anexe
cóoia da CN D )

Especificação 4 Cópia daCND
Em dia Em atraso Parcelado A parcelar

COFINS (x) Sim ( ) Não X
FGTS (x) Sim ( ) Não X
I.R. JURÍDICA (x) Sim ( ) Não X
I.R.FONTE (x) Sim ( ) Não X
ICMS (x) Sim () Não X

INSS (x) Sim ( ) Não X
IPI (x) Sim () Não X
IPTU (x) Sim () Não X
iSSQN (x) Sim ( ) Não X
PIS/PASEP 'x) Sim ( ) Não X

15 - Vantagens de ordem técnica, econômica e social (Breve exposição)

I. Logística Adequada.
2. Mercado foco no raio de 200Km.
3. Contribuição para desenvolvimento da cidade.
4. Envolvimento com a comunidade.
5. Necessidade de se estabelecer no distrito "Iran Albuquerque" para se adequar a legislação ambiental.
6. Necessidade de ampliação.

16 - Fonte de Informações
Data Nome do informante Cargo

--

Angdo Tonoo Neto Diretor Tonon Tintas
Ales;;andra Soares Analista Fiscal Tonon Tintas

-

Carimbo com assinatura da Empresa

1



2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SEREM ENCAMINHADAS AO
CONSELHO DO PLANO DIRETOR DO DISTRITO INDUSTRIAL OU
CONSELHO DO PLANO DIRETOR DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO.

Conforme Decreto Executivo 38/83 de 30/11/83 e'lei de Incentivos n' 5581/01 de 24/10101

01-) Solicitação da área desejada e objetivo, endereçada ao chefe do executivo municipal.
02-) Identificação da Empresa, contendo: No",c, Endereço, Ramó de Atividade, Forma de Organização, Data de Fundação, Número' da inscrição do CNPJ, ICMS e Inscrição
Municipal. Anexar cópias
03-) Atos constitutivos da Empresa e suas alterações: Devidamente registrados na Junta Comercial do Estado. Anexar cópia
04-) Objetivo Social e Prazo de duração
05-) Controle acionário: Nome, quantidade de açOes, valor e percentual.
06-) Diretores e Acionistas - Nome e tempo de serviço na empresa, Anexar cópia dos documentos de identificação pessoal.
07-) Capital Social Inicial, Evoluções e Composição - Anexar cópia dos últimos 3 balanços anuais - no caso de empresa nova anexar balanço de abertura,

plano de negócios com orçamento estimativo de receitas e despesas.
08-) Previsão de Investimentos - Usos e Fontes
09-) Mão de Obra: Atual e geração de novos empregos diretos
9.1-) Geração de empregos indiretos
10-) Insumos Básicos - Matéria Prima - Origem e consumo.
11-) Aspecto Econõmicos e Financeiros - Tipo e Objetivo da Indústria, Comentário sucinto.
12-) Produção e Vendas - Retrospecto dos últimos 3 exerclcios.
12-1) Produção e Vendas Projetadas: Próximos 5 anos.
13-) ICMS, IPI e ISSQN em R$. Informar o valor declarado dos últimos 3 (três) anos.
13.1-) ICMS, IPI e ISSQN em R$. Informar a projeção a declarar dos próximos 5 (cinco) anos.
14-) Prova de Regularidade Fiscal, em se tratando de empresa já em atividade; Dos Tributos Federais, Estaduais e do Municlpio de sua sede, ( COFINS, FGTS,

IRPJ, IRRF, ICMS,INSS, IPI, IPTU, ISSQN, PIS/PASEP e outros ( assinaie com X a situação existente) e anexar cópia da CND.
15-) Vantagens de ordem técnica, econõmica e social- breve exposição.
16-) Fonte de informações
17-) Declaração fornecida'pela Secretária da Saúde, informando se a empresa é considerada nociva ou não.
18-) Duas cartas de referências bancárias.
19-) Duas cartas de referências comerciais.
20-) Certidão negativa judicial e de protestos de tltulos'da Comarca a que pertence o Municipio em que a empresa interessada tiver sua sede.
21-) Projeto - Croqui da Planta baixa e croqui da situação e localização do investimento empresarial que pretende realizar, compreendendo a construção do prédio e

uso das áreas remanescentes, cronograma de instalação, ampliação e conclusão, prazo e inicio de funcionamento da atividade e viabilidade econOmica do
empreendimento e seu funcionamento regular.

22-) Memorial descritivo da obra.
23-) Possibilidade de atrair outras empresas para o municlpio. Breve Comentário
24-) Projeto de preservação do meio ambiente ou compromisso formal de re.cuperação dos danos que vierem a ser causados pela emprssa.



25-) Após a notificação da decisão do Conselho, e em caso de aprovação da fase preliminar, a empresa deverá apresentar projeto conforme legislação pertinente.
26-) Declaração da FEPAM - Após o recebimento da área, antes do inicio da construção, a empresa deverá apresentar a licença de instalação da FEPAM
27-) Conclusão.
29-) Especificar no requerimento o respectivo Conselho a que pertence a solicitação.

OBS. Favor encaminhar em duas vias todos os documentos acima solicitados.

1

2
3 .. PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

Recebemos em -----1 -----1 ------ a documentação para solicitação de área e preenchimento das informações necessárias para a instalação de nosso

projeto no Municipio de Carazinho. Temos ciência de que o prazo para entrega destas informações, assim como o croqui de instalação, deverão ser entregues em

duas vias, até o prazo máximo de trinta dias após a data do recebimento acima, e que caso não seja entregue neste prazo, o municipio estará desconsiderando a

reserva da área, salvo manifestação por escrito, justificando a necessidade de um prazo maior.



.• Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRIÇ~ COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO O,ATADE ABERTURA
07.094.885/0001-84 18111/2004
MATRIZ CADASTRAL

I CO"'lEMEN",,?

lüFI
~

. D.A1ADA SITUAÇÃO CAOASTRAL

18/11/2004

I
I [ ~ SITUAÇÃO ESPECIAL I.

I MUNICfplO
CAXIAS DO SUL

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAN,6TUREZAJUR!OICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CÓDIGO E DESCRIÇkJ DAS ,ATMOAOES ECONÓMlCAS SECUNO.õRIAS

Não informada

I NO~ EMPRESPRIAL

TONON TINTAS LTDA

I~D'O ES1P8ElECIMENTO(NOf\oEDEFANTASIA)

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA,oTIV1DPDE ECONCMlCAPRINCIPAL

20.71~1~O. Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

IlOGFWlOURO
AV RUBEM BENTO ALVES

I CEP I ISAlRROIO'STRITO
95.032440 SANTA CATARINA

I SITUAÇÃO CADASTRAI...

ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÁQ CACASTRAl

I SITUAÇÃO ESPECIAL
__ o

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 18/08/2011 às 16:50:10 (data e hora de Brasilia).

@Copyright Receita Federal do Brasil- 18108/2011



'.- ..-

CONTRATO SOCIAL

Os infra-assinados CLAUDIA MURARO, brasileira, ca:;ad<lvEio regime de
comunhão parcial de bens, comerciant.e,: residente EJ dornici[(ada à Rua
Marques do Herval 1411, apto 111, bairro éenfro em Caxias do Sul, RS,
portador do CPF número 734.497.840-72 e RG 1010634011 emitida pela
SSP/RS e ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de

. comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua Marques do
Herval 1411, apto 111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, portador do
CPF número 536.948.300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS, por
esta e na melhor forma de direito, têm entre si justo e contratado
constituir uma Sociedade Limitada, que reger-se-á pelo que está contido
nas cláusulas a seguir:

CAPÍTULOr
Da denominação, objeto, sede e prazo de duração.

PRIMEIRA - A sociedade girará sob denominação social de Tonon e
Murara Consultoria Comercial Ltda.

SEGUNDA- O objeto da sociedade será consultoria comercial, assistência
técnica em produtos químicos e tintas e seus derivados, instalação de
equipamentos industriais e representação comercial.

TERCEIRA- A sociedade terá sua sede na Cidade de Caxias do Sul, na Rua
Marques do Herval 1411, apto 111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, e
terá duração por tempo indeterminado.

CAPÍTULOII
Do Capital e das Quotas

QUARTA- O capital social, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constituído de
10.000 (dez mil) quotas do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
é subscrito e integralizado pelos sócios, da seguinte forma:
a) o sócio CLAUDIA MURARO subscreve 1.000 quotas no valor de R$
1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 1.000,00 (Um mil reais) e as
integraliza neste ato e data em moeda corrente nacional;
b) o sócio ANGELO TONON NETO subscreve 9.000 (nove mil) quotas no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 9.000,00 (nove mil
reais) e as integraliza neste ato e data em.moeda corrente nacional.
c) Fica assim representada a participação societária no capital social

g 10 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
9 20 - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo
previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de

&i8WíJi:em.@1!,\t(@!t\j@1Nt;m!@;(;)]i;l!!;l!@i%;l!EWi,!;;i;!!l,tii!i:~o!?l41ii:!lill;1i,11i,il!i;ii;;i!i,i;,;i,!1!i!;;1i,li,jlil;i,!1i,l,Wl;000Í@Oi
@~~ml;ml~RiR~i;;@I@;l'I@';:ji!fl*í!f lk!ii@illiílo?l&dliiiilii@l 'li@il!il;;;i,;ili,li!illiiF,;','}}llil,W;iJ;}:0Ql01}il

'irnº,l!~j#IªI;IeIBii:rl'wiis.Q'emjI!ji iiiif;jiirillcm91~j;jljl;;jjj;jEj'jjwjjjjjj;jj'jjjjj'fijjjjjji;iil1(i~ºjiQEªQ



fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias
da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de
mo~. . .
9 30 - Verificada a mora, poderá, por_decis;ã~-ll1ajoritá;-ju . GOS demais
sócios, tomarem para si ou transferirem para térceiros a quota do sócio
remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago,

. deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais
despesas, se houver.
9 4° - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente
modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios,
não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

.QUINTA: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das

.respectivas quotas ..
9 único: Os sócios são obrigadQs à reposição dos lucros e das quantias
retiradas, a qualquer títulO, mesmo aquelas autorizadas no contrato,
quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

.CAPÍTULO III'
Da Administração

SEXTA - A Administração da sociedade será exercida, individualmente,
pelo sócio ANGELO TONON NETO.
S 1° Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos
pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer
deles não obriga a sociedade perante terceiros.
9 2° Os administradores receberão um "pro-labore" mensal, fixado de
comum acordo pelos sócios, nQ início de cada exercício social, respeitando
as normas. fiscais vigentes e os seus limites.
9 3° É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de
garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios
estranhos ao objeto social.
9 40 - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade
e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

SÉTIMA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada
exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios,
contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário,
bem como o balanço patrimonial e o de resultado ec,Onômicb.

CAPÍTULOIV
Retirada, Morte, ou Exclusão de Sócio.

DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou
retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o
direito de preferência naaquisição das mesmas.
9 único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata



este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a
terceiro.

DÉCIMA SEGUNDA - O falecimento .de q:.Jalquerdos . quotistas não
dissolverá a sociedade, que poderá continu'ará' com os herdeiros do de
cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da
mesma.
~ 1° Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens
deixados pelo de cujus/ incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos
legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a
sociedade.
~ 2° Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal,
poderão retirar-se da sociedade.

DÉCIMA TERCEIRA: Pode o sócio ser excluído, quando a maIOria dos
sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um
ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos graves e que configurem justa causa.
~ 1° - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião
especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil
para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.
~ 2° - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio
declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o
pagamento de credor particular do sócfo.
~ 3° No caso de retirada, morte ou exclusão de~cios ou dissolução da
sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente
realizado, Iiquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade,
verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e
seus haveres lhe serão' pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e
sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.
~ 4° - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

DÉCIMAQUARTA:A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou
a seus her-deiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores,
até dOISanos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO V
Do Exercício Social

DÉCIMAQUINTA: O exercício social coincidirá como o ano civil.
~1° - Anualmente, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o
balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício,
feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo porventura
existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar;
~2° - A reunião dos sócios para: a) tomar as contas dos administradores e
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; b)
designar administradores, quando for o caso; c) tratar de qualquer outro
assunto constante da ordem do dia.
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930 - Da votação' das contas e balanço não poderão fazer parte' os
administradores.

CAPÍTULOVI
Disposições Finais

DÉCIMA SEXTA: Os sócios declaram formalmente não estarem incursos
nos crimes previstos no item UI do art. 38 da Lei nO4.726, de 13.07.64 e
nos crimes previstos no art. 1011, 9 10 da Lei 10.406/02.

DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o
Capítulo I, Subtítulo U do Livro U da Lei 10.406/02 - Código Civil.

DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca
de Caxias do Sul, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento. E
por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que
produza efeitos legais.

Caxias do Sul, 15 de setembro de 2004

./-:;;~2.,
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/ /~~
.lmEtê'rsorÍAndréColombo

OAB 44.925

~~~Cs,
anlela Machado da Silveira

CPF 687.220.360-91
RG 5056630642 - SSP/RS
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL
TONON E MURARO CONSULTORIA COMERCIAL LTOA.

CNt~J01.094.88S/COOl-84
,. - ". ~

Os infra-assinaâos:
CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo regime de

comunhão parcial de bens, comerciante,
re?idente e domiciliada à Rua Marques do
Herval 1411, apto 111, bairro Centro em
Caxias do Sul, RS, portador do CPF número
734.497.840-72 e RG 1010634011 emitida
pela SSP/RSe;

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casaçlo pelo regime de
comunhão parcial de bens, representante
comercial, residente e domiciliado à Rua
Marques do Herval 1411, apto 111, bairro
Centro em Caxias do Sul, RS, portador do
CPF número 536.948.300-06 e RG
7032817756 emitida pela SSP/RS.

Sócios componentes da sociedade Umitadaque gira sob a
denominação social de Tonon e Murara Consultoria
Comercial Ltda., devidamente estabelecida à Rua Marques do
Herval 1411, apto 111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS,
com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Rio
Grande do Sul, sob o número 43205408309 em 18/11/2004, e
CNPJsob o número 07.094.885/0001-84, por este e na melhor
forma de direito, resolvem de comum acordo alterarem o
contrato social mediante as cláusulas e condições a seguir:

-"-,

PRIMEIRA - O objeto da sociedade passará para consultoria
comercial, assistência técnica em produtos químicos, tintas e
seus derivados, instalação de equipamentos industriais,
representação comerCiai e indústria de tintas industriais.

_.------""
SEGUNDA - A sede da sociedade passará para Av. Rubem
Bento Alves 5308, bairro Santa Catarina em Caxias do Sul, RS,
CEP95032-440

TERCEIRA- A divisão da empresa que desenvolve a atividade
de industria de tintas industriais, terá como nome de fantasia
TONON TINTAS.



CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

Os infra-assinados CLAU[jIA.Ml'::RARO; .brasileira, casada pelo regime de
comunhão parcial de bens, cómerciante, residente e domiciliada à Rua
. Marques do Herval 1411, apto 111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS,
portador do CPFnúmero 734A97.840-72 e RG 1010634011 emitida pela
SSP/RS e ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de
comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua Marques do
Herval 1411, apto 111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, portador do
CPFnúmero 536.948.300-06 e RG7032817756 emitida pela SSP/RS,

.CAPÍTULOI
Da denominação, objeto, sede e prazo de duração.

PRIMEIRA- A sociedade gira sob denominação social de Tonon e Muraro
Consultoria Comercial ltda.

SEGUNDA - O objeto da sociedade é consultoria comercial, assistência
técnica em produtos químicos, tintas e seus derivados, instalação de
equipamentos industriais, representação comercial e indústria de tintas
industriais.

TERCEIRA- A divisão da empresa que desenvolve a atividade de industria
de tintas industriais, terá como nome de fantasia TONON TINTAS

QUARTA - A sociedade tem sua sede na Cidade de Caxias do Sul, Av.
Rubem Bento Alves 5308, bairro Santa Catarina, RS, CEP95032-440, e é
constituída por tempo indeterminado.

CAPÍTULOII
Do Capital e das Quotas

QUINTA - O capital social, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constituído de
10.000 (dez mil) quotas do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
é subscrito e integralizado pelos sócios, da seguinte forma:
a) o sócio CLAUDIA MURARO subscreve 1.000 quotas no valor de R$
1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 1.000,00 (Um mil reais) e as
integraliza neste ato e data em moeda corrente nacional;
b) o sócio ANGELO TONON NETO subscreve 9.000 (nove mil) quotas no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 9.000,00 (nove mil
reais) e as integraliza neste ato e data em moeda corrente nacional.
c) Fica assim representada a partidpação societária no capital social

~ThI~.li\u!D;;mlP)fiI~mNrfgJ;;ÇJ!;j;;i.;i!!,l..:!!jl;i,;;!.;iiM;i!! ..~P;9Z&!!!!i!ii!I!;!;;i
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~ 10 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital sociaL

I
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S 2° - OS SOCIOSsão obrigados ao cumprimento da forma e prazo
previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de
fazê-lo deverá ser notifitadb:mediatámp.f,teé no prazo de 30 (trinta) dias
da notificação pela socieddóe; re~ponderáp2rante esta pelo pagamento de
mora.
S 3° - Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais
sócios, tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio
remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago,
deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais

.despesas, se houver.
9 4° - A cessão total. ou parcial de quota, sem a correspondente
modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios,
não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

SEXTA: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas
quotas.
9 único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias
retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato,
quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CAPÍTULO III.
Da Administração

OITAVA - A Administração da sociedade é exercida, individualmente, pelo
sócio ANGELO TONON NETO.
S 1° Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos
pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer
deles não obriga a sociedade perante terceiros.
9 2° Os administradores receberão um "pro-labore" mensal, fixado. de
comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando
as normas fiscais vigentes e os seus limites.
9 3° É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de
garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios
estranhos ao objeto social.
9 4° - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade
e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

NONA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada
e~ercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios,
contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário,
bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CAPÍTULO .IV
Retirada, Morte, ou Exclusão de Sócio.

DÉCIMA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da
sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de
preferência na aquisição das mesmas.
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. S unlco: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo. .

máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata
este artigo, tem o sócio :::êdentc a liberdade de transferir a sua quota a
terceiro.

DÉOMA PRIMEIRA - O falecimento de qualquer dos quotistas não
dissolverá a sociedade, que poderá continuará com os herdeiros do de
cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da
mesma.
S 1° Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens
deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos
legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a
sociedade.
S 2° Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal,
Poderão retirar-se da sociedade.

DÉCIMA SEGUNDA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos
sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um
ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos graves e que configurem justa causa.
S 1° - A exclusão somente pOderá ser determinada em reunião
especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil
para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.
S 2° - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio
declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o
pagamento de credor particular do sócio.
S 3° No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da
sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente
realizado, Iiquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade,
verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e
seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e
sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.
94° - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

DÉOMA TERCEIRA:A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime,
ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais
anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO V
Do Exercício Social

DÉOMA QUARTA:O exercício social coincidirá como o ano civil.
91° - Anualmente, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o
balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício,
feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo porventura
existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar;
92° - A reunião dos sócios para: a)tomar as contas dos administradores e
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; b)



, ,

designar administradores, quando for ocaso; c) tratar de qualquer outro
assunto constante da ordem do dia.
93° - Da votação das contas. -e bJlahçO não poderão fazer parte os
administradores.

CAPÍTULO Vl
. Disposições Finais

DÉCIMA QUINTA: OS sócios declaram formalmente não estarem incursos
nos crimes previstos no item IH do art. 38 da Lei nO4.726, de 13.07.64 e
nos crimes previstos no art. 1011} 9 10 da Lei 10.406/02.

DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o
Capítulo I, Subtítulo H do Livro H da Lei 10.406/02 - Código Civil.

Caxias do Sul, 15 de setembro de 2004

DÉCIMASÉTIMA: As partes} de comum acordo, elegem o Foro da Comarca
de Caxias do Sul, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento. E
por estarem, assim, justos e contr dos, assinam o presente em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na pr ~. .Idas testemunhas abaixo, para que
produza efeitos legais. ",•.oS'
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TONON E MURARO CONSULTORIA COfIlERC;AL LTOA

CNPJ 07.094.885/0001-84'

Os infra-assinados:
CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo reqime de comunhão parcial de bens, comerciante,

resldenté e domiciliada à Rua Marques do Herva11411, apto 111, bairro
Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número 734.497.840-72
e RG 1010634011 emitida pela SSP/RS e;

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, representante
comercial, residente e domiciliado à Rua Marques do Herval1411, apto
111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número
536.948.300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS.

Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de Tonon e
Muraro Consultoria Comercial Ltda., devidamente estabelecida à Av. Rubem Bento Alves 5308,.
bairro Santa Catarina em Caxias do Sul, RS, CEP 95032-440, com contrato social arquivado na MM
~ilt(::&.Comercial dO Rio Gtânliê dó SW, Sôb õ flútrlét'õ 4320540ô309 êrn 1ôíí 1í2004, ê CNPJ Súü ü
número 07.094.885/0001-84, por este e na melhor forma de direito, resolvem de comum acordo
alterarem o contrato social mediante as clausulas e condições a se9uir:

PRIMEIRA - O objeto da sociedade passara para indústria de tintas industriais e seus derivados.

SEGUNDA - Que a denominação social pass2rá para TONON T!NTAS LTDA.

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

Os infra-assina<ilos CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo re9ime de comunhão parcial de
. bens, comerciante, residente e domiciliada à Rua Marques do Herval 1411, apto 111, bairro Centro
em Caxias do. Sul, .RS, portador do CPF número 734.497.840-72 e RG 1010634011 emitida pela

. SSP/RS e ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens.
residente e domiciliado à Rua Marques do Herval1411, apto 111, bairro Centro em Caxias do Sul,
RS, portador do CPF número 536.948.300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS,

CAPíTULO I
Da denominação, objeto, sede e prazo de duração.

PRIMEIRA - A sociedade gira sob denominação social de Tonon Tíntas Ltda.

SEGUNDA - O objeto da sociedade é indústria de tintas industriais e seus derivados.

TERCEIRA - A sociedade tem sua sede na Cidade de Caxias do Sul, Av. Rubem Bento Alves 5308,
bairro Santa Catarina, RS, CEP 95032-440, e é constituída por tempo indeterminado.

CAPíTULO 11
Do Capital e das Quotas

QUARTA - O capital social, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constituido de 10.000 (dez mil) quotas do
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, é subscrito e integralizado pelos sócios, da seguinte
forma:
a) o sócio CLAUDIA MURARO tem subscrito e integralizado 1.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um
real) cada uma totalizando R$ 1.000,00 (Um mil reais)l;
b) o sócio ANGELO TONON NETO tem subscrito e integralizado g.ooO (nove mil) quotas no valor de
. R$ 1,00 um real cada uma totalizando R$ 9.000,00 nove mil reais)
:'::A~G.ç:lSº\]Q~Q"t~HNJl;;mQ;i2F?@NX~;i}~;~S~f,'W?:~1i{J~l~ ~:l':~:i,~-::.~f:~:;,?~~.:t-~;};,-:".,~.:-:{;-,:?.;\.\:~9;:QOO;:OQ'
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S l' -A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social. .
S 2' - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e pr~o Jr&vistas lJ<.ra<.l integralizáção de
suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediaiar,le,ltE; e no ~raL" de 30
(trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.
S 3' - Verificada a mora; poderá, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou
transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o
que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se
houver.
S 4' -A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

QUINTA: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.
S único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer titulo,
mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo
do capital.

CAPiTULO III
Da Administração

SEXTA - A Administração da sociedade é exercida, individualmente, pelo sócio ANGELO TONON
NETO.
S l' Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da
sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.
S 2' Os administradores receberão um "pro-labore" mensal, fixado de 'comum acordo pelos sócios,
no inicio de cada exerci cio social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.
S 3' É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou
qualquer outro titulo de favor, em negócios estranhos ao objeto social.
S 4' -Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções.

SÉTIMA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercI CIO social, os
administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração,
apresentando-lhes o inventário, bem como O balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CAPiTULO IV .
Retirada, Morte, ou Exclusão de Sócio.

OITAVA - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos
demais, por escrito com prazo minimo de 60 (sessenta) dias, garantíndo aos sócios remanescentes o
direito de preferência na aquisição das mesmas.
S único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de
transferir a sua quota a terceiro.

NONA - O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuará
com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.
S l' Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus,
incumbirá ao inventariante, p,ira todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos
interessados perante a sociedade. . .
S 2' Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da
sociedade.

DÉCIMA - Pode o sócio ser exclui do, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do
capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos graves e que configurem justa causa.
S l' -A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este
fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de
defesa.



S 2' - Será também de pleno direito exclui do da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cUJa
quota tenha sido liquidada para o pagamento.de credor particular do sócio, - - _'
S 3' No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou di,;sólu,oão da "s.:lci<õdad&,o va:or das
quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado,- ';iqui6ar-se-d cClln .báse na situação
patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e
seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a
primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.
S 4' - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

DECIMA PRIMEIRA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resoluçao da
sociedade.

CAPiTULO V
Do Exercicio Social

DECIMA SEGUNDA: O exerci cio social coincidirá como o ano civil.
S1' - Anualmente, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o balanço geral da sociedade,
dos lucros liquidas ou prejuízos do exercicio, feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo
porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar;
S2' - A reunião dos sócios pará: a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resu~ado econômico; b) designar administradores, quando for o caso; c) tratar de
qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
S3° - Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os administradores.

CAPíTULO VI
Disposições Finais

DECIMA TERCEIRA: Os sócios declaram formalmente não estarem incursos nos crimes previstos no
item III do art. 38 da Lei n' 4.726, de 13.07.64 e nos crimes previstos no art. 1011, S l' da Lei
10.406/02.

DECIMA QUARTA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capitulo I, Subtitulo li do
Livro" da Lei 10.406/02 - Código Civil.

Caxias do Sul, 20 de janeiro de 2006

Daniel

DECIMA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Caxias do Sul,
renunciando a qualquer outro, p0f,..mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa
emergir deste documento. E p".J!~tarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, na p(e:;;é'm;,<i'dastestemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

ÇO -",',? ~~""'FF
.f.l'.:p h

l}1~l~'?'f't;>~(.) •• ç.. <,
Li .;<- rf";/ ..:P,,- Ji&",-""

(0' 1Í'l.uivt'-ijM/v",tJ.<.-.Q -
\...J

CLAUDIA
Testemun

\
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TERCEI~,I!. ALTERAÇÃO CONTRAT.uAL
. T!JNON TINTAS LIPA.
<:NPJ Ó1.0])4,8S5/00l'.l1.03~

os 'lnf1f.!'":~$inerdO$:.
ClAUDIA MORAim, b,'asilewa, c8sad!l peio f!Jgimed,; C,Ofl1tiiÍhiíQ p::.ma; de bens"

cqmarçiant~ residente é dCímjClliad~ ,ãRlJô Marqt.i~s; do Hat"vaj
1.411., aptr'5" .l.l.1.t~:'1hTO Ce:XltrQem ("2.X1SS 00 Suf; PeSo,portador
do~CP,Fhúmer.Q :734.A97.S40-:i2 e ftG lúiQ.684()il emITlda oela
SSP/P-S",; ..

ANGELO TONOi'j N,ETO,j 'p:jpsH$trn1 ~sad? P~!9 r>egirne-.dé tqrriLu1hâo ~;arqái c}~_-bra;n5t
réore:;ei,,,,,iti! ti:H:ngt<:iEl, r""ínenté e domicllf;;Idoà Ruà ~1arctJes
~ Hé('VZf,f1~1}~'j BptQ','ll t 'f;~~rr~.c~n~f6-~"ç~.t..i~:d~"SUTj,=~s.
portador ctn CPF número 536;$4'S.3QQ-05 éRG 7!J32iH 7756
errntida pe!a SSPlRS.

Sót;lOScorn'pc.nE?~,j=~d~'~i)C!~ade Ilrnft~I(jz, qiJf~_:~~l'a.sob 3 :jerti)n1fr;ação 5~ck31 de
'OOOU Tiirt ••.s ltria" ô"vidamente es.tao"Jeddaà 'Av.. Rubem fj.ento Alves 53()~, lJ"irrv
Si:jfita Cêitâ(lnc-;'e::n Caxi~$ .~~ '$lJltR~~tça> 9:?032.'-4'-t1J .• i:vi1'rcbi1ti"~t(:Í scd\5t ai j~üi'va'dbna
M~~.,Jwil~ct;jmer'dal de ~i[).Gr,m'lôe,~...sul,~o.~.Qnumér9 43:?,D;4Q8}D9 ,~mlatlJ/~004J
~ C(\fPJ sõb; o, nLimeró, (ri.OS4,.8'e'siooGl'"'.B4,f por ~-i:2',~,na ~m.~ihor forrrt~ ~e!jlreit9,
res,otv-i:m d~ ,cc'mvrn qd:xdo' alterar~Í11 .0- tbrrt.fató -social' m.$di~iít~.ris t.J~qSlJl~58
cand!r;õ.es a ,S-egUi,:,' . . , . "-

PPJi'vtEIRA - 'A~ernpr~Sê.cor!stfttll suafihai de t.lr:lmero 0'.1.na Rua Eng. Frederko t)ahill.?.
4n7~ c,érp:;r ~i':9ridie;ff'i Pcrtb'P.1~9~.RS.t Cé?" 9.1-130-'04-0.

SEGllNDP, ~ QlJe ? fiHal ora£or15tlt~,lda terá um cap;u;ldeRs ,-oou,no (um mil"M!s)'
de:stacJídó .do capital Sodôl da rhatdl~

TE'RCE"JRA ~.~ nH;.d ~r-á ~'•.:;m5tituidQ PQf.r-empp jnde+..J?rr:rrtnaoc'( lr'liclando 5lJ~S .ativklad€S
em P!"!rnek£.'. de Julho de2íJOõ:.

éONSOLIDAçP.OSOCIAL

Cs Jnfr-a-8!?slnapos CLAUD.IA~,MURARO~ brasll911"ar {".asaàe pe'1O .f"~glme 'deco-rnunhâo
parei,,'! '/;t,;? 'ben~-;f f:.ór~~únte •.,lê~l0efite E dOmidH.=dé ã'Rl/E Maj"qw~' do M£!'Vê1! 1411,
ap(c, 11:1.,b,~rrr6 r,'cnt,ro ..em Ca.~~z"?"dc'-Sui.!..FL.~.pOrtadqr do CPF rrümero 73~A97.a4t}-"72
"' R!':>IülÓ,G34011 eriiitida p5'" SsP/RS ,; ANGELO TOIIION NETQ, br.,,,,:ewo, casaclo
p1310 reg,Hne ..de cütnL:ith5o. p~n:iàl,.~1.ebens: resi(jent~:e th::rnió!1~,jo à Rua t.•.tçrquE:S de
HatVol,i4~L .•.'aptéL~i.!j,"ba1rrC CefitrOem. Ça.Xias do 5ut RSi:. -portador da CPF n'úrnero
535.94S.SQtj-O'IÕ e Fl,G7032Bl7755 emh:ir;l2;.Jftia'55I"fRS.

CAPiTULO I
Da d.enornlil~ç.6b, ó,bjetiJ. sEde é prBzü-dE .dUi'21~'::L

!t:Ra:lP.~ A..Eoc8dadB '!er:'l"$llS ~ na .C.Jq2i~ de C3Xlas de,. Sül, Av. RubeM B~j1t,,)
Alves S3Q8f bairrú Santa Cat-a:nn3~ PS: CE:P 95032",440., e e cr.msUtuld;j ~"ot'~8n)pc-'
H1detenninado.
fJarAgrafo l~nlco': A emprEEZ po!:-sul urna nHal de rtü.mero 01 na Rua Eng, ..Fn::dsrrcCl Dahf"t8.
402, .'Bzirro $?rand! em Pv~ü t;JE:çif'2." H__S~ CEF 91130-1'14.0"corn C'~"3pit8]',.:i~t?Cêdf) Ça
m~tr!z f10.v.~tor .de"'R.~LDoq~DQ(U(n n'1i1r~eal~)íCCf!stitufô.e por ~emp.o 1r1d-é:terrnint:lclo,



,
1

J

CAPÍTU~bH
Ur:i ,Çapfta'l ;:e,dil'5, QU.qt~:

QJ.A.R'fA . Clcaplta! ~iúal, fle 'R~.iQ.p'llO,On {d.Ez roil J.~ai~),"ünst,Rúl(lo óe UÜ1U8{dez
mil) qt.U;)t,asd.')-valor nOíTl-lnal.de: RS l;Dn: Curn: r'~l\.teda urnal e-SLlbstntÓ'.e mtegra1izadQ
pelos rocios, da,;,e@Uinteft:wma:
a) (l s6do CL../l.UQlAMUMRO tem subscrito e ,,'t;,l<;lr<iHzadh 1.000 quotas no \ialo;- de RS
1,00 [ymti';<?ljçâôa urna tótaI1zam:lOf($Li)OO,OG (Umll1í1 real;;)!; . .
bl O'~o A1)t~E'lO -TO""P.N"f\I,~T.Q~_e:frt$útJs.çritb)~ fnt~f2h~P,I'dQ,9,_,990 .(nC"é:;;'rTIll} q1.iGt;,:;s

J'0y1J~rt.<tefl.?I;99J !Jr~.rgfjIM,ª£'L.t!O'i?c ~~~~'?.'lt42:R.;.t~~\1fJgc9GU!.'.lyeml!1:e.!,IS)

f.2tícT6~1~~~~~Q..::,~:~~:~\..,]g~t.~-.~~._....._'_. '~.._.af,~:.ggl
IIºiAL º9~!1TI~!-~r,)!:1!,l;,._J1.00% ..i.. ._, .. !.Q;º,(ll}I.~J

~ 1o ...A.rE:$.pCr-lsa.tJm\i~e' á€'_cad~. ~6çk':i-.ê festrttà .ao va!qr- <1~~uas qlJotas~ m'13Stodos
rc;poriçiertt i59Üddrii?~i?..;tE;:"P.~,Jà ,triteâ •.utJZàç3D'~Ç; t::a.~,íta!:S'9<;1,211. , , .
8. ;~c ,- ,Os. ~9:t';'?5' 'S#G0bfl.gadciS ~Cr,eumpr~mentq ~; F,?rfnz,e: pr~zq, FW~yI5t.ã,5pat~ B
111!:egraHzaç?c 'd~ Sou.as Quota:::,'. e aqu~t~qu.~ 991:farÇle fé~-ICo dev~râ ~er l1útm~l.:jr.J
Irnedl£1:j,fli1'fB:íire'E nl) prªzo 'di:; ~O (tf'int;ç) d-iq:sda r1QtJfiiéção péia sCJCiecf-a6i?t.l'esponder'â
pe.,,3nte esta ~lo r?ígamgnT:D-.ó:e rnDfõ.
~ 30 .- .Verificada ii mcra1' pctderBt püf deci5ào maj(lntária l..105.demais SOClrDS: cor;-;arem
}-."3r,a'sl OUtr~nsf,~rlrR.m para tE::raúfDS. '?l quota, de sod0ter711s6oj ey.du~noo o' pnm1tl-1/f:;i
titu1iJr,g 'd-evolVêl"\.do-lh'e 'o qUi; hOIj~r pa:g(}', dOOUl~dos.q.;.'.iurcs da rncre, Zl$ P"'e.£~çõe;:;.
n5~,ciJmptj~ªs é rnaj,~.d~p~~s.,$.2 ,h(,}.uyt.¥ .•
'B 40 .. A"f:á¥.âo totaJ oil' par,!;.faJ dé qi;ota, .Sf:.t'i1a ".'órréSpÓnÔ;~r1t-e rnodrf,I~~r)' 14'0 ~Dntrhtn
S3daj com -o cç.'-l~entím,êl'~O dO.5 dernah; ,s/~~IOS.lngc terá &fk.'à-ci,a ql.lari'.ti~~',~' ~% € ~~

sociedade.

QUiNTA: o. SO~í'Dparncip.:: .dt.l$Jucros.e p?rda5fi2 PfTJP9n;ão das respecthi3S quotas.
~ ~lrl\(D: Os .~..ç'iOScsão obrig,ados á rEp-oslç2io.dos' lUcros e d~s qua('ttia~,retiiêdas. a
quaJquer f.'ituio

1
,mesmo aq\!elÉs ~\..itonz~as no contrato; quando,ta 15-'lucros ou ql"lantia .se

ôiStr!bulrern (otn pr~jür2ci tlo ..csp.ltal.

U,P iTt)L O i1.1
C'~,!l:~mínJst!~eção

SEY-TA.~A Ad"rriinistraçã'c .d;;:t~_".[:iE-Qad-E:É ét:ercida .. md!liídtJairn.:int~1 psju- E6clo ~~GELO
TONON NETO.
ê !o 05 .adn1i.rH~r;'êfdQresf:% ps'p!XJeres 9~rBi.s,,p~lrõ p!.:"~tk.arte:do~ 0$ 21t:O!;p'êtbn~~'1t~-tS::i:;
gestão d-esocroc,sde., rri.ss a eSSII1.3tura isofeda, de. quaiquer .deies não ob:rJa a $oasdatj~:
p.;;rar.te te;C€.Ii"OS.
9 2°' Os adhlinIstr'fjd~res r-e,G-elqer'ão llrrt "pto-labore" :r:ne~al., fjxadQ de 'çomum -3f;onk
pelos std~j:S~..n{HnLC;~Q de' ~'-:f:;:l~~~rdd[\saçial, p;::s.p~ítaridD. 3S nar.mas fiscal~ vig.ente.s.e
j')S,~8US IirlJ:itBS. '
~ '~c f ,~.~..-i~~'l.,••. ~r~ "':;I"'ln'.'.,•.l'S ••.<":':>;V.•...•'s. f~>~".'"'.r '1".0 ela fi'"..".......". "~-o ' ..~~s.'.';::..;,;,~n.'I". rj-"';ra,;.-i.!."". rb"tr,i.~... '_ ,"7-'r;;;l;Ul,J ,••..•"",;;; ",-,U. .r "I. I,,-,.~•••""I.r:: a_<:;õ ~., " ,,',til •..•. la r"- .""7~-:,.L - \':',-' 111••,,,-,,, ''''-' ';:,""'.

Olli;il 'OU q~tiiquer c.utJ"O;.#t~!I'de 'fa:vor.~n ~gocíGS ~trarrhO$ ..i:lQ o:pjeto $.oci~:il, '
f~4° '-,';)5 .~mlnl~trc('.k~res n:~spóhcJem ~I)Uda-r!aq1enté~:QITte ~ 50:Jed-2de e C$t~rc~ll"o~
prejtf".:üçadosr por ctHpa nç' de$emp$nhà oe sHas -r-unçõ'S%.

SÉTl.r0A - Nos qUErr'o pnrn~::m'v5 rnes'es 'segi.!rntas- '020 téPtTlH1CJ d~ cada ~):8n:'ir;:fiJsoç!~I, ü;i
adrl1ínj.stradare~.~o /Jb:lig.adú:;~ presfat aos. ,;;6c~(}s,. COt'itãS ju:;tifk..t'ida5 de 5Uêi
:;:drninistrêf,::-';;01 ,fi:pl-:$Sn~do-!i1es D 'rri'.je.titárf9. be'm tbm;J CI balanço p~trir;j'Qi1fa! E D G~
r'?_9..lltadc;';';Ú::Uflônlk.'d.' ,

G'l,P.iTULOlV
R~t!~j8t -t'1(xte •.t."'t,1t;xQlu$~k; de 'S6,r.:!"j,.



OfTAVA - Çap~.~o sóc.iV '~l!~ _'l:i.ese:lar:'.~er's.qs,~ ,~.ljút~~j~j~1,~6:r:;;;r-:;;~:-(já..~Jf,,1~d~c!=
c!:fmunic~r a~.dErna~; pÇ!r..~r1to ~tifnpra~~TJ rnü~j!rhc,,d~ E:'D..csP.~.'*lntF:1,9f~i.,t:â'f.3ntl11d9
aw.s:.5'r;'clo5'fern~~esc~nt~-.6'ç,ír.f;:,t.o"cl.~.PT~(e/ªDf;la, ~.-.~I~JI~jÇãO di;5 rn~rnas-.
-~ l.Jrüco:. 5~ nenhqrn 'G{"j$ cE6c~'i }.Isar 'Qê&r~:to :f,l"epréferêi1'.::fa. no pr~l!:O rrtdtxlmo' de 60
(Se5:5bntaJ d;as' '2Ip65.0 receblmento do .e:',,'tW de qL.'e trata: este -~KtigG~ tem .0 sOcic
Co&-C~Bnte. d Bb9rdacle dê transrer'jí" -G sua quota a terG:elrQ. .

i\lON/~~o-f~l~lrnerltQ -~qvaJq~rÓy..~quc.ps:t~.n~'ê~$S():lv~{"á.q,"$OCll?d .•::i~£.tqu~p~d~'â
chn •..•-J i'''''----.J' r.;':".m-' '.";:;:;'. h.'" ..)-I""c:.õr.;- ...•...:. 'd-- "I. ,..,.I;:;. ri ri'LJ~ I::"::;,I'~".'"."'-- .n',::; <:.O<""J.....;:.:-l"".,.:i.m"I"'I~~,;;,r't.~'"nJ",I:'~"'.,.m .r.,.,'>I'"_~,',"Jl{,..r.;::ld'."",,-, _.l~_ , .•Q:.Iç>,.~'l). ',.. 4- .....•.J ,"t ~ ,..'V.~. _""_ Il,;,,","'"l';-w.~ ~__ ,,-:ii:;;. "';_' .••• ":' ••••••i•. _ ••• _I.t~ •••

diSSi?/tJ.ti~q~.frj'ESllla.. .,. .
~ 10. At~ Q4E se ~ltjm,e.. "v.;p~n;J\f~b.deinv€rlf.ari9. ~ -parttlt.'ta.dos ~r':p dei~:çdospelo pti
C!.l.'us, fn~tnQlnâ ~o ..i0vent:artante~ p~ra t~P.s.os.éf~tQ?,J~º3IS,a' íepr~éf1~C1~Oqt:va e .
passIva d\)s illtags.~.d'Qspé@j,tÉra s,C'l:j.e,óa"d';;; , .
~ '4 -Os 'ht?J"d-el:ros

J
atrav~s de :f;etJ llivsntarian.t~. ou repre5e1íbalite ~e.~.sl,~poderão retlrar~

se da sociedade;

DÉCl.t-J[;A, - PÇ):de'o .,s6cl~ 'Si=f ,~~duIdO-, ctu8ndO. a ma~,briad?~:SQ~íyS;f.repnaSBn~a!1do. mal$, da
rn~tatie de c.a'pitát's6r.I..;:,ilj en~~nd~r.qL!,B ura t?ü ',rn.a~s.~!Q:;,~çi ..porrc!\:J '.~m r1s~ó ~
[cntinlAdéde da ernprésa~, ern ~trrude de atos !.jràv~ e'que:'confiqurerrl jUS18 t;~Ux.:*
lã 1" - A,ê>,~lu5ãq smnente'P9'ô.e,~ ..~ef, rl~tenjdnaâ~'êrn ;réu.rliãí3 e5p~ÇÍõtfileritt:: (<óQnvç1ç~di~
pai:õ' t?Ste -firT!, C:1er1t~o \3CtJS.á.do é:l1 ~te~nPOhábil para"p-erm'itir -séu çóhipa-J\~dtner.tf; e Q

eXêr-clCi~do dlrett:j de defes,a,
S 2'> - Sem lámbém de pleno diroEitoextiuldo da 6OCí~..dedeG, s4c1adeclarado faildo, cu
aqllB!e (uJ~ quot.a t~nhEl's!do'iiqu!dad~pal"a o p3f!am~nto'd~'cr~dcrPê.rt1cutsr'dÍ;.l s6cro_
B 30 No C3GC"tte r~ll"ada.~ nmrt'e ou exdusãa (ile 56c,0:; ou dtsstilL ..'Cão da sc.d&dad~, c
vetor d~ .qOyttí"S,óÇIh$..pjiir"ida .:pl$IgrJ)ê"Jtf.lGté 'etett\)3m~ta.r~llzadôf Hquj4ar-se~à (,;.)IT)
Uõ-Stl.n'~, $it~)agàv.,'pEir.timor}jal de '~K1ç!.e.d~~e.:ve(jr;t~Eern ba~nco .~p-eciâlrní2nt.e
IEvar'&apOt, à rlat~ da í'êSci!.uçãnJ'é seus .he:ver$h lb,E.~~[En(:k.!yGS .em l2, (dOze)1Jar-ee):as
lQüais

f
'm~ais e 5ticés<,:~iv,as.\!encendo a: prirr-ri::.tfs' 3,0 '(trInta) di~? ~p6s -a ?~1U!~3ç&id~';!

vafOi'.
~ 40: - PGd~m ,o;..wcjos rernan~.c-entes suprir G va,ior .di1-. ~w:rta.

DÉC!MA PH.iMElRA.: A. retirada" exclUt.iã-u 1)1,.1-ITlorte: do sôdo~ não ü exuneJ cu .a seu:)
heré-eirC5'" da respon$ilbWdaÔe pi~as obrtgaçêes !?r...cia,ts.anterlclr.as.~ até. dóIs anos 8PÓ~
::Jv-eroada ..;3 n:sOhj~f10 da stjuo;S~i1de.

C/'-.I.,PiTULO V
f)a Exerc:ici{f S;;)r,;{ai

C.~ÉCifYt,l\.S~lINQA: O~0~1i'qdios(lÇ"Jl;1! ,-cot ..ndqirã~;t;rno[) ano CJ'tH,
~l';o .~An'J3!fl1ente! EfTl 31 de ,dez~rn't,r(} do;;: 1:?:di32f1W) ;;eré IEii'zn,tad'.J: {) bÇ!ianç\) gera! dE
~~oçt-edE!deidps l~çrOl::; ifqtddo5.0lJ prejuízos do exsrdcfO, fe.itss as ne.ce5s.síltiS
amertrzaç&:'!s E pn3\:15õ~s'. O' .3ak!o por;,.'€:.tltura .a:dste.nte. tetá ,O' de-~.-tlntJ qu.,'f;: os <':'";6ÇI05
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SÉTIMA ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAt.

TONON TINTAS LTDA.
CNPJ07.094.885/0001-84-

Os infra-assinados:
CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de

bens, comerciante, residente e domiciliada à RuaMarques
do Herval 1411, apto 111, bairro Centro em Caxias do
Sul, RS, portador do CPF número 734.497.840-72 e RG
1010634011 emitida pela SSP/RSei

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de
bens, representante comercial, residente e domiciliado à
Rua Marquesdo Herval 1411, apto 111, bairro Centro em
Caxias do Sul, RS, portador do CPFnúmero 536.948.300-
06 e RG7032817756 emitida pela SSP/RS.

Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação
social de TONON TINTAS LTDA., devidamente estabelecida à Av. Rubem Bento
Alves números 5308 e 5322, bairro Santa Catarina em Caxias do Sul, RS, CEP
95032-440, com contrato social arquivado na MMJunta Comercial do Rio Grande
do Sul, sob o número 43205408309 em 18/11/2004, e CNPJ sob o número
07.094.885/0001-84, - sua filial de número 01, registrada sob o número
43901192801 em 25/07/2006, devidamente inscrita no CNPJ sob o número
07.094.885/0002-65, sua filial de número 02, registrada sob o número
43901324723 em 30/09/2008, devidamente inscrita no CNPJ sob o número
07.094.885/0003-46, por este e na melhor forma de direito, resolvem de comum
acordo alterar e consolida-ro contrato social mediante as cláusulas e condições a
seguir:

PRIMEIRA - Que o capital social passará para R$ 230.00.0,00 (duzentos e trinta
mil reais), sendo o aumento de capital totalmente subscrito e integralizado nesta
data em moeda corrente nacional, assim dividido ente os sócios:

a) a sócia CLAUDIA MURARO aumenta suas quotas para R$ 23.000,00
(vinte e três mil reais) subscrito e integralizado no valor de R$ 1,00 (um
real) cada quota totalizando 23.000,00 (vinte e três mil) quotas;

b) o sócio ANGELO TONON NETO aumenta suas quotas para R$ 207.000,00
(duzentos e sete mil reais) subscrito e integralizado, -no valor de R$ 1,00
(um real) cada quota totalizando 207.000,00 (duzentos e sete mil) quotas.

SEGUNDA - Que fica constituída a filial de número 03 na Rua Benjamin_
-Constant, 2501, Bairro Glória em Joinville, SC, CEP89217-000.

TERCEIRA - As cláusulas e condições do contrato social e posteriores
alterações, que aqui não tenham sido alteradas permanecem em pleno vigor.

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

São sócios da sociedade, os abaixo transcritos:
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CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de
bens, comerciante, residente e dorroic,i1iaJ,aàtl.lid Mwql'e:,
do Herval 1411, apto 111, bairro Cer:>tro.:em Lal'i'ls ao
Sul, RS, portador do CPFnúmE:to'n4'.197.C4:l-72 -e RG
1010634011 emitida pela SSP/RSe;

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de
bens, representante comercial, residente e domiciliado à
Rua Marques do Herval 1411, apto 111, bairro Centro em
Caxias do Sul, RS, portador do CPFnúmero 536.948.300-
06 e RG7032817756 emitida pela SSP/RS.

CAPÍTULO I
Da denominação, objeto, sede e prazo de duração.

PRIMEIRA - A sociedade gira sob denominação social de Tonon Tintas ltda.

SEGUNDA - O objeto da sociedade é indústria de tintas industriais e seus
derivados, Comercio varejista e atacadista de tintas industriais e seus derivados,
consultoria comercial, assistência técnica em produtos químicos, tintas e seus
derivados, instalação de equipamentos industriais, representação comercial e
serviços de pintura~

TERCEIRA - A sociedade tem sua sede na Cidade de Caxia.sdo Sul, Av. Rubem
BentoAlves 5322, bairro Santa Catarina, RS,CEP95032-440.

ti 1° - O endereço da filial de número 01 é na Av. Cruzeiro, 271, Distrito
Industrial em Cachoeirinha, RS, CEP94930-615.

ti 2° - O endereço da filial de número 02 é na Av. Flores da Cunha, 4467, Centro
em Carazinho, RS, CEP99500-000.

ti 3° - O endereço da filial de número 03 é na Rua Benjamin Constant, 2501,
Glória em Joinville, SC, CEP89217-000 .

.ti 4° - A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

CAPÍTULO 11
Do Capital e das Quotas

QUARTA - O capital social, de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais),
constituído de 230.000 (duzentos trinta mil) quotas do valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, é subscrito e integralizado pelos sócios, da seguinte forma:
a) a sócia CLAUDIA MURARO tem subscrito e integralizado 23.000 quotas no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 23.000,00 (vinte e trez mil
reais);
b) o sócio ANGELO TONON NETO tem subscrito e integralizado 207.000
(duzentos e sete mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando
R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais). É assim a representação da
distribuição do capital social: .
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g 1° - A responsabilidade'de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do CêllJit.il50ci~1.
g 2° - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forIT'a:e:prazo, pre'lI~tc~ ;Jari:
a integralização de suas quotas, e aquele que deixar 'de' fé:,iê,:,I;;de'Jerá sé
notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela
sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.
g 3° - Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais sócios,
tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso,
excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os
juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.
g 4° - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do
contrato social com o 'consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto
a estes e à sociedade.

QUINTA: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas
quotas.
g único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas,
a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou
, quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CAPÍTULO III
Da Administração

SEXTA - A Administração da sociedade é exercida, individualmente, pelo sócio
ANGELO TONON NETO.
g 1° Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos
pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles
não obriga a sociedade pel"anteterceiros. '
g 20 Os administradores receberão um "pro-labore" mensál, fixado de comum
acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas
fiscais vigentes e os seus limites.
g 3° É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia"
fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto
social.
li 4° - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

SÉTIMA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício
social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas
'de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.

CAPÍTULO IV
Retirada, Morte, ou Exclusão de SóCio.

OITAVA - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da
sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta)
dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição
das mesmas.
g único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem
,o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

Página 3 de 5



NONA - O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que
poderá continuará com ..os herdeiros do de cUju,;,: sal"" st= os ,;t)c!u,;
remanescentesoptarem pela dissoluçãoda mesma.
9 1° Até que se ultime, no processo de inventário, aJ:àrtilha dos-b2r,s déixadtls
pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a
representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.
9 2° Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão
retirar-se da sociedade.

DÉCIMA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios,
representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios
estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e
que configurem justa causa.
9 1° - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente
convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu
comparecimento e o exercício do direito de defesa.
9 2° - Será também de pléno direito excluído da sociedade o sócio declarado
falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor
particular do sócio.
9 3° No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da
sociedade, o .valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente
realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade,
.verificada em balanço especialmente levantado, à datada resolução, e seus
haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais,.mensais e sucessivas,
vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.
9 4° - Podemos sócios remanescentes suprir o valor da quota.

DÉCIMA PRIMEIRA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a
seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois
anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO V
Do Exercício Social

DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social coincidirá como o ano civil.
91° - Anualmente, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o balanço
geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as'
necessárias amortizações e previsões, o saldo porventura existente, terá o
destino que os sócios houverem por bem determinar;
92° - A reunião dos sócios para: a) tomar as contas dos administradores e
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; b) designar
administradores, quando for o caso; c) tratar de qualquer outro assunto.
constante daordem do dia.
93° - Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os
administradores.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios declaram formalmente não estarem incursos nos
crimes previstos no item In do art. 38 ,daLei.no4.726, de 13.07.64 e nos crimes
previstos no art. 1011, 9 10 da Lei 10.406/02.
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DÉCIMA QUARTA: OScasos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo
I, Subtítulo II do Livro II da Lei 100406/02 - Código Civi:.

DÉCIMA QUINTA: As Pê,rteS,de comum acordo, eleg3m-:J Fero de: Co;narca de
Caxias do Sul, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento. E por estarem,
assim, justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias .de igual teor e
forma, para que produza efeitos legais.

Caxias do Sul, 12 de maio de 2010

, /fÂOwUd(;/L/'Q rlUA~V'- .
\../ ~ i/
CLAUDIAMURARO

.;ç?~.~~7
ANGELO ONONNETO

r 'UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO R,IO""GRANDE~96SUL)
, :c=i'ffiFrc1ro"mTR'O=IIf1WC5/2U'l1íSO~33T3" ,

n.

~

Protocolo. 10/158736-8, DE 31/05/2.010 1 . .-1 .. ll~i
~ En;orasa... 43 2 0540830 ;. /d~. Im,
:TI ~I')NON 'rINT!'-S LTDA ~/ ;;01
- K I . '", Õ .' Sérgio Jose Dutra rue tj
(.!l SECRET ÁR10-G=:RA.L
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QUARTA ALTERAÇÃO COf\:TRATUAL
TONON TINTAS LTDA. •
CNPJ 07.094.885/0001-84

Os infra-assinados:
CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante,

residente e domiciliada á Rua Marques do Herval 1411, apto 111, bairro
Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número 734.497.840-72
e RG 1010634011 emitida pela SSP/RS e;

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, representante
comercial, residente e domiciliado á Rua Marques do Herval 1411,. apto
111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número
536.948.300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS.

Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de TONON
TINTAS LTDA., devidamente estabelecida á Av. Rubem Bento Alves 5308, bairro Santa Catarina em
Caxias do Sul, RS, CEP 95032-440, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Rio
Grande do Sul, sob o número 43205408309 em 18/11/2004, e CNPJ'sob o número 07.094.885/0001-
.84, sua filial de número 01, registrada sob o número 43901192801 em 25/07/2006, devidamente
inscrita no CNPJ sob o número 07.094.885/0002-65, por este e na melhor forma de direito, resolvem
de comum acordo alterarem o contrato social mediante as cláusulas e condições a seguir:

PRIMEIRA - O objeto da sociedade passará para indústria de tintas industriais e seus derivados,
Comercio varejista e atacadista de tintas industriais e seus derivados, consultoria comercial,
assistência técnica em produtos químicos, tintas e seus derivados, instalação de equipamentos
industriais, representação comercial.

SEGUNDA - O capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais) será aumentado para R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). O aumento do capital social será totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, neste ato e data, por todos os sócios na proporção de suas quotas, ficando assim cada um:

ANGELO TONON NETO 90% 27.000,00
CLAUDIA MURARO 10% . 3.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 100% 30.000,00

TERCEIRA - As clausulas e condições do contrato social e posteriores alterações, que aqui não
tenham sido alteradas permanecem em pleno vigor.

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

São Sócios da sociedades, os abaixo tanscritos:

CLA.UDIA MURARO, brasileira, casada pelo regime de comunhão. parcial de bens, comerciante,
residente e domiciliada a Rua Marques do Herval 1411, apto 111, bairro
Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número 734.497.840-72
e RG 1010634011 emitida pela SSP/RS e;

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, representante
comercial, residente e domiciliado á Rua Marques do Herval 1411, apto
111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número
536.948.300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS.



CAPíTULO I

Da denominação, objeto, sede e prazo de duração.

PRIMEIRA - A sociedade gira sob denominação social de Tonon Tintas Ltda.

SEGUNDA - O objeto da sociedade é indústria de tintas industriais e seus derivados, Comercio
varejista e atacadista de tintas industriais e seus derivados, consultoria comercial, assistência técnica
em produtos químicos, tintas e seus derivados, instalação de equipamentos industriais, representação
comercial.

TERCEIRA - A sociedade tem sua sede na Cidade de Caxias do Sul, Av. Rubem Bento Alves 5308,
bairro Santa Catarina, RS, CEP 95032-440.

!l1° - O endereço da filial de número 01 é na Rua Engenheiro Frederico Dahne, 402, bairo Sarandi,
em Porto Alegre, RS, CEP 91130-040.

!l 2° - A sociedade é constituida por tempo indeterminado

CAPíTULO 11

Do Capital e das Quotas

QUARTA - O capital social, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), constituído de 30.000 (trinta mil) quotas
do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, é subscrito e integralizado pelos sócios, da seguinte
forma:
a) a sócia CLAUDIA MURARO tem subscrito e integralizado 3.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um
real) cada uma totalízando R$ 3.000,00 (Um mil reais);
b) o sócio ANGELO TONON NETO tem subscrito e integralizado 27.000 (vinte e sete mil) quotas no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

ANGELO TONON NETO 90% 27.000,00
CLAUDIA MURARO 10% 3.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 100% 30.000,00

!l 1° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas' quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.
!l 2° - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de
suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30
(trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.
!l 3° - Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou
transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o
que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestÇlções não cumpridas e mais despesas, se
houver.
. !l 4° - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e á sociedade.

QU/NT A: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.
!l único: Os sócios são obrigados á reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer titulo,
mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuirem com prejuízo
do capital.



CAPíTULO 111

Da Administração

SEXTA - A Administração da sociedade é exercida, individualmente, pelo sócio ANGELO TONON
NETO.
S 1° Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da
sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.
S 2° Os administradores receberão um "pro-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios,
no inicio de cada exercicio social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.
S 3° É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou
qualquer outro titulo de favor, em negócios estranhos ao objeto social.
S 4° - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções.

SÉTIMA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada" exercicio social, os
administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração,
apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CAPíTULO IV

Retirada, Morte, ou Exclusão de Sócio.

OITAVA - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos
demais, por escrito com prazo minimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o
direito de preferência na aquisição das mesmas.
S único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60" (sessenta)
dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de
transferir a sua quota a terceiro. "

NONA - O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuará
com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.
S 1° Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus,
incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos
interessados perante a sociedade.
S 2° Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da
sociedade.

DÉCIMA - Pode o sócio ser excluido, quando a,maioria dos sócios, representando mais da metade do
capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos graves e que configurem justa causa.
S 1" - A exciusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este
fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercicio do direito de
defesa.
S 2° - Será também de pleno direito excluido da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele" cuja
quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.
S 3° No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das
quotas, considerada pelo mO,ntante efetivamente realizado, Iiquidar-se-á com base na situação
patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, á data da resolução, e
seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a
" primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.
S 4° - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

DÉCIMA PRIMEIRA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da
responsabilidade pelas" obrigações sociais anteríores, até dois anos" após averbada a resolução da
sociedade. "



CAPíTULO V

Do Exercício Social

DÉCIMA SEGUNDA: o exercício social coincidirá como o ano civil.
!l1° - Anualmente, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o balanço geral da sociedade,
dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo
porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar;
!l2° - A reunião dos sócios para: a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resultado econõmico; b) designar administradores, quando for o caso; c) tratar de
qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
!l3° - Da votação das cOntas e balanço não poderão fazer parte os administradores.

CAPíTULO VI

Disposições Finaís

DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios declaram fonnalmente não estarem incursos nos crimes previstos no
item 111 do art. 38 da Lei nO4.726, de 13.07.64 e nos crimes previstos no art. 1011, !l 1° da Lei
10.406/02.

DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capitulo I, Subtítulo 11do
Livro 11da Lei 10.406/02 - Código Civil.

DÉCIMA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Caxias do Sul,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa
emergir deste documento. E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Caxias do Sul, 19 de janeiro de 2007

Testemunhas:

(~-iii)'~l
Adsoar Sdares Vie~ra. .,
Colo nºo l015730111-SSl?iRS

. -:2:- ~.~~~:.-- ~
ANGELO TONON NETO

-:ç'~-_.
Cândido ~orges;Vieira
coro nQo l014222994-~s?fRS

,11JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL I
CERTIFICOo REGISTRO EM. 0810212007

SOB Nt>;2796980 j ~ I
Protocolo: 07/027979-9 C.m~';I' .

Empresa:43 2 0540830 9 __ ~ _
TONON TINTAS LTDA . -'..-£-----<.~--
. . Maria Honorina de Bitlencourt Souza

SECRETÁRIA-GERAL
~------------'-------



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL'
TONON TINTAS LTDA.
CNPJ 07.094.88510001-84

Os infra-assinados:
CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante,
. residente e domiciliada á Rua Marques do Herva11411, apto 111, bairro

Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número 734.497.840-72
e RG 1010634011 emitida pela SSP/RS e;

ANGELO TONON.NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, representante
comercial, residente e domiciliado á Rua Marques do Herval 1411, apto
111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número
536.948.300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS.

Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de TONON
TINTAS LTDA., devidamente estabelecida á Av. Rubem Bento Alves 5308, bairro Santa Catarina em
Caxias do Sul, RS, CEP 95032-440, com contrato social arquivado naMM Junta Comercial do Rio
Grande do Sul, sob o número 43205408309 em 18/11/2004, e CNPJ 'sob o número 07.094.885/0001-
. 84, sua filial de número 01, registrada sob o número 43901192801 em 25/07/2006, devidamente
inscrita no CNPJ sob o número 07.094.885/0002-65, por este e na melhor forma de direito, resolvem
de comum acordo alterarem o contrato social mediante as cláusulas.e condições a seguir: .

PRIMEIRA - O capital de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) será aumentado para R$ 130.000,00 (cento
trinta mil reais). O aUmento do capital social será totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, neste ato e data, por todos os sócios na proporção'.de suas quotas, ficando assim
cada um:

AN~E\£Q;mQNON~NE;mQ'.',Si;'.:Z.L;)::';"....::'-c
. .CLAP:DJA.'MtJ RAB'0',1't'F,:,)i}},,:;:.,
;rl:>TAI1;DO'CAF!rJ:AU;SOCI',6;lli; ,

SEGUNDA - A empresa constitui sua filial de numero 02 na Av, Flores da Cunha, 4467 em
Carazinho, RS, Ce~ 99500-000,

TERCEIRA - Que a sede social da empresa, passa a Av, Rubem Bento Alves 5308 e 5322, bairro
Santa Catarina em Caxias do Sul, RS, CEP 95032-440.

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

São Sócios da sociedades, os abaixo tanscritos:

CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante,
residente e domiciliada à Rua Marques do Herval 1411, apto 111, bairro
Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF número 734.497840-72
e RG 1010634011 emitida pela SSP/RS e;

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, representante
comercial, residente e domiciliado á Rua Marques do Herval 1411, apto
111, bairro Centro em Caxias do Sul, F{S, portador do CPF número
536,948,300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS.

CAPíTULO I

Da denominação, objeto, sede e prazo de duração.

PRIMEIRA - A sociedade gira sob denominação social de Tonon Tintas LIda,



SEGUNDA - O objeto da sociedade é .indústria de tintas industrf<::is é .seLS derivadcs, C::>mercio
varejista e atacadista de tintas industriais e seus derivados, consultoria comercial, assistência técnica
em produtos químicos, tintas e seus derivados, instalação de equipamentos industriais, representação
comercial.

TERCEIRA - A sociedade tem sua sede na Cidade de Caxias do Sul, Av, Rubem Bento Alves 5308 e
5322, bairro Santa Catarina, RS, CEP 95.032-44.0,

S 1° - O endereço da filial de número .01 é na Rua Engenheiro Frederico Dahne, 4.02, bairo Sarandi,
em Porto Alegre, RS, CEP 9113.0-.04.0,

S 2° - O endereço da filial de numero .02 é na Av. Flores da Cunha, 4467, bairro Centro, em
Carazinho, RS, Cep 995.0.0-.0.0.0

S 3° - A sociedade é constituída por tempo indeterminado

CAPíTULO 11

Do Capital e das Quotas

QUARTA - O capital social, de R$ 13.0 ..0.00,.0.0 (cento trinta mil reais), constituído de 13.0 ..0.0.0 (cento
trinta mil) quotas do valor nominal de R$ 1,.00 (um real) cada uma, ê subscrito e integralizado pelos
sócios, da seguinte forma: '
a) a sócia CLAUDIA MURARO tem subscrito e integralizado 13,.0.0.0 quotas no valor de R$ 1,.0.0 (um
real) cada uma totalizando R$ 13,.0.0.0,.0.0 (treze mil reais);
b) o sócio ANGELO TONON NETO tem subscrito e integralizado 117,.0.00 (cento e dezessete mil)
quotas no valor de R$ 1,.0.0 (um real) cada uma totalizando R$ 117,.0.0.0,.0.0 (cento e dezessete mil
reais), Ê assim a representação da dístribuição do capital social:

IINQEIlO:,IT;o NONUS! E\[O ' "'",';,'.'''; j,;-i:~::s};\Cllo?I.~';;).,.:',:í,~i"~:Lt'~;'r',~,.~WJFi:;.:;{jíi")9'!2j?O:OO}OQ
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S 1° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
, solidariamente pela integralização do capital social.
S 2° - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de
suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 3.0
(trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora,
S 3° -" Verificada a mora, pod,ilrá, por decisão majoritária' dos demais sócios, tomarem para si ou
transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o
que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se
houver.
S 4° - A cessão lotai ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e á sociedade,

QUINTA: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas,
S único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer titulo,
mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando lais lucros ou quantia se distribuirem com prejuizo
do capital.

CAPíTULO 111

Da Administração

SEXTA - A Administração da sociedade é exercida, individualmente, pelo sócio ANGELO TONON
'NETO,
S 1° Os administradores têm os poderes gerais para pralicar lodos os atos pertinentes à gestão da
sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.



S 2° Os administradores receberão um "pro-labore" mensal, fiX3d6 dé CCr:lU'nacordo pF.los.sócios,
no inicio de cada exercicio social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus iimites.
S 3° É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou
qualquer outro titulo de favor, emnegócios estranhos ao objeto social.
S 4° - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados,
por culpa rio desempenho de suas funções.

SÉTIMA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercicio social, os
administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração,
apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econõmico.

CAPíTULO IV

Retirada, Morte, ou Exclusão de Sócio.

OITAVA - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos
. demais, por escrito com prazo minimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o
direito de preferência na aquisição das mesmas.
S único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de
transferir a sua quota a terceiro..

NONA - O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuará
com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.
S 1° Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus,
incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos
interessados perante a sociedade.
S 2° Os herdeiros, atravês de seu inventariante ou representante 'Iegal, poderão retirar-se da
sociedade.

DÉCIMA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do
capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa: em
virtude de atos graves e que configurem justa causa.
S 1° - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este
fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercicio do direito de
defesa.
S 2° - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja
quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.
S 3° No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das
quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação
patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, á data da resolução, e
seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a
primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.
S 4° - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

DÉCIMA PRIMEIRA: A retirada, exclusão ou morte do.sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da
sociedade.

CAPíTULO V

Do Exercício Social

DÉCIMA SEGUNDA: o exercicio social coincidirá como o ano civil.
S1° - Anualmente, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o balanço geral da sociedade,
dos lucros Iiquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo
porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar;



. ~2° - A reunião dos sócios para: a) tomar as contas dos adminis:radcres é de:i~3r<Jr 30b~o o :Jalanço
patrimonial e o de resultado econõmico; b) designar administradores, quando for o caso; c) tratar de
qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
~3°- Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os administradores.

CAPíTULO VI .

Disposições Finais

DÉCIMA TERCEIRA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei,' que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, 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 normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capitulo I, Subtítulo 11do
Livro II da Lei 10.406/02 - Código Civil.

DÉCIMA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Caxias do Sui,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa

. emergir deste documento. E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Caxias do Sul, 09 de junho de 2008

ve!::.~~Iv~ '.
CLAUDIA MURARO
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RERRATIFICAÇÃO, SEXT A ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

TONON TINTAS LTOA.
CNPJ 07.094.8f;5iOdO:\ ..3t:.

Os infra-assinados:
CLAUDIA MURARO. brasileir;" casada pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante,

residente e domiciliada á Rua Marques do Herval 1411, apto 111, bairro
Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF numero 734,497.840-72
e RG 1010634011 emitida pela SSP/RS e;

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, representante
comercial, residente e domiciliado a Rua Marques do Herval 1411, apto
111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF numero
536948300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS

Sócios. componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de TONON
. TINTAS LTDA, devidamente estabelecida a Av. Rubem Bento Alves numeras 5308 e 5322, bairro
Santa Catarina em Caxias do Sul, RS, CEP 95032-440, com contrato social arquivado na MM Junta
ComerCiai do Rio Grande do Sul, sob o numero 43205408309 em 18r11/2004. e CNPJ sob o numero
07094.885/0001-84, sua filial de numero 01, registrada sob o numero 139Qlt~?,{tOJ em 25/07/2006,
devidamente inscrita no CNPJ sob o numero 07.094.885/0002 ..65, sua filial de numero 02, registrada
sob o numero 43901324723 em 30/09/2008, devidamente inscrita no CNPJ sob o numero
07.094885/0003-46, por este e na melhor forma de direito, resolvem de comum acordo rerratificar,
alterar e consolidar o contrato social mediante as clausulas e condições a seguir
PRIMEIRA - Que retificamos o valor do capital social constante na clausula quarta da consolidação
do contraio social, registrado nesta Junta Comercial sob o numero 2995694 em 30/06/2008, ao qual o
capital social citado passa para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo o aumento de capital
lotalmente subsqito e integralizado na data em moeda corrente nacional, assim dividido ente os
SÓCIOS:

a) a sócia CLAUDIA MURARO tem subscrito e integralizado 13..000 quotas no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma totalizando R$ 13.000,00 (treze mil reais);

b) o sócio ANGELO TONON NETO tem subscrito e integralizado 117.000 (cento e dezessete
rnili quotas no valor de R$ 1 00 (um real) cada uma totalizando R$ 11{'000.00 (cento e
deZCs3ete mil reais)

SEGUNDA .- Que a sede social da filial 01 passará para Av. Cruzeiro, 271, Distrito Industrial em
Cachoeirinha, RS, CEP 94930.615
. TERCEIR/\ .. Oue a sede social da matriz passará para Av Rubem Bento Alves, 5322, bairro Santa
Cé:nannaem Caxias do Sul. r~s,C!:::P 95032-440.
QUAFiTA - As clausulas e condições do contrato social e posteriores alterações que aqui não
tenham Sido alteradas permanecem em pleno vigor.

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

São sócios da SOCiedade, os abaixo transcritos:

CLAUDIA MURARO, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante,
residente e domiciliada a Rua Marques do f1erval 1411, apto 111, bairre
Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF numero )'3449/840.72
e RG 1010634011 emitida pela SSP/RS e;

ANGELO TONON NETO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, representante
comercial, residente e domiciliado a Rua Marques do Herval 1411, apto
111, bairro Centro em Caxias do Sul, RS, portador do CPF numero
536.948.300-06 e RG 7032817756 emitida pela SSP/RS.

CAPíTULO I

Da denominação, objeto, sede e prazo de duração.

PRIMEIRA. A sociedade gira sob denominação social de Tonon Tintas ltda.

SEGUNDA ....O objeto da soc:edade é inr.lústriade tintas industriais e seus derivados, Comercio
varejista e atacadista de tintas indu5tnais e seus derivados. consultoria comercial, assistência técnica
em produtos químicos, tintas e seus derivados, instalação de equipamentos industriais, representação

comercial e serviços de pintura. 4. ~



TERCEIRA - A sociedade tem sua sede na Cidade de Caxias do Sul, !<v. Rubem Bento Alves 5322,
bairro Santa Catarina, RS, CEP 95032-440.

S l' - O endereço .da filial de número 01 é na Av. Crdz"irr" :'7.~,Oistr;t') In1ustri,,1 em Cachoeirinha,
RS, CEP 94930-615.

S 2' - O endereço da filial de número 02 é na Av. Flores da Cunha, 4467, Centro em Carazinho, RS,
CEP 99500-000.

S 3' -A soCiedade é constituída por tempo indeterminado

CAPíTULO 11

Do Capital e das Quotas

QUARTA - O capital social, de R$ 130000,00 (cento trinta mil reais), constituido de 130.000 (cento
trinta mil) quotas do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, é subscrito e integralizado pelos
sócios, da seguinte forma:
a) a sócia CLAUDIA MURARO tem subscrito e integralizado 13.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um
real) cada uma tOt1llizando R$ 13.000,00 (treze mil reais);
b) o sócio ANGELO TONON NETO tem subscrito e integralizado 117.000 (cento e dezessete mil)
. quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil
reais). É assim a representação da distribuição do capital social:

S 1" - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela intégralização do capital social.
S 2' - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de
suas quotas, e aquele que dei;(ar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30
(trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.
S 3' - Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou
transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o pnmitivo titular e devolvendo-lhe o
que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se
houver. .
S 4" - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o
consentimento dos demais sócios', não terá eficáCia quanto a estes e á soCiedade.

QU/NT A: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas .
. S único: Os sócios são obrigados á reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título,
mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo
do capital.

CAPíTULO 111

Da Administração

SEXTA - A Administração da sociedade é exercida, índividualmente, pelo sacio ANGELO TONON
NETO.
S 1" Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes a gestão da
sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.
S 2' Os administradores receberão um "pro-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sacios,
no início de cada exercicio social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.
S 3" E vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou
qualquer outro titulo de favor, em negócios estranhos ao objeto social.
S 40. - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções.

SÉTIMA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercicio social, os
administradores são obrigados a prestar "os sócios, contas justificadas de sua adminislração,
apresentando-lhes o inventário, bem como ü balanço patrimonial e o de resultado econõ~ ~.



~ 3' É vedado aos administradores fazer uso da [m,a n'3,prpsta;~u eie garantia, fiança, aval ou
qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.
~4' -Os administradores respondem soiidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções.

SÉTIMA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exerCICIO sociai, os
administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração,
apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado económico.

CAPíTULO IV

Retirada, Morte, ou Exclusão de Sócio.

OITAVA - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos
demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o
direito de preferéncia na aquisição das mesmas.
~ único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de
transferir a sua quota a terceiro ..

NONA - O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuará
com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.
~l' Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus,
incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos
interessados perante a socíedade.
~ 2' Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da
sociedade.

DÉCIMA - Pode o sócío ser excluido, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do
capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos graves e que configurem justa causa.
~l' -A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este
fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercicío do direito de
defesa. .
~ 2' - Será também de pleno direito excluido da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja
quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.
~ 3' No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das
quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação
patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, €i
seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a
primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.
~ 4' - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

DÉCIMA PRIMEIRA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da
sociedade.

CAPíTULO V

Do Exercício Social

DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social coincidirá como o ano civil.
~1' - Anualmente, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o balanço geral da sociedade,
dos lucros liquidas ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo
porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar;



S2º - A reunião dos sócios para: a) tomar as contas j03 "dminrsíraé:L'ds-e delinerar sobre o balanço
patrimonial e o de. resultado económico; b) designar administradores, quando for o caso; c) tratar de
qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
s3' - Da votação das contas e b,alanço não poderão fazer parte os administradores.

CAPíTULO VI

Disposições Finais

DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios declaram formalmente não estarem incursos nos crimes previstos no
item 111do art. 38 da Lei n' 4.726, de 13.07.64 e nos c~imes previstos no ar!. 1011, S 1º da Lei
10.406/02.

DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o.Capitulo I, Subtítulo 11do
Livro II da Lei 10.406/02 - Código Civil.

DÉCIMA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca' de Caxias do Sul,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa
emergir deste documento. E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Caxias do Sul, 12 de agosto de 2009

. ~~~L )L-0--"-
./CU\UDIA MURARa





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TONON TINTAS LTOA
CNPJ: 07.094.885/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar-e.inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendéncias em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a. inscrições em Divida Ativa da União junto á Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente
á situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Divida Ativa
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.f&zenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFNlRFB n"- 3, de 02/05/2007.
Emitida ás 13:54:13 do dia 18/08/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2012.
Código de controle da certidão: 479E.03B8.0AAC.79F2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



~~

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA :FE.DERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07094885/0001-84
Razão Social: TONON TINTAS LTDA
Endereço: AV RUBEM BENTO ALVES 5322 / SANTA CATARINA / CAXIAS DO SUL

/ RS / 95032-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O. presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2011 a 24/08/2011

Certificação Número: 2011072608145065060388

Informação obtida em 26/07/2011, às 15:52:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

http://www.caixa.gov.br


ESTADO DO RIO.GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Receita Estadual

Certidão de Situação Fiscal N" 04052688

Identificação do titular da certidão

Nome: TONON TINTAS LTDA
Endereço: AV RUBEN BENTO ALVES, 5308

SANTA CATARINA. CAXIAS DO SUL RS

CNPJ: 07094885/0001-84

Certificamos que, a0519 dias do mês de julho do ano de 2011, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular"
acima identificado enquadra-se na seguinte situação: :
C~r:ti.d~_~_.~~~at~~.. ~"_~ . __ . . ..__ . ~~__~..~ .,__ o .1
Descrição dos Dé~itosfPendências:

i
Esta certidão NÃo É VÁLIDA para comprovar, em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de'
separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITSI, nas hipóteses em que este:
imposto seja de competência estadual (Lei rio7.608/81 l. :
No caso de d?~?~o,.a ,~~~dã~ ..~"eQujtaç~o d.oJ~~~_~eve ac~~p~nh~~~aC~~dãO d~ ~i~~9.~?.~!s~"al,
Esta certidão constitui-se em meio de prova da existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n,O45/98, Titulo IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não eltde o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a
cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 16/09/2011.

Certidão expedida gratuitamente e com base na INIDRP n.o45/98, Titulo IV, Capítulo V.

Autenticação: 10965927
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em http://www.sefaz.rs.gov.br.

http://www.sefaz.rs.gov.br.


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretari.a da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

E ÁS DE TERCEIROS

N° 269322011-19022030
Nome: TONON TINTAS LTOA
CNPJ: 07.094.885/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendéncias em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente ás contribuições previdenciárias e ás
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive ás inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nO
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- ba.ixa de fimna individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei nO 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual
foi emitida e á verificação de sua autenticidade na Internet, no
end ereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> .

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFNIRFB n° 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 25/07/2011.
Válida até 21/01/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Certidão Negativa N° 9651 12011



Secretaria da Fazenda RS

Situação do contribuinte na .data: 18/08/2011

IDENTIFICAÇÃO

Quinta-feira, 18/08/2011 - 16:51:54

Cadastro Atualizado até: 18/081201116:48:00

lCAD ICMS 02910433622 Ilnscrição Única 1

fCNPJ
_.

I
-

07.094.885/0001-84

jRazão Social TONON TINTASÚDA

jNome Fantasia I I

ENDEREÇO

ILogradouro
- --

AV RUBEN BENTO ALVES

Número 5308 IComplemen~1
Bairro SANTA CATARINA

Município Caxias do Sul IUF 1RS
I

CEP 95032-440 ITelefone 154 9945-3828- -.I

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IEnquadramento Empresa [GERAl 10elegacia Fazendária 13 - CAXU'S DO SUL

~Natureza Jurídica 13 - SOC PICOTAS RESP. LTDA

fCNAE Fiscal Principal 12071-1100 - FABRICACAO DE TINTAS, VERNIZES, ESMAlTES E LACAS

!Data Abertura I 0110212005 IMotivo Inclusão jlNCLUSAO

Data Baixa IMotivo Baixa

Situação Cadastral Vigente (1) HABILnADO lData desta Situação 1 02l20~5 - -

Nota Fiscal Eletrônica Et\.!PRESA OBRIGADA A EMISSÃO EM 01/04/2009-
CAE

1332080000 ~TINTASIVERNIZES C/POL~.AEROS_SINTET OU NATURAIS

1952000000 -INST,MONTAGEM APARMAQ,E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão bflseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não
valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a
responsabilidade tributària derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição
Estadual).

Nova Consulta
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