
SIRLEIDE NOGUEIRA OA SILVA RENTE 
CARLOS EDUARDOJORGERENTE 

AOVOGAOOS 

PROCESSO N°. 367199-62.2012.809.0181 
N.• ORDEM 201203671991 

CENTER ROYAL QUIMICA INDUSTRIAL 
L TDA, ja qualifteada nos autos da RECUPERA<;AO JUDICIAL de CBB - CIA 
BIOENERGETICA BRASILEIRA E OUTROS, em curso perante o MM. Juizo da 
Comarca de Flores de Goias. GO, por seus advogados infra-assinados, vern 
respeitosamente a presenya de V. EXA. dizer que o valor inserido no quadro de 
credores em R$. 54.658,36 (CinqOenta e quatro mil, seiscentos e cinqOenta e oito 
reais e trinta e seis centavos) e o valor real de seu credito, servindo a presente 
como Habilitayao do mesmo na mencionada recuperayao, na categoria 
"CREDOR QUIROGRAFARIO". 

Nestes termos, 
Pede Deferimento. 

Arayatuba, 7 de mar~ de 2013. 

SIRLEIDE N~~~E 
0 BLSP - 4.056 

J9RGE RENTE 
9.206 



SIRLEIDE NOGUEIRA DASILVA RENTE 
CARLOS EDUARDO JORGE RENTE 

ADVOGADOS 

ILMO. SR. DR. ADMINISTRADOR JUDICIAL DA RECUPERAvAO JUDICIAL 
DE CBB - CIA BIOENERGETICA BRASILEIRA E OUTROS DA COMARCA DE 
FLORES DE GOlAS, GO. 

PROCESSO N•. 367199-62.2012.809.0181 
N.• ORO EM 201203671991 

CENTER ROYAL QUIMICA INDUSTRIAL 
LTDA, ja qualificada nos autos da RECUPERAvAO JUDICIAL de CBB - CIA 
BIOENERGETICA BRASILEIRA E OUTROS, em curso perante o MM. Juizo da 
Comarca de Flores de Goias, GO, por seus advogados infra-assinados, vern 
respeitosamente a presen98 de V. EXA. dizer que o valor inserido no quadro de 
credores em RS. 54.658,36 (CinqOenta e quatro mil, seiscentos e cinqOenta e oito 
reais e trinta e seis centavos) e o valor real de seu credito, servindo a presente 
como Habilitayao do mesmo na mencionada recuperayao, na categoria 
"CREDOR QUIROGRAFARIO". 

Nestes termos, 
Pede Deferimento. 

Ara98tuba, 7 de man;o de 201n 

SIRLEIDE ~~~~TE 



IPROCURACAO"AD JUDICIA ET EXTRA" I 

OUTORGANTE: CENTER ROYAL QUIMICA INDUSTRIAL L TDA, 
empresa sediada em Arayatuba, SP, na Rua Marcos Toquetao n.0 248, inscrita no 
CNPJ- M.F. sob n.0 • 55.625.750/0001-40 

OUTORGADOS - SIRLEIDE NOGUEIRA DA SILVA RENTE e 
CARLOS EDUARDO JORGE RENTE, brasileiros, casados, advogados 
mscntos na OAB/SP. sob n°s. 54.056 e 89.206, e C.P.F. n°s. 313.124.118-72 e 
000.484.028-34, com escrit6rio na Rua Campos Sales n.0 97- Cj. 81 -8° andar, 
Ara~tuba , S.P. 

PODERES: Para em geral, com as clausulas, Ad Judicia et extra, em 
qualquer Juizo ou Grau de Jurisdi<;ao do Pais, podendo propor contra quem de 
direito as a~Y(>es competentes e defender o(s) OUTORGANTE(S) nas contrarias, 
seguindo umas e outras ate final decisao, usando dos recursos legais pertinentes 
e acompanhando-os, conferindo-se, ainda, aos OUTORGADOS os poderes 
especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quita<;ao, promover quaisquer atos na esfera administrativa dos tres 
niveis da Federayao Nacional, oferecer queixa ou representa<;ao criminal, 
promover todos os atos em processes falimentares, agindo em conjunto ou 
separadamente independente da ordem de nomea<;ao e mais especialmente para 
requerer a HABIUTA{:AO DE CREDITO junto a CBB - CIA BIOENERGETICA 
BRASILEIRA E OUTROS, podendo ainda, substabelecer esta em e para outrem, 
com ou sem reserva de iguais poderes. Ratificam-se os termos impresses. 

Ara~tuba, 6 de maryo de 2013 
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CARTORIO 
•• RD'T&e • •ao•a•ao E 
ARA~TUBA - .SP ,_.....,...AUtO __ .~ 
-.o• 10-LEnE- ..-nnno ~ 0 TAB 

- PRo~LIONATO 
E:sro Of: DE: No1A8 

"CERTIDAO" . OreiJtio~~f.o.ru~t;~Los o~ I 
Rt.a r-~ltt'S r • .,;gu-,s FiJh: 

C& 160i~~~; (18)3023 
ORENTINO MARTINS FILHO, Tabeliao do Terceiro Cart6rio de Notas e Protes~JJ!ao.~ ""131 
comarca de Ara~tuba, Estado de Sao Paulo, na forma da Lei, etc.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CERTIFICA, e da fe que, em virtude de pedido verbal de pessoa interessada, que revendo em 
cart6rio de meu cargo os livros de ESCRJTURASIPROCURA<;:OES, deles o de niunero 408 
( quatrocentos e oito) nas paginas 3931394 (trezentos e noventa e tres I trezentos 10 no vent!! e 
quatro), verificou constar lavmda uma procura~o de .teor seguinte:- PROCURA<;:AO 
BASTANTE QUE FAZ:- CENTER ROYAL - QUIMICA INDUSTRIAL LTDA, 
CENTERPORT . SERVI<;OS DE PORT ARIA LTDA - ME e CENTERPORT 
SEGURAN<;A E PROTE<;AO LTD A, na forma abaixo.- SA I BAM, todos quantos este 
pllblico instrumento de procura~ao bastante virem que aos vintc e oito dias do mes de 
novembro do ano do is mil e tres (28. I I .2003), nesta cidade e comarca de Ara~atuba, Estado de 
Sao Paulo, em Cart6rio, perante mim Escrevente Autorizado e do Tabeliao Substituto que esta 
subscreve, compSJeCCram como outorgantes:- CENTER ROYAL - OUIMICA 
INDUSTRIAL LTDA, com sede na rua Marcos Toquetiio, n. 2481258/278, nesta cidade de 
Ara~tuba, inscrita no CNPJ sob niunero 55.625.750/0001-40, com seus atos constitutivos 
registrados e arquivados na JUCEsP sob numero NIRE 35.203.554.433, e ultima altera~o 
datada de 14 de junho de 2.002 registrada na JUCESP sob numero 131.444/02-5, cuja c6pia 
fica arquivada nesras noras, na pasta numcro 14 sob numero I 0 I, neste ato representada 
cOri:forme faculta a chiusula II e VIII da ultima altera.yiio contratual, p<}r seu s6cio Sr. 
FELISBERTO BARBOSA, brasileiro, casado, industrial, portador da C.l. RG. n. 9.914.146· 
SSP-SP, CPF n. 959.494.028-04 residente e domiciliado na rua Francisco Braga, n. 126, apto. 
121, nesta cidade de Ara~tuba; CENTERPORT SERVTCOS DE PORTARIA LTDA 
ME, com sede na rua Marcos Toquetiio, n. 248, nesta cidade de Ara~tuba, inscrita no CNPJ 
sob niunero 01.354.685/0001 -37, com· seus atos constitutivos registrados e arquivados na 
JUCESP sob numero 77.057 em 02.08.96, e Ultima alterayiio contratual datada de 17 de outubro 
de 2.003 registrada na JUCESP sob numero 35218470435 em 25.11.2003, cuja c6pia fica 
arquivada nestas notas, na pasta nurnero I 4 sob niunero I 02, neste ato represeDtada conforme 
faculta a clausula IX da ultima altera~o contratual por seu s6cio FELISBERTO BARBOSA,ja 
qualificado; c CENTERPORT SEGURANCA E PROTECAO L TDA, corn sede na rua Joao 
Gomes Guimaraes, n. 30, nesta cidade de Aras:atuba, inscrita DO CNP J sob numero 
59.759.241/0001-61, com seus atos coDstitutivos registrados e arquivados no Cart6rio de 
Registro de Pessoas Juridicas de Ara~tuba, sob numero 47.038 em 11/1211992, e ultima 
altera.yao contratual datada de 17 de outubro de 2.003, rcgistrada na JUCESP sob numero 

352 I 8470443 em 25.11.2003, cuja c6pia fica arquivada nestas notas, na past~a~n~urn;ero~~!~~ 
niunero I 03, oeste ato representada cor .forme faculta a cfausula IX da 

~
ntratual por seu s6cio FEUSBERTO BARBOSA, ja qualificado; ide:n\i,l.is;'!~IJ< 
crevente Autorizado, do Tabeliilo substituto, pelos documentos acima 
ram exibidos oeste ato, do que dou fe.- Entiio, pelas outorgantes, por seu ~nt~.ntc:~1n~'Q\l 
i dito que, por este pi1blico instrumento e DOS mell>t:res termos de dire'\t>:~).n~!e~/ni 
nstituem seu bastante procurador ~~~~.M~illL!.Q~:...l.~!m~_.clifti 

!;olteiro, rnaior, Gerentc administrativo, RNE V 124781 -7, CPF n. 180.922.Jq6-l!" 
~omiciliado n3 rua Presidente Bemardes, n. 483, apartamento numero 112 ne\~~iJJl 
1.\ra.yatuba, a quem conferem os seguintes mandatos, :1 saber: PRIMEffiO: 
pdministra~o das empresas, podendo pagar e receber contas; comprar e vender m,~!rvclc!iKals: 

icipar de concorrencias e licitas;iics; cont.-ata~: a presta~ao de servifi:OS .: atos 
culados ao_objetivo social das outorgantes; promover cobran~. amigaveis e dando 
bos e qUJta~3cs; SEGUNDO: Represenm-Jas perante quaisquer estabelecimentos 
carios c instituiC(ies financeiras, inclusive perante o Banco do Brasil S/A .. Banco do Estado 

~1111111111111111111111 11 - / _Ti:.,._, UO-Fone: (11)~131·C.,.18010-240-~IIe-SP 



> 

\ 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado de Sao Paulo 

, 

de Silo Paulo SIA., Caixa Economica Federal, Nossa Caixo Nosso Banco SIA, Banco Central 
do Brasil, podeodo o procurador ora nomeodo abrir, movimeotar e encemlt contas-GOrrentes; 
sacar, emitir e endossar cheques, assim como receber e/ou remeter ordens de pagamento e 
documentos de credito, inclusive para o exterior; contrair empristimos dando as garantias 
exigidas; solicitar saldos; extratos benc8rios, cartlles magneticos e senhas; requisitar tal<5es de 
cheques, fazer depOsitos e retiradas, promover apli~ e resgates no men:ado firumceiro, 
firmar recibos e dar quitay!o; autorizar debitos ou cn!ditos em contas-<:orrentes, receber 
qualquer quantias de interesse das outorgantes; protestar, assinar , descontar, aceitar cheques., 
notas promiss6rias, duplicatas e demais titulos comerciais; TERCEIRO: RepresentA-Ias 
perante quaisquer reparti~s e 6rgilos publicos, sejarn federais, estaduais, municipais e 
entidades autArquicas, bern como tabelites ck ootas, de protestos, registradores de im6veis, 
titulos e documentos, INSS, Secretaria da Rec:eita Federal, estadual e municipal, juntas 
comerciais, embaixadas e consulados estrangeiros e quaisquer dcmais empresas, especialmente 
companhias de seguros e/ou sociedades., correios e telecomunica\)(les, aUeas, maritimas ou 
onde mais preciso for, e com esta se apresentar, ai tratando de todo e quaisquer assuntos de 
interesse do mesmo, requerendo, alegaodo e assinando o que necessfuio seja, tais como guias, 
requerimentos, declara\)(les, termos, formuiMios, livros pr6prios e demais insuumentos; pagar 
e/ou receber quantias devidas, dando e recebendo quit.1y!o e respectivos comprovantes de 
pagameotos. QUARTO: Adquirir ou transferir terminais e/ou linhas teleffinicas e aparelhos 
1espectivos, podendo, para tanto, convencionar e aceitar p~ e demais cood~ assinar 
recibos e termos de transferencia e demais instrumentos ou documentos; receber ou pagar as 
quantias devidas, dando ou recebendo a respectiva quita~o; represent3-lo perante quaisquer 
empresas de telecomunica¢<:5 ou onde mais preciso for, fumando qua.isquer outros 
documentos eventualmente necess:irios.. Q UINTO: Contratar, fixar ordenados e dispensar 
empregados, represeotando as ernpresas nas Delegacias do Trabalho e Juntas Trobalhistas; 
SEXTO: Contratar advogados outorgando poderes contidos na clausula " ad judicia", para o 
foro em geral, para qualquer tipo de a~o, Julzo, Jns~ncia ou Tribunal, representando e 
defendendo as outorgantes em processos e/ou ~ em que seja autor, reu, mandante. opoente 
ou terceiro interessado; transigir, confessar, desistir, fazer acordos, firmar tennos e 
compromissos e reconbecer a procedencia do pedido; ienunciar direitos em que se fundam as 
a~; praricar enfim, todos os dema.is atos necess3rios ao cabal cumprimento desle ~to, 
sendo vedado o scu substnbelecimento.- Assim o disse, do que dou re.- A pedido lavrei este 

instrumento, que depois de feito e lhe sendo lido, achou-o conforme, aceitou, outorgou e assina, 
do que dou fe.- II Eu, (") Luiz Roberto l.:lvoyer, Escrevenre Autorizado, a lavrei digitando.- II 
Eu, (") Orentino Martins Fi lho, Tabelillo, a subscrevi.- II ("") Felisberto Barbosa.- II NADA 
MA1S.- II (Legalmente Selada).- Era o que se continha em dita procura~. da qual bern e 
fielmente fiZ extrair a presente certidao. que vai em tudo conforme ao seu proprio original, 
encontrando-se a mesma em pleno vigor ate a presente data, ao qual me reporto e dou fe.
Aracatabti.§P. 25 de Outub ro de 2.011.- Eu, ..- ~_..,..- ~ (Orentino 
Martins Filho), Tabeliiio, a conferi, dou fc, subscrevo e 8Sjrnoem l(;blico e mso .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

lael•..ntas: RS u.,a.& 
£s~>do--: RS 7M 
IPESP --' RS 5,13 s .. oa Casa-: RS O,ZS 
T~~RS 1,31 
Rq.O•i-· RS I,JI 
"fOT AL RS 4CI,H 

EM TESTEMUNHO ---::: s -r J • DA VERDADE 

---O;EN1~~T~S fli---HO 
I TABEClAO 

\ 
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.AJCESP PROTOCOLO 

0.855.948/11·5 
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• •• • • • • •• •• SOCIE~N~~~~~~l • • • • • • • 

INSTRUMENTO PARTiCULAR DE:AL~JJAb.bo~AL DE UMA 
EMPRESARJA UII!TADA 

CENTER ROYAL QUiMJCA INDUSTRIAL L TDA 

FEUSBERTO BARBOSA, blasieiro, natural da 
Eslado de Slo Paulo, casado sob o regme de axnunhio pan:ial de 
cedula de ldentidade RG. N" 9.914.146 SSP.SP, e do C.P.F. rf 
domiciliado na Rua Francisco Btaga, n•126, 1?' ~ndar, apto 121, Jardlm 
560, na c:idade de~ Estado de Slo Pau!:O e; 

MARIA L0CJA B'OMPEAN BARBOSA, da cidade 
de Cafelandla. Estado de sao Paulo, casada sob o regime de comunMo parcial de bens. 
empresaria. pcx1adofa <Ia cedula 'ae ldenlidade RG. N" 8.858.969 SSP.SP, e do C.P.F. n• 
112.215.488-75, residerfte e domiciliada na Rua Francisco Braga. rf 126, 12" andar, apto 121, 
Jardim Bandelrantes, CfP ·16015-560, na cidat!e\de ~ba. Estado de ~o Paulo, UNICOS, 
s6c1os componentes <Ia soc:iedade empresaria lirriitada CENTER ROYAL QUIMICA INDUSTRIAL 
LTDA, com sede na cidade de ~ba. Esladode sao Paulo na Rua Marcos Toq~. n• 248. 
258 e 278, BairTo Jd . .1\Jssara, CEP 1602().()00, com coubalo social registrado na Jucesp sob o n• 
NIRE 35203554433 em sessao de 1~/1986 e ullima a~ registracla sob o n• 203.502/10-3 
em sessao de 2410612010, inscrita no CNPJ sob o n• 55.625.75010001-40, resolvem a1terar o 
wub a to social: 

I • DO NOVO OBJETO SOCIAL 

A sociedade que explorava o ramo de COiioerdo, inciOstria, im~ e ~de produtos 
qulmlws para fins industriais e agrfcolas, reagentes para labonltOrio, produtos saneantes, 
domissanititios e produtos de hlgiene pessoal. com venda de ~uinas e acess6rlos para limpeza 
em gera1. cou oerao .de produtos descartalieis, rep ! ! e •laf;:6o comerc:ial por wnta prOpria e de 
terceiros, fa~o de arbefatos de vidro para laboia!6tios, resid6ncias e empresas em geral. 
consultoria tecnica no ramo t!xtil, sucroalcooleiro, couro e ~ua, passa a explorar o ramo de 
com6rclo, indllstria, lmporta~, exporta~ • Npr11S8nta~o comercial per conta pr6pria e 
de terceiros de produtos qulmicos par.1 fins Industrials e ~rfcotas, reagentes pan 
laborat6rio, produtos nneantas, domlManitirio., sucroalcooleiro, cor1ntes, plgmentos, 
enzlmas, descartiveis, solventes, tixtll e produtos ~ higiene pessoal; fabrfca~o de 
cosmeticos e artigos de perfumaria, produtos de hig.iene e perfumaria para usc veterinario, 
aditivos e coadjpYantes alimentares; venda de miquina& • acMSOrioc para limpe:za; comercio 
de produtos descartiiveis; fabrlca~o de artefatos de vldro para laborat6r1os, n!$1dendas e 
empresas; presta~o de serv~os de consultorla tecnica no ramo textll, sucroalcooleiro, 
domlssanitirlos, couro e igua. 

Parigrafo (mice • Os s6cios declaram expressamente que a 
socledade explora ativiCiade ~mica empresarial Otganiz.ada, nos termos do art. 966 caput e 
pa/3glafo Onlw e art 982 do C6digo Civi. 

II • DO NOVO EHDERECO DA SEDE 

Aitefa.se nesle ato o ~ para fins de atual~. para a Rua 
Marcos Toque~o. n• 248, 258 e 278, Bairro Jar!fm Jussara, CEP 16021-345, em ~ba, Eslado 
de sao Paulo. 
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1-DO TIPO JURiotCO DA SOCIEDADE 

A soc:ledade 6 EMPRESARJA do tipo SOCIEDAOE UMITADA. 
fazendo parte como integrames os senhotes devidan'iente nomeados e qualificados. 

II-DA DEHOMINACAO SOCIAL • 
' ·1 

A sociedade gra sob o nome empresarial CENTER .ROYAL 
QUiMICA INDUST.RJAL L TO A. : 

Ill - DA SEDE 59CIAL 
,j 

A sociedade leQia sua sede na .Rue Mateo Toquetlo, n• 2A8, 
258 e 278, Bllirro Jardim Juuara. CEP 16021-345, na cldade de ~ba, Estado de Slo 
Paulo, podendo, entretan1D, abri' filiais em qualquer parte do beoiillloio naciona~ mediante 
aftelll;4o contraiUal asslhada pol' tcdos os s6clos. 

IV- DO OBJETO SOCIAL 

0 objeto social e de comerclo, lndtlstria, importa~o, exporta~ao 
e represent&~ comercial por conta propria e de terceiros de produtos qulmicos para fins 
Industrials e agrfcolas, rugentes para labonlt6rio, produtos saneantes, domissanit\rios, 
sucroaJcoolelro, corantes, pigmentos, enzlmas, descarUvels, solventes, tiXbl e produtos de 
higiene pessoal; fabr1ca~o de co.nMfic:o. e artigos de perfumaria, produtos de hlgiene e 
pertumatia para uso vetertnario, editlvos e coedjuvantM allmentarn; venda de maquinas e 
acesa6rios para limpeza; cornirclo de produtos descartivela; fabrica~ de altefatos de vldro 
para laborat6rios, resldineiaa e emp~Wa; ~ de M~ de consultorla Wcnica no 
ramo tixtil, sucroalcooleiro, domissanltirios, couro e igua. 

Parigrafo 6nlco • Os s6cios dedaram expressamente que a 
sociedade explora ativtdade ecot IOmica ernpt'eS8rial organi:rada, nos tennos do art. 966 caput e 
par.1grato Onico e art. 982 do C6djgo CML 

V- DO CAPITAL SOCIAL 

0 c:apital social 6 de R$ 1.000.000,00 (um miNo de reais), 
dividiclo em 1.000.000,00 (urn m~hAo) de quotas no valor de R$ 1,00 (urn real), totatmeme 
integralizadas em "toedas oorreote do pals, <fislribufdo entre os s6cios da seguinte foona: • 
FEUSBE.RTO BARBOSA 500.000- QUOTAS R$ 500.000,00 

MARIA LOCIA BOMPEAH BARBOSA 500.000- QUOTAS R$ 500.000,00 

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 1.000.000- QUOTAS R$ 1.000.000,00 
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PARAGRAro UNICO: '-~=~==~~ valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

VI- DA DURACAO DA SOCIEDADE 

A sociedade inic:iou StDS atMdades em 08 de abril de 1986, e seu 
prazo de du~o e por tempo indeterminado. 

VII- OA FILIAL; 

A sociedade ~ a seguinte filial: 

. Localizada na Rua SAo Quirtno.~n• 125, Vila GuHherme, CEP 02056-070, na cidade de sao 
Paulo, Estado de sao Paulo (NIRE 35902324208) e lnscrita no CNPJ 55.625.75010002-21. Que 
explora o ramo de atMdade de Com6n:io de prpdutos qulmk:os para fills induslriais, agricolas. 
•easet•tes para laboial6ios. corantes, pigmen~enzimas, descartaveis e I'Nquinas e acess6lios 
para limpeza em geral. .:_ 

VIU- OA CESSAO E TRAHSFERbfciA DE QUOTAS 

As quotas sAo indivisfveis e nAo poden\o ser cedidas ou 
transleridas a ten:eiros sem o consentimento do oUtio s6cio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condi¢es e ~ direito de l)lefel6ncia para a sua aqu~ se postas a venda, 
formalizando, se reallzada a cessio delas, a alte~ contratual pertinente. 

IX - OA OELIBERACAO DOS S6ciOS 

Os s6cios . reunir~ sempre que for ,_sario, mediante 
convoc::ac;ao do s6cio majorit*io, ou pelos s6cios minoril* los wjas quotas fonmem pelo menos um 
quinto do capital social, e as suas resoi\J¢es ou decisOes constarto no livro de "Alas de ReuniOes 
da Diretoria•. Para defiberaotAo vWa sera necessaria a ~ da maioria societW! e o 
•quorum· para decisao sera a maioria simples. No caso de empete, o s6cio majorilario teni o 
direito do segundo voiD de desempate .. 

PARAGRAFO PRJMEIRO - As reuniOes serAo dispensadas 
quando todos os s6cios decidirem, por esalto, sobre a ITl<dria que seria obje!o defas, confonne 
pennite o prigrafo 3" do attigo 1.072 da lei 10.406102 (C6digo CMI). 

PARAGRAFO SEGUNDO- Os s6cios que representam a maiOria 
do capital social podemo prorncMll' a a~ do contrato social. independentemente do 
consentinento expresso ou tacito, por parte dos demais s6cios, especialmente no que lange a 
exdusOes do s6clo que passe a cokx:ar em risco a continuidade da empresa, em Wtude de atos 
de inegavel gravidade. • 

PARAGRAFO TERCEIRO - A exdusAo somente poden! ser 
detenninada em reuniOes espec:::iUnente convocadas para esse lim, ciente o acusado em tempo 
Mbil para permitir seu comparecimento e o exen::lcio do direito de defesa. 

\ 
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X - OA ~DIIIAIS'TfU~O 11A 'SOt"IEOAOE E DO 

A adminlstrac;Ao da sociedade cabeni aa•os:e~t~~=~~~ 
BARBOSA e MARIA LUCIA BOIIIIPEAN BARBOSA, que reoebem p de 
represe 1l:al a empresa at!Ya, passlva. judicial e extrajudlc:ialmente, cabendo-lhes o U$0 do nome 
emptesarial, podendo asslnar pela mesma, isoladamente ou em conjunto, ficando vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao lnta'esse social ou assumir obrigaQOes seja em favor de 
qualquer dos quotislas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, 
sem ~do ou1ro s6do. 

XI - OA RETl~ DE PR6.t.ABORE 

Am~ os s6dos efetuarllo retiradas a titulo de 'pt{Habone', que 
serao levadas a debito da oonla de Oesj: : as Gerais da eocledade, cujos nlveis serao tixados de 
acotdo com os limites ~bel e cXIos pelos s6c:ios- . 

XII - DA REGEN~ SUPLETIVA 

A regencia supleliva da sociedade dar-ser-a pelas nonnas 
regimentais da Sociedade' AnOnima. lei 6.404176, sendo, no entanto, dlspensada a pubf~o de 
balaJ190 e demonstra¢>es financeiras. 

XIII - OA RETlRAOA DO SOciO OA SOCIEOAOE 

No caso de um dos s6dos desejar netiner-sa da sociedade, devera 
notificar ao outro, por escrito com anteced!ncia de 60 (sessenta) dlas, e seus havenes serao 
neemboisados dentro das possibilidades financem da empresa, ap6s ter sidlo levantado um 
bala1190 na epoca de sua natlrada 

PAAAGRAFO UNICO- Quando de eventua.l e Mura exdudo de 
qualquer membro do quadro social, o s6do netirante, ap6s quitar IOdas as suas obrigillj6es com a 
pessoa juricfJCa da qual foi lntegrante, sendo estas deoorrentes de seu perlodo de partici~o na 
sociedade, fica livre e desem~ de quaisquer responsabHidades posteriores • data de 
av~ de sua sai<la. 

XN - DAS OBRJGACOES SOCIAlS 

Segundo nemissao determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406102 
ao ar1igo 997 da mesma leg~. fica axp ! :• que os s6cios nlo respondem subsidiariamenle 
pelas obr'.g~Oes socials. 

XV.- DA OISTRIBUICAO DOS LUCROS • 
Os luaos aputados nos balall90s encerrados anualmente em 31 

de dezembro, setae distribuidos proporcionalmente tis suas quotas de capital, e tetao o destine 
que melhor convief aos s6dos. Em caso de prejuizos, settle eles mantidos em oonta especial, 
para senem cobes1Ds em lucros Muros. 
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Dando-se o falecimen1D de qualquer dos s0c1os a sociedade nao 
se aiSSOMri, cabendo ao s6cio remanescente, detenninar o levantamento de urn Ba1anQ0 
Especial na data do falecimento oeotrido. Os toeroeiros dos s6cios falec:ido, em 90 (noventa) dias 
da data do Bala~ Especial, manlfest!IIAo a ~ vontade de serem integraclos ou nao na mesma 
sociedade, recebendo os direitos e as obrig~ contratuais do s6cio talecido, ou entao, 
receberAo todos os seus haveres ~ o bala~ Especial, em 12 (doze) parcelas sendo a primeira 
vencendo em 90 (noventa) dias ap6$ o Bala~ Espedal. 

, "Os Administraotores deelaram, sob as penas da lei, de que 
nao estJo lmpedldos de exereer a adm~o da aociedade, por lei especial, ou em 
virtude de conden~o c:rimlnal, ou por se ~Nm sob os efeitos dela, a pena que 
vede, alnda que temporariamente, o i1eesso a cargos pOblicos; ou por crime fallmentar, de 
prevarica~, pelta ou S\lbomo, concuuio, peculate, ou contra a eeonomla popular, contra 
o sistema ftnanceiro nacional, contnl normas de defMa da concorrincia, contra as relaj;6es 
de consumo, te pCiblica ou a propriedade". 

Faca eleito o foro desta comarca de ~ba. Estado de sao 
Paulo, para nele serem dirimidas as d(Mdas porventura surgidas no fiel cump1 imenlo deste 
irlslrumento. 

E asslm, por se acharem justDs e contratados, assinam o presente 
instrurnento, lavrado em 03 (llts) vias de igual teor e folma, na presenc;a de 02 (duas) 
testemunhas a bJdo presente. 

~·ba, 25 de Agosto de 2011. 

TESTEMUNHAS: 

DE SOUSA CORDEIRO 
. 786-6 SSPISP 

Esla p;lgN 6 pone lnlogranla do INSTR\JMENlO PARTlCULAR DEAL.~ CONTR.\l\W. DE U"' SOCIEDADE 
EMPREsAAlA UMITAO'.,- CENTER ROYAL auiMJcA INilUSTRIALLTDO., &mado om 25 de agosto de 2011 
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