
TERCEIRA ALTERAÇÃO
Pelo presente instrumento particular e ha melhor forma de diréito, as partes:

MAURO CESAR SARAIVA -  brasileiro, solteiro, produtor, residente e domiciliado na Rua Silveira 
Martins, n° 24, apto 1005, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 2222r-000, portador da carteira de 
identidade n° 06642925-9 expedida pelo IFP - RJ em 06/02/1997 e CPF: 823.635.017-72; e

SEBASTIÃO BOSCO SARAIVA -  brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Av. 
Borges de Medeiros n° 623 apto 401, Lagoa, RJ, CEP: 22430-040, portador da carteira de 
identidade n° 8551 expedida pelo CREA -  RJ e CPF: 027.434.777-68.

• . ■ 4

Únicos sócios da SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA denominada TISARA ARTE PRODUÇÕES 
LTDA., com sede na Rua do Catefce, no. 311, sala 919, Catete, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 22.220- 
001, inscrita no CNPJ sob o n° 04.177.312/0001-26, devidamente arquivada no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas sob o número de ordem 208262, por despacho de 08/01/2004, resolvem alterar o 
referido Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

- I -

Resolvem os sócios alterar o endereço da Sociedade para a Rua Silveira Martins, n° 24, apto 1005, 
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22221-000 (ponto de referência).

-II-
Em conseqüência das alterações acima, os sócios resolvem de comum acordo, consolidar o 
contrato social. '

TISARA ARTE PRODUÇÕES LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA -  DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade denomina-se TISARA ARTE PRODUÇÕES LTDA..

CLAUSULA SEGUNDA -  SEDE SOCIAL
A sociedade tem sua sede na Rua Silveira Martins, n° 24, apto 1005, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 22221-000 (ponto de referência).

CLAUSULA TERCEIRA -  OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade tem como objetivo social a prestação de serviços de produção de exposições de arte e 
agenciamento artístico, o prazo de duração é indeterminado desde a sua criação em 04/12/2000.

CLAUSULA QUARTA -  CAPITAL SOCIAL
0  capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dividido em 5.000 (cinco mil) cotas no valor 
unitário de R$ 1,00 (hum real), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios cotistas em moeda 
corrente nacional, na seguinte proporção:

TISARA ARTE PRODUÇÕES LTDA



TISARA ARTE PRODUÇÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL
SÓCIOS COTAS R$

MAURO CESAR SARAIVA 4.950 4.950,00
SEBASTIAO BOSCO SARAIVA 50 50,00
TOTAL 5.000 5.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO
A responsabilidade está restrita ao valor das cotas de cada sócio, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA -  ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade e o uso do nome comercial ficarão a cargo dos sócios que assinarão 
individualmente ou em conjunto, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, 
podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, 
inclusive Banco, sendo-lhes vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos 
aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor 
de quotistas ou de terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
As deliberações sociais serão aprovadas de acordo com os artigos 1.071 e 1.076 do Código Civil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO
A sociedade poderá constituir procurador ou procuradores, com poderes específicos para a prática 
de atos necessários ou convenientes à administração da mesma.

CLAUSULA SEXTA -  REMUNERAÇÃO
Os sócios farão jus a retirada mensal a titulo de pro labore, fixada livremente e que vigorará em 
cada exercício financeiro e será debitada a conta de resultados da sociedade.

CLAUSULA SÉTIMA -  BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O exercício social coincidirá com o ano civil e sera levantados balanço patrimonial e demonstrações 
financeiras no dia 31 de dezembro de cada ano, sendo os lucros ou prejuízos apurados, divididos 
ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas no capital social.

CLAUSULA OITA VÁ -  TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL
A alienação de cotas do capital social, no todo ou em parte, para terceiros, devera ser precedida de 
concordância do sócio MAURO CESAR SARAIVA, sendo a preferência de alienação dada ao sócio 
majoritário, nas mesmas condições ofertadas a terceiros.

CLAUSULA NONA -  RETIRADA, MORTE OU INTERDIÇÃO DOS SOCIOS.
A retirada morte ou interdição de quaisquer dos sócios cotistas não dissolverá a sociedade, que 
prosseguirá com o remanescente e os herdeiros ou sucessores do sócio retirante, de cujos, ou 
interdito, a menos que estes resolvam liquidá-la. Em caso de liquidação os haveres dos sócios 
cotistas, serão apurados e calculados pelo balanço patrimonial a ser levantado na data do evento. 
Os valores dos haveres assim apurados serão pagos aos sócios cotistas, ou aos seus herdeiros ou 
sucessores em 10 (dez) parcelas iguais no final de cada mês.



TOSARA ARTE PRODUÇÕES LTDA 

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA -  FORO
0  foro da sociedade é o da Cidade do Rio de Janeiro, RJ, que 
controvérsia oriunda do presente contrato.

fica eleito com exclusão de qualquer

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  OMISSÕES . . ' .. . rA, inn rivil p
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observance dos preceitos do Codrgo Civil e
de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

fLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - IMPEDIMENTOS
Para os efeitos do disposbo no a rt 1.011 do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da Le , 
que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possam impe
los de exercer a administração da sociedade.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias 
de Igual teor, para um só efeito na presença de 02 (duas) testemun as.
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