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QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA 

CNPJ 09.419.210/0001-93 
          SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
          ================================ 

 
GABRIEL CAMPIONI PIGATTO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 22/01/1988, 
empresário, CPF nº 065.250.299-70, Identidade nº 4.797.407 SSP-SC, residente na Rua 
Francisco Lindner, nº 540, CEP 89.609-000, Centro, Município de Luzerna - SC, 
BERNARDO CAMPIONI PIGATTO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 26/07/1989, 
empresário, CPF nº 065.388.889-92, identidade nº 4.797.408 SSP-SC, residente na Rua 
Francisco Lindner, nº 540, CEP 89.609-000, Centro, Município de Luzerna – SC,  
Únicos sócios da empresa QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA, 
com sede na  Av. Caetano Natal Branco, nº 3800, Box 09,  CEP 89.600-000, Caetano Branco,  
Município de Joaçaba – SC, com registro na  JUCESC sob n° 42206405663, deliberam ajustar 
a presente Alteração Contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
I - O sócio BERNARDO CAMPIONI PIGATTO, vende e transfere a totalidade de suas 
500.000 (quinhentas mil) quotas de capital que possui na sociedade, correspondente a 50,00% 
(cinquenta por cento) do capital social, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
juntamente com os direitos e obrigações a elas inerentes, para o sócio GABRIEL CAMPIONI 
PIGATTO, acima qualificado, que serão pagos em moeda corrente nacional conforme 
contrato particular entre as partes, com direitos e obrigações previstas no contrato social, 
ficando a nova composição societária assim distribuída: 
 
GABRIEL CAMPIONI PIGATTO.............C/ 100,00%  = 1.000.000 QUOTAS =  R$ 1.000.000,00    
 
II – A sociedade passa a ser administrada pelo sócio GABRIEL CAMPIONI PIGATTO, 
conforme previsto na cláusula sétima do contrato social. 
 
 
APÓS AS ALTERAÇÕES HAVIDAS, POR ESTE E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, O 
CONTRATO SOCIAL E DEMAIS ALTERAÇÕES, FICAM ADAPTADAS E 
CONSOLIDADAS, PASSANDO A REGER-SE PELO QUE CONSTA NAS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES: 
 
I – DO NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO: 
=============================================================== 
 
Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: “QUEIROZ INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PAPEL LTDA” e usará como Título do estabelecimento “QUEIROZ 
IND.COM. DE PAPEL”. 
                 
Cláusula 2ª - A sociedade tem sua sede na Av. Caetano Natal Branco, nº 3800, Box 09, CEP 
89.600-000, Caetano Branco, Município de Joaçaba - SC, podendo abrir filiais ou outras 
dependências em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada 
pelos sócios. 
 
Cláusula 3ª -  O objeto social da sociedade será a exploração, por conta própria, os ramos de:   
FABRICAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, GUARDANAPOS E PAPEL TOALHA; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. 

                       
 Segue na fl. 02 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57N9p3KsQAMKg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06525029970-GABRIEL CAMPIONI PIGATTO|06538888992-BERNARDO CAMPIONI PIGATTO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 12/01/2021
Arquivamento 20219954283 Protocolo 219954283 de 12/01/2021 NIRE 42206405663
Nome da empresa QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197578741469768
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski -  Secretária-geral em exercício

12/01/2021

                                 Fl. 02 
 
Cláusula 4ª - A   sociedade   iniciou suas atividades em 05 de março de 2008 e o prazo de 
duração será por tempo indeterminado.  
 
II - CAPITAL SOCIAL     
================= 
Cláusula 5ª - O Capital Social é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 
1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os 
sócios: 
   
GABRIEL CAMPIONI PIGATTO.............C/ 100,00%  = 1.000.000 QUOTAS =  R$ 1.000.000,00    
 
            Parágrafo único:  A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
porem todos    respondem   solidariamente   pela   integralização do capital social. 
 
Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada 
a cessão delas, a alteração contratual pertinente, podendo ainda, desde que haja comum 
acordo aceitar novos sócios na sociedade. 
         
III - ADMINISTRAÇÃO: 
================== 
Clausula 7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio  GABRIEL CAMPIONI 
PIGATTO, na qualidade de Sócio/Administrador, que a representará com poderes e 
atribuições gerais para praticar todos os atos pertinentes à boa gestão da sociedade, ficando 
vedado, no entanto, o uso do nome comercial em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
      
                 Parágrafo único:   A    sociedade    poderá   designar   administradores   não sócios, 
observando-se,  entretanto o disposto no artigo  1.061  da  Lei  n° 10.406/02. 
 
IV - PRÓ-LABORE:            
=============== 
Cláusula 8ª - Os administradores poderão receber um pró-labore mensal, que será fixado de    
comum acordo pelos sócios, respeitando-se as normas fiscais vigentes e os seus limites. 
 
V - EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO: 
============================== 
Cláusula 9ª - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano civil e no           
termino de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, 
procedendo a elaboração das demonstrações contábeis conforme previsto na Legislação 
vigente e pertinente ao caso. 
                      

Parágrafo 1°:  Por   deliberação   dos sócios a   distribuição de   lucros poderá ser 
em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado, sendo que poderá não 
obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas, ou ficar em 
reservas na sociedade. 
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                                 Fl. 03 
Parágrafo 2°:   Os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em 

conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, ou poderão ser suportados pelos 
sócios, proporcionalmente as quotas de capital que possuírem na sociedade. 

                                                                            
VI – DAS REUNIÕES OU ASSEMBLÉIAS: 
================================ 
Cláusula 10ª – As assembleias ou reuniões previstas nos artigos 1.072 e 1.078 da Lei               
10.406/02, para fins de prestação de contas do (s) administrador(es) e demais assuntos de 
interesse da sociedade, ocorrerá na sede da empresa em data marcada pela administração até o 
quarto mês após o encerramento do exercício social e a notificação dos sócios se fará de 
forma pessoal, desta forma dispensando-se os requisitos do parágrafo 3° do artigo 1.152 da 
Lei acima citada. 
 
VII - FALECIMENTO E RETIRADA DE SÓCIOS: 
===================================== 
Cláusula 11  - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas      
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço 
patrimonial especialmente levantado. 
 

Parágrafo único:  O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seus sócios. 
            
VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
====================== 
Cláusula 12  - Os sócios e Administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão    
impedidos de exercer 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, fé pública, 
ou a propriedade. 
 
Cláusula 13  - A sociedade não manterá Conselho Fiscal conforme faculta o Art. 1066 da Lei 
n° 10.406/2002. 

     
Cláusula 14  -  As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joaçaba – SC, 
para dirimir possíveis dúvidas oriundas do presente contrato, sendo que os casos omissos 
neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 
10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 
 
   E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente 
instrumento em uma via de igual teor e forma para um só efeito, assinadas pelas partes 
interessadas, que depois de lido e achado conforme, obrigam-se a cumpri-lo fielmente em 
todos os seus itens e termos. 
 

              Joaçaba  -  SC, 12 de Janeiro de 2021. 
        

  
          GABRIEL CAMPIONI PIGATTO 

          
      BERNARDO CAMPIONI PIGATTO 



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 12/01/2021
Arquivamento 20219954283 Protocolo 219954283 de 12/01/2021 NIRE 42206405663
Nome da empresa QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197578741469768
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski -  Secretária-geral em exercício

12/01/2021

Cpf: 06538888992 - BERNARDO CAMPIONI PIGATTO

Cpf: 06525029970 - GABRIEL CAMPIONI PIGATTO
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