
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTF?ATUAL DA SOCIEDADE
PONTOCOM BRINDES LTDA ME

CNPJ/MF: n° 18,036.328/0001-23

NIRE: 412.0759830-8
Folha: 1 de 6

Os abaixo identrftcados e qualificados;
1) DOUGLAS JOSE WAIAND, brasileiro, maior, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, natural de Marechal Cândido Rondon-PR,
empresário, inscrito no CPF/MF sob n°. 021.394.299-23, portador da
carteira de identidade RG rf. 6.350.392-4/SESP-PR, expedida em
30/10/1991, residente e domiciliado na Rua Dos Crisântemos, 78, Jardim
Floresta. Francisco Beítrao-PR, CEP: 85603-745.
2) FATIMA APARECIDA GRANJA WAIAND, brasileira, maior, casada sob
o regime de comunhão parcial de bens. natural de Laranjeiras do Sul-PR,
empresaria, inscrita no CPF/MF sob n°. 031.736.919-97, portadora da
carteira de identidade RG n°. 6.539.659-9/SESP-PR, expedida em
13/11/2001, residente e domiciliada na Rua Dos Crisântemos. 78, Jardim
Floresta, Francisco Beltrao-PR, CEP: 85603-745.
Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de PONTOCOM BRINDES LTDA ME, com sede
na Rua Dionisio Spessato, 132, Sala 02, Padre Ulrico, Francisco
Beltrao-PR, CEP 85604-444, e inscrita no CNPJ/MF sob n°.
18.036.328/0001-23, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n®
412.0759830-8 em 29/04/2013; resolvem alterar e consolidar o contrato
social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem
por objeto social a exploração do ramo de: comercio atacadista, importação e exportação
de brindes em geral, fabricação de acessórios do vestuário, fabricação de bonés de
qualquer material e impressão de material para uso publicitário, passa a partir desta data a
ter o seguinte objeto: Comercio atacadista, importação e exportação de brindes em geral,
comercio atacadista de computadores e periféricos, utensílios domésticos, bolas para
futebol, joelheiras, tornozeleiras e caneleiras, suprimentos de informática, toner, cartucho
de tinta para impressoras, ar condicionado para residenciais, geladeiras, aparelhos
eletrônicos domésticos, bicicletas, colchão de qualquer material, artigos de tapeçaria,
tapetes, tecidos de malha para confecção, artigos de cama, mesa e banho, equipamentos
de proteção individual (EPI), fardamento escolar, fardamento, uniformes escolares,
uniformes, bolsas, malas de qualquer material, sacaria nova e sacos de lixo. Fabricação de
acessórios do vestuário, bonés de qualquer material, bolsas de couro, bolsas de plásticos,
bolsas de qualquer material, bolsas e mochilas de qualquer material, bolsas térmicas, porta
documentos de couro, chinelos de borracha para adultos, peças de madeira para
instalações comerciais, roupas para praticar esportes, camisas esporte, camisetas,
uniformes escolares, colchonetes, sacos de fios de ráfia, polipropileno e outros materiais
plásticas têxteis , sacos de juta para embalagem, roupões e robes femininos, roupões e
robes masculinos, luminosos de anúncios e placas indicadoras, letras em neon, letreiros
luminosos, luminosos em acrílico, gás neon, placas luminosas, letras em acrílico, letras em
metal, paines de acrílicos e de outros materiais, paines de propaganda, placas e plaquetas
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JIMIA COMEKllia.
DO PARANA'

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2017 13:26 SOB 20177287900.
PROTOCOLO: 177287900 DE 11/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704027132. NIRE: 41207598308.
PONTOCOM BRINDES LTDA ME

Llbertad Bogus
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A validade deste docuaento, se ingresso, fica sujeito á conçrovaçAo de sua autenticidade nos
Infortuando seua respectivos códigos de verificação
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