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JAIME CESCA nacionalidade brasileira, nascido em 17/07/1964, casado em comunhão parcial de 
bens, empresário, CPF nº 509.623.459-20, Carteira de Identidade nº 1.337.488, órgão expedidor 
SSP - SC, residente e domiciliado no  Rua Augustinho Rodrigues de Abreu, 94, Monte Alegre, São 
Cristóvão do Sul, SC, CEP 89533000, Brasil. 
EDVANIO CESCA nacionalidade brasileira, nascido em 22/07/1972, casado em comunhão parcial 
de bens, empresário, CPF nº 898.308.149-04, Carteira de Identidade nº 10/R 2.665.025, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua Vereador Egídio Cesca, 34, Centro, Salto 
Veloso, SC, CEP 89595000, Brasil. 
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CESCA & CIA LTDA, registrada legalmente 
por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob 
NIRE nº 42201113087, com sede Rod BR 116, S/N, Km 185, Trevo BR 470, Monte Alegre São 
Cristóvão do Sul, SC, CEP 89.533-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica/MF sob o nº 80.979.107/0001-62, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a 
presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
Rerratificar a décima nona alteração contratual arquivada sob nº 203589955, em 27/07/2020, face 
ao erro material ocorrido na cláusula primeira da alteração contratual: 

Onde se lê:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social de R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil  reais) 
divididos em 2.100.000(Dois milhões e cem mil) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real) 
será aumentado para 3.000.000,00(Três milhões de reais) da seguinte forma: 

a) O sócio JAIME CESCA  que é proprietário de 1.470.000 (Hum milhão e quatrocentos e 
setenta  mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real) totalizando um valor de R$ 
1.470.000,00 (Hum milhão e quatrocentos e setenta mil reais), aumentará sua participação 
em 630.000 (Seiscentas e trinta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), total,  
no valor total de R$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil reais), integralizadas em moeda 
corrente nacional totalizando uma participação de 2.100.000 (Dois milhões e cem  mil) 
quotas num valor de R$ 2.100.000.00 (Dois milhões e cem mil reais); 

b) O sócio EDVANIO CESCA que é proprietário de 630.000 (Seiscentos e trinta mil) quotas 
no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real) totalizando um valor de R$ 630.000,00(Seiscentos e 
trinta mil reais), aumentará sua participação em 270.000 (Duzentas e setenta  mil) quotas no 
valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente nacional,  
no valor total de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais) totalizando uma participação 
de 900.000 (Novecentas mil) quotas num valor de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais); 
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Parágrafo Primeiro: Após a alteração de capital citada acima, o capital social de R$ 3.000.000,00 
(Três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (Três milhões) de quotas no valor unitário de R$ 
1,00(Hum real) ficará assim dividido entre os sócios: 

NOME QUOTAS VALOR R$ 
JAIME CESCA 2.100.000  2.100.000,00

EDVANIO CESCA           900.000      900.000,00
TOTAL      3.000.000,00            3.000.000,00 

Leia-se: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social de R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil  reais) 
divididos em 2.100.000(Dois milhões e cem mil) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real) 
será aumentado para 3.000.000,00(Três milhões de reais) da seguinte forma: 

a) O sócio JAIME CESCA  que é proprietário de 1.470.000 (Hum milhão e quatrocentos e 
setenta  mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real) num valor total de R$ 
1.470.000,00 (Hum milhão e quatrocentos e setenta mil reais), aumentará sua 
participação em 630.000 (Seiscentas e trinta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 
(Hum real),  no valor total de R$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil reais) com 
utilização de Reserva de Lucros,   totalizando uma participação de 2.100.000 (Dois 
milhões e cem  mil) quotas num valor de R$ 2.100.000.00 (Dois milhões e cem mil 
reais); 

b) O sócio EDVANIO CESCA que é proprietário de 630.000 (Seiscentos e trinta mil) 
quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real) num valor total de R$ 
630.000,00(Seiscentos e trinta mil reais), aumentará sua participação em 270.000 
(Duzentas e setenta  mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), totalmente 
integralizadas com utilização de Reserva de Lucros,  totalizando uma participação de 
900.000 (Novecentas mil) quotas num valor de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais); 

Parágrafo Primeiro: Após a alteração de capital citada acima, o capital social de R$ 
3.000.000,00 (Três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (Três milhões) de quotas no valor 
unitário de R$ 1,00(Hum real) ficará assim dividido entre os sócios: 

NOME QUOTAS VALOR R$ 
JAIME CESCA 2.100.000  2.100.000,00

EDVANIO CESCA           900.000      900.000,00
TOTAL      3.000.000,00            3.000.000,00 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
CESCA & CIA LTDA 

CNPJ: 80.979.107/0001-62 
NIRE: 42201113087 

CLÁUSULA PRIMEIRA A sociedade gira sobre nome empresarial CESCA & CIA LTDA.
CLÁUSULA SEGUNDA  A sociedade tem sua sede na Rodovia BR 116 km 185, s/n, Trevo BR 
470, Bairro Monte Alegre em São Cristóvão do Sul, no Estado de Santa Catarina, CEP 89.533-000. 
CLÁUSULA TERCEIRA A sociedade iniciou suas atividades em 01 de janeiro de 1989 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 
CLÁUSULA QUARTA O objeto social é: Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores; comércio varejista de lubrificantes; serviços de lavagem, lubrificação e polimento de 
veículos automotores; transporte rodoviário de produtos perigosos; comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo; lojas de conveniência e hotéis; comércio varejista de produtos alimentícios 
ou especializado em produtos alimentícios. 
CLÁUSULA QUINTA O capital social é de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 
3.000.000 (Três milhões) de quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas, que ficam assim distribuídos entre os sócios. 

NOME QUOTAS VALOR R$ 
JAIME CESCA 2.100.000    2.100.000,00

EDVANIO CESCA            900.000                900.000,00
TOTAL        3.000.000,00              3.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser, a 
qualquer titulo e com exceção das transmissões por herança, cedidas ou transferidas a terceiros sem 
o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto 
de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 
CLÁUSULA SÉTIMA As deliberações sociais serão formalizadas em alterações contratuais, os 
sócios declaram dispensável qualquer convocação para reunião anual, conforme Art. 1.072, §1º e § 
3º CC/2002. 
CLÁUSULA OITAVA A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital sócio. 
CLÁUSULA NONA A administração da sociedade é exercida pelos sócios: JAIME CESCA e 
EDVANIO CESCA, que poderão assinar em conjunto ou separadamente e a eles caberão a 
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responsabilidade a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade e 
também utilizar o nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, podendo assumir 
obrigações e onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, em favor de qualquer dos quotistas e de 
terceiros, sempre com a autorização do outro sócio.
CLÁUSULA DÉCIMA Compete aos sócios administradores, em conjunto ou separadamente, 
observadas, as atribuições especificas instituídas por este contrato social, a representação da 
sociedade em juízo e em seu regular funcionamento e normal desenvolvimento de suas atividades, 
inclusive a alienação de bens do ativo permanente da sociedade e a constituição de ônus reais sobre 
os mesmos. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A sociedade poderá através de seus sócios administradores e 
mediante instrumentos competentes, constituir mandatários, com poderes específicos para agirem 
em seu nome, cujos mandatos não poderão ultrapassar o ano civil, ressalvados os de natureza 
judicial. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA É vedado aos administradores fazerem uso da firma na 
prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título a favor, em negócios estranhos ao objeto 
social. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Pelos serviços prestados à sociedade, os sócios 
administradores poderão fixar uma remuneração mensal a título de pró labore fixado de comum 
acordo pelos sócios, nunca inferior a um salário mínimo, e cuja quantia será retirada mensalmente 
pelos administradores, no inicio de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e 
seus limites. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA Os administradores respondem solidariamente perante a 
sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 
1º de Janeiro e encerrando-se em 31 de Dezembro de cada ano. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA No término de cada exercício social, 31 de Dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Os lucros ou prejuízos apurados, após constituídas as reservas 
legais, serão partilhados entre os sócios proporcionalmente as quotas que possuírem na sociedade, 
ou então serão destinados para futuro aumento de capital. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA A sociedade poderá a critério de seus sócios administradores, 
levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais, e distribuir lucros à conta dos 
referidos balanços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
sua atividade com os herdeiros, sucessor e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
deste 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 especialmente 
levantado. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA Os administradores declaram sob as penas da lei, 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 VIGÉSIMA SEGUNDA A sociedade em 10 de junho de 2002 constituiu uma filial, 
na Rodovia BR 116 km 167, nº. 1220 na cidade de Ponte Alta do Norte, no Estado de Santa 
Catarina com CEP 89.535-000, com CNPJ 80.979.107/0002-43, NIRE sob o nº. 42900581829, com 
capital social destacado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o objeto social sendo o mesmo da matriz. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA A sociedade em 29 de agosto de 2011, constituiu uma 
filial na Rodovia BR 116, S/N, Km 129, Interior, na cidade de Santa Cecília, no estado de Santa 
Catarina, com CEP 89.540-000 com CNPJ 80.979.107/0003-24, NIRE sob o nº 4290094272-4, com  
capital social destacado de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), o objeto social sendo o mesmo da 
matriz. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA A sociedade em 29 de Outubro de 2013 constituiu uma filial 
na Rodovia BR 116 - KM 206, nº 713, Vila Nova P A Sul, Casa, Ponte Alta, no estado de Santa 
Catarina, com CEP 88.550-000, com CNPJ 80.979.107/0004-05, NIRE sob o nº 4290103044-3, 
com capital social destacado em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), o objeto social sendo o mesmo 
da matriz. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA A sociedade em 29 de Outubro de 2013 constituiu uma filial 
na Rodovia BR 116, s/n, KM 195 – Interior Ponte Alta, no estado de Santa Catarina, com CEP 
88.550-000 com CNPJ 80.979.107/0005-96, NIRE sob o nº 4290103045-1, com capital social 
destacado em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), o objeto social sendo o mesmo da matriz. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA A sociedade em 29 de novembro de 2013 constituiu uma filial 
na Rua Adolfo Soletti, nº 923, Centro, na cidade de Frei Rogério no estado de Santa Catarina, com 
CEP 88.530-000, com CNPJ 80.979.107/0006-77, NIRE sob o nº 4290103415-5, com capital social 
destacado em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), o objeto social sendo o mesmo da matriz. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA Fica eleito o foro de Curitibanos (SC) para o exercício e o 
comprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato. 
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E por estarem, assim, justos e contratados assinam o presente em 01 (Uma) única via. 
  

CURITIBANOS,  29 de Julho de 2020. 

ASSINADO DIGITALMENTE 
JAIME CESCA 
EDVANIO CESCA 
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Cpf: 89830814904 - EDVANIO CESCA
Cpf: 50962345920 - JAIME CESCA
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