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SEGUNDA ALÍERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ELLO EMPREENDIMENTOS E
COMERCIO LTDA

cNPJ No 30.302.631/0001.26

Pelo presente instrumento particular, WILLIAN JESUS CHAGAS DE OLIVEIRA, brasileiro,
nascido em 1710611997, natural de Macapá-AP, solteiro, Empresário, Íesidente e
domiciliado na Rua da Serraria, Casa 74, São Benedito, Santa lnês-nia, CEP:65.300-365,
portadoí do CPF No 609.983.523-73 e Carteira de ldentidade No 04394048201 1-6 SSP/MA,
JOSÊ MARIO FURTADO SOUZA. brasileiro, Empresário, nascido em 05/09/1970, natural
de São Bernardo-Ma. Casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Íesidente e
domiciliado na Rua do Canavial, Casa B-D, Vila Luizáo, São Luís-Ma. Cep: 65.068-653,
portador do CPF No 404.772.903-53, e Carteira de ldentidade no 0296577420056- SSP-MA,
e ALANA SILVA MENDES, Brasileira, nascida em 15103/1996, natural de Sáo Luís-Ma,
Empresária, soltelra, residente e domlciliada na Rua Dois, Quadra 02, Casa 25, Jardim
Araçagy l, Cohatrac ll, São Luis-Ma, Cep: 65.65.054-620,260 Poftadora do C.P.F N.
472.425.473-0A e Carteiía de ldentidade no 015044012000-1 SSP/MA, os [rnicos sócios da
sociedade empresarial ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, com sede a Rua
Peru, no 45, Divineia, São Luís-Ma, Cep: 65.068-067, registrada na Junta Comercial do
Êstado do Maranhão-JUCEMA, sob o no 21200996425, com despacho em25l04l2A1B e
inscrita no CNPJ No 30.302.631/0001-26. resolvem assim de comum acordo alterar o seu
contrato social com as seguintes clausulas

CLÁUSULA PRIMEIRA - RetiÍa-se da sociedade a sócia ALANA SILVA MENDES, que
cede e trânsfere suas 5.000 (Cinco mil) quotas do capital social da empresa a saber:

Pata o sócio JOSE MARIO FURTADO SOUZA, a quantia de 5.000 (Cinco mil) cotas no
vâlor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada uma, no valor total de R$ 5.000,00 (Cinco mil
reais), valor este recebido neste ato do sócio adquirente, em moeda corrente do país. pelo
que dá plena total e irrevogávêl quitaçâo.

cE:RTrFrco o REcrsrBo E.tt 23/\\/201a 09:24 soD N" 201E0762800.
pRorocoro: 180762800 DB 22/L7/2OIA. CóDrGO DE VERTFTCAçÀO:
1180491S525. NIRE: 21200996425,
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CLAUSULA SEGUNDA: Tendo em vista as alterâÇõês promovidas, o câpital representado
por'120 (Cento e vinte) quotas no valor nominal R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), totalizando
o valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizadas anteriormente
em moeda corrênte do país, discriminado no quadro logo abaixo:

Q ros QUOTAS VALAR UNIT. R$

WILLIAN JESUS CHAGAS DE
OLIVEIRA

57

TENDO EM V|STA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CONSOLIDA-sE O PRESENTE
CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira
EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA''
45, Divinéia. Sâo Luis-tt/la, Cep: 65.068-067.

sob o nome empresarial de "ELLO
a sua sede está localizada a Rua Peru. no

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é RS í20.ú00,00 (CENTO E VTNTE MtL REATS),
dividido em 120( Cento e vinte) quotas de valor nominal R$ 1.000,00 {UM MIL REAIS), já
integralizadas em moeda corrente do país

CAPITAL SOCIAL
R$

JO§ ivl RIO FURTADO SOUZA
TOTAL 120.000,00

cERrIElCq o REGIS!Rq ü, 23/LL/?OLA 09:2{ SOB N" 20180762800,
pRorocor,o i r.80762800 DE 22/aA/ZOI'A. CóDrGO DE VE&rErCÀÇÀO:
118011918525. NIRE: 21200996425.
EI,I.O EMPREENDIMEICTOS E COIIERCIO 
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R$ 1.000,00

CAPITAL SOCIAL
R$

57.000,00

JOSE MARTO FURTADO SOUZA OJ RS 1.000,00 63.000,00
TOTAL í20 120.000,0s

soclos QUOTAS VALOR UNIT. R$

WILLIAN JESUS CHAGAS DE
OLIVEIRA

57 R$ 1.000,00

OJ RS 1.000,00 6s.000,00
120
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CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por obiêtivo social os ramos de sde
engenharia, Comércio varejista dê adigos médicos e ortopêdicos, Comércio varejista de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio a vaÍejo de
pneumáticos e câmaras-dê-ar, Comércio vareiista de bebidas, Comércio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video, Serviços
êspecializados paÍa construção não especificados anteriormente(a construçâo de fornos
industriais, a construçâo de partes de edifícios, tais telhados, coberturas, chaminés, lareiras.
churrasqueiras, etc.), lnstalação e manutenção de sislemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e
plastiÍicação, Comércio varejista especializado de eguipamentos e suprimentos de
inÍormática, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de
produtos saneantes domissanitários, Comércio varejisla de móveis, Fabricação de letras,
letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, Comércio vareiista especializado
de equipamentos de telefonia e comunicação, lmpressão de material para uso publicitário.
Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas,
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Comércio varejista de artigos dê papêlaria,
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
armazéns, Comércio a varelo de peças e acessórios novos para veiculos automotores.
Comêrcio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de materiais de
construção em geral, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Serviços de montagem de
móveis de qualqueÍ material, Reparação de artigos do mobiliário

CLÁUSULA QUARTA: O inicio das operações é25lO4t2O1B, e o pÍazo de duÍação da
sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçôes e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual peÍtinente. (art. '1.056, art.
1.057, CCt2002)

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.
mas todos respondem solidariamente pela integÍalização do capital social. (art. 1.052,
cc/2002)

qERTIEICO g REGISTRO F-tl 23/LL/2OLA 09:24 SOB N" 20r€0762800.
pRorocol.o: 180762800 DE 22/LL/2O!a- CóDrGO DE VERlarCÀçÃO:
118049L8525. NIRE: 21200996425 .
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GLAUSULA SETIMA: A administraçáo da sociedade caberá ao sócio WILLIAN JESUS
CHAGAS DE OLIVEIRA, por tempo indeterminado, com os poderes e atribuiçÕes de
administrar, emitir recibos. dar quitações, representar a sociedade passiva e ativamente
perante aos poderes públicos e empresas privadas, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçÕes seja
em íavor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, Vl; 1.013. í .015,1064,
cc/2002)

CúUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
adminístrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboraçào
cjo inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporçáo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁU§ULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobÍe as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071
e 1 .A72, § 20 e art. 1 .078, CCl2002)

CúUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outla
dependência, mediante alleração contratual âssinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA: os sócios poderão de comum acordo, Íixar uma retirada
mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentarês pertinentes.

üúUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possÍvel
ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valoÍ de seu$ haveres
será apurado e liquidado com base na situaçáo patrimonial da sociedade. à data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outÍos casos em que a
sociedade se resolva em relaçáo a seu sócio. (aÍt. '1.028 e art. í.031, CCl2002)

CERIIaICo O REGI§IRO w 23ltr|2OLA 09:24 SOB N' 20160762800
pRorocoLo: 180?62800 DE 22/1,L/2O1A. CóDrGO DE VERTFTCÀÇÀO:
1180491,8525. NrRE: 21.200996425.
EI,IO EMPREEI'DIMEMIOS E COMEÂCIO LTDÀ

JUCEMÀ Lilian tbêrês! 
_ 
Rodriguês láê[donça
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sÃo LuÍs, 23111/2018

,ír. ery!êsafaêiLnã. gôv-b!

.S
§.{ _

\

'/

,/a
tF M

"/üWtr
»

À validadê dêstê docunênto, se iEpresBo, lica sujêitô à coÍtl)rôvâção de sua autêrticidâde aôs rêsPectiwo6 Portais.
Infomndo sêús rêsPêctiwos cóatigos dê wêlificação



I l,i ', -i,,rr il

PROCESSO

MODALIDAOE

VISTO:

CLÁUSULA DÉclMA TERCEIRA: o(s)Administrador (es) decrara(m j, soo às pe lei,
de que não está (áo) impedido de exercer a administração da sociedade, por i especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar.
de prêvaricaçáo, 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. (art. 1 .0'11, § 10, CC/2002)

CúUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Luis- Í\Ia, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçoes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contÍatados assinam o presente instrumento em 01 (UMA) viâ
de igual teor e forma para que se produzam os efeitos legais.

.t

São Luis (l\ía), 14 de Novembro de 2018

WILLIAN JESUS CHAGAS DE OLIVEIRA
cPF N" 609.983.523-73

ct No 04394048201 1-6 SSP/MA
§ÔCIO -ADMINISTRADOR

JOSÉ Í\,IARIO
CPF NO

TADO SOUZA
772.903-53

Cl No 0296577420056 SSP/MA\--;-..^ 1.:

sÓclo -._' Jlt"'. '

nrnr'rn&sÁ*lnrors
cPF N" 072.425.473-00

ct No 015044012000-1 ssP/MA
SÔCIA
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JUÇEMA r-iliãn rherêEa 
. 
taodriguês Mêndonça

SECRETÀRIÀ-CTRÀ,,
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NDIMENTOS ESEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ELLO EMP
COMERCIO LTDA

cNPJ No 30.302.631/0001 -26

Pelo presente instrumento particular, WILLIAN JESUS CHAGAS DE OLIVEIRA, brasileiro,
nascido em 1710611997, natural de Macapá-AP, solteiro, Empresário, residente e
domiciliado na Rua da Serraria, Casa 74, São Benedito, Santa lnês-Ma, CEP:65.300-365,
portador do CPF No 609.983.523-73 e Carteira de ldentidade N' 04394048201 '1-6 SSP/MA,
JOBE MARIO FURTADO SOUZA. brasíleiro, Empresário, nascido em 05/09/1970, natural
de Sáo Bernardo-Ma. Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Íesidente e
domiciliado na Rua do Canavial. Casa 8-D, Vila Luizáo. Sáo Luis-Ma. Cep: 65.068-653,
portador do CPF No 404.772.903-53, e Carteira de ldentidade no A29657742O056- SSP-MA,
e ALANA SILVA MENDES, Brasileira, nascida em 15/03/1996, natural de São LuÍs-NIa,
Empresária, solteira, Íesidente e domiciliada na Rua Dois, Quadra 02, Casa 25, Jardim
Araçagy l, Cohatrac ll, São Luis-Ma, Cep: 65.65.054-620,260 Portadora do C.P.F No

472.425.473-AA e Carteira de ldentidade no 015044012000-1 SSP/MA. os únicos sócios da
sociedade empresarial ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, com sede a Rua
Peru, no 45, Divinéia, São LuÍs-Ma, Cep: 65.068-067. registrada na Junta Comercial do
Estado do Maranhão-JUCEMA, sob o no 21200996425, com despacho em 2510412O18 e
inscrita no CNPJ No 30.302.631/000'l-26. resolvem assim de comum acordo alteraÍ o seu
contrato social com as seguintes clausulas

CLÁUSULA PRIMEIRA - Retira-se da sociedade a sócia ALANA SILVA MENDES, que
cede e transfere suas 5.000 (Cinco mil) quotas do capital social da empresa a saber:

Para o sócio JosÉ MÁR|O FURTADo souzA, a quantia de 5.000 (CÍnco mil) cotas no
valor de RS 1.000,00 (Hum mil reais) cada uma, no valor total de R$ 5.000,00 (Cinco mil
reais), valor este recebido neste alo do sócio adquirenle, em moeda corrente do país, pelo
que dá plena total e irrevogável quitaÇão.

s
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JUCEMA

a vét ialadê alêsr€ docuúêôro, se ilEE,EesÉo, flca sujeito á cômProvação dê Bua autênticidade noê rêaPectiwos PÔrtai5
Inforúândo sêus EêsPêclivÔs códigos dê rrificaçâo

I

/'\

»p ffi]

cEEtrErco o REersTRo út 23/ l'Llzolg 09:2{ SOE N" 20180762800.
pRo{ocoro: 180762800 DÉ 22/Lr/2or.a. cóDrco DE vERrErcÀçÂo:
11a04918525. §IRE: 212009961125-
ELr,o EtapREENDrMENtos E co!,úRcro LrDÀ

rrliân Ttrêrêsa Rodriguês MêndonÇa
SECRETÀRI À-GER]AI,

sÀo LuÍs. 23,/11/2018
xw. elprêsafecil .E .gov.br



PM . FOLHA N'

PRlCESS1 22/anzr9
MODALIDADE

VISTO:

CLAU§ULA SEGUNDA: Tendo em vista as altêrâçÕês promovidas, o capital representado
poÍ 120 (Cento e vinte) quotas no valor nominal R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). totalizando
o valor de R$ 120.000.00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizadas antêriormente
em moeda corrênte do país, discriminado no quadro logo abaixo:

CAPITAL SOCIAL
R$

TWILLIAN JESUS CHAGAS DE
lOLIVEIRA
,J0§ RIO FURTADO SOUZA R$ 1.000,00

TENDO EM VISÍA A ALTERAÇAO CONTRATUAL, CONSOLTDA-SE O PRESENTE
CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEiRAI A sociedade gira sob o nome empresarial de "ELLO
EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA" a sua sede está localizada a Rua Peru. no

45, Divinéia, São Luis-lvla, Cep: 65.068-067.

cLÁusuLA SEGUNDA: O capitat social é RS í20.000,00 (CENTO E VTNTE MtL REA|§),
dividido em 120( Cento e vinte) quotas de valor nominal R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), já
integralizadas em moeda corrente do país

tos CAPITAL SOCIAL
R$

WILLIAN JE§US CHAGAS DE
OLIVEIRA

57.000,00

TOTAL 1?0 120.000,00

JUCEMA

ÀJ

W

soctos OUOTAS VALOR UNIT. R$

57 R$ 1.000,00

TOTAL 120
63.000,00

120.000,00

QUOTAS VALOR UNIT, R$

c7 R$ 1.000,00

R$ 1.000,00 63.000,00JOS RIO FURTADO SOUZA OJ
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CLÁU5ULA TERCEIRA : A sociedade tem por obietivo social os ramos de: Serviços de
engenharia, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio a varejo de
pneumáticos e câmaras{e-ar, Comércio vareiista de bebidas, Comércio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Serviços
especializados para construção não especificados anterioÍmente(a construçáo de fornos
industriais, a construÇào de partes de edifícios, tais telhados, coberturas, chaminês, lareiras.
churresqueiras, etc.), lnstalação e manutenção de sistemas cenlrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadêrnaçào e
plastificaÇão, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
inÍomrática, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de
produtos sanêantes domissanitários, Comércio varejista de móveis, Fabricaçáo dê letras.
letÍeiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, Comércio varejista especializado
de equipamentos de telefonia e comunicação, lmpÍessão de material para uso publicitário,
Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de íerragens e ferramentas,
Obras de uÍbanização - ruas, praças e calçadas, Comércio varejista de artigos de papelaria,
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
armazéns, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores,
Comércio vareiista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de materiais de
construçáo em geral, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Serviços de montagem de
móveis de qualguer material, Reparação de artigos do mobiliário

CLÁUSULA QUARTA: O início das operaÇÕes é25104t2018, e o prazo de duração da
sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUÍNTA: As quotas sáo indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçôes e preço diÍeito de preferêncra para a sua aquisiçáo se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art.
1.057, CC/2002)

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052,
cc/2002)

cERTIrIco g REGI§!&O DtL 23/LL/207A 09:24 §OB N" 201e076?800'
pióiocõio, 180762800 Ds 22/E /zoaa- cóDrco DE vERrErcÀçÀo:
11804918525. NIRE: 21200996425.
E',',O ETIIPREENDÍMENTOS E CO!'ERCIO LÍDÀ

JUÇEMA !íliaô lhêrêsa Rodrigues Uerdônça
SECPúT,IRIÀ'@IÀL

s^o Lví.s, 23/rL/20!8
xw. eryresafacil.Àà - gow.br

§\s'\

À vaLiataatê dêste dôcumênto. sê i,Í0E,E€6so, ficâ süjei.tô à conprowação aiê suâ âutenticidadê nos rê§Pêctivos Portãis
rnto-anoo seus resPectiwos códigoê dê vêrificâÇào
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PM .FOIHA N'

PROCESSO

MODALIDADE

VISIO:

CúUSULA SÉIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio wtLLt JESUS
CHAGAS DE OLIVEIRA. por tempo indeterminado, com os poderes e atribuiçoes de
administrar. emitir recibos, dar quitações, representar a sociedade passiva e ativamente
perante aos poderes públicos e empresas privadas. autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, 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. (artigos 997, Vl; 1 .0'13. 1 .015,1 064,
cci2002)

GLÁU§ULA OITAVA: Ao término de cada exercicio socia!, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração
do inventário, do balanço pãtrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporçáo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados- (art. 1.065, CC/2002)

CúUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sôcios
deliberaráo sobre as contas e designarão administradoÍ (es) quando Íor o caso. (arts. í.071
e 1.072, § 20 e art. 1.078, CCl2002)

CLÂU§ULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer lempo, abrir ou Íechar filial ou outrâ
dependênGia, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma relirada
mensal, a título de'pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedadê
continuará suas atividades com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possivel
ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, veriftcada em balanço especialmente levantado.

ParágraÍo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relaçáo a seu sócio. (art. 1.028 e art. í.031, CC/2002)

§

cERTrErco o REGISIRo w 23/11/zoLB 09:2{ sots n' 20180?62800
pRoToco!ô: 180762S00 DE 22/11/2O].S. CóDrGO DE vERrErCÀçÁO:
11804918525. NI&E: 21200996425.
E!!o EMPREENDTIGMoS E coMÉRcÍo Í,tDÀ

JUCEMA

§

LiIian lherêsâ 
_ 
Rodriquês Mêlldonça

SECREIÀRIÀ-GERA],
s^o L\rís, 23/tt/2ota

xw. eFp!êeêfaci1 .@.gow. b!
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À vaLj.alãdê dêstê tloêümênto, sê i-ryresso, fica sujeito à colplowaçáo dê sua auteaticidadê Dos .êsPecti.wos portais.
lnfomando s6us rêspêctiwos códigos dê vêrificação



PM .FOLHANO

PR0CESS}*fotz/4!a!/2_
MODALIDADE

VreÍô.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O(s)Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei,
de que não está (áo) impedido de exercer a administração da sociedade. por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda gue temporaÍiamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentai,
de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de deÍesa da concorrência, contÍa as
relaçÕes de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1", CC/2002)

CúUSULA DÉCIMA QUARTÂ: Ficâ eleito o foro da Comarca de São Luís- Ma, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçoes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e coniÍatados assinam o presente instrumento em 0'1 (UMA) via
de igual teor e forma para que se produzam os efeitos legais.

t-

São Luis (l\ía), 14 de Novembro de 2018
. --": -._*_.--

roTrlllMrl,i

WILLIAN JESUS CHAGAS DE OLIVEIRA
cPF No 609.983.523-73

ü N" 04394048201 1-6 SSPIMA
SÓCIO .ADMINISTRADOR

TADO SOUZA
772.903-53

cr No 0296577420056 SS
sÔclo ....-

P/Nl;{,.-.* ... ..

l' l:r'" '. '

JOSE MARIO
CPF NO

.-J-. f !^

nLarur4tííí,rÊr.roes
cPF No 072.425.473-00

ct No 015044012000-1 ssP/MA
SÔCIA

CERTIEICO O REGISIRo EÁ 23/lL/201A 09:24 SOB N" 20180?62800
EROroCgt g: 180?6?800 DE ZZILIIZ,LA, CODIç,9 DE VEBIEICÀçÃ9:
11804918525. NrRE: 21200996425.
EI,I.O EITPÀEENDIMEIITO§ E COMERCIO úTDÀ

JUCEMA Lí1ian Thêrêsa 
_ 
Rodliguês MêoaLonÇa

gECRETÀRIÀ.GERÀL
sÁo LUÍs, 23 / 11/2018

ffi. êltPlesâfàêi1 . Ea,gow. br

..!À

§'
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À validaa!ê alêstê docrnênto, se i!!,!êsÊo, ficã sujoito à colll,rôvaçào de aua autenticiatãitê nos .êsPectivos Portais
InfornàDdo sêus !êsPêctiwos códigoe de rêli.f,icação
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https.//consulla crÍ.caixa.gov.br/Empresa/CríCríFgeCFSl

30302631/0001 26

ELLO EI4PREENDIMENTOS E COI\4ERCIO LTFA

R PERU 45 / DIVINEIA / SAO LUIS / r\4A / 65068-067

N0

Certificado de Regularidade do FGTS - CIRF-

PROCESSO

MOOALIDAOE

VISTO:

em Lei está
da Caixa:

InscriÇão:
Razão Social:
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuiÇão que lhe confere o Arl. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
l-undo de Garantra do tempo de Serviço - l-G lS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer.
débitos referentes a contribuições e/ou encargós devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

ValÍdade: 24/ Ol / 2.0.19 a 22/ 02/ 2079

Certif icação Nú mero: 20 190 174045 134 53 680966

Informação obtida em 7I/02/2019, às 1B:09:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos
condicionada à verificação de autenticidade no site
www.caixa.gov. br

§.s

htlps /lconsulla-cd.caixa gov.brEmpresa/Cí/CríFgeCFStmprimrrpapet.asp 1t1
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23t11t2018 Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastrat

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiÍicaçáo da Pessoa Juridica e, se houver quâlquer divergê
RFB a sua atualização cadastral.

, " !:''Á N',

PROCESSO

MOOALIOADE

VISTO:
a, providencie ju

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no I .634, de 06 de maio dê 2016

Emitido no dia 2311112018 às 10:28:43 (dâta e hom dê BrasÍlia).

,l

18.í3-0-01 - lmpressão de material paÍa uso publicitário
18.22.9-S9. Serviços de acabamêntos gráÍicos, êxcêto encadêmação e plastiÍicação
32.99-0-03 - Fabricação de lêtras, lêtreiros ê placas dê qualquêÍ matêrial, êxceto luminosos
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móvêis de qualquer material
42.13{.00 - Obras dê urbanização - ruas, praças e calçadas
43.22-3-02 - lnstalação e manulenção de sistemas cêntrais de ar condicionado, de vêntilação ê refrigêração
43.99-1-99 - Serviços êspêcializados para construção não êspêcificâdos anteriormente
45.30-7{3 - Comércio a varêio dê pêçâs ê ácessórios novos para veículos aulomotores
45.30-7.05 . Comércio â vaÍeio dê pneumáticos e câmaras-dê-ar
47.12-1-00 - Comércio varêiista dê meÍcadodas êm geral, com predominância de produlos alimenlícios - minimercados,
mercearias e aÍmazéns
47.23-7-00 - ComéÍcio vareiista dê bêbidas
47.42.3-00 . ComéÍcio varerlsta de material elétrico
47.44-0{1 . Comércio va.ejista dê fêíragens ê ferÍamêntas
47.,+4-0"03 - Comércio varejista de matêriais hidráulicos
47.44{-99 - Comércio varoiista dê materiais de construção êm gêÍal
47.51-2-0'l - Comércio varqista espêcializado de êquipamentos e suprimentos dê inÍormática
47.52-'l-00 - Comérclo varqista especializado de equipamentos de têleÍonia e comunicaÉo
47.53-9-00 - Comércio vareiista êspêciâlizâdo de êletrodomésticos e equipamentos dê áudio e video

DIGOE OESCRI DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECU

47.55-5-03 - Comercio va ista de os de cama, mesa ê banho
47.54-7-0í - Comércio varejista dê móvêis

206-2 - Sociedadê
E OE§CRI

resária Limitada

COMPIE]\IÊNÍO

SAO LUIS

,x.gÁ.,i§

q1="-r
r- .q

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE TNSCRTÇÃO

30.302.631/0001-26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

25t04t2014

NO[IE ÊMPRESARIAL

ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

TITULo Do ESTABELEcTMEN_o (\oME oF EANrasra)

ME

IGO E DESCR DAAÍ]V]OADE

7'1.,l2-0-00 - Servi dee haria

R PERU
Núr,rERo
45

CEP

65.066.067 DIVINEIA

ENDÊREÇO ÉLEÍRôNICO

JMF.SOUSA@HOTMAIL.COM
TELEFONÊ

(98) 9109-3672 / {98) 8't05-9160

25t04t2018

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

ENÍE FEOERÀTIVO RESPON

SITUAÇÃO CAOASTRAT

ATIVA

ESPECIAL

http://www.receita.fazenda.gov.trr/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevâ/Cnpjreva_Comprovante.asp

Página. 112

1t2
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23t11t201A Comprovante de lnscriçáo e de Situação Ptil . F0LHA N.

Página: 212

Voltar

Apíovado pela lnstrução Normativa RFB n' í .634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 23111120í8 às '10:28:43 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

A RFB agradece a sua visita. Para informaçôes sobre privacidade e uso. '

^§_<§§Í\\

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

PROCESSO
,,É1,.a

t.-.;é MODALIDADE

NúMERo DE tNscRt COMPRoVANTE DE INSCRIçÃo E DE SITUAçÃO
CADASTRAL 25t041201430.302.63t/000í-26

MATRIZ

NOME EIlIPRESARIAL

ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

cóô Go E DESCRTÇÃo oas AT|VIDADES EcoNôMtcas sEcuNDÂRlas
47.6í-0-03 - Comércio vareiista dê artigos de papolaria
47.72-5-00 - ComéÍcio varoiista de cosméticos, produtos de peÍlumaria e dê higiêne pêssoal
47.73-3{0 - Comércio vareiista de aíigos médicos e ortopédicos
47.8í{-00 - ComéÍcio vareiista de aÍtigos do vêstuádo e âcessórios
47.89{-05 - Comércio varêrista de produtos sâneantês domissanitários
47.89t-07 - ComéÍclo varellsta dê eguipamentos pâre escÍitório
95.29-1-05 - Reparação de aÉigos do mobiliário

côDtco E DEScRTÇÀo oA NATUREZA JURIDTcA

206-2 - Sociedade EmpÍesária Limitada

LOGRAOOURO

R PERU
NÚMERo

45
COMPLEMENIC)

CEP

65.068-067
BAIRRO/OISÍR ÍO
DIVINEIA

rr,tuNrcíPto

sÂo Luls

ENDEREÇO ÉLETRÔNICO

JMF.SOUSA@HOTMAIL.COM
TELEFONE
(s8) 9109-3672 / {e8) 810s-9160

ENTE rEDERÀÍivo REspoN-ÁvEL (EFR)

SIÍUAÇÀO CAOASTRÁI
ATIVA

OAÍA DA SITUAÇÀO CÀDASTRAL

25nq2014

MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASÍRAL

slÍuÀÇÀo ESPEctAL OATÂ DA SITUAÇÃO ESPECIAL

MA

http://wwl,v.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 2t2
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' 30/10i2018

PROCESSO /z
MODALIDADE

vrsI0:

CERTIDÃo NEGATIVA DE gÉBIToS RELAnvo,s Ao-S TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 30.302.631/0001 -26

Rêssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadé do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiíicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
dâ Receita Fêderal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazendâ Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alÍneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 daLein'8.212, de24 dejulhode 1991.

A aceitação desta certidâo está condicionada à veriíicaçáo de sua âutenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 07:53:1 4 do dia 3011012018 <hora e data dê Brasília>.
Válida alé 2810412019.
Código de controle da certicão: 646í.6388.9F46.B8D9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Fêdêral do Brasil
ProcuÍadoria-Gêral da Fazenda Nacional

\§s,
\
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CÉRTIDÃO EMITIDA G AM ENTE.

M .FOLHANO

PR0cEs§0

MODALIOADE

vrsI0:

P

2

GOVERT\IO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERI"§DÃO NEGATIVA DE DEBITO

No Certidão: 094034118 Data da 27l12l2UA 10:11 .11

Certiíicamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria.

substanciado pelos artigos 24O e 242, da lei no 7.799, de 1gt1)l2OO2 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento ê vintê) dias: 26104120'19.

A autenticidade desta certidão deveíá ser confirmada no endereço
http://portal.sefaz.ma.gov. brl, clicanCo no item "Certidões" e em idaem "ValidaÇão de Certidão Negativa
de Debito".

W
x

Data lmpressão: 27 11212018 10.11.1 1

lnscriçãoEstadual: 125609590 CPF/CNPJ:30302631000126

Razão Social: ELLO ENIPREENDIiVENTOS E COI\4LRCIO LTDA

Endereço: RUA PERU,45 CE>: 65068067

\./ Telefone: (98)91093672 Município: SAO LUIS UF: Ír4A

W



r ií, .ioLnA N0

PROCESSO

"/q/,
MODALIDADE

2/

GOVERil{O DO ESTADO DO MARAN
VISTO:

HÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

No Gertidão: 068244118 Data da

lnscriçãoEstadual: 125609590 GPF/CNPJ:30302631000126

Razão Social: ELLO EI\iIPREENDI:VENTOS E COMEI-{CIO LTDA

Endereço: RUA PERU,45 CEi: 65068067

Telefone: (98)91093672 Município: SAO LUIS

CertiÍicamos que, após a rcalizàção das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do afiigo 156, da lei no 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei no 7 .799, de 1911212CO2, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do su.ieito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 2610412019.

A autenticidade desta certidão devei'á ser coníirmada no endereço:
http:i/portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seg
de Dívida Ativa".

uida em " a ti o de Certidão Negativa

'ERTIDÀO 
EMITIDA GRATUITAMEN

,§

s

Data lmpressãot 27 11212019.10:12:08

L!F: IVA

2711212018 1O:12:OB

Li
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PROCE§S
1010t 900 t1220

MODALIDADE

PREFEITI.'RA DE SAO LUÍS

SECRETARIÀ MTJMCIPAL DÂ TAZENDA

CERTIDÂO NEGATTVA

Ntrmero da Ceúidao: 0000ea 607 52019

Validade: tt/os /zots

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DÁTA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA

RIDI DESCRITA ABAIX RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZ IPAL RAR DIVID
POSTERIORMENTE COMPROVADÂS. HTPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146. D LEt 6.289. DE

DADOS DA PESSOÂ ]URIDICA

CNPJ; 30.302.63 1/OOo1-26 Inscrição Municip al: sszlsgal

R.zao Social: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIo LTDA

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

7112OOOOO _ SERVICOS DE ENGENHARIA

ÊNDERECO DE LOCAIIZÂCÂO

Logradouro: RUA PERU

Numero: 45 Complemento:

Bairro: DIVINEIA
(

Municipio: SAO LUIS - MA CEP:65068067

zs/tz/zott »o coDrco TRTBUTARTo MUNICTpAL.

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a de validade acima informada,

tendo sido lavrada em Sao Luis (ue), em 11 de janeiro de 201

autenticidade nc 118CE7FDF9E5A5 22D25 A47 Agt A4D 6BDF .

?s 1,4i22, sob o codigo de

A autenticidade desta certidao podera ser conÉirmada na Internet,

-.! L!: t::ta',: :::- .-.:. ::t-:-,:!.. .= : !:! |r: ,.,1. 1.1 ,:-:!:"

''NAO E VALIDA Â CERITDAO QTJE CONTIVER EMENDAS, RÂSURÀS OU

W
s
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P RoCE§So _iLZJk),2r, 12'
MODALIDADE

VISTO:

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DEB]TOS TRJABAI,HISTAS

Nome: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
(MÀTRIZ E FILIAIS) CNPJ:

Certidão n" : 162193582/2018
Expedição : 73 / l1/ 2078 , às 18:39:14
Validade: L1./05/2Ai9 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

30.302.637/0001-26

dias, contados da data

certi fica-se que ELLo EMPREENDMENToS E coMERcro Í,TDÀ
(!,TATRIZ E FIIIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

30.302.63f/00OL-2ô, NÁO coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentadc pela Lei n" 12,440, de 7 de julho de 20Il , e

na Resolução Admrnistrativa n" lS10/2All do Tribunal Superior do
Trabalho. de 24 Ce agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabeleclmentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão dêsta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do TrabalhÕ na
lnternet (http: / /www . tst. j us . br) .

certidão emitida graLuitamente.

INFORT{AçÀO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consta
necessários à identificaÇão das pêssoas naturais e
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às
esLabelecidas em sentença condenatória t-ransitada em ju
acordos l udiclai s trabalhistas, inclusive no conce
recolhlmentos p r e v í d e n c i á r i o s , a hônorários,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei;

m os dados
jurídicas

obrigaÇÕes
lgado ou em

rnente aos
custas, a

decorrentes
de execuçâo de accrdos firmados perante o M rio Públic do
Traba.lho ou Comissão de Conciliaçã Prévia.
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PR0CESS0-;!21Z2!/
MODALIDADE

Pfi . FOLHAN'

ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO

RUA PERU, NO 45, DIVINÉIA, SÃO LUíS.MA, CEP: 65.068-0

cNPJ No 30.302.631/000,t-26
NtRE No 2í200996425

BÁLANÇO DE ABERTURA

DATA DE ABERTURA: 2510412}fi

ATIVO

DISPONIBILIDADE 20.000 00

TOTAL DO ATIVO R$ 20.000,00

PASSIVO.

PATRIilIONIO LIOUIDO 20 000.00

TOTAL DO PASSIVO R$ 20.000,00

( lmpofra o presente balanço abertura no seu ativo e
passivo a importância de RS 20.000,00 (Vinte m reais)

d*^ durrr*, rn.
'\!d\i§n

L?Ç
/--{

3 5ô-43ôo9
q3a t

MU
ta^

56çrt'
tla(l8L
Êü)í!q I §t

ôJj -
rs\ffF

6SS
a&.

fldvlN

s
pRotocor.o: 1€0326921 DE 26/OA/2Ole- CóDIGO DE VrRrr'rC.ÀçÀO:
11801595598. NIRE : 21200996425.
E'."O ÉMPREÊNDIMENIOS E COMERCIO I.tDÀ

JUCEMA Liliân Thêrêaa _RodrÍgues Mendonça
SECREIÀRIÀ_GERJA,.

sÀo Lúis, z6104/2018
rlúÍ.empresaf aci1.ra. gov.br

CERTIFICo o REGISaRO Btt 25/04/2O!A 20:43 SoB N' 201 6A2r

À vatÍ<lade de6te atocr8€nto, sê iúpresso, fica sujeito à coÍrprowação de sua autênticicta.Ie nos resl)ectiwos portâis
Infô!!!ándô sêus !êspêctivos códigos dê wêrificaçâo

ATIVO CIRCULANTE

ryr



REPUBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

PM . TOLHA N'

PROCESSO
SECB ETAR IA DE DISTRIBUIÇAO D B

DE SAO LUIS. CAPITAL DO ESTAD
vt 0

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

USANDO da faculdade que me conÍere a Lei. CERIIFÍCO a

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos

dos Feito s referentes às Varas CÍveis e Comércio, a partir do dia primeiro

(1o) do mês de janeiro do ano de dois mil e nove (2009) até o dia vinte e nove

(29) do mês de janeiro (01) do ano corrente constatei NÃo ExlSTlR

distribuiçáo de pedido de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e

Extrajudicial e lnsolvência Civil contra: ELLO

EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ

n" 30.302.631/0001-26. cERTlFlco finalmente que, a Secretaria de

DistribuiÇão é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Sáo Luís. O

referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na

Secretaria de Distribuiçáo a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa",

nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranháo. Eu, Rosalina

Nascimento Aguiar Mendes, Técnico Judiciário, Mat.143552, consultei e digitei.

E eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial Substituto da

Distribuição, subscrevo e assino. Sáo Luís/M7A, 29 de janeiro de 201I DE ô/s

dr pcl

o,
ANSELMO

Secretario Ju cra

oBSERr"\ÇÃO

PERIODO DE PESQUISA: 20 ÁNOS
PESQUISA NOS SISTEMA THE IISPG e PJE.
INIPRfSS0: 29l01/2019 l2:29:38: 28

JESUS
Substitut

ALtro
istribu içáo ínulrnm7soD

V
O CNPJ constante nesta cerlidáo foi infoÍmado pelo solicilante. Sua titularidade devcrá ser con LlI
destioatário.
Esta certidáo terá validade de sessenta (60) dias, conÍorme Art. 198 do Código de Normas da C
EsrA cERTIDÃo ABRANGE SoMENTE AS vARAS coMuNs Do rERMo JUDIcIÂRto DE

§N

Sed
Ave n ida Prof. C a ílos Cun

TMPRESSO EtA 2atO l12019 t2..29

e: Fôrum Desembargadoí "Sarney C osta ",
ha, s/n. o - Calhau, CEP.:65.076-820 íonê: (098) 3194 5408/§409
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