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SO CI EDA D l - P_Q&qUÇl:Á I)!l Iti§ :lc-trs

CO N T RA TO D F,]CC N ST I T-U.I CÃ O D4,-ET4 PBESA

RICARDo SHtilg'S ENTRETEN I ME-I JTO LTDA

DESCRÍMr N^(:AO r)AS A'r',r VIDADtis SÍX;UND^írrÂ5

Serviços de organização de Íeiías. congrcssos, exposiçÕe5 e festas
Atividades de produçãtr de fotogra[ras, exceto aerea e submarrna
l:ilnragerr (le Iistis e ('\j|rlto§
Ativr(l des dc !,roduçio rlo íotogiillres,rúrt,,rs e stibnuriuas
Estarldes p,rr? iÍlifas c eyL'rtto:'^, scill n)o:ltJgt, l; nluguel rlc, l0caçào de palcos
AluEuel de outras nrá<luinas e eqLripân'rentos.omerciais e industíiais não especificados
ênteriornrente. sern operador
C 5i d§ (,\ ('|]i()S

Í)roduçl'r,, rle c.'ptlliculr,: eirr:er:.c\. \lc :rilriL,ircits c rintilates
ÂtivrJ.tt;er rle r , l r r 

' 
1 | i 7 . l ç ,i ( r r (lr, .l, r' : i.rc.i.,

Outras atividades de recreàção e larer não especiÍicadas anteriormente
Cesli() (le l.:spaços par .r1cs- cênicirs, trspct,i(.u:os e ouiras ativida(lcs.rftíslica§
lnstalação de portas, jânelas. tetos, divisó.ias e armários ernbutidos de quêlqueÍ Ínaterial

8. (.)0 íl ,oo

a sud

CLAU§ULA QUIN'l'A. A socicdade injci,rrii su.ls atividldes na data do
arqrr'ivanrcnto dt'\te ato e 5cu prazo de durilÇào é indeterrnrrrado.

CON'TINUAçÀO DO CONTRATO DE CONSTI'TUIçÀO DA EMPRESÂ RICARDO
SHO[V'S I;N'I-RI;TENI MHNl'O I.TDr1

DO CAPrIAL SOC|At. E D^ (.riSSÀO t TRANSFERLNC{A DAS QUOTAS

CLAUSULA S[X1'4. A soor:darlc tenr o c;:1.rit:rl social de R$ u0 t)00,00 (0itenta Mil
Reais), dividido enl B(),0(X) (()rtcnta lUil) quot;rs r)o r,;tl0r'rronrin:rl rle ÍtS 1,00 (Hunr
Rcal] carla unril, integr lizadas, ncste íro , rm rroeda correntc do País, ;:elos
sócios, da seguintr. forma:

Soclrr iNedeQuotas or R$

7 2.00ú 00,00

I

f-

I

I

l\l^RIO RICARDO SOUZA D0S St\N'IOS

l(l

tllnsÍeridas ll tcrccircls serr) o c(,0sentitner)to do outro sócio, ;t'qucm fica

TotJ I Lirt ,tl: I (10 0,00

Ct,ÁUSULA sÉ'l'lMA. As qu()tirs iào irr(li\.i:ii\,( is e nrio pode rã0 sr ccdidas or.r

CIIRISTIAN ADI)M'S VIEIÍtA I)O
\ÂsclMEN'ro

.rssepurriclo, cnr iÊunldilde (ic con(liçôlrs c preço direito cle Prefi'rônci l)ail

g F. do Caamq
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socr EpApE Po R QUÇIA _Dlllb§

\/ls iu:_
CONTRA O trE CONSTITT)ICAO .D/.I.MSRE§Â
RICARDO SIIT,W,S ENTRE,TENIMEI{.I'O LTDA

Pelo presente IIlstrun)crt(i !'altrcrrl.rr de (lrtntr':tto Social

MARIO ltlCARt)() SOUZA DOS S^N'IOS, brasilL'ir(,, :oltciro, empresário.
naturrl de lvlatn Ronra- lí4, nasritlo crn 3t)/01il1qU9 poltadot' (1o CI'lr N"
043.512.? t11"4{} e do R(; N" {)3 0Í187621006-7 SSP.MA, r'csidcnte c donricilÍatjo na
Rua Hildenc Garrcto ne 565. B;irro Centro rro rnunicípio de Mata Roma-
Mara nhâo, CEP 65510'000.

CHRISTIÂN ADDM'S VIEIRÂ DO NASCIMf,NTO brasileiro, solteiro,
onpresário, natural de Ch;ipatlinh;r- I'1,1, n.rscido enr 2ll05/1993 portador drr
(:PIr Nc 057.945 81li"01 e do Ril ).i! 014'163ír52003-7 SSI'-!lÁ. rêsrdentt e

donriciliado na Rua RarnrLrr:do tiiii'r,irir rr! .1,i3. 8airlo (lentro no rnrrnicipro de
klat Romà- M r ranhão, CEI' ri5510'(){X).

'l'cm cntre si iusta e contratadâ a constituiçio tle ,rnr.r sociedade linrrtada, nr'rs

tcrnros da Lt,i n: 10.4()ír,110():. nrediirntt as «rndiçiros c cláusulas scgui tes:

l)o NOMti Íi[t PR ITSARI Â 1., l)A Slit)li I DAS IilLll\lS

CLÁIJSULA PRIMEIRiI, A sociedâ(le gila sob o nornc enlpresarinl RlCAtlDO
SHOW'S EN'I'IIIiTtiNII\1 ENT0 I,'TDA

CTAUSULÂ SEGUND^. A socieditde tenr sede a Rua Âlicres A. (;arreto 391 -
llairro Centro . CEP 6S5 l0-000. Mata llonra ' Maranhão.

CLÁIISULA TERCEIRA. Â socicdade poderá, a qualqucr tcn]l)o, .tl)rit' ou Íechal
fillâl ou outrir rlepcntlência, nrediante alteraçâo contratual, dcstle que aprrrvado
pelos !'otos corresDon(ler'rtt's tl0s sncr0s. n0 rttiltrrtto,,r três quartos do capital
social. rros !errr)r)s do art. 1.07i'r tla l.i:i nr' i ().40ó/ 2002.

i)0 oBlrr{) socrAL }. DA DURiIçÀo

Ct,ÁllSUl,A QITARTA. 
^ 

socicdadE rern poI ol)tcro soci.il

DESCRÍMINAçÂO DA ATIVIDADE PRINCIPAL:

9.i l9- 1,'01 Produção e promoção de eventos esportivos

r.' (»

§''Y.

ú ti c't bi Ft]n, L, aal ai rL

V êl.llvino R. do CaÍmo
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I DA E POR TôDI rlb§:10jrj;A

CONl'RA'I' tIE CON S 't" I.TU!ç,AQ D4 F]MPRESA
't' LTD

PÍÍ .FOLHAN, í {?
P Ro. i ss 2 JAZ r{2/t22!2_

T'r) 1' Ir E

CONTINUAçÀO Do CON'l'RÂ'l O Dr; COtl;sTt rt,lÇA0 D^ I:-MPRESA RICARDO
StIOW'S ENTn lilI]N lrvt LNl'O L'IDA

DA DI'CI,ARAçAO I)E D[SIMPEDIMENI'O

(:LÁUSULA DÉCIMA SE(;UNl)A. O rldtnitris(r'it(ior' (l€cla|n,:,ol) ils pcn.]s L1a lci, tlur;
nâo está impeali(lo de e'xelccr ,i ndnlurr:itr.rçiu ,.1,r sociedatlr:, pur lei lspccial ou enr

virtu('le de cond('nação .rinrir).11, ou por sr cncontrar sob os eiL-itos delJ, a pen.l
qrre vede, ninda que telrporlrianlcrtt(', (r.lc(,sso a cJrgos priblic()s, ou por crime
falimentar', de ltrevitricaçio. perta ou s,.rl){rrno, colrcussão, 1>ectrlatcr ou contra à

econonlia popular, coutrir L) sistenra llrlâncr'iro n;rciOnal. rontril nornlJs de defesa
da concorrônci;r, ralntra ils rel:rçries de r"onsun)0, té pública orr prollricdade.

I)OS CÂ§OS OM ISSOS

clÁusuLA DÉcttu^ TlillclilRÁ, íJs c:rsos (Jmissos rlo presente contrato seralo \

lcsolvirlos pclo consenso dos sócios. com oirscrviincir da tÊr ,l-i \0.4O{'»l20OZ

DO t ORo

CLAUSULA DECIM^ QUAR'I'^, I"ita clcrto o foro tle Chepadinha'Ma, para o

exercício c o cumprimento do:; tlireitos e ol)rigaçi)cs resulrantes deste contrato

li, pol cstillenr assirn iustos c crintrat.rdos, lavrtnt este instrunlctlto. enr 03 {rrês)
vras de igual fornra c reor, quu i-er'ào as'jinadas pelos sócios.

gÂIÜÁL
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co N TRATO p E CONSI', lf_Ur§AO D.4ll4 rBE§Â
RICARDO SHJ!T"S ENi iIf,'fENIiliEiJTO LTDA

lvlilta llornl -MA 01 de Outubro dc 201'l
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( -----\ÀARIO RICARI)o S()l.l DOS SÂN:Io§

- 41'
il
Tt\

i Sócio Ad lin istrad or
IP tl ( PF Ne 0.13.512.213-48

(JL:-4::,: _*(:r.'._,. ._ r.,t. *'Íi,,,.J
Cl{RlS'rlÂNrrDDM'siírElttAuo^:Ãsilr'lTilro

Sócio
cPIr N'057.945.813,01

JIJITÀ colrl*ctAl D0 Esrroo oo tu[Atsi, ffi
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? Frí .FüLlii lf
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lll0cAu;ÂDE

5íJ C!['D-ÀEE F§.tt §.U.!]1 11 l't li -§E§

g8tiúli!.rra-,àtl-g§ÀcÂg-LoNTLAT U At.

RICARDO SHOW'S qNI'RETENIIIiiE}TTO T,'ÍDA - ME

Pelo presente tnsmrniento Particular (le AIteração tk Contrato Social, os abaixo
âssinados:

MARIO RICARDO SOUZA DOS SANTOS, brlsilciro, solreiro, empr('s?iriír,
natural de Mata Ronia- MA-, nâs.!,i!i er!l 3Lr/o1../1989 port:rdor dó CP{r N'l
043.512.2\3-48 e do RC NE 0l:.1)t18762200í,'7 SSP-M.{, rersirlcnrc r domiciliado n:
Rua Hildene Garreto nlr 565, Bairro Centrír no ttunicípio de Mata Roma.
Maranhão, LTP 65510-üú0. E Ct{RlS'rlAN ÁDDM'S VIEIIA DO NASCIMENTO ,

brasileiro, solteiro, e rpre.s"rir!. írâ1.-1i ill Cc Chapadinha- lvlÁ, nascido enr
21 05/7q93 po)tâíior d(, í:Pt. Ne 057.145.813-0I e do RC No 02416365200.],7
SSI'-MA, residÊnte e dorni!Íl;r::o na Ili;;r R;inrurrdo Oliveira ne ,143. Bairro Cêntrô
no municipio de Mau Rorna- Mzir;rrilràü, (:irP 6551 0-0()0. {.lnlcos Sócios tl.:
Sociedade Limitada conr denornin çalo de RICARDO SHOW,S INTnETENIMENTO
LTDA-MÊ, inscrita no CNPI sob o ns 14.565.482/0001-31 com §^ede a Rua Alfcres
A. Garreto 391 - Bairro Centro, Matã }toma * (MÂ) CEP ó5510-000, com sêu ato
constitutivo arquivado na lunta Comercial do Estedo do Maranhão, sob o NlP.fl na

?1ZOO7 61.452, datado de 17 /1oi2017, resoivern de pleno e comum acordc,
alterar a-s disposições con$atuais vigentes conÍorrne ,rseguir expí]sto:

Dr) I)BJETO,§üC|AL !: !.rÂ DURÂÇAO

CúUSUIá PRIIT{EInA. /l sôci(,dêcÍr t,.'rr p{rr úbieto sôrial

DESCRTMINÂçÂO DA ATTVIDADE PRtiVI-IPÂL:

9-ll9-lifil Produção e promr,çâo de evê,1r{re êsportivos

DESCRIMTNAçÃO DAS ÀTTVTDADES SECUNDIíHAS:
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8230-0/01
74ZO-C /0',1
74ZA-íJ lA+
74?-ü-$/02
713r-O lA3
7139-O/99

8230-0/02
9001-9/04
9001-9/06
e32q-8/99
9003-5/0o
.I33tt-4/02

Serviços de organizaçáo de {eiras, congíêsqos. êxposições e festas
Attuidâdes de produção d€ fotogrãfias, Êxcêto aérea e subínarina
Fllnragem de festx ê êvenl ôs

Atividâdês de prodrrçâo de fotogr3fia5 aéreas e sutrtrrrinâs
[::stândes nora lêira,; e eventos, s.::r, rrolrirgem; aluguel Ílê, loraÇãô dc pillc{,:;

Aluguel de oüias nráquinas e equiparne,to! .ômerciais e industriais nã<r

espêcifi cadós a nteÍioímente, sem o1-re rador
Casã de evenÍ,os
Produção de cspctácrrlos crr-c,en*§, dc ntari,-.rv:lcs c similarcs
ACvidades de sonorizaÇão e de llsr,iÍrâ!:ã'r
Outrâs âtividades dr. Íecreâçào e lazeÍ não especiÍicãdas anteí;o
l;êstàô dê espaçars pâra arte' cênr(as, esp,..tál"ulos P ôul ras ;ttividad('s a

tli
lliü
:l ' '

v

lnstaiação de Dôrta'i, iânei.i§, tetos, divisórras e armáriô-< eml-.utjd

s
§
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s de qualqucr
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il'lgrlA!-iDA0E
SOC'EDADE POR OUOT4 TiE BE§i'OdsÂ3IíiE

PRTMEIRA ALTIRÂÇÃO COI{TRATUAT.

RICARDO SHOW'S ENITRETEhIITIf,I{TO LTDA. ME

Alftr '1

t'-r.erar...'.dr:l.tJ olo-
-..r=ls- *

)l

T

I

I

I

3317-1/01 Manutenção e repardção de embarcáções e eltrutur-âs flütuantes
3317 -7l$2 ManutenÉo e reparação de embalr:açôes para esporte e lazer
30L1'3/02 construção d€ ernbarcâções para uso comercial ê paru usô-., especiais,

exceto de EÍande pône

t Qo.d8- Í>,§l-&3Ô

,ry.,Í).àrgürrLÂ+

CLÁUSUIÀ SBGUNDA - A sociedadc iniciou suas arividades ern 1.7/10/2011 e, serr

pràzo dê duraçâo é indetefminado.

CúUSUIJI TERCEIRÂ - Continuânr inalt€râdas as dernais clausulas constântês no
contTato sociâl que nã(, tenhâm sido mellciotredos lra Prcsente alteraçào,

[, assim, por estârenr iusB)s e contratado-s, âssinaín o presÊnte instrumento de
alteração conb-ahlal, em 03 (três] viâs (io iguâl fornta e teor,

Mata Roma -MA l)L de Fevr:reiro de 2012.

1rj
ORICARDO DOS SANTOS

Sócio Administrador
cPF Ne 043.§12.213-4Íl

J*fu- ea *.,t í;*-;,--.\1,*,,^*,r,
CHRISTIAN ADDM'S VTEIRA DO NASCIMENTO

. Sócio
cPr N" 057.945.813-01

''..;,6"-".-.
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PM .FOLHÂNO

:O ÁLTS CONT ALDAI
RICARDC STT \i, ETENIME

CNPJ : I 4.5ó5.,182/000 l-3 I

Pclo presenta Instrume o pafliculâr de Consrituição de Sociedade Empresaria
Limifada. os intra-assinados:

MARto RlcARDo sotizÀ Dos sANTos. brasileiro, solteiro. empresário. narural de Mata
Ronra - MA, nascido em 30i0li 1989. portador da cidula de idenridade n" 030887622006_7 SSp-
Itl.A. e clPF n" 043.-sl2.2ll-48. residente e dorniciliado na Rua Hildene Garrero. no 565. Bairro
Cent() no municipio de Mara Roma - Nl.A.. CEP: 65.5'l 0-()00:

CHRISTIAN ADDM'S VTEIIL{ DO NASCTMENTO, brosilciro. soheiro, empresário, natural
de t'hapadiúa - MA. nascido cm 2ll05i l99j portadord da cédula de identidade n" 02416365200j-
7 SSP-MA e CPF N.o 057.945.813-01. resitlcnte e dorniciliado na Rua Rainrunrlo Oliveirq n.
.1.1i. Bairro (lentro no município de lvÍata Roma - lüÂ. CEP; 65.510-000;

t.ir.rícos sócios da sociedade emprcsaria "RICARDO SHOW'S ENTRETIINIMENTO
LTDA - ME", insorita no CIiPJ sob o no 1.1.565.482/000i -31. com sedc na Rua Alferes A.
Garreto ,391 Bairro Centro, no nrunicípio de Mata Rorra - MA. CIIP: 65.510-000, com seu aÍo
eonstitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão. sob NIRE 21200761452.
datddo de l7/l0i20l l. Ilesolvem de plcno e comurn acordo, alterar as disposições contratuais
vigenles conl-omre a scguir exposto:

l" O cndcreço sociai da sede da cmpresa que eru na. Rua Alf'crcs A. garreto 391 Dairro CenEo. no
municÍpio dc Mata Roma - M.4., CEP: ó5.5 l0-000 , passa parut Rua Sevorino A. Simôes. n' 873,
Bairro Âlto r\lcgre. no rnunicípio de lvíata Rorna - M,A. CEP: 65510-000:

2'Fica a<lmitido na sociedade LtlCÀS DE SOtiS.A, SANTOS. brasileim. natural de Mata Roma -
MA. solteiro. nascído em 20/05./1995. empresário. ponador do CP§ de n". 064.ó36.601-37 e RG de
n'. 045957E72012-5 SÉ.SPiIVIA. rcsidente e domiciliado na Rua Severino A SimÕes. N'851.
Centro. \'Íata Roma - MA, CEP ó5510-000.

2" Retira - se ciir sociedade CHRI§'IIAN ADDM'S VIEIRÁ DO NASCIMENTO, acinra
qualificado. cedendo c transl-erindo suas 8.000 (oito mil) quolas de capital no vâlor de RS: lt.000.00
(oito mil reais). em rnoeda corrente nacional. neste alo. para o sôcio recérn-admitido. LUCAS DE
SOUSA SANTOS, acima qualificado totalizando sr.ra participação. dando o
ampla. geral. plena e irrevogável quitaçâo tlcando assim distribuído o capital

cedcnt 1()nafla.

lx»l.ts QL,O'r'A\ ns

r lt.,u{to RtcARDo souzA Dos sA:{'[()s 72.000 72.000 00
( AS l)ti s0usA sAN'tos 00

'Toi:\L =:::-:, 3ú.000 30.0 100 00

3' ,.\ responsabilidade de cada sócio ú restrila ao valttr de suas quotas, mus ttrdos respondem

solidariamente pela integmlizaçào do capital social. .s
§

i

I

I
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2" À1, E L CONTRÂTUAL DA

;§ cn2pzrua-22_
RIC rI W'S ÉNTRE i*rí

4' A administraçõo da sociedade caberá a MARIO RICÀRDO SO[.;ZA DOS SANTOS, com os
podcres c atrihuições de representação ativa c passiva na socicdadc. .iudicial e extrajudicialmenre.
podendo praticar todos os atos compreendidos no ato no obiclo social, sempre de interesse da
sociedade. autorizado o uso do nome enrpresarial. r'edado, no cntanto. em âtividades estnnhas ao
inlç'resse social ou assumir obrigações seja enr iàr'or de qualquer dos quotistas ou de tcrceiros, benr
como onerar ou alicnar béns inróveis da sociedade. sem âutorização do outÍo sócio. (ârtigos 997,
Yl; 1.013. l.ü15, 106{t CC2002).

5'Os administradores declaram, sob as penas da lei. dc que não estão irnpedidos de exercer a
administração da sociedade. por lei especial, ou em viíude de condenação criminal, ou por sc

encontrarcm sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda quc temporariamenle. o acesso a cargos
públicos ou por crimc làlirncnrar. dc prcvaricação. pcita ou suborno, concussâo. f,€culato, ou contra
a ecunomia popular. contÍa o sistcma ÍinaLncciro nacional. conlra normas de defesa da
çoncorrênçia. contra as rclaçõcs dc consumo. fé publica ou a propricdadc.

6r Ao tcrmino de cada exercício social em il de dez.embro. o adminisuâdor prestafá conias

.fustiÍicadas dc sua administração. procedenrlo á elaboração do inventório. do balanço patrimonial e

do balanço dc resultado econômico, cabendo aos sócios. na proporçâo de suas quotas. os lucros ott
perr.lirs apurcdas.

7' A vista ,Ja nrodiliczção ora aiustada rylllgg o contrato social. com a seguinte redação:

CLAUSL'LA PRIMEIRA - A socicdade gira sob a firmu social de 'RICARDO SHOW'S
ENTRETEIYIMEN'fO LTDA - ME", inscrita no CNPJ sob o n" 14.-565.48210001-31 . com sede

na Rua Severino A. Simões. no 873. Ilaino Âlto Alegre. no munitipio tle Mata Roma - MA, CEP:
65510-000r

CLÁLÍSULA SEGIINDA - O capital social é de R§: E0.00t),00 {Oirsnta mil reais,1. dividido em
80.000 (Oitenta mil) quotas de valor norninal de R$ 1,00 (um real), cada, já integralizadas. ern
moeda corrcnte do paÍs, pelos sócios:

MES QUOTAS R$ %

Fií . F0LHir. iit

L

ITARIO RICÂTTDo SOI,]ZA DOS SAN.I.OS 72.OOO 72.000,00 90,00
t.tic,,\.s r)E sousA s.{§Tos

TOTAL ======================)

I

30.000 30.000

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedad.'é:

DESCRIIUINAÇÂO DÀ ATTVIDADE PRI]\iCIPÁ.I,

93 l9- l /01 Produçào e promoçâo de evenlos csponivos.

§

'(

í.
19_
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administradonis prestarão conlas justiÍicadas dt: sua administração,
invcnt/rrio. do halanço patrimonial e do balanço dc resultado econô
pmporçâo de suas quotas. os lucros ou perdas apuradas.,ê

. s\.r§
§.. 'r

2" ÂL
I(ICÀR w' NTRETENI}18 -ME

DI§CRtMINAÇÃO DAS ATIVIDADES SECI-rNDÂR|AS

8230-0/01 Sen'iços rie orgairizaçâo de feiras. congrcssos. exposições e Í-estâs.
7420-0i01 Atividades de produçAo de f'otografias. exceto aérea e submarina.
7420-0/A+ !ilmagem de festas e eventos.
7420-0/02 Alividades dc produção de fotografias aéreas e submarina.
7739-0103 Estantes para tàiras e eventos, sem monhgem: aluguel de. Iocação de palcos.
1739-099 r\luguel dc outrus máquinas c cquipamenlos comerciais c industriais não especificados
antcriormcnte. scm operador.
t|230-0102 Casa de eventos
9001 -9104 Produção de cspetáculos circenses. de marionetes c similares.
9001-9i06 Atividades de sonorização e de iluminação.
9329-8D9 Outras iúividades de recrcaçào c lazcr ndo especiÍicadâs anteriormente.
S00:i-5100 Oestão de cspâços pam artes cênicas, espetiículos e outra atividades aíísticas.
4i30-4,'01 Instalação tle poÍas. janelas. tetos. divisórias e amários cmbutidos dc qualquer
matcrial.
33 l7- 1,'01 Manutcnção c repâração dc cmbarccções e estrutura^s flutuântcs.
-131 

7- ll02 i\,Íanutenção c reparação de emharcações para esporte e lazer.
l0l l--1í)2 Construçào de embarcações para uso comercial e para usos cspeciais. exceto de grande
portc.

(lLAIiStlLA QIIARTA - A socicdade iniciou suas atividadcs cm l7ll0i20l l. e scu prazo de
tluração é por tempo indctenninado.

(lLÁtjStlLA QUtf'aTA - As quotas são indivisivcis e não poderâo ser cedidÀs ou transÍêridas a

terceiros scrr o sonsentimento do outro sócio. a qucm tica assegurado, em igual<lade de coridiçõcs
e pteço. dircito de prefcrclncia pÍua a suút aquisição se postas à ve\da, fonnalizando, sc realiz.ada a

ccssào dela*s. a alteração contratual pertinente.

CLÁtiStlLA SEXTA - Á responsabilidade de cada sócio é restrita ao vakrr de suas quotas. mas
todos resptrrrdem solidariamente pcla intcgrâlização do capital social,

CLÁtrSULA SÉTIM.A, * A arlmirristração da sociedade caberá â MARIO RICARI)O SOtiZA
DOS SANTOS, com os poderes e atribuiçÕes de rcpresentação ativa e passiva na sociedade.
judicial c extrajudicialmente, podendo praticar todos os alos conpreendidos no ato no objeto
social, sempre de intcresse du sociedade, autorizado o uso do nonrc entpresarial, vedado. no

entanto. cm atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçõcs seia em tàvor de

qualqucr dos quolislas ou dc terceiros. bcnr corno onerar ou alienar béns imóveis da socicdade. scnr

autorização do oulro sricio. lartigos 997, \'l; 1.013. 1.015' 1061. CC/2002).

l'arágralir únic0. No exercicio da adtninistraçàtl. o administrador lerá direito â tirada mensal

a titulo Je /rr(, luhorc. cujo valor será delinido dc comum acordo enlre os socro

CLAUSLTL^ OITAVA - Ao tcrmin() de cada exercÍcio social c

L:

--:]

lo5. na

CNPJ: 14.565.482/0001 -31
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Ct ÁttSULe NONA - Nos quatro meses scguintes ao temino do excrcício social. os socios
deliberarão sobre &s contas e designarâo udministradorcs (as)quando ftrr o caso.

CLÁUSULA DECIMA - A xrciedade poderá a qualquor tempo, abrir ou l'çrhar tilial ou outra
dependência. mediante altcmção contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - lralccendo ou inrerdirado qualquer sócio. a sociedade
continuará suas atividades coni os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou
inexistinclo inlcresse destes ou do(s) sócio (s.) remanescente (s). o \'âloÍ de seus haveres ser:i
apurado e liquidado com base na situaçâo patrimonial da sociedadc. à data da resoluçâo, veriiicada
em balanço esyrccialmentc k:vantado.

CLÁt.lsULA DÉCIMA SEGIINDA - O adminisrrador declara. sob as penas tia lei, cle que não
sstá inpcdido de exercer a administração da socicdade. por lei especial. ou cm virtudç de

condenação criminal. ou por se enconlrdr sob os ei'citos dcla. a pena que vcdc. ainda quc

lemporariamente. o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar. de prevaricação. peita ou
subtrrnrr. collcussão. peculaÍo, rru conlrA a economia popular. contra o sisterna financeiro nacional.
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações iie consumo. Íé publica. ou a

proprictladc.

CLÁt SUL.{ DÉChtA TERCEIRA.- Fica eleito o lbro dc Chapadinha - MA. para o exercício c
o cunrprimento dos direitos e ohrigações resultontes desle contrato.

Ii por cstarcm assin: justos e contratados assinam o prcscnte instrurncnto em ()3 (Três) vias dc'

igual teor e Iorma. com a primeira via dcstinada a.lunta Comercial do Estado do \'[aranhâo.

Vata Roma - \lA. 08 de Setembro de 2014

I{ARIO RI l) so ZA DOS SANTOS
Sócio .,\dnrinistrador

LUCAS DE SOUS
Sticio

os
r. *$

§"
\

t: ,'i .' I
CHRISTIAN ADDM'§ VIEIRA DO

Sócio Retiralte

-1

SCIl\{E§TO
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Pelo prcsente InstruÍnento particular de ConSituição de Socicdadc Empresaria
LLnitada, os infra-assinados:

MARIO RICARDO SOUZA DO§ SANTO§, brasileiro, solteiro, empresário. naluml de Mata
Roma - MA, nascido em 30/01/1989, portador da cedula de identidade n'030E87622006-7 §SP-
MA, e CPF n" 043.512.213-48, resid€nte e domiciliado na Rua Hildene Garrelo, no 565, Baino
Centro no município dc Mata Roma - MA, CEP: 65.510-000;

LUCAS DE SOUSA SANTOS, brasilciro, narural de Mata Roma - MA, solteiro. nascido em
20/05/1995, empresário, portador do CPF de nô.06,4.636.603-37 e RG de no.045957872012-5
SESPilvlA, residenle e domiciliado na Rua Severino A Simões, No 851, Centro, Mata Roma - MA.
cEP 6s5t0-000.

Únicos socios da sociedade ernpresaria "RICARDO §HOW'§ ENTRETENIMENTO
LTDA - ME", inscÍita no CNPJ sob o no 14.565,48?0001-31, com sede na Rua Severino A.
Simôes, no 873, Bairm Alto Alegre, no munic{pio dc Mata Roma - MA, CEP: 6551G'000, com stu
ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 212N761452.
daado de l7n0n0ll, Resolvem dc pleno e comum acordo, aÍterar as disposições contratuais
üçntes conforme a seguir exposto:

lo O endereço social da sede da emprcsa qw em ÍE Rua Severino A. Simões, no 873, Baino Alto
Alegrc, no municÍpio de Mata Roma - MA, CEP: 65510-@0, possa pam Rua Josc Vitorino
Gomes, no 6§ 1, Baino Centro, no município dc Mata Roma - MA, CEP: 6551&000;

2' Fica admitido na sociedade ANA KAROLINE DE §OUZA MENESE§, brasileiro (a). natural
dc Mata Roma - MA, solteiro (a), nascido (a) em 19/05/1995, empresário (a), portador (a) do CPF
de n". 609.638.82349 e RG de n".0376124?2N9-9 SESP/MA, residente e domiciliado (a) na Rua
Ildenes Garrco, No 565, Cento, Mata Roma - MA, CEP 65510-000.

3' Retira - se da sociedade MARIO RICARDO §OUZA DO§ SANTOS, acima qualificado.
cedendo e lransferindo sua 72.000 (setenta e dois mil) quotas de capital no valor de R$: 72.000.00
(setentE e dois mil rcais), em mocda corrente nacional, neste ato, para o (a) sócio (a) recém-
dmitido (a), ANA KAROLINE, DE SOUZA MENESES, acima qualiÍicado (a) totalizando sua
participaçâo, dando o cedente à cessionária, ampla, geral. plena e irrcvogâvel quitação Íicando
assim distribuído o capital social:

70319016
ÍctrçÁo:

I

-N

CERT:EICO O REGIIITRO E'4 O3/OA/2O\ 7 16:1.7 3oB

PROTOCOI.D tio:tgote DE g3/94/2ol7. êODIGO DE

\170125293 3. NBE: 21200761452.
RtcÀRDO SBqa s Elrt!.Ermlll"@tTo LIDÀ - MÍ

JUCEtIA Lilran ÍheE€sa RodrigÚt ltndonçâ
sEgirÁalÀ-@RÀt.

sÀo LdÍs, o3l04/2017
t ír. ôrPElafàci 1 . ne . 9Úv br

NOMES QUOTAS R§

ANA KAROLINE DE SOUZA MENESES ?2.000 72.000,00 90,00
LUCA§ DE SOUSA SANTOS 8.000 8.000&0 _2110,00I

80.000 80.000,00 
_>

00,00

Àval'i..ts.l.d.,!êdoêrrt.nto,.cirp..!'olficasu].i!oàê(íPldlIàjào.!âsuàautÔnt'êiit.t!âno,.3'pÔotivo.Portài..ríiã"Jáa" iãú iaepectivor coaiso! dê ,l'ri!Iê'çio
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CNPJ; I 4.565.'182i0.00 I ó1

,í'- Em vista das modifrações om ajustada "consolids-sc'o Conlrato Social gue passa â ter a scguintc
rcdrÉo; (An. 997, ll, CC72002).

CLÁUSULA PRIIIIEIRA - A sociedade gira sob a firma social de *RICARDO SHOW'S
ENTRETENIMENTO LTDA - ME', inscrita no CNPJ sob o no 14.565.482J0001-31, com sede

na Rüa Jose Vitorino Gomes, no 651, Baino Cenro, no município de Mata Roma - MA, CEP:
65510{00;

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$: 80.0ffi,00 (Oitenra mil rcais), dividido em
80.000 (Oitenu mil) quous de valor nominal de FllÍ 1,00 (um real), cada, já intcgralizadas, cm
mocda corrcnte do país, pelos sócios:

cLÁu§uLA TERCEIRA - o objeto da sociedade é:

DE§CRIMINAÇÃO OI ITTVIOADE PRINCTPAL

9319.1/01 Pmdução e pmmoçâo de eventos csportivos.

DE§CRIMINAÇÃO »IS ITTVTDAI'ES SECUNDÁRIA§

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congrcssos, exposições e festas.
7420-UOl Atividades de podução de fotografias, exceto aérea e submarina.
742G0/04 Filmagem dc festas e eventos.
742G0rc2 Atiüdades de produção dc fotografias aoeas e submarina.
7739-010t Estantcs para feiras e eventoq sem montâgem; aluguel de, locação de palcos.

I \.À

.d§\
§t

eERÍIEICO o REGTSIRO zr4 O3/o4/2oL1 16:17 sOB No 20170319016'
ã<iiffiió, -rloãig,ilà oz oz,/otlzott. cóorco DE vERrFrcÀçÃD:
11?01252933. NrRB: 21200?61452 '
RtcÀRDo stt('{'s ZN'TAEIZNIXÊÍro LlD.À - r'C

Li I:,àn I'tl§tà - 
P@d!tÍIE. lfndonçã

SEGEÀRIÀ-GEBÀI
sÃo Lur3, o3lo4l20r7

ffi..úqrr..aÍ.cil .taÀ. gov br

k 77394199 Aluguel de outras mr{uinas e equipamertos comerciais e industriais neo
anteriorme e, sem operador,
823G0/02 Casa de eventos
9001-9/04 Produção de espetáculos circenseü de marionetes e similaÍes.
9001.9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
9329-8/99 Outras atividades de rccrcação e lazer nâo especiÍicadas anteriormcnre.
9003-5/00 Gestâo de espaços para artes cênicas, espetáculos e outra atividâdes ar1ísticss.

q 4310-4102 Instalação de ponaq janclas, tetos, divisórias c armr{rios embutidos de qualquer
material

JUCEIitA

NOME§ QUOTAS RS oÂ

ANA KAROLINE DE SOUZA MENE§ES 72.N0 72.000,00 s,fi)
LUCÀS DE SOUSA SANTO§ E.000 8.000,00 r0,00

TOTAL-f E0.000 80.000,00 100,00

Àwa]ldà.!..!êÊtêdocuÉDlo|,ÔlPr€lgo,ficâ.u]6l!oàccqEoü.9ãode!Éàut.ntlciil.&nosE.,P.c!i'wo5Portài6
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CNPJ: 14.565.482/0001-3r

continuará suas atividades com os herdeiros, sucsssorcs c incapaz. Não
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) rcmanescente (s), o valor de
apurado e liquidado eom basc na situação patúmonial da sociedade, à data da resol
em balanço especialmente levantado.

CERTIl.ICO o REGISIRO El't O3/O1/ 2017 16:1? 90B N" 1 o319016.
gRoÍ$c9LO rio:rgore DE o3/o1/2017. cóDrco DÉ

11701252933. NrRE: 2L20016U452

I

33 I 7- I /0 I Mânuteryâo c Íeparação de cmbarcaçõcs e estruturas Ílutuantes.
3317-1102 ManuteÍ4âo e reparação de embarcações para esportc e lazer.
301 l-3/02 Construçâo dc embarcações paÍa uso comcrcial e Fra usos especiais, exceto de grande
poÍte.

CUIUSUI,I QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em l7ll020ll, e seu prazo de
durâção é por tempo indearminado.

CLÁUSULA QUIMA - As quotas sâo indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transíeridas a
terceiros sem o consentiÍnento do outo sócio, a quem Íica assegurado, cm igualdade de condições
e proço, dircito de prcferência para a sua aquisiçâo se postrs à venda, formalizando, se realizada a
cessâo delas, a alteraçâo conüiatual peíinente.

CLÁUSULA §EXTA - A rcsponsabilidade de cada sócio é rcstrita ao valor de suâ:i quohs, mas

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A adminisrraçâo da sociedadc cabená a ANA KAROLINE DE sOUzA
MENESES, com os podercs e atribuições de representaçgo atiya e passivâ na sociedade, judicial e
cxtÍajudiciâlmente, podendo pÍaticar todos os âtos compÍ€erdidos no ato no objeto social, sempre
dc intrrcssc da sociedade, aÍorizado o tso do nomc cmpÍesarial, vedado, no entânto, em
atiüdadcs estranhas ao interessc social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quolistrs ou de tercciros, bem como on€râr ou alienar béns imóveis da sociedade, sem autorização
do outro sócio. (ertigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CCf2m2),

Panigrafo ú,nico. No exercício da administração, o (a) admiilstrador (a) terá direito a uma rttirada
m€nsal a tihilo de pro labore, cujo valor seni definido de comum acordo entrc os sócios.

CLÁUSULA OITÀVA - Ao tcrmino de cada exerclcio social em 3l de dezembro, os
administradores prcstâÍão contas justiÍicadas de sua administração, pÍodendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporçilo de suas quolss, os lrcros ou pcrrdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintcs ao termino do exercicio social, os socios
deliberarão sobre as contas e designarão adminisrradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade podení a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteraçâo contratual assinada por todos os socios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou inrerditndo qualquer sócio, a sociedde
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CLÁUSULA DÉCIMÁ SEGUNDA - A administradora declara, sob as penas da lei, de que nâo
está impedido de cxercer a administraÉo da sociedade, por tei especial, ou em virtude d€
condenação criminal, ou por sê encontmr sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que
ternporariamente, o acessô a cqrgos públicos ou por crime falimentar, de prevaricaçÀo. peita ou
subonn, corrcussão, peculato, ou contra a economia populaÍ, contra o sistema financeiro nacional,
conlra normas de defesa da conconência, conü? as relações de consumo, fé publica, ou a
propriedade.

CLÀUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Chapadiíhâ - MA, pora o exercício e

o cumpriÍnento dos direitos e obrigações r€sulEntes deste contralo.

E por esurem assim justos e conlratados assinam o presente instrumento em 03 (TÉs) vias de
igual teor e forma, com a primeira üa destinada a Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Mata Roma - MA, 22 de Março de 2017.

ANA KAROLINE DE SO MENESES
Sôcio Admínistrador

LUCAS D §o SAI\TOS
§ócio

O RICARDO SOU DOS SANTOS
Socio Retirante

o
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RICÀFOO SIIOW'S EIITREÍENIT'EN1b L'DÀ - MA

JUCEiIA Ll1lan Thcr6.a 
_ 
Rodriguêr iendonga

SECRE?ÀR!À-GEF,ÀI,
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