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PREFETTURÁ DE SÃo BERNADo
pRAÇA BERNADo coELHo DE ALMEIDA Ne 862 - cENTRo-sÃo BERNADo-MA
PREGÃO PRESENCIAL Ns 017l2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 2O19O7OO1

ABERTURA: 20l08/2019 ÀS 08Hs

DECTARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(Lei ComplementaÍ 123 /2006.)

Eu, JosÉ MARI0 FURTAD0 souzA, portador [a) da Carteira de Identidade R. G. nq.

0296577 42005-6 GESP-MA e do CPF/MF ne. 404.772.903-53, representante da empresa ELLO

EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, CNPI/MF ns.30.302.631/000126, solicitamos na condição de
MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade de
Pregão Presencial SRP nq 017/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar ne. 123 /2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4e do artigo
3e da Leí Complementdr Federal ne. 123/2006,

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela lunta
ComercÍal para comprovação da condição de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte na Íorma.

de 2079.
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losF#tARto FURTADO SOUZA

Cl:O29657 7 42O05-6 GESP-MA

CPF: 4O4.772.9O3-53

RUA PERU N" 45 DI\'INEIA _ SAO LUIS/MA
CNPJ - 30.302.631/0001-26 INSCRIÇÃO ESTADUAL - 12.560.959-0

FONE/FAX: (SS) SSf OSSeZZ empreendimentosello@smail.com
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PREFEITURÂ DE SÃO BERNAD0
pRAÇA BERNAD0 c0ELH0 DE ALMEIDA Ns 862 - cENTRo-sÃo BERNADo-MA
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO-SRP
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ABERTURA: 20l08/2019 ÀS 08Hs

(DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA)

A ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPI na.

30.302.631/ OOO1-2 6, sediada na RUA PERÚ, ne 45, Bairro: DMNEIA, CEP: 65068-067,
Município/Estado SÃO fUÍS-ttll por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.[aJ IOSÉ MARIO
FURTADO SOUZA, portador da Carteira de ldentidade ne. O29657742O05-6 GESP-MA e do CPF nq.

404,772,903-53, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP ne.

077 /2079, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseisJ anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 fquatorzeJ anos, nos termos do inciso )fiXIII do art.7a da Constituição Federal e

Inciso V, Art. 27 daLei8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerência, admrnistração ou tomada de decisão, [inciso III, do art.9a da Lei

8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nq. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de

habilitação, na forma do § 2", art.32, da Lei ne.8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 723 /2006, possuir
alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como
ressalva, na supracitada declaração.

{IOÉVMARIO FURTADO SOUZA

Ctt0296S7 7 42OO5-6 GESP-MA

CPF: 4O4.772.9O3-53

RUA PERÚ N. 45 DI\.INEIA - SÃo LUÍS/I4A
CNPJ - 30.302.631/0001-26 INSCRTÇÃO ESTADUAT- - r2.560.959-0

FONE/FAX: (98) 991093672 empreendimentosello@gmail.com
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PROCÉS§O

SEGT,INDA ALTERAÇÃO 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, 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 No 0439404820'í 1-6 SSP/MA,
JOSÉ mÁruO FURTADO SOUZA, brasileiro, Empresário, nascido em 05i09/1970, natural
de Sáo Bernardo-Ma. Casado sob o regime de comunhâo parcial de bens, Íesidente e
domiciliado na Rua do Canavial, Casa 8-D, Vila Luizão, Sáo 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 iTENDES, Brasileira, nascida em 15/03/1996, natural de Sâo Luís-Ma,
Empresária, solteira, residente 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
472.425.473-00 e Carteira de ldentidade no 0'1504401200G1 SSP/MA, os únicos sócios da
sociedade empresarial ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, com sede a Rua
Peru, no 45, Divinéia, Sáo Luis-Ma, Cep: 65.068-067, registrada na Junta Comercial do
Eslado do Maranháo-JUCEMA, sob o no 21200996425, com despacho em 2510412A18 e
inscrita no CNPJ No 30.302.63110001-26. resolvem assim de comum acordo alterar o seu
contrato social com as seguintes clausulas

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

Para o sócio JO§É MÁRlo FURTADO SOUZA, a quantia de 5.000 (Cinco mil) cotâs no
valor 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 plêna total e irrevogável quitaçâo.

CERIIETCO o REGISTRo r.\ 23/Ll/201'8 09;24 SOB N" 20180762800.
iaôrocoú, 180762800 DE 22/r!/2oL8- cóDrco DE vERrErcÀÇÀo:
11804918525. lrrRE: 21200996425.
EL,,O EÚPRTENDII{EIIIOS E COIIERCIO I,!DÀ

JUCEMA LlliaÀ Ih6!êaâ Rodli$Es rGndonÇâ
sEcrEtÁRrÀ-GEÀÀr.

s o Loís, 23/ra/2ola
tn §. elp!êsaf,acil.E - golr. br
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À waricradê d€âre aloc!üênro, sê i.ç!€sso, fica suleito à co@plovaçâo d€ sua âutânticidâdê íos .esPêctivos Portâi.s.
I;foEDaÀdo s6us rêspêctieos código3 dê verificaçâo
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00,00 (uM MrL REArs). lizando

o valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizadas anteriormente
em moeda corrente do país, discriminado no quadro logo abaixo:

CIOS

TENDO EM V|STA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CONSOLTDA€E O PRESENTE
CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: 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-Ma, Cep: 65.068-067.

cLÁusuLA SEGUNDA: O capital social é R$ í20.000,00 (CENTO E VIilTE MIL REAIS),
dividido em Í20( Gento e vinte) quotas de valor nominal R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), já
integralizadas em moeda corrente do país

gERlrErCO O REGTSTRO Eü 23/11/2OlA 09:24 SOB N" 20180762800
pRôióãoú, ràôzezsoo DB 22/Lrl2o1'a. cóDrco DE vgRrErcÀçào:
1180{91852s. NIR!: 21200996{25.
E!!O EMEREETDIIIEIiIIOS E COIiÍERCIO LTDÀ

JUCEI.IA Lllian Thârê34 RodriEuês uêndonça
sECREtÁRrÀ-GERÀ,"

sÂo LuÍs. 23111/2018
sw.eípreBafaciL.E'gov.br

CLAUSULA SEGUNDA: Tendo em vista as alterâÇÕes
por 120 (Cento e vinte) quotas no valor nominal R§ í.0

QUOTAS VALOR UNIT. R$ CAPITAL SOCIAL
R$

WILLIAN JESUS CHAGAS DE
OLIVEIRA

57 R$ 1.000,00 57.000,00

JOSÉ MÁRIO FURTADO SOUZA 63 R$ r.000,00 63.000,00
TOTAL 120 120.000,00

socrÔs QUOTA§ VALOR UNIT. RS CAPITAL SOCIAL
R$

WILLIAN JESUS CHAGAS DE
OLIVEIRÂ

57 R$ 1.000,00 57.000,00

JOSÉ MÁRIO FURTADO SOUZA 63 R$ 1.000,00 63.000,00
TOTAL 120 í20.000,00

À l,alidadê dê6te docuúênro, se r4'rêsso, trca sujêito á coqrrovação de sua aütêItticidâdê nos rêBlrêctivos Portais.
I;foErándo sêus resPêctivos códigoa 
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CLÁ USULA TERCEIRA: A sociedade tem por objêtivo soôíflã§-ra?ãõíd e: Serviços de
engenharia, Comércio vareiistâ de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio a varejo de
pneumáticos e cámarasde-ar, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista
especializado de elekodomésticos ê equipamentos de áudio e vídeo, Serviços
especializados pâra construçáo não especificados anteriormente(a construção de fornos
industriais, a construção de partes de ediÍícios, tais telhados, coberturas, chaminés, lareiras,
churrasqueiras, etc.), lnstalaçâo e manutençáo de sislemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeraçâo, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernaçáo e
plastificação, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
inÍormática, Comércio vâreiista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de
produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de móveis, Fabricaçáo dê letras,
letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, Comércio varejista especializado
de equipamentos de telefonia e comunicaçâo, lmpÍessão de materia! para uso publicitário,
Comércio varejista de material elétrico, Comércio vaÍejista de ferragens e ferramentas,
Obras de urbanizaçâo - ruas, praças e calçadas, Comêrcio varejista de artigos de papelaria,
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominància de pÍodutos alimentícios - minimercados, mercearias e
armazéns, Comércio a varejo de peças e acessóÍios novos para veículos automotores,
Comércio varejista de eguipamentos para escritório, Comércio va§ista de materiais de
construçáo em geral, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Serviços de montagem de
móveis de qualquer material, Reparação de artigos do mobiliário

CLÁUSULA QUARTA: O início das operações é 25104t2O18, e o prâzo de duração da
sociedade será por tempo indeterminado.

CúUSULA QUINTA: As quotas sáo indivisíveis e não poderáo ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consenlimento do outro sócio, a quem flca assegurado, em igualdade de
condiçÕes e preç! direito de preferência para a sua aquisiçáo se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, aú.
1.457, CCt2002)

CúUSULA SEXTA: A responsabilidadê de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (aÉ. 't.052,
cc/2002)

JUÇEMA

À valialactê a!Êsts docrs.rlto, sê i.e!ê6so, faca sujêi.to á coqrlowaÇào dê sua autê.tticidadê noa rêBPêctivos Pórtai.a
rãroroanao sêus E€sPêctivo3 códigos dê têrificação

VIST0:_
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CERIIETCo o REcrsttlo Bn 23lL].lzOlA o9:24 aoB N" 20180762800'
pRorccõú, ràorezgoo DE 22/!a/2ota - cóDrco DE vERrrrcÀçÁo:
11804918525. IiIRE: 21200995{25-
EI,I.O EUPREENDIT'ENTOS E COIGRCIO t.TDÀ

I.íl.iân lhê.a6â _Rodriguês Uêndonça
SECRBTÀRIÀ-GER:A,,

sÃo LuÍs, 23111/2018
§vw. eryrêsaf aêi1.mã. gow.b!
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cLÁusULA SÉTIMA: A administraçáo dâ sociedadê câ L JESU§
CH,AGAS 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 emprêsarial,
vedado, no entânto, ém atividades estranha$ ao interesse social ou assumir obrigaçÕes seja
em íavor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis dâ sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, Vl; 1.013. 1.015,1064,
cc/2002)

0LÁUSULA OITAVA: Ao término de cada êxercicio social, em 31 de dezembro, o
adminiskador prestará contas justificadas de sua administraçáo, procedendo à elaboração
do inventário, do balanço pâtrimonial e do balanço de íesultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporÉo 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 sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071
e 1.872, § 2" e art. 1.078, CC/2002)

CLAUSL,LA DEGIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou íechar filial ou outra
dependência, mediante alteraçáo contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉC|MA PRIMEiRA: Os sócios poderão de comum acordo, flxar urna retiradâ
mensal. a titulo de "pro labore", observadas as disposiçôes regulamentares pertinentes.

CúUSULA DÉCmA SEGUNDA: Falecendo ou interditado gualquer 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 valor de seus haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade. à data da
resolução, verificada em balanço especlalmente levantado.

CERTIEICo o REGIS!BO F,U 23lallz0lg 09:24 SOB N" 20180?62800
pRorocoro: 180762800 DE 22/Ll/2O7A. CóDrGO DE VEBTFICÀÇÃO:
11804918s25. NIRE: 21200996425 .

ELlo EltpREENDrMENtos E coúRcÍo lTDÀ
JUÇET'IA LÍIj-an rhê!êÊa.Roalriguês Mêrdonça

SECRETÀRIÀ-GERÀL
sÀo rsÍs, 23lu/2018

rw. êtrtp!êsafacil . Ínâ. gov. b!

A valialadê destê documênto, sê itrll,lesso, fica sujêito à coÍplovaçAo de sua autenticidadê nos resPêêtiwos Poltais
Infomando sêus rêsPêctivoB códigos dê ?êrifi-cação

VIST0:_

Parágrafo único - 0 mêsmo procedimento será adotado em outros câsos em que â
sociedade se resolva em Íêlaçáo a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CCl2002)
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VIST0:--

as penas lei,

).c(

de que náo está (ão) impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se enconkâr (em) sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamênte, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relaçôes de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.0í1, § 10, CC/2002)

CúUSULA DÉclMA QUARTA: Ficâ eleito o Íoro da Comarca de Sáo Luís- Ma, para o
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim iustos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (UMA) via
de igual teor e forma para que se produzam os eÍeitos legais.

São Luis (Ma), 14 de Novembro de 2018

a

T1ÀB

Lrr)
3O TABELIOIIAiI

\/'
WILLIAN JE§US CHAGAS DE OLIVEIRA

cPF N" 609.983.523-73
cl No 04394048201 1-6 SSP/MA

SÔCIO .ADMINISTRADOR

JUCEIíIA

ct No 0296577420056 SSP
SÓCIO

JOSÉ MARIO
CPF NO

TADO SOUZA
.772.903-53

er-nr.rt&ffkrr.roes
cPF No 072.425.473-00

cl No 015044012000-1 ssP/MA
SÔCIA

/----

CERIIEICO O REGI§rRO N 23/lL/2OlA 09:24 SOB N" 20180752400.
pBorocor.o: 180762800 D4 22lLL/2U.8. CóDrGO DE VEPJTTCàçÀO:
11a04918525. NIRE: 21200996425.
E!!o EMPREENDTUENToS E ccüúRcro I.EDÀ

I.lli.an rhêlesâ 
_ 
Roatrignlô€ liênatonçà

SECRETÀRIÀ.GER:AI,
sÀo ruis, 23111/2018

Yw . €tlp!ês afâci.I . na . sow . b!

A validâde dêste doc'Iaânto' * 
T;:**":"::":"j::::"t,:*':::i;:: ft #,?,'E*:ci'Ladê 

nos rêsPêctiíog po'taia'



PM .F0i"nA ){
PROCESSO

MODÀLIOADE

VISTO:

PRIMEIRÂ ALTERÂÇÃÔ COilTRATUÂL DÂ ÉffiPRESA ELL* EÍTIPREEilDIKIENTOS E
COMER§IO LTDÀ

Cl'lPJ N" 3S"§02"63{ r&§0'l-28

Peio presente instrumenis particular, WILLÍAN JÊSU§ CHAGA§ DE OLIVEIRA, brasileiro,
nascido --!'n í710§/1937. nâtural de Ma6âp*-Ap. solteiro, Empresáriô, resídente ê
d{rmlcílledo na Rua da §*rraria, Casa 74. §âç Benedito, §anta lnês-Ma, Õ§ptô§.300-365.
oortãdor {,ü ipF Nô 609.933.5â3-73 e e arteira rle ldentidade f'l§ *4394048?011-6 SSP/MA.
JOSÉ i*ÁRlO FURTÂDO SOUZA, brâsileiro, Empresá.io, nescids em 05l09l'1970, natural
de Sás BêrnaÍdo-Ma, Casado sob o regime de comunhão oarôiâl dê bens, residente e
domiciliado na Rua do Oanavial, Casa B-0, Vilê Luizào, §âo Luís-Ma, Cep: 65.068-653,
portadfr do CPF No 4§4.?72.903-53, e Carteira do ldentidadê na ü29657743§§§6- SSF-M,4
OJAI§€ §A SILVA FER§IÂNDE§, §Íâsiteira, nassidâ êm 16/11/1S96, naturâl de Vltória r'1o

híearim-Ma, solteira, Ém§fesáÍia íesidênte e doíí,}iciliaoa na 2ATrâvessâ 07 de Setembro,
Casa 08, Alto do §âo F;ancisco, Vitória do Mearim-MA, Cep: 65.350-000. portadorã do
c.P.F N" 610.169.32&67 e Carteira de tdenridãdê no czÍ4135§92012-7 e ÂLÁNÂ S|LV"A
ilIENOE§, ârâsilêira, í!âsÇida em 151§311996, natural d€ §ão Li.:Ís-Ma, Empí*§áriâ, soltêira,
íesiderllê e domiciliada ria Rua üoi*, Quadra ü2, Casâ 25, Jâídim Araçasy !. üohatràc ll,
São Luis-Ma, Cep: ô5.ô5 0521-620,2§0 Portadora do C.P.F Na 072.425.473,O0 e Carteira de
ldêntidade no 015044012C00-1 SSPIMA, os únicos sócios da sociedadê empresarial ELLO
EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTOÂ, côín sede a Rua PeÍu, rio 45,.Divinéia. Sãa
Luí§-Mâ. Cep: 65.068-C€7, regiskadã na Junta Comercial do Estado dô Mâranhâo,
JUCEMA, sob ô nc 2120S996425, eorn despaclro êm 251ô412ü18 e inscritâ ns CNPJ N§
30.3O2.ê3110001-26, resr:lvem âssim de comun"r âcôrdo alteraÍ s seu contrato social com as
seguintes clâusulas

-t'-l

í*r
t'

#
CúU$ULÀ PRli[ElR.À * O objeto *ocial passará a ser: Serviçcs de engenharia, Comêrcia
varejista de adigos mádir:os e ortopédico§, Cornêrcio vâreiistâ de cosmétlccs, produtos dê

'. perÍumaria e de higiene íressoâ1, Õornórcio.a varejo de pneumáticos e câmarasdê-ãr,
ComéÍcio varqista dÊ beúidas, Comércio varejista especializado de elêtrodôméslicos ê
equipamentos de áudio e vídeo, Serviços especia:izados para construÉo não especiÍicados
antêriôrr*ente(a construÇãÕ de forncs industriai§, a construÇâo de partes de edifícios, iãis
têlhadÕ§, cobêrlura§, §hâminés, iareiras, churrasqueiras, etc). lnstâlaÇáo e i1ânutenÇáo de
sistemas centrais de ai condicionado, de venlilação e íefriseração, Serviços de
acabamentos gráÍicos, exceto ençademaçãs e plastificação, Comêrcio varêjisâ
êspêciâlizado de equipamentos e suprimentos dê infoÍmática, Comércio vare.iisla de artigos
do vestuário ê acêssóÍios,

w
cÉRÍrFrco o REGrsrRo Erí t6/aoí2a18 14:53 soB N' 20!ao700642.
pForocol-o: 1Bo?00642 DE tt/to/2ata. cóDrco DE vERrFrcÀÇÃo,
11804360303. NtRE: 21200996,125.
I.i,r,a, iTMpREENDÍMENtos E côMÉRcro LTDÀ

JUCÊà,tí\ Éí1lân thêresa Rodrignrea MêúdoDça
sEcRET-ÁRrÀ-cERÀÍ,

sÃo LEÍs, 16 / 10 /2 018
,N. @prêsaf aéi1.m. gow.br

À walldadê dêste docuÀento, Be ihplesso, fica súleito à coEplovàção de süa autênticldadê los tespectivôÉ portais
Infômando seu6 reBpecCivos códigôs dê wêriÉicaÇão
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PR0CES§0 Ct Q r-; 1o o(c

MODÀLIDADE .,
Comércio vare,istá de produtos sâneãntes domissan
Fabricaçâo de letras, let:eiros e placas de qualquer

o,LIVEIRÁ

ita isia
osos,

varejista especiaiizado de equipamentos de teleÍonia e'comunicáção. impressão de matenal
para uso publicrtário, Comérclo varejista de mâterial elétrico. Cômércio vareiistâ de
Íerragens e ferÍamêntás, Obras de urbanizaçãc - ruas. paâçâg e calçadas. Comércro
varelista de artigos de papeiaria, Comercio varejista de artigos de cama. mesa e banho,
Comércio varejista de mercadorras em geral. com predominância de Brodutos ãlimentícios
- minimercados, mêrceãi!âs e armazéns. Comércio a varejo de peças e acessórios novos
para veículos automotores, üomércro vârcjista de equipamentos para escritório, Comércio
varejista de rnateriais dÊ csnôtíução em geral, Comércio varejista de rnaleriais hidráuhcos,
Seruiços de montâgênl d; rnóveis de qualquer material, Reparaçâo de artigos do mobiliário

CLAUSULA §EGUX§A: P,elira-se da sociedade a soeia OJAINE DA SILVA FERNANDE§
eue cede e transfere suas 5.§00 (Cinco mil) quotas do capital social da empresa a saber:

Para o sócio WLLlAlt JE§U§ CHAGA§ DE OLIVEIRA, a quantiâ de 2,000 (Duas mil) cotas
no valor de R$ 1.000,00 ilium mil reais) cada uma, no valor totai de R$ 2.000,00 (Dois mil
reais), valor esie recebidc nestê ato do sócio adquirenle, em moeda corrente do pais, pelo
que dá plena total.e irr.evcgável quitaçâo;
Para o sócio JOSE MÂR!ü FURTADO §OUZA, a quantia de 3.000 (Trôs mil) cotas no valor
de RS 1 000,00 {Hum mii reãis} cada uma, no valor tctal de R$ 3.000,00 {Trés mil reáis),

' valor este recebido neste.ato do sócio adquirente, em moeda corrsntê do pais, pelo que dá
plenâ total e irrevogável r:uilação, perfazendo assim o total do capital d* sociedade.

CLAU§L,LA TERbE&A: O capital que era de RS 20.000,00 { Vinte mil rsais), divididos em
20 (vtnte) quotas de yalor nomin&l de R$ 1.000,00 (Um mit rsai§), pêq,§ârá para o valor de
R$ '120,000,00 {Cento e vinte mil reais), divididos em 120 (csntr e vintê ) {uotas de valor
nominal de R$ 1.000,00 {i{um Ínil reais). onde o âumento do sâpital *erá integralizado neste
ato em moeda qorrenle ao pais, discriminado no quadro logo abaixo.

tos
*=-OUOTAÉ

vALqR UNrr. R$ CAPITAI: §õóral-

wLr-nú JEsus CHÂGA§- DE*- 57
RS

e

_J__".

--*ã

R$ í.00§,0ú 57.000,00

s8.JOSE MARIO FUR?A*ü SOÚZA
ALANA SILVÂ MEN§â§

58 R$ 1.008 sú
R$ 1.§00,0§ 5.000.00

TOTAL 120

ry
CERTTFÍCO O REGTSIRO Eü 76/10/20!A L'l:53 SOB !Í' 20!Í]0700642.
PROaOCOLO: t8O7OO6{2 DE 7l/7O/2018. CóD}GO DE VERTPTCÀÇÀO:
11804360303. NÍRE: 21200996125,
ELLO EltpÊEEttOrXevros E cotdRcro LmÀ

JUCEI'1,á, Lílian Íhêrêaâ Rod!i9uea Mendôúçâ
sEcRETÁRIÀ-GERÀL

sÃo i,úÍs, 16 / 10/2 018.
uH,. @p!esaf âci1. na. gov . b!

À validade deste docueDto, Ee iDpres6o, rica sujeito à ioaprowação de 6ua auteEticidadê nos !êsPectivos Portais
:aiomãnalo Éêus rêspêctivos códi9ô6 dê wêrificaÇão
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1

PROCÉS§O Cí q ] ()

MODÀLIDADE-,

VISTO:-_, - - -

TE,{§* Eâü VISTA A ,4LT§ÊÂçÃ§ COilTRÁ?u.&l, tON§Or-rOA.§E 0 p§§§Êt'rrÊ
C§l'lTK*lü S0CIAL

CLÂUSULÂ PRlllElRA: A sociedade gira sob ,3 norne empresariâi de 'ãLLO
EMPREÉI{DIüENTO§ É COlitãRCIO LTDA" a sua sede está localizada â Rüã Pêrü. no
45. Oivinêia. Sâo Luis-Ma, Cep: ê5.068-067.

CLÂU§ULA SEGUNDA' t3 capital socia! é R$ 120.üe0,SS (CENTO E VINTÊ §lL REÂIS),
cividid* em 120( Cento e vinte) quotas de valor nominal R$ 1.000,00 {UM }án- RsÂí§}, iá
integraliusdas em moedâ ccrrenie do país

\9
(

§scr0§ iouoÍÂs vÀL§k t,NtT" R$ I

Yl'ILLIAN JESUS CHAÊAS DE r 57
êLÍVEIRÁ

FURTADS SOUZA 58 58,ô00,00
ALÀ?{A §ILVA MENDâ5 5 RS 1.§00"00 5.000"00

CLÁU§ULA TERCEIRÀ: A soçiedade tem por objetivs sociãl os ramos cle: §erviços de
engenharia, Comércio vãrejistã de artigos médicos e ortopédisos, Comércio vasista de
cosméticos, pÍodutos Ce pêrlumaria e de higiene pesssal, Comércio a varejo de
pnêumáticos e câmaraside'ãr, Comércio varejistã de bebidas, Comércio varejisia
especializado de eletrodomésiicos e equipamentôs dê áudio e video, §erviços
especializados p?ra construção não espeÇiÍicados antê.iormente(a construçáô de fornos
industriais, a construçáo de parles de edifÍcio§, xais telha.ios, coberturas, chaminês, lâreiras.
chulra*queiras, etc.), lnstalaçâs e manutençáo de sislemat centrâis do pr condieionado, dê
vêntilâçâo ê refrigeÍaçáâ" §eruiços de acabamenlos sráricos, excêto êncãd*rnaçâÕ e
pla§iÍ§3çáo, Comércio varejisia especializado de equipamentos s suprirnêntôs de
informâtica. Comercro varejista de âdigos do vestuário e acessórios, Comércro vsre.iista dê
prsdutos saneahtes domissanitários, Comércio varejista de móveis, FabÍicâçãG de tetras,
lêlreircs e placas de qualquer rnetenal, exceto luminosos, Comércio varejista especializado
de equlpamentos de teleicnia e coftunicâçáo, lmprêssáo de material para usÕ publicitário.
CornÉrcio varejista de mâterra! elétÍico,

CERTIFICo O REGISTRO EM t6/rO/201A 14:53 SoB N' 20750700642
pRoTocoLo: 180?00642 DE 1L/\O/2O18. CóDIGO DE VERTFICÀÇÃO:
11804360303. NIRE: 21200996425,
ELLo EltpiEENDrMENtôs E co!4ÉRcro LTDÀ

JUCEM*.

ts

+{

Lí1ian Theresa _Rod.igues üeDdonça
SECRETÀR]À.GERÀL

sÃo Luis, 16/10/201a
§*. 4prêsàf a.i1.Ea. gow.b!

R§ 1-000,00

R§ 1.000,00

À valialaale dêste docu;eÀlo, se iEprêssô, flca sujeito à coDplovação de sua aule.tj.c1dade DoB reÉpeêtiwoá porta16.
irfom&do seus r6spêctivos códigoE ôe verificação
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PROCESSO

MODÀLIDADE

VISTO:

Comércio varejista de ferragens e ferramenlês, Obras de uôanizaçáo - ruas,

(

.)
.i' ,1-

.\
*s' .J

#ri
'ü
t\
I

calçadas, Comércio varejisla de artigos de papelaíiã. Comercio vêrejisla de ârtigos de cama,
mêsa e bânho, ComéÍcio vaÍejista de mercâdoíiâs err geral, com predomrnância de
produtos alimenticios - minimercados, mêrcearies e ârma?éfis, ComéÍcio a vâreio de peças
e acessórios novos para velculos âulomotores, Coméreio va§ista de equipamentos paÍa
escritório, Comércio varej'sta de materiais de construçâo em gêíal, Comércio varejista de
materiais hidráulico§, Serviçts de montagem de rnóveis de qualquer material, RepâraÉo
de artigos do mobiliário

CúUSUL QUARTA: O início das opeÍaçÕes é 2§llyll2}18, e o prazo de duração da
sociedade será por tempo indetenninado.

CúUSULÀ QUINÍA: As quotas sâo indivisíveis e nâo pÕdêrão ser cedidas ou transÍerida.s
a terceiros sêm o con6entimêntô do outro sócio, a quem fica essegurado, em §ualdade de
condiçôes ê preço dir€ito de preferência parâ ô suê aquisição se poslâs á venda,
foímalizando, §e rêalizadâ a cêssão delâs, â alteÍação csntrâtual pet1inente. (art. {.056, art.
.l.0§7, ccr2002)

CúUSULA §EXÍA: A responsabilidade de çada socio á restrita ao vâlôr de suâs quotas,
mas tôdos respondem solidârÍamente pêlã integrâli:§çâ* ds rapital sôÇial. (ârt. 1.052,
ccÍ2002)

CúU§ULA §ÉIirlA: A aciminislraçáo da sociedade cabeú âo sócio WLLIAN JÉSUS
CHAGÂ§ OE OLIVEIRA, por têmpo indetenninadc, com os po$eres e atribuiçóes de
administrar, emilir recibos,.dar quitâçõe§, rêplrâsenlâr a sociedade passiva e alivamente
pêrante aos podoret públiÇos e ernpresc privadâ§, autÕíizãdo o usc do nomê ernpresarial,
vedado, no entranto, am atividades esrânhas ao interesse sscial ou assurnir obrigaçÕes seia
em favor de qualquer düs quotistas ou de lerceiro§, bãm csmo onêrar ôu alienar bens
imóveis da sociedade, sem auloíízação do oütro sócio. {a*igos 997, Vl; 1.013. 1.01§,1064,
ccrax)2)

CúUSULA OITAVA: Âo término de cada exeÍcícro social, em 3í de dezembÍo, o
âdministrador preetará contas justiflcadas de sua aciminisÍâÉô, procedendo à elaborafio
do invenlário, do balango patrimonial e do bahnço de resullado econômico, cabendo aoç
sócios, na proporçáo de suas qüotas, ôs lucros ou peídâs apurados- (art 1.0€5, CCr2002)

CERIIFICO O RECISTRO EM 16/70/20L8 14:53 SOB N" 201A0700642
pRoTocoLo: lao?00642 DE 11/to/201e. cóDrGo DE vERrFrcÀçÃo.
11804360303, NIRE: 21200996425.
E!,Lo EIIPREENDTMENToS E coMÉRcro r,ÍDÀ

JUCEI,I,l t,ÍIian theresa_Rodrigues Mêndoaça
sEcR!fÀR1À-ê!EÀt

sÂo rgÍs, 16 /10 /2 o 1B
uw. eap!esaf aci1.Àa- gow.br

il

À validade deste alocrEeDto, se iEpresso, fica sujêito à conprôwaçãô dê sua autênti
Iniômã.clo sêus respectiwos códiqoE de werificaçáo

ctdadê nos !êspectlvos portais
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PROCESSO

nA N-

qO iq CJ(-JLa,?
MODÀLIDADE

VIST0:.-
CLÁUSULA NONÂ: No: quatro meses seguintes ao término do exercício social. os sôcros
Celiberar&o sobrê âs csntas e dêsignarâo administíador (es) quando íor o easÕ. {aÍts. 1.07{
ê í.072, § 20 e art" 1.07§, CCí2m21

CúU§ULÂ DÉClilÂ: A sociedade poderá a qualquer tempo, âbÍi. ou fechar Íilial ou outrâ
dependência, medi*ntç âlleraçáo csntratual assinada por todôs s§ sócio§.

CúUS{rLÀ DÉCniA FftIMEIRA: Os sócios podeÍâo de comum acordo, Íixar uma retirada
mensai, â titulo dê "prs lãbore', ob§*rvâdas as disposiçôês rêgulâmenlar€s pertinentes.

CúU§ULÀ DÉCtirA SÉGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedãde
. , continüará suas atiüdades com. os h*rdeiro§, §uüô§sorês e o incapaz. I{áo sendo possivel
.'. ou inexistindo interesse dÊstes ou dots) sócio{s) rêmanescenle(s), o váor deseus haveres

será apurado e liquidadrJ com bage na siluaçáô patrimoniai dã sociedãde, à dâtâ dâ
resoluÇão, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - Q rnesmo procedimento será adotadô em oulros casos em que ã
sociedade $a resolva em relação * §êu sócio, {art. 1.028 e ârt {.03í, CCrã§S:l

Cúu§ULA DÉCIMÂ, TERCEIRÂ: O{s)Administrador (ês) dêclãrâ(m), sob ãs penas dâ lei,
de quê sêo está (áo) innpedido de exercer a adffinistraçâô da çociedade, t]§Í ,si e$pêcia,,
ou em virtud€ d€ mndenaçào criminal, ou por se ereontrâr (êm) sob os eíeitoe dela, a pênâ
que vede, einda que lemporanâmente, o âceasô ã cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peit8 ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popuiar,
contra o sistêma finât1e:ío nacionãi, rontra nornãs de defesa da concoríêr!§ia, contra as
relaç6ês dê consum§, fá pública, *u a propriedade. {art. í.011, §'!e, CC120S*}

CERTIPICO O REGISTIO EM \6/tO/21)rB 14:53 SOB N' ,0140700642
pnorocor,o, 1Bo?00542 DE at/|O/20!6. CóDÍGO DE vÉRrFÍCÀçÃO,
11804360303, NIRE: 21200996{25.
Er,Lo E!,PRÉENDIMENToS E coúÉRcro r,TDÀ

JUC§!'tÂ Lilian ÍàeEesa Ródriq!êa MendôEça
sEcEETÁRrÀ-cERÀt

sÃo tuÍ6, 16 /10 /2 o 18
{N.@presaf acil,M. gow.br

À validadê deste docuseDto, Ée inpresso, fica sujeito à côsprovâção dê sua auteD!1c1dade no6 respecElvos portais
' InÍomando sêus !êsp6ctivô3 .6disÔs de vêlifiéaçáÔ
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PROCESSO ct Ç r:' o0 \I
MODAL

VISTO:

IDADE

CúU§ULA DÉC,üIA QUARTA: Êlca eleito o foro dã Comarca de São Luís- Ma, para o
exer*íciç e o curôpr,mentô do§.dirêitos ê obr§açôes resultânt* dêsts contÍato.

E por estarem assim iuslos e contÍatados assinam o prêsente instrumento em 01 {UMA) via
de igual teor e forma para que ss produzam os efeitos legais.

Sáo Luis (Mai, 25 de selembÍo te 20'18

z'-:'ÁAn'úy'
WILLIÁN JE§US CHAGÀS DE OLIVEIRÂ

cPr No 609.983.523-73
cr Nq â43940482§'11S S§P/MÁ

§Ôcro ,À0ÍulNISTRADÕR

+
VA FERNAI\iDES

CPF ltl" §10.169.323€7
cr N" 044135592012,7 §SP-MA

SÓC1À

JU€§MA

JOSÉ FURTADO SOUZA
444.772.943-53CPF

cl No 0â§ô5774200§§ §$P/MA
SÓCIO

-'t' \ 1 u'ott,.to 'ú-c" ti-
ALANA SILVA MENDES

cpF No 072.425"473-00
cl No ú1504401200&1 §SP/MA

SÔCIA
!

PROÍOCOTO: 180?00642 DE l-L/ta/2AaS. CóDrCO DÉ 
"/ERrFrCÀÇÂO,11804360303. NIRE! 21200996425.

ELúo EúpREENDTúENToS E coMÉRcro lTDÀ

Lít raD ThereEa_Rodrtg!ês Mendônçà
SECREÍÀR]À-GERÀú' sÃo LúÍs, tÁ/'!o/2oaa

skÍ. eDprêsafaci I .na.gôv.br

I
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1

É

l( ry

À validáctê dêsre docuEeDto, se lnprêssô, flca sujeitô à éônprovãção de sua autenli4idade Dos rêsPêêtjvos PorEais.
ritôEando 5êué rêgpecrivos có'ligos de weEifiéaçáo
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PR0CESS0_I_.QSplopL
MODALIDADE

VISTO:

I

ÊMPRESA COIVIERCIAL ELLO

Pelo presente instrumento particular, WILLIAN JESUS CHAGAS DE OLIVEIRA,
brasilêiro. nascido em 17106/1997, natural de Macapá-AP, solteiro, Empresário, residente
e domiciliado na Rua da Serraria. Casa 74, São Benedito, Santa lnês-lV1a. CEP: 65.300-
365. portador do CPF No 609.983.523-73 e Carteira de ldentidade No 04394048201 1-6
SSP/MA, JOSE MÁRIO FURTADO SOUZA, brasileiro, Empresário, nascido em
05/09/1970, natural de São Bernardo-Ma. Casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, residente e domiciliado na Rua do Canavial, Casa 8-D, Vila Luizão, Sáo Luís-Ma.
Cep: 65.068-653, portador do CPF No 404.772.903-53, e Carterra de ldentidade no
0296577420056- SSP-MA, DJAINE DA SILVA FERNANDES, Brasileira, nascida em
16/1 111996, natural de Vitória do Mearim-Ma, solteira, Empresária residente e domiciliada
na 2A Travessa 07 de Setembro. Casa 08, Alto São Francisco, Vitória do Mearim-lvla,
Cep: 65.350-000, portadora do C.P.F No 610.'169.323-67 e Carteira de ldentidade no

044135592012-7SSP/MA e ALANA SILVA MENDES, Brasileira, nascida em 15/03/1996.
natural de São Luís-Ma, Empresária, solteira, residente e domiciliada na Rua Dois, Quadra
02. Casa 25. Jardim Araçagy I, Cohatrac ll, Sáo Luis-Ma, Cep: 65.054-260, Portadora do
C.P.F No 072325é73-00 e Carteira de ldentidadê n0 015044012000-1 SSP/MA. tem entre
si, justo ê contratado a constituição de uma sociedade limitada que se regerá pelas
clausulas e condições seguinles

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÂO SOCIAL E SEDE.

.\ sociedade girará sob a derronrinação social de "ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO
LTDA" e terá sede domicílio a Rua Peru, na 45, Divinéia, São [,uis-Ma, Cep: 65.0írtl'0í:7 [art'
997,u, CC/2O02)

CLAUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL SOCIAL.

O capital social é R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), dividido ern 20(VINTE ) (luotas rlc Valor

nontinal R$ 1.000,00 (UM MIt REAIS), intcgralizadas, neste ato enr utoeda cort ente do País,

pclr:s sócios, ficando assinr distribuÍdas:
(art. 997, lll, CC / ZOOZ) (art. 1.05 5, CC / 2002)

SOCIOS UOTAS VATOR UNIT. R$ CAPI'TAL SOCIAI, R$
R$ 1.{}00,00
R$ 1.000,00

5.000,0 0WILI,IAN ESUS CHAGAS DE OLIVEIRÂ 5

5losI MARto FURTADO SOUZA 5.0 0 0,00

DIÁINE DA SII,VA FERNANDES
I

I
I

5 R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

5.000,00

.õoo,oo i..}rrl-ANA SIl.vA MENDES

TOTAI-

5

20 20.000,00

CERTIEICO o REGISTRO Ü', 25/O4/2O
PRoÍocoLo: !802865?9 DÊ lA/04/2O
11801567?99. NrFA: 2L200996425.
E,.LO E!'TPREEIiIDIUENTOS E COMÉBCIO

18 16:42 sOB N" 2120099!{25.
18. cóDrco DE vERrrrcÀçÀo:

1l. ir.r "r a
LTDÀ

JUCEMA riLre Ehêrê6e Ro.ttiguês MêndoDça
sEcÂaráÀrÀ-68ÀÀr,

s^o tdís, 23/o1/2ola
$rrí. êúPtô3afaci.1 . m. gov b!

Àvârids.têd€5têdoêr,[êntô,!êit!Ptê3!o'licÃgujêiloàcoq,Eow-aÇàod.âsuaautgntici<tadâôos!êgPêêtiwÔsPoltaiê
rliã""áa" seue iespectlwoJ côdi.sos dê wêririêação

CoNTRATO DE CONST|TU|ÇÃO DA
EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA
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MODALIDADE

C LAUSU I.À 'IllRCElRÁ: DO OBIETO SOCIAL
VISTO:

irrriçc,s de engenharia, Cornercio valejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio

',a|ejisfa de cosméticos, produtos de perlirmaria e de higiene pessoal, Comércio a varelo de
pneumáticos e câmaras-de-ar, Conércio vareiista de bebidas, Comórcio vâre;ista especializado
iit eletrodomésticos e equipanlentos de áudio e video, Serviços especializados para construçào
rràtl espt'cificados anteriormente(a eonstruÇão de ti)rnos industriâis, a constmção de partes de
eciifictos, tais como: telhados, cobet turas, chaminés, Iareiras, churrasqueiras, etc), Instalaçào e

r11ârlutençào de sistemas centlais de ar condicionado, de ventilação e reírigeraçãr.r, Serviçns cie
;cabamentos gráíicos, exccto t,ncatlernação e plastiíicação, Comércio varejista especializatlo
ile €quipanrertos e suprinlentos de iníorntática, Conlércio varelista de artigos do vestuário e

lcessorios, Comércio varejlsta de produtos saneaDtes domissanitários, Conrércio vareiista de
:-rróveis, Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer materiâI, exceto lunrinosos,
ilonrelcio varejista especializado dc cquipamentos de telefonia e comunicaçào, Impressào dt:
rraterial para uso publicitário, Conrércio varejista de material elétrico, Comércio vareiista de
lr'r'riiÉürls e t'erfamentâs, Obras de ulbanização - ruas, praças e calçadas, Comércio varejistâ de
.:r '-iitos rie papelaria, Coniet cic varejiste de artigos de camâ, mesa e banho, Comércio vareiistit
ilr' llr{.1rltdolias enr geral, conr predonrinância de produtos alimentÍcios - ntinimercados,
ill{,rce;r'ias e arnrazéns, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículr:s
.rrtol]otores, Comércio vareiista de equipamentos para êscritório, Comércio varejista de
rnrtelrilis de consrução ern gerâ1, Comórcio varêjista de materiais hidráulicos

CLÀUSJLA QUARTA: DA DURÁÇÀo DA socIEDADE.

A.socii:dade iniciará suas atividades, na tlata do arquivamento na JUCE[44 e seu prazo dr:
!lLrracã(f Ê indeterminâdo. (arí.997 ,ll, CC /ZOOZ)

í:i.AUSULA QUINTA; DAS COTA5.

As quotas são indivisíveis e não poderâo ser cedidas ou Íransferidas a terceiros s{}rn o
.onsentimento do outro sócio, a quem fica asseguradô, em igualdade de condiçôes e preç0
dirêito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizâ(la a

, fssão delâs. a âlteraçâc, col'rtratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.037 , CC/ZOOZI

í-t.AUSULA SEXTA: DA RESPONSABILITTADE

.., r'r:spoiisuhilitlade dc cada.s(icio ó r'cstrita lo valor de suas quotas, mas to(ios respoudent

'Lrrttiarianrerrte pela integralizaçào do capital social. (art. L.052, CC/ZOOZ)

CLÁtJSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO.

,\ adnrinistração da sociedade caberá ao sócio WILLIAN ,ESUS CHAGAS DE OLIVEIRÂ, pot'
'r1 rnpr) \n{leterminado, conr os podere:; e atribuiçôes de administrar, emitil' recibos, dar
lilitaçôcs, representar a sociedadc passiva c ativan'rente perante âos poderes pirhlicos e

,rirrpreses privadas, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no enta , cm atividades

t

2

JUCEMA

À welidadê dêstê documânto, 6ê i-ÍE'ÍâsÊo, fj.ca sujeito à comprovação de sua autênticj.aladê !!os rêsPectivos portâis
Inf,o àado seus E€êpêctiwos códigos dê wârlficaçáo

{

cERTrÉrCo o REGI§IRO sÁ 25/OI|?OLa 16:42 SOB N" 21200995{25.
pRorocor,o: 180286579 DE 18/0{/2018. CóDrGO DE VERTFTC-Àç;O:
11801567799. I|IRE: 21200996425.
ELI,o ExpREENDTMElftos E c€üÉRcro LÍDÀ

Lilian rhê!ê6â 
. 
RoaÉtguêa ltêndôrça

SEgREIÀRIÀ-GERÀ,L
si^o wis, 251o1/20La

ívlr. êírp!ês.faci 1 . na . gov.br

+{
E W



Pll .FOLIiANO I] q
PRocESso i o tt( ?oc,l
MODALIDADE

VISTO: -?t'-striurllas :to interesse social urr assutÚir obrigaçoes seja ilEIIãTq u 0 r (juotistas
(,Lr (io terceiros, bent colt'ro onerar ()u alicnar bens irnóveis da sociedade, scm autorização do
orrtl o srir:io,

tli,:\(JStJLA 0ITAVA: DO EXERCICIO SOCIAL.

,\r) tolnrin{r tlc cada t'xorcícir; social, enr lJi de clezemhro, o adnrinistraclor prestar'á coiltas
iristillterlas rle sua adnrinistrâçaio, llrocedendo à elahoraçâo do inventiirio, tlo balanco

llirtrinlorli:l I e tlo lralanço de lcsultado econôrnico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
(lrrotas, os lucros ou perdas aputados. iârt. 1.0ó5, CC/?OOZ)

CLAUSÜLA NONA: DAS DELIBERACOES.

),los (llrJtro nrcses seÍ.i,uintes ao térnlino rlo exelcício sociai, os sócios clcliberarão sotrre ns
.ontrs e designar'ão administ|ador {es) cluanclo tor o caso. [arts. 1.071 e 1.O77, § 2,, e art.
1.478, CC/2002)

CIÁUSULA DÉCIMA: A Sociedarle naro terá Conselho Fiscrl

iILAIJSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS RETIRÁDAS DE PRO-LABORE.

{.}s sircios potlcrão dt' corlrr.rrl ;rcoldo, fix:rl r.rmâ retira(la rlensal, a título de "pro laborc",
, rirst'rvatl:rs ;rs tlisl.tosiçóes regrrlarnc.ntures pertinentes.

CLAI'SULA DÉCIMA SEGTINDA: DO FALECIMENTO DE SÓCIOS.

'.ticrctttlo oLl inter(liti)(lo qu;rkirrci sricio, a socicdade continuar':i suas atividacles conr os
itr-rt tjt'ttos. sucossores c o incapaz. Nriti sondo possivel oLt inoxistindo interesse destes otr doIs]
rocio(s) renranescente(s ), o valol cle seLrs haveres serii apuratlo e iiquidado cont baso n:t
:iituac;io patrimonial da socieclade, à data da resoluçào, verificada crn balanço especialnlentc
ieva rrtado.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PROIBIÇÔES POR LEI.

()(s iA(lrn inistrador (es) deelala(nr), sob as penas da lei, de que nâo está (ão) inrpcdido rle
uxorcer a administração cla sociedade, por lei especial, ou em virtude cle condenação criminal,
oir por sa encontrar- (enr) sob os ef.eitos dela, a pena que vede, ainda que ten] porarianrente, {)

âcesso a cargos púlrlicos: ou p{rr crinre lalinlentar, rle p|evaricação, peita ou srrborrro,
i.ortcrrssão, peculato, ou contfa l econorlia popular, corltra o sistenra financeíro nacional,
cílrtra nonrlas de detesa da cortcorrôncia, contra as relações de consum

;

fé pública, ori a

iri'oplittladc. (art. 1.011, § 1e, C(:

cERtIFIco o BEGIST&o N 25/O4/2OLA 1.6:42 SOB N' 21200996425,
PRotocolo: 180286579 DE lA/o4/2O\5. cóDIco DE vERrFrcÀçÂo:
11801567?99. IIRE: 21200996425. 3 L

ELLo EMSREENDIMENIoS E conaiRcro LmÀ
JUCEMA Liliah rhe!êsa _RodlignrêE [r€ndonça

SECRETÀTÍÁ-GEIÀI
sÀo Luis, 2sl04/2018

ffi .eEprêsafaciL@. gow-bE

À valí<ladê dGGtê doêrsênto, sê iryrêsso, ficâ sujêico à conprôwâção dê suê aütêntici.Iade Dos !êspêctivos portais-
hfolDândo sêus rêapêctivos códigos clê verificâção



PM .FOLHA NO
o

PROCESSO
q t I o

MODÀLIDADE_-,

CLAUSULA DECIMA QUARTA: FORO. VIST0:--* -
Fica eleito o foro da Comarca de São Luis- Ma, para o exercicio e o cumprimento dos
ciireitos e obrigafres resultantes deste contrato.

E por estârem assim iustos e contratados assinam o presente instrunento em 03 [três) vias de
iguai teor e forma para que se produzam os efeitos legais. ..

São Luis (Ma) ,02 de Abril de 2018

À

*, úr"o
)(l)

WI[,LIAN IESUS CHAGAS DE OLIVERIA
cPF N' 609.983.523-73
ct Na 04_3940482011-6 SSP/MA

SOCIO

Lí.{r.r
iosÉ

CPF N9 .772.903.53
FURTADO SOUZA

cr Na 0296577420056 SSP/MA
SÓCIO

DJAI

CPF

CI N

t#.
NE'DA SILVA FERNANDES
Ne 610.693.323-67
s 044135592012-7 SSP-MA

SÓCIA

JUEEPfA

('.,i
-)Lt út
LVA MEAI,ANA SI ND ES

cPF Ns 072.425.473-00
cr Nq 015044012000-1 ssP/MA

SÓCIA

CERIIETCO O REGISTRO gX 25/O4/2OLA 16:42 SOB N' 21200995425.
pÂcnocoLo: l8o2a65?9 Dz rA/OtlzOLA. cóDrGO DE VERTETCàÇÁO:
11801567799. !rIRE: 21200996425.
Er.!o E!{pREENDrMElrxos E cc,ltÉRcro LtDÀ 4

I,íliaIl Theresà 
_ 
Rodriguês u€ndônça

. SÊCRETÀRIÀ.GERÀÍ
sÀo ,oÍs, z5lo{/2018

Ívx. €qresafàciI -u. gow.b!

À wa1id..lê dêste <loc@Dto,. aê turyreaso, ficâ sujêito à êoq.ovaçáo .lê É1râ âutênciciclaa!ê nos rêspêctiwos poltàis
IÀfolDÂnaLo seus rêsPêctiwos códigos dô v€tifiêâção

L,lxri
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24t0812019 Comprovante de lnscrição e de Siluaçáo Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURí*

NOME EMPRESARIAL

ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTOA

DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FÀNTASIA)

ME

o[a de

8[DAL
IOADE

19ROCESSO

ViSTO
NÜMERo oE INScRIÇÁo

30.302.63í/0001.26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUA
CADASTRAL

251O4t2014

ESPEC AL

E DESCRTÇÁO OA AÍTVTDADE

7't.12{{0 - Se os de hâria

E DESCR O DÀS ATIV DAOES ECON tas
18.13{-01 .lmpressão de material para uso publlcitárlo
íE.22-9-99 - Sêrviços de acabamentos gráícos, exceto ehcâdernação e plastiícação
32,99-0-03 - Fabricação de letras, letrelros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.29-5.01 . Serviços de montagem de móvels de qualquer materlal
42.13{{0 . Obras de urbanizaçáo . ruas, praças e calçadas
43.223-02 - lhstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e reÍrigeração
43.99-1.99 . Serviços especializados para construção nâo especiíicados anteriormente
i15.30-7.03 . Comérclo a varejo de peças e acessórios hovos para vêículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pnêumálicos e cámarasdê-ar
47.12-1 -00 - Comércio varêjista dê mercadorlas em geral, com predomlnância de produtos allmentíclos - minimercados,
mercearias e armazéns
47.23-7{0 - Comérclo varejista de bebldas
47.42.3.00 . Comérclo varejlsta de materlal êlétrico
47.44-0.0'l - Comércio vareiista de ferÍagens e feramêntas
47.44.043 - Comércio varejista de matêriais hidÉrrlicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais dê construçâo em gêral
47.5í-2{t - Comércio varejista êspêcializado de equipamentos e suprimenlos de informática
47.52-1-00 - Comércio vareiista especializado dê equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de elelrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54.7{1 . Comercio varejista de móveis
47.55.5.03 - Comercio va de os de câma, mesa ê bãnho

coo Go E DEscRrçÃo oa NAÍuREzÁ JURíDtcA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

NÚMERO

45

CEP

65.068.067

ENDEREÇO ELEÍRôNICO
JMF,SO tL.coM

BAIRRO/DISÍRIÍO

DIVINEIA
MUNICIPIO

SAO LUIS

COMPLEMENÍO

ÍELEFONE
(98) 9109-3672 / (98) 8105.9160

MA

ENTE FEOERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÀO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÀO CADASTRAL

251041201A

MOTTVO OE SrÍUAÇÁO CAOASÍRAL

SIÍUAÇÀO ESPECIÂL

Aprôvado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de dezembro de 2018

Emitido no dia 20/08/2019 às 14:35:46 (dâta e ília). Página:112

https:/^rww.receita.fazendâ.gov.br/PessoaJuridicâ/CNPJ/cnpjrevâ/Cnpjrevâ_Comprovante.asp 1t2

L06RADOURO

R PERU

\

M+/



20t0812019 Comprova nte de lnscrição e dê SituâÇão Cadaslral

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASI

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDI

NOME EMPRESARIAL

ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

cóDlco E oEScRtÇÀo oas AÍrv DAoES EcoNôMtcAS sEcuNoÁRtAS
,í7.6'1"0.03 . Comércio vareiista de artigos de papêlaria
47.72-5{0 - Comércio vareiista de cosméticos, produtos de pêrfumâria ê dê higiênê pêssoâl
47.73-3-00 - Comércio vareiisla de artigos médicos e ortopédicos
47.8í.4-00 . Comércio vareiista de artigos do vestuário e acêssórios
47.89.0.05 . Comércio vaÍeiista de produtos saneanles domissanitáíios
47.89-0"07 " Comércio vaÍêjista dê equipamentos paíâ €sc lório
95.29-1-05 - Rêparaçâo de aÉigos do mobiliário

floDÀLrDADr

PROCESSO

RO OE COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAçÃO
CAOASTRAL

251041201A

cóDtGo E oEscRlÇÂo DA NAÍuREza JURlDtca
206-2 - Sociedadê Emprêsáriâ Limitada

R PERU
N U

45
COMPLEMENTO

CEP

65.068{67
BAIRRO/DISTRIÍO

DIVINEIA
MUNICIPIO

SAO LUIS

ENDEREçO ELETRôNICO

JMF.soUsA@HOTMAIL.COÍr,
TELEFONE

(9E) 9109.3672 / (96) 810s-9í60

MA

ÉNTE FEOERÂTIVO RESPONSAVEL (EFR)

srÍuAÇÁo cÀoAsÍRAr
ATIVA

DAÍA OA SITUAÇÂO CADASÍRÂL

2StO1t201A

MOTIVO DE SITUAÇÀO CADASIRAL

SIÍUAÇÀO ESPECIAL OATA OA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normaliva RFB no 1.863, de 27 de dêzembro de 2018

Emitido no dia 2010812019 às 14:35:46 (data e hora de BrasÍlia).

W

httpsr/wwwreceilã.fazenda.gov.br/PessoâJuridica/CNPJ/cnpjrevâ/Cnpjreva_Comprovênte.asp

30.302.ô31i0001.26
MATRIZ

Página.2l2

#

tl



'r1 03/2019 Certidão lntêmel

9órÍi(ipe

7e qF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Receita Íedera!

N'

PROCESSO_II2Iq,of-o-e-l
MODALIDADE

VISTO:

P

cERTIDÃo NEGATtvA DE DÉBtros RELATrvos Aos rRrBUTos FEDERATS E À DívrDA ATtvA
DA UNIAO

Nome: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 30-302.631/000 1-26

Ressalvado o direito de a Fâzenda Nâcional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências êm seu nomê, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nâcionâl (PGFN).

A aceitação desta certidão êstá condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.b» ou <httpJ/www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida graluitamente com basê na Portaria Conjunta RFB/PGFN nô 1.751, de211012014
Emitida às 15:0'1:21 do dia 1410312019 <hora e data de Brasília>.
Válida até'10/09/2019.
Código de controle da certidáo: E062.7EE6.4285.7F83
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulia Frêpàrâr pá,tinà

htlpJ/servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ceíidâo/CNDConjuntalnter/EmiteCertidâolniêrnet.asp?ni=30302631000'126&pâssâgens= 1&tipo='t 111

111 I

Esta certidão é válidâ para o estabelêcimento 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 sociâis previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágraío único do art. 11 da Lêi n' 8.212, de 24 de julho de 1991 .

\y

N'
tl
r(



25t09t2018 ::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

,'üvÍgsíüuíârÊÍ
{'i!'+*+# a|tgAzt l:* ?*{*H*', íra +J***, {rJ

lb§,*r/J,{,}/ lãà,t*tç,*íi.##t

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS
P]ill .FOLHA N.' 1? L

_: :.-
cGC: 30.302.631/0001-26 rnscrição Estadual: 12.560959 0

Razâo SocIaI: ELLO EI'4PREENDI14ENTOS E COIVIERCIO LÍDA

Regime Apurôçãor SII"lPLES NACIONAL

4753900

4754707

1813001

4755503

4761003

PROCESSO â r,tQ ?oot
MODALIDADE

VISTO:

Logradouro: RUA PERU

Í{úmero: 45 Complemento:
Bairror DIVINEIA

l{unicípior SAO LIJIS UF: I\44

CEp: 65068067 DDD: Telefone: 91093672

1i! FOBMAçOES aO,vl Pi i l,r : rr'r'.::.i,i;:t

CÍ{AE Prlncipalr 7112000 - SERVIçOS DE ENGENHARIA

CNAÊs Secundárlos

Códlgo D6§criçào CIAE

",,.,^^ coMÉRclo vaREIsÍa DÊ MERcÂDoRLAs EM GERÁI, co4 pREDoMINÀNcta DE pRoDlJTos

""t'u" ruuetictos - MrNrMERcroos, irFRCEARrÁs F aRfia/ÉNs

4723700 coMÉRqo vaREllsra DE BEBIoas

47Á2300 COM,RCIO VAREIISTA DE MATERIAL ELÉIIUCO

4744001 COMERCIO VARÊJISTA OE FERRAGENS E FERÀÂMÉNÍAS

4744003 coHÉRcIo vaRUtsra oF MAIIFTÁIS HlDúuucos

4744099 coi,tÉRclo vaREllsra DF MATERtats oE coNsrRuçÂo EM GERÁL

,7(r )nr coi4ERcJo vaREllSTA ESPFaIAIIZADO DE EQUTPÁMEÀITOS Ê SUmIMENTOS DE,,-..-. 
INFORMÀÍICA

,7(),nô coMÉecio vÁRFlrsra Fsor-cralrraDo oÉ EeutpalrÉN'ros Dt rELEÍoNIA E'--_-_ conuNlcaeao

coMÉRcIo vARErrsÍA EspEctAuzaDo DE ELETRoDoMÉs[cos E EeurpaME[ros DE
ÁuDro E úoEo

COMERCIO VARE]ISTA OE MOVEIS

IMPRESSAO DE MÂTERIA! PARÀ USO PUBLICÍARIO

COIVERCIO VARE]ISTA DE ART1GOS DE CAMA, MEsÀ E BANHO

COMERCIO VARE]ISTA OE ARTIGOS DE PAPELARIA

lzuzsoo fto$E§fo 
vAREnsrA DE cosi4Éncos, PioDuros DE PÊRFUMARIÂ É DE HIGIENE

coMÉRcro vÀRÊlrsrÁ DE ÁRÍrcos l,iÉolcos Ê oRTopÉDlcos

cofiERclo vÁREltsra oE aRncos Do vÉ'ruaB.ro F acEssÓclos

COITIERCIO VÁRE]ISTA OE PRODUTOS SANÊANÍÉS DOMISSANTÍARIOS

coMÉRclo vaRÉltsra DE EeulpaMENTos pARÀ EscRFóRIo

sEÀvlços DE acÁaaMENÍos GúFIcos, ExcEro ENCDERNAç,Ão E pLAsnF'IcaÇÃo

FABRrcaçÃo DE LFrRAs, LETREiRoS E ptacas DÊ euareL,EÂ MÂÍÊRtaL, €xcETo
LUMINOSOS

oBRAs DÊ uRBANrz çÃo - RUAS, pRAças E cÁLÇaDAs

rNsrALAÇÃo E MANUÍENÇÃo DE srsrEr4As cENÍRArs oE AR coNorcroNADo, DE
vENnLAçÃo E REFRTGERAçÃo

sERvIÇos EspEctaúzÁoos paRÂ coNsrÂuçÃo NÃo EspEcIFICáoos ÂNTERIoRMENÍE

4530703 coMÉRcIo a vaREJo DE pEçÁs E AcEssóRtos Novos paRÂ vElcuLos

4530705 COMER(]O A VARE]O DE PNEUMATICOS E CAMARÂS.OÉ.AR

4771300

4791400

4749005

47a9007

1422999

3299003

4213400

4322302

4399199

Situâç5o câdastrâl vigênte:
Data desta Situação Cadastrâl:

oaRrGAçóEs
NFe a partir de
(CNAE's):

EFD ô partir de

CfE ã pôrtir de

01/10/2010 - (
voluntária),

99003), 24105/20r8 - (Devido emissão

Obsêrvâção: Os dados àcima estão baseados êm informâçõês fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não vàlern como certidão de suâ efêtivâ existência de fato e de
djreito, não são oponíveis à Fâzendâ e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operaçôês com ele a.justadas.

. - - 2s/49/2t)13

httpJ/aplicacoes.ma.gov.brlsintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf 1t2
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No Certidãô: 033109i 19

InscriçãoEstadual: 125609590 CPF/CNPJ:30302631000126

Razão Social: ELLO EMFREENDIMENTOS E COIVERCIO LTDA

Endereço: RUAPERU,45 CEP:65068067

TeleÍonê: (98)91093672 Município: SAO LUIS

VISTO:

GOVERNO DO ESTADO DO M Rffiü+AO -
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Data da O310512019 07:30:06

PRocESso-lr.fgckpl_

UF: N,4A

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

substanciado pelos artigos 240 a242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacionâl;, 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 e vinte) dias; 31/08/2019.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "ValidaÇão de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

t

Data lmpressão: 03/05/2019 07:30:06

MODALIDADE

ilt

vl
t/[



PM . F0r-nA llu

PROCES§O 

'
o, (-{ «: ?o (

GOVERNO DO ESTADO DO M
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTTDÃO NEGATIVA DE DÍUDA ATIVA

MODÀLIDADE

VISTO:

Data da 03/05i2019 07:31:21

lnscriÇãoEstadual: 125609590 CPF/CNPJ:30302631000126

Razão Social: ELLO EMPRÉENDIMÉNIOS h COMERCIO LTDA

Endereço: RUAPERU,45 CEP:65068067

Telefone: (98)91093672 Município: SAO LUIS UF: N/A

Certificamos que, após a realizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secrêtaria e na

forma do disposto do artigo í56, da lei no 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei no 7.799, de 1911212002, 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 sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/08/2019.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereÇo:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressão: 03i 05/2019 07.31 21

N' Certidão: 023408i 19

')
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li'
PR0CESS0

MODALIDADE

VISTO:

PREFEITURA DE SÃO LUíS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

2019
ALVARA DE LICENçA E FUNGIONAMENTO

rNscRrçÃo MUNtctPAL cPFrcNpJ

98234967 30.302.631/0001-26

RAáo socIAL
ÉLLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

LOCALIZÂçÃO

R PERU N" 45. DIVINEIA
65068067 -SAO LUtS-MA

NúMERo DE coNTRoLE

92120191520095

rNscRtçÃo n oBrLrÁRn

CNAE Principal e Secundários
7112OOOOO - SERVICOS OE ENGENHARIA

RESTRçÔES
Este contribuinte êstá autorizado a desenvolver as atividadês acima êlencadas e Íirma compromisso, sob as
penas da lei, de que conhece ê atende os requisitos legais exigidos para funcionamênto e exercício das
atividades econômicas constantes do ob.ieto social, no quê rêspeita ao uso e ocupaçáo do solo, as atividades
domiciliares e restriçÕes ao uso de espaços públicos, acessibilidadê e de segurança sanitária, ambiental e de
prevenção contra incêndios e pânico- O contribuinte reconhece que o náo atendimento a estes rêquisitos
acarreta
vigente.

rá a suspensáo e a cassaçáo subsequênte do Alva Funcionamento, nos termosffsisrâção

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISíVEL E AcEssÍvEL À FrscALrzAçÃo.

VALIDADE; 31 l'l2l20'19

CODIGO DE AUTENTICIDADE:

í 9D56034F694487398786D91 D4ABDgCE
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;tRilFiCf\-[u
101019 009? 1ll9

PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA TAZEND
Pli{ . tü, rr, 1y,,*

CERTIDAO NEGATIVA PR0cESS.l

MODALIDAi;i]

Numero da Certidao: 0000466271201 VISIO:

Validade: 11/oe/2019

CÊR]'IFICAMOS QUE AI'E A PRÊSENTE DATA NAO CONSTA'DEBITO FISCAL RELA'I'IVO A PESSOA

URIDIC DESCRI AIXO RI-SE]IVA.SE O DIRIITO DE A FAZENDA \,,ÍIJNiCIPAI. COBRAR DIVIDAS
POSTERIORMENT! COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE

?BI tzl2ot't Do coDrco TRTBUTARTo r\,ÍuNrcrpAL.

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

tendo sido lavrada em Sao Luis (rraa), em 14 de maio de 2019 ?s 18:25, sob o codigo de

autenticidade n0 8419508385D0F844E47F87801Á862F4D

A autenticidade desta certidao podera ser conlirmada na Internet, em

https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br,/validacaocerridao.

''NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURÁS OU ENTRELIN}IAS.''

s'

DADOS DA PESSOAI,JRIDICÁ

Inscrição Municip al:. 9823 49 67

Razao Social: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERcIo LTDA

ATMDADE ECONOMICA PRINCIPAI

7112OOOOO _ SERVICOS DE ENGENHARIA

ENDERECO DE LOCAIIZACAO

Logradouro: RUA PERU

Complemento:Numero: 45

Bairro: DIVINEIA

cEP:65068067Municipio: SAo LUIS MA

xZ

CNPJ: 30.302.63 1 /OOo 1 -26

N

fl



CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NOMC: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCTO LTDA
(ivtÀTRI Z E FiLIATS)CNp,.T: 30.302

CerLidão n": L7 24387 6e / 2Ar9
Expedição: L4/05/201,9, às 18:31:04
Validade: 09/LL/2019 - 180 (cenLo e oitenta) dias,
de sua expedição -

;ailI::l .; '.lr l -:. i,: :. :r,li l" r.)

Fllll . |"úirlA N'

PROCESSO

MODALIDADE

VIST0:_ . -.

.63l-/.00o7-26

conLados da data

Certifica-se que ELLO EIt{PREENDIMENTOS E COMERCIO LTDÀ
(MÀTRIZ E FIIIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob ô n"

3 0 . 3 0 2 . 6 3 1 / 0 0 0 1 - 2 6 , NÃo CoNSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no arL - 642-A da Consofidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2-440, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Administrativa n" l47O/20L]- dô Tribunal Superior do
Tr:abalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desLa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados al-é 2 (dois) dias
ant.eriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ôu filiais.
À aceitação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do .Trabalho na
Tnternet (ht.t.p: / /vtrnrw - tst- jus.br).
CertÍdão emit.ida graLuitamente -

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas const.am os dados
necessários à ident.ificação das pessoas naLurais e jurídicas
inadimplentes peranLe a ,lustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente

em

aos
arecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas,

decorrentes
io Púb Llco do

emof ument.os ou a recolhimentos determinados em lei;
de execução de acordos firmados perante o Minist
Trabalho ou Comissão de Conciliacão Préwia.

t

$
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PM . f0LhA N0

PROCESSO 1ol Qc?o L

MODALIDADE

VISTO:_ _ -

lLl a

.c- Governo do Eslado do À,4aranhão
Secretatia de Estado de lndústriâ e comércio SEINC
Junta Comercial do Estado do l\,4aíanhào

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

r-:i.ji-:ri'í14 i\:ii,liúy':,1 c{: fi,(lis1n! dê i:íl-r,JiÍ::ü'j 14€ic]Írti!.. SiNREM

CeíliÍcânE5 que as rnÍon âçõ€s abãLxo únstarl Cos docutrrerl(s arqúiv..lo3
reía J,r,ria Conpn)úlê sào v,genles na dãla d. suâ expe.i,-o.

gE

rêkn6r.3 orás e utuÀz4àô-rE. pE{ãs e d.*'. cô,Érdo vrêFra s e.úsôs d.6ha rus ê lft (hr@ BejÉra d. n€doias emsêcr. cm Fdomaar@ dô Êddoi
da+mJ(B]d.cm3lruçãoenFÍâl

td. *di6 e iÚbe.Ín ê trúÉ d. qu.hlF oaLRd, ÂêÉraÉô & â^bc e múiàiô

Rs r20@.00 (c€nb e ude ni G.É)

ib n ,orcs/2oi e. iE 0§ 03 0s lhdárô dê 3r.r â)
à nô ht$3rtu êdPáarrrdr.úr.s.

Lilian Theresa Rodriguês Mendonça
Sêcrêlánô Gêrâl

illl I lil li lll ll llillillllL,illll llrll,
N,44C19000!3969

1de1
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§? PM -toLhÁil" lt4
\c naô

MODALIDADE

VISTO:

t

racn. ,^L'.I.i";"E Governo dó Esbdo do Maranhão
Secretaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junla Cômêrcial do Estado dotrlaranhão

p1q11 íi"J,iiiii3 E

CERTIDÃO ESPECíFICA

'le:liric.moj 
qle âs iricmE.iôes }baBo consiâmdos docfinenlos âÍqrivàios

.esla J$ â coi,e'.,are r,ní-,!0eôtes nâ da(a da suâ e(pedicão

llrll I illli lr ll I illlrillri llliltlrlllll l,Llllltl il tll

Lüan The.êsa Rodngues Mendonçâ
Secretáio(a) GeGl

W
1de1
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SccrctaÍia dâ Mlicro c PcqucDa Entprcsa
Sccretâria ür Racionalii.âçào c Sinplificaçio
I)(prÍtir,rcnlo Jc Rcgistro linprcscrial c htrcÊnr(lo
Jurtlà Conrcrcial do Estado do Maranhão - JUCIIMÀ

Pií"I.0LHAl{0 lq2
PROCES§O

MODALIDADE

VISTO:

DECL,\R^Ç,\{) DE E\Qtr,\ t)R,\t\t t,l\] o Dr.. t\t r( rRoti}r pR t.ts.\

lhno. Sr. PrcsideÀte da Junta Comercial do Esrado do Mlranhào -.IU('EN,Í,\

À Socicdadc IILLO EMPREENDIIIíENTOS E COIITERCIO L]'DÁ, cstabclccirlo(a) na I{t.r.\ l'cru.-lj .

Divirrcia. Siicr Í-uis - MÂ. CEP: 650(ill-0ír7. rcr.lucr a \bssa Scrrhuria o arquivalnento do prcscntc inslrrrnrcnto e
,leclara. sob as pcnas da Lci. que se crrluldra na condiçiio dc rVí ICROEIví PR I;Sr\. nos lernl.)s dir [-ci
Contplenrcntar n" l2l. dc I4/lll200ó.

(iidis() do ato: ,i I5
I)cscrrçio rlo Ato: ENQIJADRAIVIENTO t)11 ill l( lt()EIvlPI{ESr\

Siro Luis - iVlA. 0l {)l,,l0lE

\t to rll ÀDO Sô
Sricio

§rg* àa >ilnr=lll-*#.
rrÁ/)E DA SrLr/^ FERN^ND[s

titud},r-j\\rr)-t,
SILVA M}:IIiDI.:S

sócio

«J,Na'
..\l.r\N

' t:!. ,1," ut..nh, h'i !.tu,ln nn tu,ndl [:út',(a' Fnnl

\\ li.l.lr\N.![SLjS
S.n:i('l

(i^s l)ll () 1,lll:\

CÉBTIEÍCO O sÍRO F.!! ?5/0412018 16:42 SoB N" 20180286587

PROIOCOI,O: 1 2A6581 DE lal04/2018 cóDrco DE vERr ErcÀçÀo:

11801567802. 2].200995425
ELI,O E!'IPREEND IMENÍOS E coüÉRcro r.tDÀ

JUCEtIA I,il.ian Ítrêresà LodliguêÊ Uêndonça
sEcRETÁRrÀ_GEBÀ''

sÃo l,sis, 25 / o4 /2018
íw. dÍPlesâfacil trla ' gov 'br

À v.ridâdê .!êBtê docr,ícôlo, '. 'Ig::*1":'::,:"1:*:.1,ff::::;:: ff ;::,?I:ü*ci'ra'!ê 
nos rêsPeêtiwos portâis

N

U

4',{{



c.N.P.J No 30.302.631/0001
N|RE No 21200996425

BALANÇo pATRtMoNtAL REFERENTE Ao EXERcicro pr zore

ATIVO

ELLO EMPREENDIMENTOS E COMER
RUA pERU, N" 4§, DtvtNHtA, sÃo t-uis-wt

Pft .FOLHANO

ffi0CEsA ) r,r8 r,a çr«,(
,tr6El[ttr. 6§çÜ.6 S -00 r

rü /.13Õ J()

38 999 85

75.474 85

402.031,00

CIRCULANTE
DISPONiVEL
C ary;a

Barrco e/nrovimenic

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
í': utras contas a Receber

ATIVCI IMOBILIZADO
,\,4óveis e Utensilios

Total do Ativo

2 Á1A ç,)

2.85.141 7A

PÂSSIVG
CIRCULANTE
[-ornecedores
CbrrgaçÕes trrbutárias
Contas a Pagar .
PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Social lntegralizado
i ucro Líqurdo do Período

165 888,75

25.587 43

120 000,00
55 291.28

226 739.72

1i5 291 28

TOI"AL DO PASSIVO 402.031.00

irrporta e confere o presente Balanço Patrirnsnial. em seus valores do ATIVO E
PASSM. no valor de R$ 402 031,00 (Quatrocentos e d s mil e trinta e m rears)

íd,ffiHõEilãiffi;
\ ttc.: C339-1o4E2OOr-6

r"f:60ç.983§2t-Za
14ôo /'\írrinl9l'rd.,7

CQ* iY!g6?3$ tre

CERTIFICO O REGISTRO EM O5/04/2Or9 09:5? SOB N" 20190266?24
pRoTocol,o: \9026622A OE 02/04/2At9. CóDrGO DE VEÂIErCÀçÀO:
11901551698. NÍRE: 21200996425.
ELLO EMPREENDII'ENIOS E CON'ERCÍO }.IDÀ

JUCEt,IÂ Lilian ?hêrêEâ _Rod!igles UeDdonça
SECRETÀATÀ- GERÀI

sÃo iúÍs, os/ 04 /2019
xw. eiE.êsafaciL. Ba . gow.lt!

À vâlidade deste docwênto, se j.nprêsso,.fica sujeito à coúplovação dê sua auEênticiclade oos lespectivos porlais
fÂfôúa.dô sêus !êspêctiwos códigos de verificaÇão


