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PROCESSO

MODT.LIDADE ?
VIST0:---

ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL N." Oí DAS DISPOSIÇÓES CONTRATUAIS
CONFO RME CODtcO CIV|L ÉRAstLÉtnO Ol SOC

Pelo presente instrumento particular, LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES, brasileira, empresária, Solteira,natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida
em 08/09/1988, cedula de identidade n." 2.587.12S/SSP/P|, CPF n.o 033.883.473-
79, residente e domiciliada na Rua Senador Cândido Ferraz, no 802, Apt 802 EDIF
Jardim Fiesole, bairro Jockei, cep 64.049-250, em Teresina-Pl.

ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES, brasileira, empresária,
Solteira, natural de Teresina-Pl nascida em 0410411992, cédula de identidade n.o
2.443.í2OISSP-Pl, CPF n." 053.008.893-26, residente e domiciliada à Av. DUQUE
DE CAXIAS, no 5485 bairro Buenos Aires, na cidade de TERESINA-PI, cep:
64.009-255, Únicas sócias da Sociedade Empresaria Limitada, com a
denominação social de: A. ALVES & L. MEDEIROS LTDA, com sede na cidade
de TESINA-PI, Avenida Lindolfo Monteiro No 813, loja 01 sala 03 Vitallis bairro
Fátima, cep: 64.049-440, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Piauí
sob NIRE 222004498/.1 em í8.05.2016, inscrita no CNPJ sob n.o.
25.329.948/0001-16, resolvem entre si alterar seu referido contrato social nas
cláusulas e condições a seguir conÍorme Código Civil Brasileiro/2002,

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica nesta data admitido o novo sócio MAURICIO
PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, brasileiro, solteiro, maior, natural da
cidade de teresina - Pl, nascido em 0411111984, portador da Cédula de identidade
n' 2.229.034 SSP/PI, CPF: 984,834.393-87, residente e domiciliado a RUA
QUARENTA NO 600, COND BROMELIA BLOCO 03 APT 206, BAIRRO:
URUGUAI, CEP: 64073-175 TERESINA - Pl.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica nesta data alteradas as atividades para:

coDlGo DESCR!ÇÃO
Comércio varejista de livros4761-0t01
lnstalação e manutençáo de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeraEf,o

4322-3102

os serviÇos de chapisco, emboço e rrlocN4s30-4/99
Produtos naturais e dietéticos /L4729-6199

?
À ?â1idrd. d..r. dôclrE ato, s. i-q|r..ro, fic. 6üj.ito a ccq)!o?.Çáo d! suà àut.tltiêiclàd. noa r..P.ctivoi Po!tri.,

infor[rndo ssus tâ.D.ctit os êódiqo. d. wêrifiêaêâo.

I
c

LIMITADA: A. ALVES & L, MEDEIROS LTDA.
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MOOALIDADÉ fT
VISTO:

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica nesta data alterada a sede da sociedade para: RUA
ORLANDO CARVALHO, N" 5581, SALA 03, Bairro: Santa lsabel, CEP: 64.053-
í 60, na cidade de Teresina, Estado do Piau í.

CLAUSULA QUARTA: A partir desta data a sociedade girará sob a firma social
de: MAURICIO & LUANA LTDA e terá como nome Íantasia: ML COMÉRCIO

cLÁusuLA QUINTA: A sócia acima qualificado ANDRESSA TASSIA DE
OLIVEIRA ALVES, se retira da sociedade transferindo 100% das suas cotas no
valor de R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos reais) para o sócio acima qualificado:
MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

CLÁUSULA SEXTA: A sócia que ora se retira da sociedade, declara que o faz
livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros,
dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais
reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: o Capital Social que era de RS15.000,00( Quinze mil reais)

, agora passou a ser de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000
(Trezentas mil) quotas no valor nominal de R$ I ,00 (um real) cada uma subscrita e
integralizadas, em moeda corrente do País pelos sócios, ficaffidistribuídas da
seguinte forma: ( \\=^\V\

{

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4754-7101 Comércio varejista de móveis
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00

4761-0103 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6102 Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4t00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
5811-5/00 Edição de livros
8211-3t00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0/01 Serviços de organização de Íeiras, congressos, exposições e

festas
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento proÍissional e gerencial
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos

À vrtidâd. d!!t doc&.ntô, .â íII,!a..o, licà .uJ.ito á coqrEol,âçáo dê suà àut tttiêidâdâ noa r.sPâctivo. pottrit,
l;tomrndo sêu! !âtP.ctsleoÉ êódiqos dê vêtificâÇáo '

IPRoCESSoj)

L--

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e
ACESSóTiOS
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VISTO:

CLÁUSULA OITAVA: A administraçáo da sociedade é cargo dos sócios. LUANA
SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO
PASSOS, com poderes e atribuição de administração, aos quais caberá, conjunta
e/ou isoladamente, a responsabilidade ou representaçâo ativa e passiva da
sociedade, em juízo ou Íora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos
no objeto social, sempre no interesse da sociedade, Íicando vedado o uso da
denominação social em negócios estranhos aos Íins sociais.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as pênas da lei, que não
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência
de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos
efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema flnanceiro nacional, contra normas de defesa
da conconência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art.
't .01í, $1', do Código Civil (Lei n'10.406/2002).

coNSoLrDAçÃO

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a firma social: MAURICIO &
LUANA LTDA e nome fantasia: ML COMÉRC|o

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem como sede o imóvel situado na RUA
ORLANDO CARVALHO, N" 5581, SALA 03, Baino: Santa lsabel, CEP: 64.053-
í60, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá criar filiais, agê U SUCUTSAIS

em qualquer parte do território nacional, obedecendo ás disposi
comercial vigente.

legislação

,N

NOME QUOTAS VALOR R$ o//o

MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS

150.000 150.000,00 50

LUANA SILVA
TAVARES

MEDEIROS 150.000 í 50.000,00 50

TOTAL 300.00 300.000,00 í00

à vâIirled. dldtê dôêumânto, 6â iry!êsso, flcà 6ujâito à coqrtôvàçáo d! êüa àutênticidâd. nos rêsP.êtivoi Poltaia,
i;fotúaÀdô sêus t€3pêctivos êódiqos dê vêrificaçâo '

I

{
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MODALiOADE

VISTO:

CLAUSULA QUARTA: O objeto da sociedade é:

cLÁUsuLA QUINTA: O capital social é R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

divididos em (300.000 quotas) no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já

integralizadas em moeda nacional, distribuindo sócios da seg uinte forma:

v

coDrGo DESCRTÇÃO
4761-0101 Comércio varejista de livros
4322-3102 lnstalaçáo e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilaçáo e refrigeração
4330-4/99 os serviços de chapisco, emboÇo e reboco
4729-6199 Produtos naturais e dietéticos
4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

equipamentos de áudio e vídeo
4754-7101 Comércio varejista de móveis
4755-5/03 Comercio vareiista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios
4761-0t03 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6102 Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4lOO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
5811-5/00 Edição de livros
8211-3100 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0i01 Serviços de organizaçáo de feiras, congressos, exposições e

festas
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos

VALOR R$ %\NOME QUOTAS
150.000 1s0.000,00 50MAURIC]O PORTELA

MARTINS BRITO PASSOS
150.000,00 50150.000LUANA SILVA

TAVARES
MEDEIROS

300.00 300.000,00 100TOTAL

À vÀIj.dÀda deutê doêuDênto, sê i-úprêiro, fica Bujêito à couprôvãçáo dê suà autêtrticidadê noa !êaPêctivou pôltàii,
infottândo §êus rêspêêtir'os códiqo3 de vêrificâêão.

oP/

{

4789-0/05
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VISTO;

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em
igualdade de condiçóes, o direito de preÍerência aos sócios que queiram adquiri-
las.

CLÁUSULA SÉTMA: A responsabilidade do sócio é limitrada à importância do
capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade é cargo dos sócios. LUANA
SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO
PASSOS, com poderes e atribuição de administraçáo, aos quais caberá, conjunta
e/ou isoladamêntê, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da
sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos
no objeto social, sempre no interêsse da sociedade, ficando vedado o uso da
denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica facultado os administradores, nomear procuradores, para
um período determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que nâo
estâo impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência
de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos
efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, ou subomo, concussão, peculato, ou contra a
economia populal contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art.
1.0í1, $1', do Código Civil(Lei n'10.40612A021.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em í8/05/2016 e o
prazo de duraçáo da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA: o exercício social terá inÍcio em 1 tro e
terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levan ço
patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparad is
demonstrações Íinanceiras exigidas por lei. A sociedade poderá levanta
intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos
sócios poderão lazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o
limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possu írem ou na

L Ií

de jan
oobal

À vàlidadâ .rê§tê docunlnto, 6ê ir@rês§o, fica Eujêito à coüprovâção d. suà autenticidàdê noa rêaPsctivoê l,oEtãi8,
infolDando sêus lespectivos êódj.qos dê vetificâção.

l

á-
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VISTO;

tüAnÊ P P/ 5 (

forma que os mesmos designarem e seráo obrigados à reposiçáo dos lucros e das
quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando
tais lucros ou a quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁU§ULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por
qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos
demais sócios, Íicando assegurada a estes a preferência na aquisiçáo, em
igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade náo se dissolverá com o
falecimento do sócios, mas prosseguirá, aos herdeiros do falecido, sua quota de
capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do Íalecimento.

GLÁUSULA DÉCMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Teresina - Pl,
para qualquer ação fundada neste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via,
que será assinada por todos os sócios, arquivada na Junta Comercial do Estado
do Piauí.

Teresina - Pl, 18 de Setembro de 20í 9

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA.ADMINISTRADORA

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
SOCIA.ADMINISTRADOR

À vâlidÀdê dêstê dôcurmnto, 6ê iryrê§so, fiêa êljêito à cdprovação dê §ua autenticidadê noê !êsPêctivos Portala,
infolnândo sêus le§Peêtivos eódiqos de veÍifiêâção.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos
com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos
legais que lhes sejam aplicáveis.

,{
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MODAL

VISTO:

IDADE

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

CERTIEICO o REGISTRO Zg f4/lO/2OL9 1.2:39 SOB N" 20190397632
PRoÍocoro: 19039?632 DE 25/09/2oL9- cóDrco DE vERrucÀçÁo:

JUCEPI
119Or1778839. NIRE: 222004498{1
!ÂqRlCIO É LgÀNÀ I,ÍDÀp

GIÀYDSTON XIqEI! sII!àNEÀ I'OII'R]À LIÀÀ
sEcRErÁar o-GERÀI

raREsrNÀ, la/Lo/2oL9
ri.l. piàuidiql!r1. Pr. . gov.br

,/)
l/

,?,L

ldentificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
03388347379

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

05300 88932 6
ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES

98483439387
MAURICIO PORTELA MARÍINS BRITO PASSOS

À vâIidàdê dlstê docum.nto, s. iryrê.ro, ficã sujlj.to à coqrrov.ção de aua aut.nti,cidàd. lloa rêaPêctivo. Portalr,
infotnendo sêus lesp€ctj.vos êódi.qos de vêtificecào.

PlI4 .FOLHAN' IÔ?
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MOOAL

VISTO:

IOADE í

DECLARAÇÃO DE ENQUADBAMENTO OE MICROEMPRESA

llmo. Sr. Presidente da Junta Comerciat do Estado do Piauí - JUCEpI

A Socaedade A. ALVES & L. MEDEIROS LTDA, estabetecido(a) na AVENTDA LTNDOLFO
MONTEIRO, 813 LOJA 01 SALA 03 VITALLIS MAIS, FATIIIA. Teresina Piauí, CEP: 64049-440,
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei,
que se enquadÍa na condição de MICROEIT/PRESA, nos lermos da Lei Complementar ne 123, de
14t12t2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Teresina - Pl, 18i05/2016

CSecretaria da Micro e Pequena Empresa
Secrelafla da Racionalrzaçáo e Simptií,caçáo
Deparlamento de Begistro Empresarial e lntegraçào
Junta Comerciat do Estado do pialJi-JUCÉpt

1

LU SILVA À,4E EIROS TAVARES
Sócio'Administrado.

' Éste doannqito lot gcrcdo no lftlal Piâuí DOtât

tr

ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES
Sócio/Administradoí

JI'I'!À COMERCIÀL DO ES!ÀDO DO PIâUÍ

CEiRIIEICO O REGISIBO ü OL/Oa/20LG 10:52 SOB N" 20L6008?988
pRoTocolo: 16008?988 DE 29/06/20!6- cóDI6o DE VERIFTCÀÇIO:

JUCEPI 11601321676. NIRE. 22200{19841
À. ÀtvEs a t. !{EDErRos ,,rDÀ

túrz GorzÀGÀ RosÀDo artBo
PROCI'RÀDOR

rBRESrr{À, OL/08/20L6
rÍr . piauidl gi tar . pi . gov . b! 4t

À vàlidÂdê dêrt. docurânto, âê iqrê33o, fica Buj.ito à cc.q,lovãção d. 3llà àucôntiêi.t dâ nôÊ rêEpêctivô. pottâÍ.
InÍorürndo s€ua re.pêctivoa códiqos ds w€riflcaÇIo

7
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PROCESSO

MOOAL|DADE P P z?
Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da MicÍo ê Pequsna Émpresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do PiauÍ

VISTO;F
JTrcEPI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

CêÍtifcâmos que as iníormaçoes abaixo constam dos documentos êrquivados

tloltrê Emp.*dl.r: il^uRtcto & LUAÀ^ LIDA

l{í!rú Juídie: Sodêdade Ehprêsáiá Llmllada

NIRE (sedê)
22200449A41

CNPJ
25.329.948/0001-16

Oata de Ato Constitutivo
0'! /08/2016

lnício de Atividade
18/05/2016

Endorêço Compl.to
I Odando Cârvalho, No 5581, SAIA 03;, Santa lsâbel - Íe.esinã/Pl - CEP 64059160

Praz o dê Duração
lndeterminado

Portê
ME (Microempresa)

D,dos do Âdmini8trador
ê

L\íNA SILVA MEDEIROS TAVARES
Nomê
MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

CPF
033.883373-79
CPF
e84.834.393-87

Término do mandato

Término do mandato

Sitúação

Status
SEM STATUS

Último Arquivamênto
Dâta
14t10t2019

Alo/eventos
002 / 051 - coNSoLtDACAO DE
CONTRAÍO/ESTATUTO

Númerô
201S03S7632

nesla Junla Comercial e sáo

Prolocolo: P1C200085222t

Objeto Sociál
Comércio varejista de livros; lnstâlação ê manutênção dê sislêmâs centrais de ar condicionado. de ventilêÉo e rêfrigêração; os seNiçôs dê châpisco,
êmboço ê reboco; produtos náturais e dietéticos; Comércio vareiista especiâlizãdo de eletrodoméstims e êquipamentos de áudio e videoi Comércio
varejista de móveis; Comerdo vareiista de êÍtigos de cáma, mesâ e banho; Comércio vareiista êspecializado de instrumentos musicâis ê âcêssórios;
Comérdo vareiistâ de ârtigos dê papelâÍia; Comércio varejistâ de brinquêdos e anigos rêcreâtivos; Comércio varejistá dê artigos esportivos; Comércio
varejista de arligos do vestuário e âcessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; EdiÉo de livros; Serviços combinados de
escritório ê apoio administrativo; Sêrviços dê orgânizaÉo de fêirâs, congrêssos, exposições e Íêstas; Treinamento em dêsênvolvimento proÍissionale
gerencial; Produção e promoção de eventos esportjvos

Capital Social
RS 300.000,00 (trozentos mil rêâis)
Capilal lntegralizado
R$ 300.000,00 (trêzentos mil reais)

Dados do sócio
}{olnê
LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES
Nomê
MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS

CPF/CNPJ
033.883.473-79

Participação no cepital
R$ 150.000,00

Espéciê dê 6ócio
Sócio

Administrador
S

CPF/CNPJ
984.834.393-87

Participação no capital
R$ 150.oo0,oo

Espéciê de aócio
Sócio

Admlnistrador
S

Está cêrtidáo foi emitida aulomâticamênte êm 29/01/2020, às 09:31:56 (horário de BIasília)
Se jmprêssa, verificar suâ autenticidade no https:/fwww.Piauidiqital.Pi.gov.hÍ, com o código

Término do mandato

TéÍmino do mandato

illlllllil 
lllliililllilllllllll llilililillillllilllliliilillllirll

P1c2004452224
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ISABELA SANTÀNA MONTEIRO BARBOSA
Seüstáio Geral

'ldeí
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coMPRovaNTrDE INSCRTÇÀ0 t Dt S|ÍUAÇÁo CÂDASTXÂL
Pli4 ,FOL|IAN' c

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junlo à RFB a sua

atualização cadastral.

A iníormação sobre o porle que consla neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíOICA

25,32S.943?00t'!-16
tIAÍRU

coMpRovaNÍE oE tt{scRtçÃo E DE snuaçÀo
CADASIRÂL

01/08/2016

MAURElo A LUAI'À LTDA

nn trÔ Do Esr€ÉÉc,JENÍo lN.,E N FNrÀ!Ài
ML COUERCIO ME

côDrôó E úEs.Rf,h ôÀ ÀrvÍeE
lr.6l-0{1 . comórcio vàEjr.râ .h llvG

cómô É DC§ep^o o§ aÍrvD^D.
l(l.l23{2 - hsLkçáo. m.rul.nçto d. d5râns @nn, d..r cddiciú.rlo, d. Eújhçlo ...h9.6ç5o
43.!0.aal, - Out_.5 ob..r dc .ábtó.nto d. @sltrrCo
47.29J{9 - C d.io y.Éli.L d. DÍodúo6 âllneíddc.m í.ãl d 6D€.iálizádo d p.o.luto. dlrHtldd Éo
dp.df€dG..L.lolrrüt
a7,534{0 - cmércio v.dr.t ..Fdaliz.do .l..l.d@arüco6 ê .qolFânrêúa d. áudlo. vid.o
a7.5r-7{1 - Cnércio vrmll ! d. hóv.h
a7.55{i3 - C@.rcio v.Eli8lr d. ..llgos dê Bn . h..á. bánho
/í7,56-3{,0 - Cdérciô y.éll.t dD.cl:lUádo d. h.tün.nto. m!.ldls. ies.órl6
a7.a1.1,43 -Cmérclo v.rôil.t d..nhs dô prpll.ria
l?,6:,{{,1 - C@órEio v.r.il.i. .h b.lnquGdG ê rr{906 er.ílB
a7.6il'6.02 - Cohárdo vrrellú. d. ..liEoi .§pordvo3
,í7.41 -4{0 - comórdo ú.ôll.t d. ..li9o5 do v6tuldo . &..órlB
a7.as45 - cmaÉio v.rül.L d. Dbdútc Érdrt . dml.snllá.16
sa.ile0 -Edtdo.h ild
82-il3-00 - Swíçoa dnaln.dd rl!..d'üt io. .pclo .dBIrl.ü_.!E
!l.a0{-01 - S.ria.. d. q!.nrt çao d. tie!, 6l!l!r.., Gpo.lÉê. ê í*l*
!5,${{a - TEhã.rno m d6dvoMrênto Fotuddd . thndâl
Í|,'lsí {l - PEduaáo . p6oçao d. ry.n16 Épo.dvor

206-2 " Soci€d.dê Emprc8iri. limllada

R ORLÁNDO CÂRVALHO 5531

6r.0s3-150

SERCON,P@HOTM^tL.COtí 136) 3221-ll3?

D^ra oÀ §ruÀÇ{o @NrMr
0toa/20i6

Àprovado psh lnstrução Normêtiva RFB n" í.863, de 27 ds dszsmbm d6 2018.

Emilido no dia 2Sr0í/2020 às 09:44:55 (dâtâ ê hora ds AraslÍâ).

rlrCONSL]LÍAR OSÂ !volrÂR gtMPRtMlR

v
A RFB agradecê a sua visila. Para iníoÍmãçóes sobre políticâ de privacidade e uso, úqqg!q!!
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