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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Coníira os dados de ldentiÍicâção da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pÍovidencie junlo à RFB a suâ

atualização cadastral.

A informação sobÍe o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contÍibuinte.
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
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CAOASTRAL

19t!5,2015
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

0 Quadro de Sócios e Adminislradores(QsA) constante da base de dados do CadaslÍo Nacionalda Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

CNPJ:

T{OME EMPRESARIAL:

CAPITA! §OGIAL:

l{omê/l{ome EmpÍ€saríal:

QualiÍcaçào:

Nome,lNome Empr€sarial:

QualiÍicação:

22-479.980/000't-90

AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

R§30.000,00 (TÍinla mil Íeais)

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES

49-Sócio-Admini stÍador

ROMARIO IVARINHO DE CARVALHO

22-Sócio

Para inÍormações relativas à parlicipação no QSÀ acessar o eCAC com certiicado digital ou compaÍecer a uma unidade da RFB.

tmúldonodia29/0ó/2020àstSrl (dalaêhoradeBràsilial.
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IRAILDO CARVALHO PESSOA, brasileiro, solteiro, bacha lem ciências
contábeis, natural de Chapadinha - MÀ nascÍdo emtS/L111984 ortador do CPF

N! 01.1.508.013-95 e do RG Na 023992182003-2 SSP-NlA, reside te e domiciliado
na Rua Âlferes Antônio Carreto, Centro, no nrunicÍpio de Mata Roma - Maranhão,
cEP 65510-000.

MARIA TATIANE VIEIRA DE SOUSA, brasileira, soltelra, empresária, natural
de Dom Eliseu- PA, nascido em 07110/1988 portâdor do CPF Ns 051,179.323-58 c
do RC Ns 029500602005-5 SSP-MA, resÍdente e domiciliado na Rua Maria Pires
Leite, Nq20, Turi l, no municÍpio de Anapurus- Maranhão, CEP 65525-000.

Tem entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada, nos
termos da Lei ne 10.406/2002, mediante as condiçÕes e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial AUDITAR
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CLÁU§ULA §EGUNDA. A sociedade tem sede a Rua Marcelino Monteles, N4240
Letra; A Centro, no município de Anapurus- Maranhão, CSP 65525-000.

CLÁUSULA TERCEIRA, A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado
pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital
social, nos termos do art. 1.076 da Lei ng 10.406/ 2002.

DO OBIETO SOCIAL E DA DURAçÃO

cLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social:

DESCRIMINAçÃO DA ÀTTVIDADE PRINCIPÂL:

70.20-4/O0 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, excetd
consultoria técnica especí[ica .

DESCRTMINAçÃO peS etrVtOÂDE§ SECUNDARTA§:
69.2O-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria co*tábil e tributária

1lril 
'g

Pelo presente lnstrumento Particular de Contrato Social: i "liri 
Ú:-'--
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71.12-0/OA - Serviços de engenharia
85.50-3102 - Atividade de apoio à educaçáo, exceto caixas escolares
85,99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
69.2O-6101 - Atividades de contabilidade
66.27-5/A2 - Auditoria e consultoria atuarial

CLAUSULA QUINTA. A sociedade iniciará suas atividades na data do
arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

C0NTTNUAçÃO DO CONTRATO DE CONSTTTUTÊ{O DA EMPRESA AUDTTAR
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

PO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÂO E TRANSFERÊNCTA DAS QUOTA§

CúUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de RS 30.000,00 (Trinta mil
reaisJ, dividido em 30.000 [Trinta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 [Hum
Real) cada uma, integralizadas, neste ato, em moeda correnle do PaÍs, pelos sócios,
da seguinte forma:

Sócio

I RAII,DO CÂRV.ALHO P§SSOÁ 15.000,00 i

1s.000,00

Total 30.000,00

CLÁU§UIA SÉTIMA. As quotas são indivisÍveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.

CLAU§ULA OITAVÀ A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, Ínas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. !

d

!,.

Ne de Quotas

15.000 50

Valor R$

15.000 50

30.000 100

MARIA TATIANE VIEIRA DE
SOUSA
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AUDITAB qONSUTTQRIA § ASSES A

DAADMINISTRÁçÃO E DO PRO LABORE

CLAUSUI,II NONÂ. A âdminisração da sociedade caberá a IRÂILDO CARVATHO
PES§OA, com os poderes e atribuiçôes de representação ativa e passiva na
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o

uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seia em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.

Parágrafo único: No exercício da administração, o administrâdor terá direito a

uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum
acordo entre os sócios.

DO BATANÇO PATRIMONIAT DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMÂ, Âo término de cada exercício social, em 31 tle dezembro, o
administrâdor prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do baianço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

DO FALTCTMENTO DE SÓCIO

CtÁUsUtA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sôcio, a

sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade,
à data da resolução, veriÍicada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em qu€ a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CONTINUAçÂO DO CONTRATO DE CONSTITUIçÃ O DA EMPRE§A UDITAR
CONSULTORIA E ASSE§SORIA TTDA

CLÁUSUtA DÉCIMA SEGUNDA, 0 Administrador declara, sob as penas da leio que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial o{-r em

I

+
.?.

§

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos d
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou

nâ
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falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a

economia popular, conra o sistema financeiro nacional, contra normas de deíesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASO§ OMTSSO§

CLÁUsUtA DÉCIMA TERCEIRÂ. os casos omissos no presente contrato serão
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei ng 10.40612002.

DO FORO

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Chapadinha-Ma, para o

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assrm justos e contratados, lavram esle instrumento, em 03 [trêsJ
vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

Anapurus -MA 04 de Maio de 2015

/\

IRÁILDO CARVATHO PESSOA

Sócio Administrador
cPF Ne 011.508.013-95

MARIA TATIAN§ VIEIRA DE SOUSA
Sócio

cPF N" 051.179.323-58
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1" ALTERA Ão coNrRATUAL DA RESA
q-

AUD TAR CONSUL TORIA I ASSES
c

CNP :22.479.980/000í -9
VISlÚ:

pelo presente lnstÍumento particular de Constituição de Sociedade Empresaria Limitada, os inÊa-

assinados:

IRAILDO CÀRVALHO PESSOA, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis, natural de

Chapadinha-MA, nascido em 15/1 l/1984, portadoL da cédula de identidade n" 023992182003-2

SSP-MA e CpF n" 0l 1 .508.01 3-95 residente e domiciliado na Rua Alferes Antônio Garreto, SÂ'{.

Centro no rnunicípio de Mata Roma- MA, CEP: 65.5 10-000;

MARIA 'I'ATIANE VIll,lRÀ Dtr SOUSA, brasileira, soheira, empresfuia, natural de Dom Eliseu

-PA, nascida ern 07i l0/1988. portâdoÍa da cédula de identidade n" 029500602005-5 SSP-MA e

CPF: no 051 . 179.323-58, resitlente e domiciliado na Rua Maria Piles Leite, N" 20, Ttui I, no

munioipio rle Anapurus- MA, CEP: 65.525-000;

únicos sócios da sociedade empresaria "AUDITAR CONSULTORIÂ E ASSES§ORIALTDA -
ME". inscrita no GNPJ sob o no 22.479.98010001-90 com sede na Rua Marcelino Monteles, No

240, Letra A, Centro, no município de Anapurus - MA, CEP: 65.525-000, com seu ato constitutivo
arquivado na .lurta Comcrsial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21200900487, datado de

19/0512015, Resolvem de pleno e comum acordo. alterar as disposições contrâtuais vigentes

confonne a seguir exposto:

l" Ahera-se a atividade ecouômica parr:

o 7020-4100 - AI'IVIDADES DE CONSUI"TORIA EM GESTAO EMPRESARIAL.
EXCETO CONSULTOR1A TÉCNICA ESPECÍFICA.

o 6621-5t02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL.
. 6920-6102. ATIVIDADES DE CONSULTOR]A E AUDITORIA CONTÁBIL E

TRIBUTÁruA.
. 6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.
c '7112-010t - SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
O 8219-9199 - PREPARÂÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE

APOIO ADMINISTRÀTIVO NÃO ESPECIFICADOS ÁNTERIORMENTE.
r 8550-3/0I . ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES.
O 8550-3/02 . ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS

ESCOLARES.
o 8599{/04 - TREINAMENTO EM DESÊ,NVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

GERENCIAL.

2" O endereço social da sede da en'rpresa qt e ero na Rua Marcelino Monteles, no240, Letra A,
centro, no Mr.uricípio de Anapurus- MA, CEP: 65.525-000, passa paÍa Áv. Presidente Medici,
no622, centro, no urunicípio Anapurus- MA. CEP: 65.525-000

JUCEI'IA
ÀUDIAÀR CONSULTORIÀ E ÀSSESSORIÀ ,-lDÀ ME

LrIian ThêEêsa Rodlr.guês ltêndonça
- 

sEcRET]{R+-GERÀr
sÀo LUrs, 21/10/2011

üw. ehpreaâfàci1. nà _ qow.br
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loA TERA
AUDITAR CONSULT R]A E ASSESS

Ão coNrnlruAt, D ,EMPRES a /'\

E

3'Fica admitido na sociedade GUILHERME WENDEL SOARES MORAES, brasileiro (a),

natural de São Luis - MA, casado em regime de Comuúão Parcial de Bens, nascido (a) em
06/07/1980, empresário (a), poÍador (a) do CPF de n". 842.516.463-04 e RG n". 000015541793'
2SESP-MA, residente e domiciliado (a) na Rua Maria Pires Leite, N'668, Centro, Anapwus- MA,
CEP: 65.525-000.

4' Fica admitido na sociedade ROMARIO MARINIIO DE CARVALHO, brasileiro (a), natural
de Anapurus- MA, solteiro, nascido (a) em 2210611988, empresário (a), portador (a) do CPF de n".

053.107.063-80 e RG n".013262182000-1 SESPÀ4A, residente e domiciliado (a) na Rua Newton
Bello, s/n, Cenlro na cidade de Anapurus- MA, CEP: 65.525-000.

5" Retira - se da sociedade, IR.A,ILDO CARVALHO PESSOÀ' acima qualificado, sede e
transfere para o (a) sócio (a) recem-admitido (a), GUILHERME WENDEL SOÀRES MORAES
suas 15.000 (quinze mil) quotas de capital no valor nominal de 1,00 (um real), cada uma e, valor
total de R$: 15.000,00 (quinze mil reais), em moeda corente nacional, o mesmo dando iivre
desimpedimento e plena e geral e inevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

ó' Retira - se da sociedade, MARIA TATIANE VIEIRA DE SOUSA, acima qualiÍicado, sede e
transfere para o (a) sócio (a) recém-admitido (a), ROMÁRIO MÀRINHO DE CÀRVÀLHO suas
15.000 (quinze mil) quotas de capital no valor nominal de 1,00 (um real), cada uma e, valor total $.í
de R$: 15.000,00 (quinze mil reais), em moeda corrente nacional, o mesmo dando livre
desimpedirnento e plena e geral e irrevogável quitagão para não reclamar em juizo ou fora dele.

:

11416 01
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CERTIEICO O REGISTRO Ün 24/\O/2OL1 11:24 SOS N" 201?
pRc[ocor.o: 1'71141601 DE O3/|O/2O11 . CóDrGO DE VERIAT
1.1?04130081. NrRr: 2120090048?.
ÀUDITÀR COIISULTORIÀ E ÀSSESSORIÀ LTDÀ UE

cÀÇÀo

Liliàn ThêrêÉâ P.ôdllqnrês lrêndonça
sEcRrrriRrÀ- GERÀ!

sÃo LUr!, 24/ro/2oL7
ffi. êúpresâfâcil . EÀ. qow.bi

NOMES RS

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES
ROMARIO MARINHO DE CARVALHO
TOT-{I ===::=:=à

r5.000
15.000

30.000,00 30.000,00

15.000,00
15.000,00

100,00

50,00
50,00

À validadê destê doéulIênto, * rTl:-"-::,:r_"i..:"1::::^i.::lp:::?::: 
"d-. 

:_":. :i:-":ti.êidàdê noÉ rêaPêêtivoÉ lFltais
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7' - A administração da sociedade caberá ao sócio GUILHERME WENDEL SOARES
MORAES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no ato no objeto social, sempre
de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar béns imóveis da sociedade, sem autorização
do outro sócio. (artigos 997,Y111.013. 1.015,1064,CC12002). 
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I" ALTERA OCONTRATU DAE
AUDITARC NSULTORIA E ASSESSO

CNPJ: 22.47 .980/0001-90
I vr§Ío
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8'- Ern vista das rnodifrcações ora ajuslada "consolida-se" o Contrato Social que passa a ter a seguhrte
redação; (An. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA PRIMEIRÂ- A sociedade gira sob a denominação social de AUDITÀR
CONSULTORIÂ E ASSESSORIA LTDA - ME, com a sua sede na Av. Presidente Medici, n"
622, cenüo, no município Anapurus - MA, CEP: 65.525-000

CLÁUSULÀ SEGUNDA o capital social é de R$: 30.000,00 (rrinta mil reais), dividido em
30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (urn real), cada, integralizadas, em moeda
corrente do país, pelos sócios:

CLÁU§ULA TERCEIRA - O objero da sociedade é de:

,IOaO-4/NA - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL,
EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPEChICA.
662I.5102. AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL.
6920.6102. ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E
TRIBUTÁRIA.
6920-610I - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.
7tt2-0t00 - sERvIÇos DE ENGENHARTA.
8219-9199. PREPARAÇÃO DE DOCTMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
8s50-3/0r - ADMTNISTRAÇÃO DE CAIXA§ ESCOLARES.
8550.3/02 . ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS
ESCOLARES.
8599.6/04 . TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em M/05/2015, e seu prazo de

duÍação é poÍ tempo indeterminado
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NOMES QUOTAS -/Ír

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES
ROMARIO MARINHO DE CARVALHO
TOTAL ======--::t

15.000
15.000

30.000

50
50

100
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CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou [ansferidas a
terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições
e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à vend4 formalizando, s€ realizada a

cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restriÍa ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio GUILHERME
WENDEL SOÀRES MORAES, com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios
de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
(artigos 997, Vl; 1.013. 1.015,1064, CCn002),.

CLÁUSULA OITAVA - Ao termino de cada exercicio social em 31 de dezernbro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inveatiírio, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sósios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULÀ DECIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIR{ - Os sócios poderão de comum acordo, Íixar uma retirada
mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores eincapaz. Não sendo possivel ou
inexistindo inteÍesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situagão patrimonial da sociedade, à data da resolução, veriÍicada
em balanço especialmente levantado.

PARÁGR.AFO ÚXICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio
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Ct ÁusUf,e oÉctlU TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da tei, de que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou poÍ se encontrârem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricagão, peita ou
subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
con a normas de defesa da conconência, contra as relações de consumo, fe publica, ou a
propriedade.

CLÁU§ULA nÉClua QUARTA - Fica eleito o foro de Anapurus- MA, para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste conlrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias de
igual teor e forma.

Anapurus- MA, 28de Julho de 2017.

,/fu
GUILHERME WENDEL SOARES MORAES

Sócio Administrador

DOC ALHO PESSOA
Sócio Retirante

MARIA TATIÀNE VIEIRA DE SOUSA
Sócia Retirante
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2'AI-TERA AO CONTITATUAL I)A

ALIDI-IAR CONST; L]'Olll z\ ll :SSIiSSOItI
CNPJ : 22.479.980/0001 -9

Pelo p[esente Instrumento palticulal tie .,\lter-açàri C oLrtratrra] tlc Sociedadr- Ernpresalia [,imitada,
os in fia-assinacio s:

Gtlll,l-lEItME WHNDlll. SOÂRIiS !lOt{,,\LS. hrlsilciro (r). natural dc Sâo l.Lris - 1v1,.\. casaclo

eur regime de Conrunhão Parcizrl de lJc'ns. nasciclo (c) eol 06,'07i I980, en:presário (a). portador (a)
do ( PF de n". 842.516.46i-04 e l{(i n". 00(X)15-i-ll79i-l SI:Sl'-\14. rcsidente e c}omiciliado (a)na
llua N4alia Pircs L-cite. N" 6{i8. Cerrtro. Anapurus' N,lr\. CE[): (t5.525 000.

ROIVIARIO MARINHO Dt1 CAItVAl.l'lO. brasileiro (a). nútural i.le Ànapurus- Mr\. solreiro.
nascido (a) em 22106/l98tl. erlpresiilio (a). poltatlor'(rr) tlo (ll)F de n'. Clii. 107.()6i-ti0 c RC n".
01i162182000-l SESP/N,IA. rcsidcrrtc e clonriciliaeio (a) na RLra Ncutou Bello. sr'n. (lcntro nâ

ci,.lacle de Artapir rus-- lvl Â. C HP : ô5, 5 1 5-0{)0.

Únicos sócios rja sociedarlc empresaria "AUDI'l'Alt CONSUI TORIA !l ASSESSORIAI.'[DA -
ME", inscrita no CNP.I sob o rf' 22.179.980i000I -90 sonr secle na Ar,. Presiclerrte Medici. n' 622.
centro. l)o nrunicÍpio Anaprrlus - N4À. (II:l': 65.51--i-U(U. conr seu ato constittúir,o alquivado nir
.lunta Cor':relcial do Frstado do lvlirrarrltio- sctb Nllll:: lll()09{J0487- rlatado tlc. 1910-1i2015.
Ilcsollenr cle pleno e conruur acurdo. allcnrr as rlisposiçôts eonlrilfrrâ.is viuentcs cunfolnre ír seguir
cxp()sto:

l" ,\llera-se a atir iditdc ecr)nunlic.l llutir:

r^tt /-a,i'ii Í.1
; là - i t,r, trr 11
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7020-4/00 - A"l lvtDADt:s DE coNSt]Ll1)!{tÀ trt\.,t ctls'IÀU LNípRl-.S/\l{tAt..
EXCETO CTONSU LTOltl..\ i'ÊCN ICA t:S P l:C i I; I ('.\
6621-3102 - AtiDl'|-ORI.\ E ('O\St L fOI{|..\ i\l []Àl{li\l-
69211-6/02 - ,\-llVlDAl)l:S DE CO\St.ll- l'()Rli\ [: ,,\Lrl)ll OttlA t ()N L\lJlL, t-
TRIBI-ITÁItIA.
6920-6/01 - ATTVTDADES llti CO\ tABtt_lL)\l)t:.
7I12-0100 - SLIRVIÇOS DL: ENGENHz\ltlA.
8219-9/99 - PzulPAlt-\ÇÀO DE DOC'r..rMnrrToS t: SIIRVIÇC)S ijst,trcIA[_\ZAI)OS UÉ.
APOIO ADMINIS utATt\.'O \.Ào l.SPI.( il t( \tx)S /\N I lrlil()RVtNt E. rSl:RYt( r)S
DL. APOl0 

"\ SLC'RI.] rU{l,t).
8550-3i02 - A ilviDAl)l,s ui:. .\i)()to ,\ l Dt. r:]\(,'\0. t:xc'Ii't o (,AtXr\S
ESClOl.ÀRI:S.
8599-6/04 - IRIINAN,IL.N IO 1..\1 1)IJiSEN\0I-VIMINTO PROF'ISSIONAI, tI
GERENC]IAL.

I

I
I

2'- Erl vista tlas nrodificaçÕes ora lJu\tfl(la "consoliil;r se
rcdaçào: (r\n. 997. ll. ( ('/2001).

o ( onlralo Smial clrre pilssit il tet.â segu lnle
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2";\LTERA Ão cor r R.\Tt AL DA EM

ATJDITAR CONSTJLTORIA I ASSI.]SSO LTI)À:-
CNPJ : 22.479.980i0001 -9 vrsi'ú

CL.{USLILA PRIIVIEIRA .À strcieilarlu gira soir ;r tleurtrtr inaçitt social clc ÂUDl'l AR
CONStiL'l'ORIA ll ASSE,SSOltli\ L'l'l)Â - N'lÍ1. conr r sLrii sede r-la Ar'. I)rcsidentc l\letlrci. rr"

622. ccntxr. no nrunicilrio .r\ni.llxrrLrs' \1.\. ('[]l) : 6 j.5-l:-0()(1

CLALTSULT\ SIIGUNDÂ - O capiral .social c de t{$: l().000.00 itlinta uril reais). ditidido err
30.000 (trinta nril) cluotas de i,alor nonrinal de Rli 1.00 (rrnr real). cada. integlaliz-adas. enr nroedâ

corente do pais. pelos sticios:

NONil.lS Qr 01'As lts

)

GI.] I I,HERVIE WENDIiL SOAI1I.]S \,TOI{A[S
nONIARIO MAI{l NHO DI! CAtt\';\LIIO
1 O'.f ÂL =====-======-.t'

1s.000
15.000

fl,
50

15,{)00,00
1s.000,00

30.000,00 100

L,

.1{).01)0

7O2O-4/OO . A'T I V I DADI]:S DT: C]O N Sl'] I-I1]I{I A IJN,I C;ESTÂ() E M PRESÀ R IA L,
IXCIITO CONSI,I IORI,\ II]( l\l( A l.SI'lr( ll l( ,\.
662t.5I02 - AUDITOli"l,A tr ('ONSIJLl'Oltii\ A lt,r..\l{IAI-
6920-6t02 - r\l'IVIDÀDl,S l)E (,()i\.'SLIt.l'ol{l^ l: ,\1.,1)11(rRli\ ( (lN l.\l}ll- I

lIilBUl'ÁRlA.
6920-6/0I - AI.IVIDADES DE CON IAtsILID;\I)I-,
7112-0/00 - SERVIÇOS DL- I;NGENllAltti\.

!
l*1-
U

8219-9/99. PREPARAÇAO DE DOCUMI:,NTOS E SEITVIÇOS ESPECIALIZAI]OS DT-
APOIO 

^DMlNlSTll.^ 
Ti \rO N.\O I,SP[('. [- l(' \ t)()S ANt L:ti tORi\1 t:N-tH. ( S E RVI(]0S

DE APÔl() i\ SEC'Rl- l,\l(1.\r.
8550--i/02 - A-l-l\ill)r\Dt-s Dl, Àt,0to r\ t-.t)Lrr Â(, .\o. Itxt I io c'i\lxAS
ESCOL,ARES,

8599-6/0{ - t'RE{N,,\i\4t:N t() l-M t)ESEN\/Ot,\itN,íEN',rO PI(OF|SStONAL E
CERENCIAL.

CLÁUSULA QUARTA - i\ socicdar'le irriciou srLrrs rti\ i(llclcs cnr 0.1/()5/10l-s, c seu prazo de
duraçào é pof ten'lpo ii.rclcternritratlrr

CLAL)SLlLl\ QtrlN l'r\ As quotas siro inclivisiiei: c rtào poderâo ser cedidas 0u transleridas ir
terceiros scll) o corlsentii)ienlo alo olll'o súcio. a clucr» lica assegurado. c.nr igualtlad cond içôe s

e preço. dileito dc pretêrência pcra r sua aqu
cessào delas. a arheração conh irlual pcrIinente

isiçâo su poslits r\ \/endal ralizand a lizacla a

JUCET.IA
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2'ALTII{À Ão c.on"rul'LrAI- t)
ATJDITAII C]ONSU I"-TORIA Ii ASSIISSO

CNPJ: 22.479.980/0001-

s
- NTF:,

CI-ÁU§UU SIIXTA - r\ respousabilidaci.. cle catia sircio c1 restrila ao r,alol ilc suas cluotas. nrits

todos |espondem solidariatnente pela integralização d!, capital social.

CLÁUSUt,A SEl'lM^ i\ rtlniuistnçiio (l{r socir'dÍr(lc calrer'á ao sócio (lt.!lLH!lll[1I]
\YENDEL SOARITS MOIt.{lls. corn os porh:res c 11r'ihuiçires cle ltlmirrislrar todos os negúcios

de intercsse cla socieclaclc, autolizarlct r: uso tkr nlr]re eilrprcsirrial vcclado- n() entirt'rto. cnr ativicl;rdes

estranhas ao intcresse social ou assumil olrrigaçôr's seia enr lirlor de r;ualquer clos quotistas ort dc

terceiros. bcm conro ônerar or alienar berrs inrrir',.'i: ,"la sociçtiarle. scttt ttttltrtizaçiio ilo outro sircio.

(artigos 997, Vl; L013. 1.015,1064, C(l2ll02).

CLAUSULA OITAVA - i\o Lerr.uino dtr e'ada !-xercicio social ent 3l clc dezentbi'o- os

atlr irr istraclole s prcstallo contas .justilicatlns clc sLra iidministlaçrio. procctlendo ii elabotação clo

inr,entiirio- rlo balanço patlinronial e rkr b.tlatrço rlr::tsultatlo econôntico- cabcntlo aos siie it-;. rnt

proporçào dc suas quotas^ ils lucr'o.,-tLr pertlits etlltrratlas.

'l§'iCt:________, 
__

SOB N" 301??3
co oE vERrFrcÀÇÀo

JUCEI'lA

CEBTIFICO o REGISTRo E6 22/01/2'tg LS:43
PRcEocoÍ-o: 1713017?3 DE 29/t2/2OL7. cóDr
118002I1800 . NIR!: 2l.2OO9OO48? .
ÀUDIAÀR CONSUITORIÀ E ÀSSESSORIÀ I,TDÀ ME

IiIiàn TherêÊa Rodtiguês Mendonçà
SECRETÀ\IÀ- GEB,ÀL

sÀo Luis, 22/ot/2oLa
ffi. êtüp!êsâfacil .t!â. gôw. b!
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Í

CLÁUSUt,A NONA - Nos quatlt.r nreses scguinte-s ao tcrrnino drr exercício srrcial. os s(rcios

deliberarão sobre as ctrntas c desrgnar'ão acinrinistladores (as) quanclo lbr o caso.

CLÁUSUI-,It DÉCIN'14 -,{ socieclacle poclc|ii a rlLralqr:er tcrrrpo. abrir ou lêehar liliaI ou oi:tra
deperrdôncia. mcrliante altelaçào cenlrâtual assinacla por lotlos ()s^ s(icios. 

| _,:

CLÁLISUÍ,,.\ DECMÀ PlltütEtltA - ()s sricios podeltio tle crlnrum àcrrrrlo. li.rar- urra rerir:rt!1,,{(í'
rrrensal. a titulo de "pró-labore'. otrsei'r,urlas as disposições regulánlentaÍss pcr.tincntcs. Ll

I

CLÁUSUI,A DÉCIMA SEGtif(DA * Falecenilo ou interciiraclo qualquer sócio. a socieLlade fiÊ
continuará suas atiriciatles c()m ôs hcltleilos, sucÊssorcs eincapaz. Nâo scndo possivel uu''
inexistindo interesse destes ou clo(s) sócio (s) rernanescentc (s). o rzrlor de sç.us haveres selii
apulado e liquidado com base na siturlciro patrinronial tla s,,rciedatle. à tlata cla resolrrçàr:. verilrcada
L'lr bâlanço especialnrenle lcr anlailo.

PARÁCI{AFO IJNICO - O urcsn.rt, 1:roccciinrcnto selri adotaclo enr outros easos crll qire il
sociedade se resolva eur relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCINtA 'IEllCtslRÀ - O a,.lnr inisLlarior' ileclara. sob a-s pe:ras cla lei. de ciue não
está impe(lido de exerce'r a adr'ninistraçar() cla sucieriaile. pol lei cspccial. ()u cnl rinuiie ,.lc

condenação criminal" o0 p()r se çn!o11ir'lrL'rlr so[r ,.rs .:li'ilus clela. a pena tlue r,ecl*. lincllr qLre

tcml:orarittmeule, o âccsso a cürgos púhiicos ou pol crinre lalimcntar'. cle prei,arrcaçào. pcitit ori
subot'no. concussào, prcui to. ou eol)tra ü rconomia popular'. c()rltrzr o sistema financeiro ltilcionitl.
contra nortnas de detcsa tla conctirrência. contia as rt-laçôcs de consurncr. [--çqrhlica- ou er
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2'ALTIII{,,\ ,\O CONI'ITATI.!AL DA

AtjDITAR CONS tr l,"l OlLlA Ir,\SS[]SSO
?e-

CNPJ : 22.479.98010001 -9
ill;i1'ú:

CLAIiSLILÂ DECIMA QLI:\RI'À - liica eleitlr t, ioLo de Anapurus- MA, paríl o esercicio e o
c mprinreillo dos di|eitos e obligaçõr-s |esrilllrrrtus rleslc corltlilto,

E por estarenr assim.iustos c coulrala(los irssinilrr rr l'lrçsrn1e instrulncntu çrrr V ia Úniclr,

Anapurrrs- 14À. I .5 cic l)cz-e:trbrode20l7.

ô

vtáze,-k^ ,4&o
(;I;IL}II'ITME WEND[,L SO^RES NÍORÂES

Sócio Adnrinrstratlor

\tuuL\tç: I,Asw t,
RO I\'l ;\ l{ I O §I AItl N tto DIi (.,\ lt\';\ l. tl t)

Sric io

JUCET.IA LiLiar Thê!êsâ . RoatliguêB I,lêÍralônça
SECRATÀRIÀ- GER,À!

sÃo rurs, 2?/01/2ora
ffi. êlprêsàfàci1. nâ. qow.br

À walidadê destê docunênto, 3ê inprêsso, fiêa sujeito à êomprovàÇáo de sua autênticidadê no6 re6p.ctivog poltaís

CERTIFICO O REGISTRO EN 22/OL/2OtA 15:43 SOB N" 20171301
PRolocolo: \'7l3ol1't3 DE 29/12/2017. cóoreo op 1,'ERrFrcÀÇÀo
11800211800 . NIRE: 21200900487 -
ÀUDITÀR CONSULTORIÀ E ÀSSESSORIÀ I-TDÀ ME
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Presidência da Repubt:ca
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simp!iicação
Departamento de RegiEtro EmpÍesâ.-iãl e ln:e!r.rçào
JUNTA COL,IERCIÀL DO ESTÁ'iDÜ üC fulÂR,AII]HAO

tlüúii.r?ÀüE

vt§10:

I

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llrno. Sr. Presidente da Junta Ccrnercial DO ESTADO DO MARANIláO

A Sociedaoe AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, estabelecida na RUA
MARCELINO MON'IELES 240, LETRA, A, CENTRO, ANAPURUS. lVlA. CEP: 65.525-000, requer
a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei. que se
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos iermos da Lei Complemenlar no 123, de
14 1224n6.

Côdigo do ato. 315
Descrição do Atc. ENQUAORANIÉNTO DE l,/l!CROEMPRESA

ANAPURUS/À,,14 - fiIA 1E de Maic de 2015

d*uu**f,- a
I

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERTDo EM t\r o5 t ti Eliqueia de registro

C\rl'!

d p&

htlp i/süpoÍte.díer smpe g(&. §rrorÊi-drêrrõec|aíacôaÂl€.)-ç!

iPiI .ii:Li;il#-._qfil
I tr':r,cisiug93or5q31

I

*l** ll lt.!



í:iI .rÕi.íÁíl qq
Ç-tiRúc'i$gü

HÍ.\IliLi?tÜI

Vl,i't0:
Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estêdo de lndúslria e comércio - SEINC
Junla Comercial do Estado do lvaÍônh;o

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

L

rÀcri;i,iiii;tE FÁCIL flaRÂrH^o 

-

CenncaDos que as nloÍmaçoes ab3rxo consLam dos documenlos ãrquüados
nes'á J!nla Comerciale sáo vi

rdêrêço Compl€lo PRESIDENTE MEDlCl, N'622, x.xx)o(, CENTRO - Anapurus/MA . CEP 65525.000

Certificamos que AUDITAR CONSULTORIA É ASSESSOR,A LTDA - l',1E

encontra.sê registrada nestâ Junta Comercial, como segue:
Protocolo: [44C2000530885

SltuaÉo

Stallrs
SEM STATUS

NtRE 21200900487

cNPJ 22.479.980/0001.90

Número

20171',l41641

201S0910003
20180134652
20'171341773

141OA12019
1 1212014
22t01Qn18

Ârquivamentos Posteriores

Data

24t1012017

BALANCO
BALANCO
ALTERACAO DE DÁDOS (EXCETO NOI\4E
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS (EXCÊTO NOMÊ
ÊMPRÉSARIAI)
BÀLANCO
BALANCO
ENQUADRAMENTO DE I\,'ICROEMPRESA
CONTRATO

Descrição

20170249032
20160214220
20150289618
21200900ú47

11t0112017
13/0T /2016
T S/05/2015
19/05/2015

llllli ll lll ll ll ll lll llll lLlllril llllll I lil I llll
rüAC2i100530885

Esla cêÍtidão foi em tida automat camento 6m 17102]2020, às 09:43111 (horário de Brâsiliâ)
S€ mpÍessâ. veíificaÍ sLra eutênticidâde no htt arrwww.empÍtiaíacil.ma.gov.br com o código 57Ag85Y
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L lan Tllôíêsâ RodÍigues Mendonçâ
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lnício dê Atividadê
041a512015
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Governo do Estado do lllaraniriir
Sêcrelaria de Estado de lndústnã Ê comérclo - SEINC
Junta Comercial do Estaoo do Ma!anháo

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Rêgistro de Emprêsas Mêrcanlis . SINREM

Certúcamos que as úrformâçóes abârxo constam dos documenlos alquryados
nesLa Junla Comercial e sào v rtes na dâla da sua expedição

lomê Emp.esarlâl: AUDITAR CONSULTORIÀ E ASSESSORIA LTOA -ME

[âtur€2â Jurkllêâ] Socicdadc Ehorcsária Línrêdã

CNPJ
22.479.S80/0001-90

EndeÍeço Completo
Avênida PRÊSIDENTE l\4EDlCl, No 622, CENTRO - Anapurus/MA - CEP 6552S000

.l
Protocolo: f,14C2000530859

NIRE ÍSede)
21200900487

Oata de Ato Constitutivo
19/0512015

Porte
ME (Microempresa)

Obieto Social
7O2O-4|OO ATIVIDAOES DE CONSULTORIA EM GÊSTÃO EMPRESARIAT. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECÍFICA 6621-5/02 AUDITORIA
E CONSULTORIA ATUARIAL 6920-6/02 ATIMDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 6920-6/01 ATIMDADES DE
CONTABILIDADE 7112.0/OO SERVIÇOS DE ENGENHARIA 82199i99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
APOTO ADM|NtSTRAIVO NAO ESPECTFTCADOS ANTERtORi/ENTE, (SERVtÇOS DE APOIO A SECRETARTA) 8550-3/02 ATTVTDADES DE APOTO
À EDUCAÇÃO. EXCETO CAIXAS ESCOLARES 859$6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

CapitalSocial
R$ 30.000,00 (trinta milreais)
Capital lnteqíalizado
R$ 30.000,00 (trinta milreais)

PÍazo de Duração
lndeterminado

Dados do Sócio
Nome
GUILHERME WENDEL
SOARES MORAES
Nomê
ROMARIO I\4ARINI-]O DE
CARVALHO

CPF/CNPJ
842.516.463,04

Pârticipação no capital
R$ 15.000,00

Espécie de sócio
Sóc o

Administrador
S

CPF/CNPJ
053.107.063-80

Participação no capital
R$ 15.000 00

Espécie de sócio
Socic

Administrador
N

Dado6 do Administrador
Nomê
GUILHERME WENDEL SOARES IVORAES

CPF
842.516

Término do mandato

Témino do mândato t

tuultflt iltIIrililililtiltrIlllI llilffi tillll
tá4C2000530859

Atdevgntoe
223l223-BAL NCO

Lilan Thercsa Roijnguês Mêndonça
Secreiário Geral

Númoro
20190910003

Situação

Status
SEI\4 SIATUS

Esta cenidão íoi emltida automaticamênte em 171022020, às 09:42:20 (horário de BrasÍlia).
Se imprêssa. veriÍicaÍ sua autenticirJade no httpsr/wwwêmpreEaíacil.ma.gov.br, com o código OZLCMWLW
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Término do mândâto

Y-Último Arquivamento
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lata dâ consunâ: 23'i)6t?12ú 16:ü5:56

cNFJ 22.479.380,10001 "90
A opção pdo §mples Nacional e/ou SIMEi abráiiqe tÍ]ir,s os estabei+..:inrdillos da Émpres

N!§e Empreraiiãl AUÊITAR C§t{SULTORIA E A§SE§SORIA LTDA

§huaçâo Atual

situâçáô no sifnplÊs N.âcicnal cprante prlo srmplê§ llaciônal dêsde 01101/2018

Siluaçáo nc Slr..tEl NÂO enquadÍado no SlliIEl

* túals inrorrna"pes
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ldêÍrtificâção do Cont*buinte - CNPJ iJai,iz
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL l,1Ci"rI;tiDÊ.Üã

ut$i'ú:

GADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NúMERo DE rNscRrÇÃo
22.479.980/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERÍURA

19/05/20í s

É

NOME EMPRESÀRIAL

AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

ÍÍULO DO ESTABELECIMENTO (NOÀ,lE DE FANTASIA)

AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ME

CÔDIGO E DESCRIÇÀO OA ATIVIOÀOE ECONÔMICA PRINCIPAL

70.20-+00 - Âtividadês de consultoria êm gêstâo empresarial, exceto consultoria técnica especíÍica

cÓDrGo E oESCRTÇÁO DAS AÍTVTOAOES ECONÔMTCAS SECUNDaRTÂS

66.2'1.5.02. Auditoíia e consultoria aluarial
69.20-6-0'l - Atividades de contabilidade
69.20-6.02. Atividades do consultoria e auditoÍia contábil o tributária
71.12-G00 - Sorviços de engenharia
82í9-$99 - Pr€paração do documonlos o sorviços e3pocializados do apoio administrativo não êspecificados
antêriormenle
8í50-3-02 - Atividadês dê apoio à êducação, oxceto câixas escolarog
85.99-6.04. TÍeinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

I
Ê DÉSCRIÇÁO OA NATUREZA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCa4DO-RO
AV PRESIDENTE MEDICI

NÚMEFo

622

CEP

65.525-000
BAIRRO/DISTRIÍO

CENÍRO

COMPLEÀ,iENTO

MUNrclPto

ANAPURUS

I

I

i
:

I

ENDEREÇo ELETRÔNIco

AUOITARASSESCON@GMAIL.COM
ÍELEFONE
(98) 8502.9108

MA

ENÍE FEoERATtvo REspoNsÁvEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
OATA DA SITUAÇÀO CADASTRÂL

19/05/20í 5

[,1oÍtvo DE s CADASÍRAL

SITUAÇÁO ESPECIAL DAÍA OA SIÍUAÇÀO ESPECIÁL

ina:111

Aprovado pela lnstrução Normativá RFB n''1.863. de27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 2910612020 às 15:10:54 (dá(á! ê hora cie BrasÍlia)-



COMPROVANTE DE I

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

rour eupnrslinr-:
CAPITAT SOCIAL:

Nome/ilome Empresarial :

QualiÍicação:

Nome/Nome Empresarial:

QualiÍicação:

CADAST

22.479.980t0001-90

AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

R$30.000,00 (Trinta mil reais)

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES

49-Sócio-Administrador

ROMARIO MARINHO DE CARVALHO

22-Sócio

0 Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constanle da base de dados do Cadastro Nacione

seguinte:

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certifrcado digital ou r

RFB.

Emitido no dia 29106/2020 às 15:1Í (data e hoÍa de BrasÍlia).

9 VOLIAR
i----- Ii B [,/PRrMrR i:..........1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA
DA UNIAO

Ressâlvâdo ô direito de a Fazenda Nâcional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsâbilidâde do sujeito passivo âdme idêntificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretâria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Reíere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange indusive as contribuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do paÍágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '1991.

'I

i

MINISTERJO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional I

Nome: AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 22.479.980/0001-90

A aceitação desta certidão está condicionada à vêrificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http://wvwv.pgfn.gov.br>.

Certidão emitlda gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 41U2014.
Emitida às 10:26:06 do dia 181A512020 <hora e data de Brasília>,
vátidâ atê 1411112020.
Código de controle da certidão: 4F3'1.íAF2.8621.076E
Qualquer rasura ou emênda invalidaÍá este documenlo.

I

N



t
GOVERNO DO ÊSTADO DO o
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITO

N'Certidão: 047165120 Data da Certidão: 2310612020 1l:26..48

CPF/CNPJ 22479980000190 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

- ubstanciado pelos artigos 240 a 242, 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 Nacional), não constam débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Ceúidão: 120 (cento e vinte) dias mais 90 (noventa) dias conforme medida provisória N.o

308/2020. Data de validade: 1910112021.

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".

I
I

CERTIDÃO EMITIDA GRATTJITAMENTE.

I
Data lmpressão: 2310612020 17 .26:48
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