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Cómprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral

ContÍlbuinte,

ConÍra os dados de ldentifcaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
RFB a sua atualizaçâo cadastral.

A inÍormaÉo sobre o porte que consta neste mmprovante é a declarada pelo contribuintê

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Pll{ "FCLH4N'-_ Lo?

MODALIDADL,-PPI,

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

25.329.948/000't -16
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSGRTçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

01/08/20í6

UAURICIO & LUANA LTDA

EIiTE FEOERAÍIVO RESPO

01/08/20í6

MOTIVO OE

GOÊ
7.6í.0-01 - Comérclo ve de llvros

cÔDrGo E oEscRrÇÃooas aTrvrDÁDEs EcoNÔMrcas SECUNDARIÀS

43,22-3-02 - lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação ê reÍrigeração
,13,30-4.99 . Outras obias dê acabamento da construçâo
47.29-6-90 . Comérclo varêJista de produlos allmêndcios em geral oú êspêclalizado êm prodúos allÍhchtíclos hão
espêclícados ãnl€rioImente
,17.53-9-00 - Comérclo vaÍêjista êspêclâlizado dê clêtrodoméstlcos e equlpamentos dê áudlo e vídêo
47.50.7.01 - Comé.cio varêjistã de móveis
47.55-5{13 - Comercio vâíejista dê artigos dê cama, mesa e banho
,í7.56*r-{10 . Coméaclo varêJista esp€clallzado dê lnstrumentos musicals ê acêssórios
,U.6í-0-03 - Comércio varejista dê artigos de paPelaÍia
/í7.63-6-0í - Comércio varejista dc brinquêdos e aíigo,s rccreativos
,{7.63.6.02 . Comárclo varclista da artlgos esportlvos
47.8í{.00. Comércio vareiiste de artigos do vêstuáÍio e acessórios
,17.89-0-05 - Comércio várêiista dê produto3 saneantes domissanitáÍios
58.í1-S.00 . Edição d€ llvrcs
E2.íí3-00 - Serviços combinados de escritôrio e apoio edministralivo
62.30-0-01 - SêÍviços de organizaÉo de Íeiras, congressosr êxposiçôes ê íeslas
85.99-6.04 . Trêinamêhto eln des€nyolvlmehlo prollsslohal ê gerchclal
93.í9-í.01 . Produção e pÍomoçÉo de eventos esportivos
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À RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
Atualize sua glgina
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PR0aES§CJ

MOOÀLIDADE

l2l.

VISTO:

ADITIVO AO CONTRATO CIAL N.O 1 DAS DI E T
DIGO CIVIL BRASILEIRO DA SOCIEDADE EMPRES RIACONFORME C

LIMITADA: A. ALVES & L. MEDEIROS LTDA.

Pelo presente instrumento particular, LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES, brasileira, empresária, Solteira,natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida
em 08/09/í988, cédula de identidade n.o 2.587.12515SP/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
2.443.12O/SSP-P|, CPF n.o 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 baino
Fátima, cep: 64.049-440, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Piauí
sob NIRE 22200449841 em 18.05.20í6, inscrita no CNPJ sob n.o.
25.329.948/000'l-16, resolvem entre si alterar seu referido contrato social nas
cláusulas e condiçôes a seguir conforme 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 0411í /í 984, portador da Cédula de identidade
no 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-í75 TERESINA - Pl.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica nesta data alteradas as atividades para:

coDtGo DESCRTÇÃO
4761-0/01 Comércio varejista de livros
4322-3t02 lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilaçao e refrigeração
4330-4/99 os serviÇos de chapisco, emboÇo e reboco
4729-6199 Produtos naturais e dietéticos I

À v.liclaalâ au.âtá docl,tEnto. 3. irprê!.o, fica .uleito à colpr@açào ab .ua àut€nticidÀa!ê nôs reâpectivo! po!tai!,
inlolhÀndo c€u6 r.6p€êtivos cód19o! a!. veliÍicâção.
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VISTO.

P0 A L Àti ra

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

4754-7t01 Comércio varejista de móveis
4755-5t03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios
4761-0t03 Comércio vareiista de artiqos de papelaria
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6102 Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4100 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0105 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
581 1-5/00 Ediçao de livros
821 1-si00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0/0í Serviços de organizaçáo de feiras, congressos, exposições e

festas
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento proÍissional e gerencial
931 9-1/0 1 Produção e promoçáo de eventos esportivos

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica nesta data alterada a sede da sociedade para: RUA
ORLANDO CARVALHO, No 5581, SALA 03, Baino: Santa lsabel, CEP: 64.053-
160, na cidade de Teresina, Estado do PiauÍ.

CLÁUSULA 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 qualiÍicado ANDRESSA TASSIA DE
OLIVEIRA ALVES, se retira da sociedade transferindo 100% das suas cotas no
valor de RS 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 Íaz
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 R$15.000,00( 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$ 't,00 (um real) cada uma subscrita e
integralizadas, em moeda conentê do PaÍs pelos sócios, Íicando distribuídas da
seguinte forma:

À yalidaat/. desrê atocurEnlo, se i.!prê.so, Írca sulêIto à corprovâçào (!â .uà autânticiatade no8 re8p€ct1vo! Portais,
infornàndo .eus rêspêctlwo! códiqo. dâ verJ'ficaçáo.
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NOIVE QUOTAS VALOR R$

MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS

150.000 í 50.000,00 50

LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES

150.000 r 50.000,00 50

TOTAL 300.00 300.000,00 100

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

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não
estáo impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por deconência
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 Íinanceiro nacional, contra normas de defesa
da conconência, contra as relaçóes de consumo, fé pública, ou a propriedade. art.
1.011, $1', do Código Civil (Lei n" 10.40612002).

coNsoLrDAÇÃo

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a firma social: MAURICIO &
LUANA LTDA e nome fantasia: ML COMÉRCIO

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem como sede o imóvel situado na RUA
ORLANDO CARVALHO, No 5581, SALA 03, Baino: Santa lsabel, CEP: 64.053-
160, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais
em qualquer parte do território nacional, obedecendo ás disposições da legislação
comercial vigente.

À walialado <L.Bt. docwnto, sê iry)resBo, fica Bujêito à comp.@açáo d. âuà aut nticidaciê noB rêspectivo. portai!,
iofol1lledo sêus rêBpoctivo! códigoâ dê vêrj.ficàgáo.
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CLÁUSULA OUARTA: O objeto da sociedade é:
VISTO:

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 seguinte forma:

$

coDtGo DESCRTÇÃO
4761-0t01 Comércio varejista de livros
4322-3102 lnstalaçáo e manutençáo 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
4754-7 t01 Comércio varejista de móveis
4755-5103 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios
4761-0103 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6t01 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
8211-3100 Serviços mmbinados de escritório e apoio administratrvo
8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposiçóes e

Íestas
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissronal e gerencial
931 9-1/0 r Produçáo e promoção de eventos esportivos

o/NOME QUOTAS VALOR R$

50MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS

'150.000 150.000,00

150.000 150.000,00 50LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES

300.00 300.000,00TOTAL

À wàlialà.Iâ dâ.tê .Loc1lEntô, .. irp!..ao, fica sulêito à corEEdvêçáo clâ sua àut ntiêrabd. nos r.apôctivos portàit,
infolMndo sêus !.spôct1vo6 códigos .!. vcrifi.cagáo.
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VISTO:

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

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

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 representaçáo ativa e passiva da
sociedade, em juÍzo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos
no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da
denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica Íacultado 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 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 subomo, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de deÍesa
da conconência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art.
1.011, $1", do Código Civil (Lei n'10.40612002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em t8/05/2016 e o
prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÊclMA PRIMEIRA: o exercício social terá início em 1o de janeiro e
terminará em 31 de dezembro. Ao Íim de cada exercÍcio, será levantado o balanço
patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais
demonstrações Íinanceiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços
intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, Os
sócios poderáo fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o
limite permitido pela legislação, na proporçáo das cotas que possuírem ou na

À vàliatâd. dêat6 doc@nto, !. úpr.!!o, fica sujêito à corprovàção ab suâ aut nticidadc no. rcspêctivos portai.,
inÍoraàncto sêus rêspêêtiwo6 cóctigo, d. wêrificação.
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VISTO:

a2pl

forma que os mesmos designarem e serão 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.

CLÁUSULA DÉclMA 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 preÍerência na aquisição, em
igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

GLÁUSULA DÉclMA TERCEIRA: A sociedade não 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 falecimento.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Teresina - Pl,
para qualquer aSo fundada neste contrato.

CLÁUSULA DÉclMA QUINTA: os casos omissos neste contrato seráo resolvidos
com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros disposiüvos
legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratâdos, 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 2019

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA.ADMINISTRADORA

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
SOCIA-ADMINISTRADOR

À valialaciê <!,ê6tê documDtô, sê itrprêsBo, fica sujêito à corq)r@açáo alê sua aut€nticiaLadê nos rêspectivos po!-tais,
infol1Éndo 6êus rêsp.ctivoê códlgos dê v€rj.ficaqáo.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretari8 Especialde DesburocratizaÉo, Gestáo e Govemo Digital

Secretaria de Govemo Digital

DepaÍlamento Nacional de Regisúo Empresarial e lnlegraÉo

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

05300889326

9387

CERTIaICO o REGISTRo bt 1.4/LO/2O|9 12.39 0190397632

PllI .FOLHA NO

Pe0cESS0/ t Q LLa cL
MCDALIDADI

VI$TO:

) de7

FrcÀqÀo

tr JUCEPI
PRoTocoLo: 190397632 DÉ 23/09/201,9. úDAcp
119047?4S39. NIRE: 222004il9841.
IIIÀI'RICIO & LUÀNÀ LlDÀ

GI,ÀYDSTON MTCIIEL SÀI'DÀIIIIÀ IJbURJÀ LIRA
sEcRrrÁRro-cERÀr

IERESTNÀ, 14l10/2019
Hw. piauidlgita-1 . pi . gow.br

ldentiticação do(s) Assinanto(s)

CPF/CNPJ Nome

03388347379
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES

MAURICIO PORTELA IVARTINS BRITO PASSOS

À valialad,ê <iê.ta docúEnto, se irprôâ6o, fica suj.ito à coq)r@ação ab auâ au!ênticidàa!â no8 rêaPêctiwo. Portaia,
lnforrlando sêus re8p.ctivos códigot de vêrifi.cação.
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ctÁUSUL Â T"\RTÂ A socicdade iniciará suas atividades em 18105i2016 e seu

prazo dc duração e indetcrmin ado.

CLÁUSU LAOLrINTA-0capital social é R$ I 5.000.00 (Quinze Mil Reais) dividido

cnr 15.000 quolas Do lalor nominal R$ 1.00 (lJnt rca l). integralizadas. neste a«) enl

nroeda corrcntc do País. plos sócios

I,T]ÂNÂ SILVA MEDT,IROS TAVARES
ÂN|)RESSÂ T^SSI1\ t)8, Ol,tVtitRA At.VES
TOTÂI- RS

15.000 0
CLÀIISULA SE,XTA - As quotas são indir isiveis e nào podcrão scr cetlidas ou
transleritlas u tcrcciros ssm 0 conscntimcnto do(s) outro(s) sócio(s). a quent fica
assegurado. em igualdadc de condições e preço direito de prelêrência para a sua aquisiç il()
se postas à r'enda. lirrmalizando. se realizada a cessâo- a alteraçào contratual pertinc

JUNIÀ clMERcrÀL Do EsaÀDo Do prÀuÍ

CER?IFICO O REGISIRO W OL/Oa/2O16 1,0 NÔ2 49447

tr JUCEPI
PRolrrcolo: 1600Ê7995 DA 29 / 06 / 20!6
11601321684. NIRE: 22200449a41.
À. ÀMg E L. !ÍEDEIROS LTDÀ

LUIZ @,IIZAEà ROSÀDO FIIIIO

cÀ+io

*

-í
I

N" DE L 0TAS VALOR RSNomc
7.500 R$ 7.500.00
7.500
15.{xx)

,O"ffHT,,
À vàrrd.d. <b.t. doêqÉnxo,.. t.ph.-^ - 

,r*.pr*-r'olíi q'/og/2076

.rãíii;*,,"?*.?.ài""rr*jrr#il;
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CLÁUSULA SÉTIMA - A resgrn sabilidade de cada sricio é restrita
todos respondenr solidariamente pla integralizlçào do capital smial.

T
P R 0c E s s 0-l2 pJ- gJ J:ç. sZ
MoúAt.tnADL.Pi_/-.

VISTO,

ot' suas q S.A() \a

CLAI-ISULA OITAVA - A adnrinistr açào da stxicdadc scrá ercrcida pelas s(rcias LUANA
§ILVA M[DftR()S TAVARf,S e ANI)RESSA TASSIA l)f, Ot.lVElRA AI,V[S. corn os
prxlcrcs e alribuiçires de rcprcscrrtaçiio ativa e passiva na societladc. .ludieial c crtliliudicial.
podcndo praticar trxlos os Atos cornprcendidos no ob-ictr.r social. senrprc dc intcrcssc da srrcicdatlc.
atttorizado o uso do rtonrc crtrprcsarial. rcdado. r)o cnlanlo. litzci-lo cm ttiridltlcs c\tranhas ao

inlcrcssc social orr asstrrlir otrrigações sc.ia cm tirvor ric tlralqucr dos qruÍislas otr dc tcrcciros.
bsn conto oncrar ou alienar hens inxilcis da socicdadc'. scnr autorizaçiro tk(s) outro(s) st\cio(s).

(lLÁtlStlLA NONA - Ao térnrino de cacla excrcício social. crn -i I dc rlczcnrbr',.r. o rclrrrinisturdol
prcslalá conlas .iustiÍicadas de sua adrninistraçâo. procedcnd«r à clabomçào dn invcntiilio. do
tralanço patrinronial e do halanço de rcsultado cconôrnico. cabcndo aos s(rcio:. na proporçào de
suas quotâs. os lucros 0u pcrdas apurados.

CLAL)SLiLA DECIMA - Nos qtatro rnescs seguinlcs ao (órntino do cxcrcicio srxial. os socios
dcliberarào sobre as contâs e dcsignarâo adnrinistrador (es) quando lirr o caso.

CLÁtlStlLA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedadc poderá a qualquer lcnrpo. ahrir ou lêclrar
Íilial ou outra dependêrrcia. mediantt âlteraçâo corrtratual deliberada na tirrnra da lci.

Ct,Átrstfl,4 l)[(]n!lA sEGttNDA - or sricios prxlcriio. dc conturn aco«lo. tlrar urrra retirada
rnerrsal. a titrrlo de "pro lahorc". ohservadas as disposiçt-es regularrrcrrlarc" IE-rlrrrcrrtc\

CLÁUSULA DÉCIMA TER(.EI RA Íialeccntkr ou scrtdo irtlerditado qrraltlrrcr sricio. a

strcictladc continuará suas atividades conr os herdeiros. sucessores e o incapaz. Não scnrkr
possível ou irreristindo interesse d€stes ou do(s) socio(s) rernanescentc( s ). o valor de seLrs lralcres
será apurado e liquidado corn basc na situaçào paÍrinronial da srrcicdadc. à data da rcsoluçào.
verilicada em balanço cspe.cialmente lcvantâdo.

PÂRA(;RAFO UNICO - O rrcsnro pnrccdinrento sclá adtÍado cnl oulr()s casos enr quc a
sociedade se rcsolra ent rclaçâo a scu sócio

CLAUSULA DECIMA OUARTA - Os Adnrinistradores declaranr. sotr as penas da lei. dc quc

não eslào impedidos de exercer a administraçâo da srrciedade. por lei especial. rxr enr virtude de

condenaçâo crirninal. ou por sc encontrarern sob os eÍêitos dela. a pena que rede- ainda quc'

temporarianrente. o âcesso a cargos públicos: ou por crime làlimentar. de prcraricaçào. peita ou

sukrntr,r. concussào. poculato. ou contra a cconomia popular. contra o sistcnra financeiro nacional.

contrâ nonras de deÍ'esa da concorrência. contra âs relações de cotlsumo- Íé pública. ou a

propriedadc.

.,U}TTÀ COMERCIÀL DO EgTÀDO DO PIÀOi

CERaTFICO O ÀaclS:BO Ett Or/OA/2016 10:s2 sOB No 2220044984
9RCIIIOCOLO: 1600a7995 DE 29/06/2016. CóDrcO DE VERTEICÀçÀO
1.1601321644. NIaE: 22200449441.
À. ÀLIES E L. MEDEIROS L1DÀ

*
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F JUCEPI

LUIZ GONZÀGÀ ROSÀDO FILTTO
PROCUITÀDOR

IERESrNÀ, O1l08/2O16
Ú*.piauidigital.pi. gov. br

À vàlidadâ dê6tê docuEnto, 6. j.rÍprêsso, fica sujeito à êorprovagáo a!6 sua autênticiatàa!. no6 rêspêctiwo3 portàiâ
IrforlÍlànclo sêüs r.spectivos êódi9o6 ctâ v.rifi€ção
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Ptl/l . FOLI1A NO

MODALIDA)[

VISTO:

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - Fica eleito o foro de Teresina-Pl para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações rcsultântes deste contrato.

E. estando os sócios justos e contrâlados assinarn o presente instrumenlo ern 3 vias de igual

forma e teor, na presença das assinantes abaixo.

Teresina (PI). l8 de Maio de 2016.

ilva Medeiros T
Sócia-administradora

,"/'lt,,»
Andressa Tassia De Oliveira Alves

Sôcia-administradora

l.Y§/ttÊr...h. frs)re.. . *"rrf'MARCOS ANTONIO ARAU
R6: 1.8ó4.100 SSP/PI

CPF: E09.995.143-14

-i.Yo"r.rrol bt-nr, Lrn'a-
MARIA LINA DE SOUSA LIMA
RG: 2.042.71 I SSP/PI

CPF: 95E.972.91i-49

tr

r(

JulrrÀ ccúERcr-LL Do EsrÀDo Do prÀuÍ

CERTIFIC§ O REGIS1RO EM Or/Oe/2Oa6 10:52 SOB 49841

JUCEPI
PRCIlocoLo: 1600a7996 DE 29/06/2076. cóDrco DE
1160132t 684. NrRE: 22200449441.
À. ÀI-VES ê I-. MEDEIROS LTDÀ

LUIZ GONZÀGÀ ROSÀDO FILTIO
PROCUR]ÀDOR

ÍERESTNÀ,01,/OSl2016
xw. piauidigital . pi . gov. b!

À walj.alaa!ê c!êrtô docuÍ5nto, 6ê inprêaao, fica .ujêito à côÍpr@ação clê suà autênticida.!ê nos ra
Infomndo seus rêspêctivo6 código! alê wêriÍlcâ9áô

PRoCESSr.rol
'sizÊ

t-/Mtr- úu,



Secíetaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da RacionalEaçào e Simplilicaçáo
Oepartamento de Regrslío Empresa.ial ê lntegração
Junta Comercial do Estado do Piaui - JUCEPT

0ECLARAçÃO DE ENOUADRAMENTO DE MTCROEMPRESA

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do PiauÍ - JUCEPI

A Sociedade A. ALVES & L. MEDEIROS LTDA, estabetêcido(a) na AVENTDA LTNDOLFO
MONTEIRO. 813 LOJA 01 SALA 03 VITALLIS MAIS, FATIMA. TeÍesina - Piauí, CEP: 64049-440,
Íequer a Vossa Senhoria o arquivamento do pÍesente instÍumento ê declara, sob as penas da Lei.
que se enquadra na condição de N,IICROEMPRESA, nos têrmos da Lei Complêmêntar ne 123, de
14/12/2006.

Código do ato:315
DescriÇào do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Teresina - Pl, 18/05/201ô

luru'- \, t. - 10^ *,,r- oaí'^-,. - l
r-ulM srlvÀ úerfernos ravrnes

SócioÁdministrador
' Es!ê deú1e.to lo gêrâóo .,o @ttâ| Piâui Digtat

ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES
Sócio/Admrnistrador

§

JU}ITÀ CIMERC!AI DO ESTÀDO DO PINJI

CERTIFICO O REGIgTBO úl O!/OA/2016 10:52 sOB No 20160047988

tr JUCEPI
pRcnocolo: 1600€7988 DE 29/06/20L6. CóOIGO DE
11601321676. NIRA: 22200449441.
À. À!l'ES E L. MEDEIROS LTDÀ

LUIZ GONZÀGÀ AOSÀDO EILI'O
PR@URÀDOR

ÍERESTNÀ, 01108/2016
{w.piauialigital . pi .gov.br

pRoCE§§0/íUgtJ oo ?
MOÜALIOADE

VISTO:

PlÍi .FçLiiÂN,

À valictaatâ abatê alocuDrto, sê iÍq)res.ô, fiêa lujêito à corprowaçáo aUê .ua au!êntiêidâdâ nos reBp€ctivos po.tàis
InlorMDdo a€us rêspêctj.voa êódigoâ dé v6rificaçáo

vER r!'lê[ÇÃo :tl
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