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A informação sobre o porte que consta nesle comprovante é a declarada pelo contíbuinte

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE rN§CRtÇÀO

25.329.9,18/000'í.Í6
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA OÊ AB€RTURA

0í/08/20'Í 6

MAURICIO & LUANA LTOA

DO ESÍASELEC|MENÍO (NOirE OE FÂNTASTA)

ML COMERCIO ME

ESPECIAL

E oESCR|ÇÁO DA ATN|OÁDE EC

47.61.0.0í . Comércio ista dê livros

GOEOE DÀS AT VIDADES ECON

43.223-l)2 - lnstalação e manutenção dê sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e reÍrigeÍação
43.30-{-99 . Outrâs obras dê acabamenlo dá construsáo
,47.29-6-99 - comérclo vaÍêllstâ dê pa(úutos alilnêntlclos em geral o! esp€clallaado em produtos ãllmehtíclos não
êspêciÍicados anlêÍiolmentê
47.53-9-00 - Comérclo valerlsta êspêclallzâdo dê eletrcdoméstlcos e êqllpamentos dê áudÍo ê video
,47.í-7-Ol - Comércio yãrêjista de móvêis
,47.55-5-03 - Comercio varêjista dê artigos de cema, mesa e banho
,í7.563-110 . Comérclo varcjista êspeclallzôdo dô lnstaumentos muslcâis e acessódos
,í7.61-0-03 - Comércio vãrêjista de artigos dê papelaria
,(7.63-6-0í - Comércio várcjista de brinquedos e aíigos recreativos
,17.636-02 - Comêrclo varêJista dê a lgos êsportlvos
47.81-4-00 - Comércio vareiists de arligos do vestuário e acessórios
17.E9-0-05 - Comércio vaEiista dê produtos saneentês domissaniláÍios
58.íí-5.00 - Edlção d! llvrcs
62.í13-00 - Serviços combinados dê escritório ê epoio adminislÍativo
82,30-0-0í - Serviços de organizaçáo dê Íêitas, congressos, êxposiçóes e Íeslas
85.99-6-0.l - Írelhãmênto em dêsenvolvlhêhto proíssioral ê gerenclal
93.19-{-0í - Produ de eventos rtivos

Ôico É oÉscRrÇÃo DA NÀTUREZÁ J

Llmltada206-2 - Soclsdade

64.053.'t60 SANÍA ISABEL TERESINA PI

ENoEREÇo ElErRôNrco
SERCON_P|@HOTrúAtL.COM

SALA 03

(86) 322{-íí37

ENTE FEDERATTvo REspoNsÁvEL {EFR)

SITUAÇÁO CAOASTFÀL

ATIVA
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MOT VO DE SÍIUAÇÁO CÂDÂSTRAL

srÍuÀÇÁo ESPEcIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia í3111/2019 às í2:00:58 (data e hora de BrasÍlia).

Consulta QSA / Capital Social

www.receita.fazenda.gov.br/PessoâJuridicê/CNPJ/cnpireva/Cnpirevâ_Comprovante.asp
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ConÍira os dados de ldentiÍlcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade c uso, ç.!-Lqus-aqui.
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VISTO:

ADIT CONTRATO SOCIAL N.O 01 DAS D P NTRATUAIS
CONFORME C DIGO CIVIL BRASILEIRO DA SOCIEDADE EMPRES IA
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 08/09/1988, cédula de identidade n." 2.587.1251S,SP/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." 053.008.893-26, residente e domiciliada à Av. DUQUE
DE CAXIAS, no 5485 baino 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 LindolÍo 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 18.05.2016, inscrita no CNPJ sob n.o.
25.329.948/0001-16, resolvem entre si alterar sêu 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 04/1 1/1984, portador da Cédula de identidade
no 2.229.034 SSP/PI, CPF: 984.834.393-87, residente e domicifiado a RUA
QUARENTA NO 600, COND BROMELIA BLOCO 03 APT 206, BAIRRO:
URUGUAI, CEP: 64073-175 TERESINA- Pl.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica nesta data alteradas as atividades para:

coDtGo DESCRTÇÃO
4761-0101 Comércio varejista de livros
4322-3t02 lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar

cond icionado, de venti|ação e EtlS9fCçqo
4330-4/99 os serviÇos de chapisco, emboço e reboco
4729-6199 Produtos naturais e dietéticos

À và1j.daaL .i.stâ docljlÉnto, âe iryrôr6o, ficà sujeito à conprovação a!. .ua autenti.cictact... nos relpecti.vo. portai!,
infoflnÀndo âêu! rêBpectivos código8 ale wâlificÀção.
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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 aÍrma social
de: MAURICIO & LUANA LTDA e terá como nome fantasia: ML COMERCIO

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 transÍeridas, 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 RS 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000
(Trezentas mil) quotas no valor nominal de R$ '1,00 (um real) cada uma subscrita e
integralizadas, em moeda corrente do País pelos sócios, ficando distribuídas da
seguinte forma:

47s3-9100 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
4761-0t03 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6102 Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4t00 Comércio vareiista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
581 1-5i00 Edição de livros
8211-3lOO Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0/01 Serviços de organização de Íeiras, congressos, exposiçóes e

festas
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
931 9-1 /01 Produçáo e promoção de eventos esportivos

À vâliaLàó. a!âÁt,ê docurÉnto, a€ irçrea3o, f,lca sulêrto à corprovàção (b 6ua autenticictàcü. no8 r.8pêctiwo. portair,
j.nfoEnando reu! rêapcctivos códigoa de vêrificàçõo.

CLÁUSULA QUINTA: A sócia acima qualiÍicado 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
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VISTO:

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é cargo dos sócios. LUANA
SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURIGIO PORTELA MARTINS BRITO
PASSOS, com poderes e atribuiçáo de administração, aos quais caberá, conjunta
e/ou isoladamente, 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 interesse da sociedade, ficando vedado o uso da
denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

GLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que náo
estáo impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por deconência
de lei especial, nem em virtude de mndenação criminal ou por se encontrar nos
efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricaçáo, ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da conconência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade. art.
1.011, $1", do Código Civil (Lei n" 10.40612002'1.

coNSoLrDAçÃO

GLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a Íirma social: MAURlclo &
LUANA LTDA e nome fantasia: ML COMÉRCIO

CúUSULA 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.

NOME QUOTAS VALOR R$ Yo

MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS

150.000 150.000,00 50

LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES

150.000 150.000,00 50

TOTAL 300.00 300.000,00 í00

À vaIid.d. dêrt€ doctJmnto, s. ltrpr.sso, fi.ca sujêj.to à corprovação a!. Éue autêntioida.l,ê bô. rê.pêctiwog portai.,
iDfornando seus rê6Pêêtivo! êAi9ô3 dê wêrificação.
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CLÁUSULA 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 seguinte Íorma:

\Õ7

coDrGo DESCRTçÃO
4761-0t01 Comércio varejista de livros
4322-3t02 lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilaçáo e reÍrigeração
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
4755-5t03 Comercio vareiista de artiqos de cama, mesa e banho
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios
476 1-0/03 Comércio vareiista de artiqos de papelaria

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6t02 Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4100 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 combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposiçóes e

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

VALOR R$NOME QUOTAS
150.000,00 50MAURICIO PORTELA

MARTINS BRITO PASSOS

't50.000

LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES

150.000 150.000,00 50

300.000p\ 100TOTAL

À validsd. atâ.tê docunênlo, s. itrq)relso, fica ,ulêito à cotrpr@àçáo .r. 6ua autenticiclâa!. nos rââp.ctiwo3 portàis,
infofrndo sêu! rê6pêêtlvo! êódigos .1. wêrifiêeção.

4763-6t01
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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 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 administração da sociêdade é cargo dos sócios. LUANA
SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURICIO PORTELA MARTINS BR]TO
PASSOS, com poderes e atribuição de administração, aos quais caberá, conjunta
e/ou isoladamente, 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 interesse da sociedade, Íicando 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 não
estáo impedidos de exercer a adminishação da sociedade, nem por decorrência
de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos
eÍeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
Íalimentar, de prevaricaçáo, ou subomo, concussáo, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de deÍesa
da conconência, contra as relaçóes de consumo, fe pública, ou a propriedade. art.
1.011, $1", do Código Civil (Lei n' 10.40612002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 18/05/2016 e o
prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA: O exercício social terá início em 1o de janeiro e
terminará em 31 de dezembro. Ao fim 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 poderão fazer retiradas mensais, a tÍtulo de distribuiçáo de lucros, até o
limite permitido pela legislação, na proporçáo das cotas que po mouna

À validad. a!6st. doctlmnto, sê irprê63o, ficà suj€ito à corprov.ção d. suà àutôntiêidãde nos respêctivos portai.,
inforrandô .êu. rêspêêtiwo. c&rgos dô werifiêagãô.
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forma que os mesmos designarem e serão obrigados à reposição 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 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 aquisição, em
igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA 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 ação fundada neste contrato.

CLÁUSULA DÉclMA 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.

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, 1 I de Setembro de 201 9

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA.ADMINISTRADORA

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
SOGIA.ADMINISTRADOR

À walidaab dêstê doc!!Énto, sê itrpresBo, fica Bujêito à colpr@açáo Ô suà ast€nticidad6 nos reslÉctrvos portàis,
infomndo sêua r6.p.ctivô6 êódigos a!. verificaçáo.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especialde DesbumcratizâÉo, Gestão e Govemo Digital

Secretaria de Govemo Digital

Depertemento Nacionel de Registro Empresarial e lntêgrâçáo

Plú "FOLHANO ] I T
PR0CESSOIorQr 1ô(l +
MODALIDADE

VISTO:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

05300889326

F JUCEPI

gERTIFIco o REGISTRo Ét4 L4/lO/2OL9 12:39 SoB N" 20190397632
pRc,1'ocolo: r9039?632 oE 25/09/2019, CóDIGO DE VERTETCÀçÀO:
11904778839. NIRE: 22200449841.
HÀI'RICIO I LUÀITÀ LlDÀ

GI.ÀYDSÍOII MICIIEL SÀl.DÀNIilÀ À,bURÀ LIR,À
s8cRaráRro-GaRÀ!

TERESTNÀ, 1411012019
lw. piauidigital . pi . 9ôv. bÍ

ldêntifi cação do(s) Assinantê(s)

CPF/CN PJ Nome
03388347379

LUANA SILVA MEDEIROS ÍAVARES

ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES

ÍVIAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

À walldac!. dâstê docurÉnto, ae irprêsso, fica Buleito à cotrprdagáo ds sua aut€ntÍêiatâde nos rê6pêctivos portais,
info!:Éndo 6€us rêspêctivos código8 dê v€riíiêagão.
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