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cERTtDÃO N" í 782532

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de
distribuição de Íeitos mantidos nos sistemas Themisweb, Themisweb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de ExecuÇão UniÍicado (SEEU),
ressalvadas as observações abaixo, NÃo coNSTA AÇÔEs DE FALÊNClA. CoNCoRDATA
Rtrcr rpFRAeÃô .I lDrnrÂl ôr r FrFí:r rpFRAeÃô trxrFra.I lDlctar inclusive nos JU IZADOS
ESPECIAIS CÍvElS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder
Judiciário do Estado do Piauí em desÍavor de:

RAZÃO SOCIAL:MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 253299t1800o1 16, REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PORTEI-A MARTINS
BRITO PASSOS
ENDEBEÇO: RUA ORI-ANDO CARVALHO 5581

BAIRRO: SÂNTA ISABEL, MUNrcíPIO: TERESINA. PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCÁ, C-ONCOBDATA, BECUPERAçÃO JUDICIAL OU
RECUPEBAÇAO EXTBAJUDICIAL

OBSEHVAÇÔES:

. Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento no 013/2017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Piauí;

Este celridão abrange apenaa AçÕ_ES DE FALÊNCIA, CONCORDAIA,
INSOLVENCIA CIVIL, RECUPERAçAO JUDICIAL OU RECUPERAçAO
EXTRAJUDICIAL;

Os dados necessários à emissão da certidâo são Íornecidos pelo solicitante, sendo de
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conÍerência, inclusive
quanto à autenticidade da própria certidão,

Esta certidão não contempla os processos em tramitaçáo no 2o Grau de jurisdiÇão do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão especíÍica,

Não existe conexão com qualquer outra basê de dados de instituiç ou com a
Receita Federal que veriÍique a identidade do NOME/RAZAO SOC CPF/CNPJ

Esta certidão têm validade de 60 (sessenta) dias.

fi,f 1"
Certidão emitida em 19 de Fevereiro de 2020 às 16 h 10 min t'lleJ{,
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A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada pela internet no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus. br), link "Certidão
Negativa de 1u lnstância". Certidão N" 1782532. Código veriÍicador
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VISTO

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

ConÍira os dadosde ldentiÍcaçâo dâ Pessoa Jurídica e, se houveÍ qualquer divergência, pÍovidencie junto à RFB a sua

atualização cadastÍal.

A inÍormâção sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL

cAoASTRo NActoNAL DA pESSoA JURÍDtcA

25.320_9aa/0001-i 6
COMPROVANÍE DÊ II{SCRIÇÁO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

AURICIO & LUÁNÁ LIDA

fuElr$içÀou^fuBrÉ
476í441. CodúEio v.r.ji3t d. IlvG

colrcElxsçroqs^,MM
all2a{z - l6r.l.§ao . Énur..raao d. .lsbm3 c.ntÉ13 .lê .r côrúbbn.<lo, rl,. v.rdhçao . rrínrEçao
43llr.{g§ - Out_.s o6.ri d. .qb.Dnro d. cor.ln çao
47:e4{l ' CoiÉrcio v.cjlstr d. pr.dulo. .llrnlrcb. .m gÉnl ou 6Fcl.llado .m ,rôdúto. .lltunü.ic nâo
6p.ciic.<lc .nt .iorlHl.
ar.Jl-SoO - Cofráclo vrEirst ..r..Lldo ê .líDdofrht6 . .quirm.no. d. audlô . vld.o
47.54-7{l - contaEio v.ojÉt d. Ítóv.h
475é.1,3 - C.mrcio v.Elií. d. .rüCor d. úft. cn . à.íàô
4r.56-100 - Coo&lio v.rojist ..!Gi.lE do ô lnlfunllt6 ú.L.1. ê.c..sórlo.
arll {{3 - conéBro v.cji5t d..ntr6 d. D.FLÊ1u.ala{,i - c.Íúrcio v.olh. dê brrnqú.<i6 . .rtlr6 ftÉ.nlG
a7.6ô4.1,2 - C.rrsfrrô v.Eilt d. .rtcc ..oo.tlG
47.ll -a{O - Coníclo v.njbi. rL eÍúapr óô ,..nano . r.s!ó.tô.
4719.OO5 - CoÍr!Élô vrrêjist d. proúnc 5r..úb§ ônbrãntari,o5
5a.llótxl - Edlç& d.llvM
82,113-40 - !r.Fiç6 .oErrÉ(b. .b *rltório . .pdo .d,raiffvo
ô21041,1 - aBh€ ó. or!.nÉ.rio d. í.4ài, cônCB6, dp6rçô6 . í.rt s
85,00-6-0r{ - ltinã nto .m d6.trvolvlmnto pr.lbsion.l . lmmi.l
$.lrn {l - P,!.lutao . pronoçlo iL .v.rtoc ..pon v6

20ô2 - S6l.d.dê ErirpÍêgna f hlt .t

R ORLANOO CÁru fXO

ÍERÊSIi{A

SERCO _P|@HOÍ Àll.Cora {36)3221-1137

MrÀ Msrtu^cec tBe
ol/0ü2016

"§,
Apíovado pele lnstruçáo Normâtúã RFB nô 1 863, de 27 dê dezêmbro de 2018.

Emitado no diâ 29/01/2020 às 0Aí4:õ6 (data e hoÍâ de Bía6ilÉ).

5 voLrÂF

A RFB agradece a sua visila. Pâía inÍoímaçôes sobre polítiaâ dê píivacidade ê uso, elique_êqul.

i} CONSULTÁR QSÂ €ltMPRrMlR
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29/01/2020

Passo â p.sso0â,âoCNPJ Coí§/hâs CNPJ tsiâtísti.as
c0MpRov uTEtE lNscRtçÁo r0t stTUAÇÀo

Ê:iLrcailgs
CADASÍRAL

Compr@antê de In§rrâô e ê Snuâçáo C.dastrat

DÂLIDADE

VISTO:
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DADE ? P

z

c NTRAT CIAL N." 1D D P E c NTRAT AI
c NF
LIMITADAIA. ALVES & L. MEDEIROS LTDA.

Pelo presente instrumento particular, LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES, brasileira, empresária, Solteira,natural de Rio de JaneiroRJ, nascida
em 08/09/1988, cedula de identidade n.o 2.587.12slSSP/Pl, 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, Unicas sócias da Sociedade Empresaria Limitada, com a
denominação social de: A. ALVES & L. MEDEIROS LTDA, com sede na cidadê
de TESINA-PI, Avenida Lindolfo Monteiro No 8í3, 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 seu referido contrato social nas
cláusulas e condiÉes a seguir conforme Código Civil Brasileiro/2O02.

CúUSULA PRIMEIRA: Fica nesta data admitido o novo sócio MAURICIO
PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, brasileiro, solteiro, maror, natural da
cidade de teresina - Pl, nascido em 04111h984, 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, CÉP 64073-17 5 TERESINA - Pl

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica nesta data alteradas as atividades para:

\llwwro fi

V

coDrGo DESCRTÇAO
4761-0101 Comércio varejista de livros
4322-3t02 lnstalação e manutenção dê sistêmas centTáis de\a

condicionado, de ventilação e refrigeraÇãd I

I

4330-4/99 os serviÇos de chapisco, emboÇo e rebocv I
4729-6199 Produtos naturais e dietéticos /---Â

À vâlldadê d..tê doêrE ôto, s. lTr.Eso, tiêa sur.lto à coqrrowâçito d. 6ua âutcltlcl.dâdê lros rêBFctivos portâis,
irfôÍ.ando rds r.spâctiwos códigos dê v.riÍicaçâo.
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CúUSULA TERCEIRA: Fica nesta data alterada a sede da sociedade para: RUA
ORLANDO CARVALHO, No 5581, SALA 03, Bairro: Santa lsabel, CEP: 64.053-
160, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

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

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

CúUSULA 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 inevogável quitaçáo das cotas transferidas, para nada mais
reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

CúUSULA SÉTIMA: o capital Social q ue era de R$15.000,00 ( Quinze mil reais)

, agora passou a ser de R$ 300.000,00 (Trezentos mil
(Trezentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um
integralizadas, em moeda corrente do País pelos sóci
seguinte forma:

i,iytu*,tut

dividido em 300.000
da uma subscrita e
ndo distribu ídas da

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamêntos 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 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios
4761-0t03 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6101 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6t02 Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4100 Comércio vareiista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
58í í-5/00 EdiÇão de livros
821 r -3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0/01 Serviços de organiza$o de feiras, congressos, exposições e

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

À valid.d. d.atê doêu..ato, a. l*r.sso, Íiêâ Buj€tto à aoqrtow!çõo d. au. ârltêÀticidldê aoa rê3lr.ctivo6 lroEt.ia,
irforlâDAo ô.ua .êap.clivoa (Édi9o3 .1. verifj.csçâo'
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CLÁUSULA OITAVA: A administraçâo 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 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.

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 suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art.
1.011, $1", do Codigo Civil (Lei n' 10.40612002)

coNsoLrDAÇÃo

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

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, OU SU CU TSAIS

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

s da leg açao
'üw*o

I

NOME OUOTAS VALOR R$ Yo

MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS

150.000 ''t50.000,00 50

LUANA SILVA MEDEIROS
TAVARES

í 50.000 'í 50.000,00 50

TOTAL 300.00 300.000,00 100

I vâtLdâAe do3t. docrDrtto, a. lrpr.slo, ttêâ ÉüJ.rto à coTrovaçàô al. 3u. aut.atLclitâalê ltos r.slrôctt?ôs !,ort.ta,inforrândo sêus rêspêctivos códigos d. v6tiÍic5çâô.
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CúUSULA QUARTA: O objeto da sociedade é

CLAUSULA QUINTA: O capital social é RS 300.000,00 (Írezentos 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:

7

1

\1h,.^rnl!ú't"

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

condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4i99 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
4754-71O1 Comércio varejista de móveis
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3t00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios
4761-0t03 Comércio vareiista de artigos de papelaria

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 vareiista 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 feiras, congressos, exposições e

festas
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
931 9- 1i01 Produção e promoção de eventos esportivos

NOME QUOTAS vALo(E6 _
MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS

150.000 150 000 n 50I
LUANA SILVA
TAVARES

MEDEIROS 150.000 150.000,00 50

TOTAL 300 00 300.000,00 100

À v.Ud.d. d.6tc qoêu..!to, 6ê lq)resso, lr.ca suj.lto à êoq)rovaçao da su. aüt.Dtlêldaalê nos r.sp.slLvos portal§.
iÀfosr.Ddo ô.us r.ap.ctivo6 êódigos d€ v.rific.qâo.

r)v
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CúUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indiüsíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em
igualdade de condi@es, o direito de preferência aos sócios quê queiram adquiri-
las.

CúUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é limitada à importância do
capital social, nos termos do artigo '1 .052 do Novo Código Civil.

CúUSULA OITAVA: A administração da sociedade é cargo dos sócios. LUANA
SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO
PASSOS, com poderes e atribuiçâo 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.

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

CúUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não
estão impedidos de exercer a administração da sociedadê, nem por decorrência
de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se en@ntrar 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 financeiro nacional, contra normas de defesa
da conconência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art.
1.0'11, $1", do Código Civil (Lei n" 10.40612002).

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

GLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA: O exercício social terá tnt e janeiro e
terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, se
patrimonial correspondente ao mesmo perÍodo, bem como,

o balanço

demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá I

as as demais
ntar balanços

intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, Os
sócios poderão fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o
limite permitido pela legislaÉo, na propor@o das cotas que possuírem ou na

',[»*w
L

eva

À valial.de dôat€ docuElto, l. lryrsa8o, !1c. suloito a oolrrov.çüo d. aua aut..t1cLdad. aoa r€ôpectivos DorE.la,
tDforr.rdo 3.ua E al,.ctivoa c'ódigp3 d. v.rificrçto.
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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 distrabuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios nâo poderâo 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 aquisiSo, em
igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

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

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.

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 2019

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA.ADMINISTRADORA

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
SOCIA.ADMINISTRADOR

7

ti
',b,,,u
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À vàll<ladê {ôstc docur.ato, sc lqrr..so, flcá Bujêtto â co4rrovaçào alê auâ âutêÀticLdad. aoa r.6P.clivo3 Portaia,
iafor.sDdo s.us t6aP.ctivoa c,ódigos ds vsrificâçâo'
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MINISTÉBIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestáo e Governo Digital

SecÍetaÍia de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegÍação

Pt|rI .FOLIIAN' ÉO
PROCESSO

MODALIDADE

VISTO;

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

05300889326

HemiÍicação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
03388347379

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES

MAURICIO PORTELA MABTINS BRITO PASSOS
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