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Objeto: Aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as necessidades
das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.
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I www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP; 65.666-000, São João dos Patos/MA
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Improbidade Administrativa e Inelegipilidaqe
• I

Certidão Negativa
I

I ^

I
I ^

Certifico que nesta data (11/09/2021 às 10:20) NÃO CONSTA no Cadastro
I ')

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade Administrativa e
I i

ineiegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
' (1

quanto ao CNPJ n^ 02.131.413/0001-30.

I M

A condenação por atos de improbidade administrativa não Impiica automático e necessário reconhecimento da

ineiegibiildade do condenado.

Para consultas sobre ineiegibilidade acesse portai do TSE em httD://divuÍQacandcantas.tse.lus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

613C.AD2A.0270.A442 no seguinte endereço: httDs://www.cni.ius.br/imDrobidade adm/autenticar certidao.Dhp

! 'I

Gerado em: 11/09/2021 as 10:20:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



folha n"

Improbidade Administrativa e Inele0biUda3ê

Certidão Negativa

1

Certifico que nesta data (11/09/2021 às 10:22) NAO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade Administrativa e
I I

ineiegibiiidade registrójs de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CNPJ n^ 02.131.413/0001-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

ineiegibiiidade do condenado.

Para consultas sobre ineiegibiiidade acesse portal do TSE em httD://divulQacandcontas.tse.ius.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

613C.AD92.834E.A546 no seguinte endereço: httDs://www.cni.íus.br/lmprobidade adm/autenticar certidao.php

I I

Gerado em; 11/09/2021 as 10:22:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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FOLHA nO fe

Riirjrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: LAR^lPARATY LTDA

CPF/CNPJ: 02.13L413/0001-30

i >

VALIDADO
Certificoqu« a presente certidão foi
' validada em seu respectivo site

emissor

: HATA: U /0°1 / tf

í

I '
o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis ihidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor! do|̂ acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:24:05 do dia 11/09/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão. ' '

I
( I

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.góv.ljr/ords/f?p=lNABILITADQ:5

Código de controle'daiertidão: HWXYl 10921102405
3

I

Atenção: qualquer rasiira ou emenda invalidará este documento.



VALIDADO
Certificoqiw a presente certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

DATAÜÍ_/Í2l_/24

FOLHA n"

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDONEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: DIJALMA SOARES LIMA

CPF/CNPJ: 130.361.493-68

.1 A
O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(à) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

i il
Não constam da rèlação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:23:27 do dia 11/09/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão. I |

! 1
I j

A veracidade das infonnações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.g'ov.fer/ords/f7p=INABlLITADO:5

I 'Código de controle dajcertidão: 6V5A110921102327
I I

Atenção: qualquerrasura ou emenda invalidaráeste documento.

I ,

! I



iS,
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHA n®

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem porjobjetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado daconsulta é do Órgão gestor decada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada ém: 11/09/2021 10:24:51

Informações da Pessoa Jurídica;

Razão Social: LAR PlARATY LTDA
CNPJ: 02.131.413/00Ò1-30

I I

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU |
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

] j
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor. cliQue AQUI.

Órgão Gestor: CNJ j
Cadastro: CNIA -{Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa eilnelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portafda Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inídôneas e Suspensas .
Resultado da consulta- Nada Consta

,1
' !

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Poisai da Transparência
Cadastro: CNEP Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique

D

Obs: A consulta cónsólidada de pessoa jurídica visa atender aos

\0U1. VALIDADO
Certifico que a presente cemaao

validada em seu respectivo site
. , . , emisisar .

F rincipios de simplificação e
DATAal_/_0!L/Ji_

foi



FOLHA n

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965,'de 23 deatifif
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n® 8.638 de I;5, de janeiro de 2016.

! i'

I '
I

I I



Ministro da Industria docomércio e do^ismo
Secretaria de Comércio e Serviços '
Departamento Nactoriál De registro do Cçimércto'

MR£ (d» sede cute CU, «ands 8 «ed8hr«(nedraUF) COOlCOCM irOEW
HAIUREZAJURlOICA AlMUAf

206-2 1

•
(UdeTobeb 1)

1 T REQUERIMENTO

COtfCRCXM. OO eatABO DO PIAUÍ
PLORIAK.^ '

11/019649-0

ILM® SR. PRESIDENTE DAJUNTA COMERCIAL DOESTADO DO PIAUÍ

NOME: LAR PARATY LIDA,'- ME
(da empresa ou do AgenteAiodliar do Comérrio)

requer a v. s°o deferimento do seguinte ato;

N®. DÊ CÓDIGO CÓDIGO
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE. DESCRIÇÃODO ATO/EVENTO

FOLHA nV

003 002 021: ALTERAÇÃO DE DADOS

•

i' '
(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legat da Empresa / Agente Auxrtrar do Comércro:
FLORIANO

Local

05/08/2011

Nome: DIJ

Asslnat,
Telefoa

SOARES UMA ^

Data
itato: (89) 3521-3100

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

I IDECISÃO SINGULAR I IDECISÃO COLEGIADA ^

I INÃO / /
Data

Nome(s)Empresaríal(aí8) igual(als) ou semelhante(s): . , 00 wo 264486

* proioeoto'. ' ^
00101®® ®

Responsa. Responsável

DECISÃO SINGULAR

• Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

2*Exigêntía 3*Exígêno/a 4' Exigência 5*ÉMgêneia

• • • •
Processo deferido. Píibllque-se e arquive-se.

jOníACÜ

• •''A*
./.'-Vso em ordem

iecisâo.
Vj fri

VI! lata

Responsável

• I
Processo indeferido. Publique-se.

Data

da fídK»»» (í- í»--"-" íaaA0«i«DECISÃO COLEGIADA

• Processo em exigência
( Vide despachoem folha' anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

2* Exigência 3* Exigência 4' Exigência 5* Exigência

• • • •

Data

OBSERVAÇÕES:

Vogai

.Muftwteiteubnn PSTfWmaPitiil

Pntannalá ftranrfanjip nHvnlrii fair^flnfn
!temd>Fe<b8cbdoCwKQetPn}saitobiidB(bKviteimdtfe^Qçb do Ccnrae tbníisad

Vogai

Vogai

TT

anfo
«r

Vc

Vogai



V

Ministério da Indústria do comércio e do turismo

Secretaria de.Coméfcio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércl

» I

IN" DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) Li

JVWfA CCHERCIAL 00 ESTADO 00 P;Aül FOLHA n
.NIRE lá» H<3a eudt OU,«lando• leda Imemoun ^

I I

1-REQUERIMENTO ' '

cOdiqooa
NAIVREZAAIRlOlCA

206-2
(vldeTfMla 1)

«•Dl
ALOU

13/039690-7

ILM» SR. PRESIDENTEDAJUNTACOMERCIALWÉSTADO DO PIAUl

NOME: LAR PARATY LTDA EPP
i '

{da empresa ou do Ageots Auxiliardo Comôrcio)

requer a v. $^ o deferimento dojseguinte ato:

N®. DE CÓDIGO CÓDIGO
VIAS DO ATO do: EVENTO QTDE. DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTQ-

1 )nCA

03 002 •••• '.-021 •. ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
t

1. it

1 •!

>1.

i 1
(vide Instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: DIJAfcWA Si3/\SES LIMA

Asslnati

FLORIANO
Local ,

02/12/2013!
Data

Telefone de c^táto: (89) 3521-3100

2- USCt.DAJUNTA COMERCIAL'

I IDECISÃO SINGULAR JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 PIAUÍ
CERTIFICO OREGISTRO EM; 05/12/2013 SOB N°; 300181
Protocolo: 13/039690-7, DE0^2^^013

EigpceQBi22 2 001B160 S
LAR PARATY LTDA - EPP

MARCO AÜRÉUO BONA
SECRETARIO-GERAL

H '

Nome(8) Empresar]aí(als)!guàl(ais) ou semelhante(8);

1 1SIM •!

I 1NÃO / / I I NÃO / /
Data ResponsávelData Responsável

DECISÃO SINGULAR I

I I Processo em exigência
2* Exigência 3' Exigência 4" Exigência 5* Exigência

(Vide despacho emTolhà anexa)

Processo deferido. F^ubli^ue-se earquive-se.
I Processo Indeferido. Publique-se.

• • • E

OSi^,íã
^esponsàvêrData

DECISÃO COLEGIADA
2*Exigência 3" Exigência 4*Exigência S* Exigência

• .• • ••
•
•

Processo em exigência '
(Vide despacho em folha anexa)

Processo defendo. Rubllque-se e arquive-se.

Processo indeferido.ipubíique-se.

/ ./_
Data Vogai

Presidente da. Turma

OBSERVAÇÕES:

Vogai

7 L
Data

Responsável

Vogai



V.- ..

Ministériodo Desenvolvimento, Indústria e Com;
Secretaria de Cornérçlo e Serviços
Departamento Nacionàl de Registro do Comérci'

SAVi.- JUHT CCKCRCIAI. 00 ESTMIO DO PtMjf
II

NIRE(da sede ou da fiGal. quando s sede forem outra UP) CODIGO DA
NATUREZA JURIDICA.

22200181805 206-2
1 (vida Tabela 1)

I3'/032173-7 ?.3.

01 QUT 2013-
1 > REQUERIMENTO

ILM® SR. PRESIDENTE DAJL )MERCIAL DO ESTADO DO PIAU!

•NOME: LAR PARATY LTDA EPP

V

(da empresa ou do A9enteAiodCar do Comdrcio)

' t Ij
requer a V. S* o deferimento do seguinte ato;

I j"*

N<*0E CÚOIGO CÓDIGO ''
VIAS DOATO DOEVENTO QTDE. DESCRIÇAO DOATO / EVENTO

002 1 ALTERACAO ^

02^ j í
1
1

1
AtrfERAÇÃCTDETSÃDOS EDE NOME EMPRESARIAL

^05Tl.
11

CUÊtóÜtíOAyAÜ Ub CÜN I.KA10]fetítA-ftí+tí
1

i|
.11

Local

Ag /oa
Data I

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comérdo

Nome: LJn\a

Assinatura: _

Telefone de contato 3szj--3ieo

m DECISÃO SINGULAR • - " "

Non„,s,E.presaH="a,s,cu^ .
lADA

I I SIM

I I NAO / /_
' Data Responsável

DECISAO SINGULAR I |
I I I 2* Exigência
Processo emexigência. | i—i
~ride despacho em folha anexa) I—I

I

^Processo deferido. Publique-se e arquive-se

• Processo Indeferido. Pubi^ue-ee

I I NAO

3^ Exigência

•

./ /
Data

4*' Exigência

• •

Responsável

5* Exigência

' JlS'

Processo em ordem.
A decisão.

/. /
Data

Responsável

te ^
r>«nnferoioV8

decisAo COLEGIADA
I 2* Exigência

(Vide despacho em folha anexa) •
• Processo deferido. Publique-sé earquive-se

' 'íI t Processo indeferido. Publique-se

/ / :
Data

OSSERVAÇOES:

j—I Processo em exigência.

< Vogai
Presidente da

3*Exígênda 4' Exigência 5*Exigência

Turma
Vogai Vogai

PI2201300392917
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FOLHA n"

Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
VAREJÃO POPULAR LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular, ANTÔNIO ALVES DA
COSTA, braseiro, casado, comerciante, portador da identidade /
n° 138.066,v^edida pela SSP/PA e CIO nM07.779.112 - 72, \/
residente e domiciliado na cidade de Floriano - Piauí, à Rua João

Chico, n" 981, baino Centro, e, LINETE SOARES LIMA, /
brasileira, solteira, comerciante, portador da identidade n°k244.671, V^
expedida pela SSP/PI e CIC n° 796.011.543 - 53,lTCSÍdente e
domiciliada na cidade de Floriano - Piauí, à Rua Coelho Rodrigues,
n® 427, bairro Ibiapaba, têm, entre si, justo e contratado a
constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, que' se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e,
nas omissões, pela legislação , específica que disciplina essa
forma societária:

' ^ 1°) A; ^sociedade girará S0I3' se denominação social de VAREJÃO
POPULAR LTDAÍ-ME

2®) A sociedade terá sua sede social na cidade de Floriano - Piauí, à
Rua Gabriel Zarur, n® 48, Centro, e não terá filiais no momento, mas poderã" constitm'-las em
qualquer partedoPaís, |obedecendo disposições legais vigentes.

3') Oobjetivo social da sociedade será COMERi^O VAREJISTA
DE CONFECÇÕESE TECIDOS,

i 4^) Oprazo de duração da sociedade será por tempp indeterminado e o
início de suas atividadesserá apartir da data da assinaturado presentecontrato.

5®) O capital social é de R$ 12.000,00 (doze mii reais), dividido em
12.000 (doze mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (hum real) e subscritas em:

ANTÔNIO ALVES DA COSTA, 6.000 quotas, no valor de R$ 6.000,00
LDVETE SOARES LIMA, 6.000quotas, no valor de R$ 6.000,00
TOTALIZANDO, 12.000 quotasj no valor de RS 12.000,00

I

Parágrafo Único: As quotas subscritas são integrálizadas, neste ato,
proporcionalmente a cada sócio em moeda corrente do País:

6®) A responsabilidade dos sócios é na forma de legislação em vigor,
limitada à importância tòtal do capital social

cont.

^ ^ UriUA/A
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•CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO
VAREJÃO POPULAR LIDA - ME.

FOLMA n"

Rubrica

7^) A sociedade terá como expressão de fantasia o nome de
VAREJÃO POPULAR.

8*^) A gerência da sociedade será exercida pelo sócio
ANTÔNIO ALVES DA COSTA, e na ausência ou impedimento pelo sócio LINETE SOARES
LIMA, que se incumbiráde todas as operações e representaráa sociedade ativa e passiva,Judicial e
extrajudicialmente.

' 9^) O uso da sociedade caberá ao sócio gerente, isolado e
exclusivamente paranegócios da própria sociedade e nas operações assinará da seguinte maneira:

VAREJÃO POPULAR LTDA - ME

ANTÔNIO DA COSTA

sócio-gerente

VAREJÃO POPULAR LTDA - ME^KILJAU rUrULAK LiLUA - iVLb

LINETE SOARES LIMA

sócio-gerente :'V*;

I . 10') O sócio no exercício da sociedade terá direito a:imia retirada
mensal a título de pro-labore, ajustada anualmente em comumacordo, dentro do limite;.estabelecído
pela legislação do Imposto de Renda.

1 "^odo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o
levantamento do balanço jdo exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão
distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento da
própria sociedade, o total pu parte dos lucros poderão ser destinado à formação de Reservas de
Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados
para futura destinação. . '

12') As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas
ou transferida sem o apresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preço e
condições, o direito dé preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista
pretender ceder as que possui.

13') No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá
notificar o outro, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias, e seus haveres lhe serão
reembolsados na modalidade (^e se estabelece na cláusula 14° deste instrumento.
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CONTINUAÇÃO D,O CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO
VAÍREJÃO popular LTDA - ME,

FOLHA n". GTyh

Rubrica

14°) No caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não
será dissolvida ou e^dinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um
balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-romano, será lavrado novo contrato
com a inclusão destes com os direitos legais, ou então, os herdeiros recebeião todos os haveres,
apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas com acréscimos legais,
vencendo-sea primeira após 60 (sessenta) dias da data do evento.

15°) As omissões ou dúvidas que possam ser suscitada sobre o
presente contrato, serão supridas ou resolvidas combase no Decreto 3708, de 10de janeiro de 1919,
e noutras disposições legais que lhe forem aplicáveis.

, 16°) Fica eleito o Foro da Comarca de Floríano - Piauí, para
qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro pormuito especial queseja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste
instrumentoparticular foi lavrado, obrigam-sea cumprir o presente contrato, assinando-ona presença
das duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a
registro e arquivamento na JuntaComercial do Estadodo Piauí.

TESTE

CALISTO ^
RG/Í23.1'40; SSP-PI

RÕMULO DEOLIVEIRA PRAÇA
RG. 1.432.670-SSP-PI

Floriano (PI)., 12 de setembrode 1997

A
j JIJjyVQr\A ÍTiQTA /ANTONIO ALVES DA COSTA

LINETE SOARES LIMA/,-
v- .a

/ .s?'
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DECLARAÇÃO
(Empreso novo • Artigo 7«^ do Lei iit^ 7«256/84)

TIPO jurídico

FOLHA no ^"2-^

Ruijriça

O
íiJUHTIl COMERCIAI DO ESTADO DO PIADÍ • FIRMA INDIVIDUAL IS SOCIEDADE

if ^

O

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

• Mencionar o nome. no empreso acrescido do expressão "MICROEMPRESA" ou, obrevlodomenfe, "M£", (Ari. 6.(> do Lei 7.S5Ó/64)

UARED^G POPULAR LTDA - ME

(•' 1 ' ' ENDEREÇO 'DO ESTABELECIMENTO

RUA- G"ABRIE'L*ZARU'R N& . 48 • '-v

BAIRRO CENTRO CEP ® 64o0üO-GDO

MUNICÍPIO FLORIANG PI • TELEFONE
J

r declaração do TITULAR DA FIRMA OU SOCIO GERENTE V;;;'..

O ABAIXO ASSINADO DECLARA, PARA FINS DE REGISTRO COMO MICROEMPRESA, NOS

termos'DA LEI 7.256/84 QUE O VOLUME DA RECEITA BRUTA ANUALDA EMPRESA

NÃO.EXCEDERÁ AO'LIMITE FIXADO NO ARTIGO 2S E QUE A EMPRESA-.NÃO SE EN-
•, i .

QUADRA EM QUALQUER HIPÓTESE DE EXCLUSÃO PREVISTAS NO ARTIGO 3S DA REFE

RIDA LEI

«

Nome e Asslnofuro do Titular ou do Sócio Gerente

LOCALIDADE

rLÜRIANG(Pl) • DATA 12/09 / 1997

NOME

ANTONIG alves DA COSTA
ASSINATURA
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FOLHA n".

/
Rubrica

I

CERTIFICÒ, a reçiudrirn.ento dp pessoa interessada qiie revendo e dando liiisoa

DOS livroe de dlstrltulção do Cartóri.o l}ist3 '̂buidor desta Conaroa a dm car-

VQEPlfiQUei a' lièziSQèíGIA Da A9Õ39 Crimlnaie do qualquer natureza contra o
Srfa^ATIi:OI:^IO kLVES Da OOSTá, brasileiro, casado, comorciante, car
teira de i^sn^.idíde nS 138.066-SSP/'Pa. , OPP KS 107.779.112-72, re-

sidente e domiciliada nesta cidade à rua João Chico, nS 981./////

/"/"/"/'r/"/"/"/-/'V'"/"/"/"/ '/'^vvv-yv;.'/y''/''/''/V''/''/'yV''/''/

no neríodo doa tíltimoa ^ ^ ^ ^ anc^g Oreferido é verdade e dou fc./////

PLOaiAIio(Pl)oy 16 j4\setembrQ de 1,997

&ngracif Rereira Naro
•.DISTBlBUSDpR JUDICIAI

CPF ^ 131989043-15

CARTORiO PÍSTRTBDIDOR
dos feitos Oveis, Criniinais e
Trabalhistas da Comarca de

("loríamo-^piau;
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FOLHA n'

CERTIFICO, a .r.ojuerlmenlo dppessoa Intoressada qua rarendo o dando busoa

nos Utoob da diatrlbulção do c^tórlo Distilbuldop dasta Oonarca a meu caru
•aarlflqiiei á IHBaSTÔíCIA Ba Açõas Crimlnaia da qualquer natureza contra o
s-pfa^ LIHETS SOARES LIMAi bj-aslleira, solteira, comerciante, car
teira de i!denti'l.^áe n|' 1.244.671-T'I.. OPF-796.OU.543-53, residen
te e domioiliada nesta cidáde á. rua Coelho Rodrigues, 427. centroTie e UUillX'JXJ.xc3.ua. AA^ o ~ ^

«Q T^Bgfodo doalttltlflOBQ- I Q"Q anc^, olWeferldo bvardado a dea fl./////

i
• V

E1jOHIAIIO(^i). I setembro a.o 1.9ÍL—

êngraeitfPproíw Neto
DISTRlBiflD^ JUDICIAI

' CPF -/l5ft98fl04a-15

' °^"^°~SjsTsiBDÍÒr
t '̂1'"^"'" «i Com„c ^''WRIANO^RjAy? ;
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folha n

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
VAREJÃO POPULAR LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular, ' ANTÔNIO ALVES DA
COSTA, braseiro, casado, comerciante, portador da identidade ✓

n° 138.066, (i&pedida pela SSP/PA e CIC n® 107.779.112 - 72, /
residente e domiciliado na cidade de Floriano - Piauí, à Rua João

Chico, n® 981, bairro Centro, e, LINETE SOARES LIMA,
brasileira, solteira, comerciante, portador da identidade n°k244.671, 'V^
expedida pela SSP/PI e CIC n° 796.011.543 - 53, vfesidente e
domiciliada na cidade de Floriano - Piauí, à Rua Coelho Rodrigues,
n" 427, bairro Ibiapaba, têm, entre si, justo e contratado a
constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, que'se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e,
nas omissões, pela legislação . específica que disciplina essa
forma societária:

POPULAR LTDA -ME

1^ -K'. isociedade girará soi a denominação social de VAREJÃO

i 2°) A sociedade terá sua sede social na cidade de'J^loriano - Piauí, à
Rua Gabriel Zarur, ' n°^ 48, Centro, e não terá filiais no momento, mas poderá* constituí-las em
qualquerparte do País, | obedecendo disposições legais vigentes.

I i'

3®) O objetivo social da sociedade será COMERjC^G VAREJISTA
DE CONFECÇÕES E,TECIDOS. ;

^ 4®) Oprazo de duração da sociedade será por tempò indeterminado eo
iníciode suas atividades será apartirda data da assinatura do presente contrato.

5®) O capital social é de RS 12.000,00 (doze mií féais), dividido em
12.000 (doze mil) quotas, no valor unitário de RS 1,00 (hum real) e subscritasem:

I

ANTÔNIO ALVES bk COSTA, 6.000 quotas, no valor de RS 6.000,00
LINETESOARES LIMA, 6.000 quotas, no valor de R$ 6.000,00
TOTALIZANDO, 12.000 quotaSi-no valor de R$ 12.000,00

j Parágrafo Único: As quotas subscritas são integrálizadas, neste ato,
proporcionalmente a'cada sócio em moeda corrente do País;

6®) A responsabilidade dos sócios é na forma de legislação em vigor,
limitada à importânciatotal do capital social

cont.

I'sP V

! 'vV AY

IO' J/7f— ^ ^ és. íaúm làim.(2ua£



J

1 n SET 1997

éÍM^2Z20ÓlSlS05
SE£RE«Rlk C& JBOUSIKIA K i?j (.ufír.CIO

'JWlTl'ÇCPSiiClaL-'00'K5T«0 l-U PIflIl!

ÍÊRTIOAO -Cortiíico qvie eítfi Uocuincato Io' toylswetic
Âob niimoro ®da;a etioinnados r»9csiHComeniô.

• GSÓÍtCJA^^DOS SANTOS UCKÕA
tá ria CcfaT

TI

O

f-



i

CONXmUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO
VAREJÃO POPULAR LTDA - ME.

folha n" ^ —

li
Rubrica

' 7^) A sociedade terá como expressão de fantasia o nome de
VAREJÃO POPULAR.

8^) A gerência da sociedade será exercida pelo sócio
ANTÔNIO ALVES DA COSTA, e na ausência ou impedimento pelo sócio LINETE SOARES
LIMA, que se incumbirá de todasas operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente.

9^) O uso da sociedade caberá ao sócio gerente, isolado e
exclusivamentepara negócios da própria sociedadee nas operaçõesassinaráda seguinte maneira:

í 1

VAREJÃO POPULAR LTDA - ME

ANTÔNIO ÀLVÉS DA COSTA

sócio-gerente

VAREJÃO POPULAR LTDA - ME^uuuJAU ruruijAK XjIüa - ivu;

JojLitÁy
LINETE SOARES LIMA

sócio-gerente

' 10^) O sócio no exercício da sociedade terá direito a:tfma retirada
mensal a título de pro-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite:.estabelecido
pela legislação do Imposto de Renda.

11') Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o
levantamento do balanço ^do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão
distribuídos ou suportadospelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

I ' Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento da
própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinado à formação de Reservas de
Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados
para futura destinação.

' 12') As quotasda sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas
ou transferida sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preço e
condições, o direito de |preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista
pretender ceder as que possui.

I

•13') No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá
notificar o outro, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias, e seus haveres lhe serão
reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 14° deste instrumento.

Cf
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CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DECONSTITUIÇÃO
ViÜlEJÃO POPULAR LTDA - ME,

folha

RíiUm;,.»

' • 14^)No caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não
será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um
balanço especial nesta dàta, e se convier aos herdeiros do pré-romano, será lavrado novo contrato
com a inclusão destes com os direitos legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres,
apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações Iguais e sucessivas com acréscimos legais,
vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do evento.

I 15°) As omissões ou dúvidas que possam ser suscitada sobre o
presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 3708, de 10de janeirode 1919,
enoutras disposições le^s que lhe forem aplicáveis.

I 16°) Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - Piauí, para
qualquer ação íundadánèste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muitoespecial que seja.

' '!i

I j E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste
instrumentoparticular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-ona presença
das duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Floriano (PI)., 12 de setembro de 1997

ANTÔNIOÃLVES DA COSTA X o?"

LINETE SOARES LIMA/'.^ V

TESTE

CÁLISTO
RG/223.140l- SSP-PI
7

2/

ROMULO DE OLIVEIRAPRAÇA
RG. 1.432.670 - SSP-PI
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declaraçao
(Empreso novo * Artigo 7.^ do Lop n.^ 7.256/84)

TIPO jurídico

FOLHA m"

//Rubrica

O
Íl JUNTA COMERCIAI DO ESTADO 00 PIAUÍ • FIRMA INDIVIDUAL \S SOCIEDADE

O

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

• Mencionar o nome, no empreso acrescido da expressão "MICROEMPRESA" oo, abreviadamente, "ME", (Art. 8." da Lei 7.S56/84)

VAREDÍÍO POPULAR LTDA - ML

ENDEREÇO "DO ÉSTABELECIMENTO

RUA- G'A&R.IE1'*ZARU'R-N&.4B

BAIRRO "CENTRO j
MUNICÍPIO FLORIANÜ - PI

CEP % 64<.B00-üüa

TELEFONE

' DECLaRAÇÂO DO TITULAR DA FIRMA OU SÓCIO GERENTE^

O ABAIXO ASSINADO DECLARA, PARA FINS DE REGISTRO COMO MICROEMPRESA, NOS

termos'DA LEI. 7.:256/84 QUE O VOLUME DA RECEITA BRUTA ANUAL' DA EMPRESA
. ' i •

NAO.EXCEDERA AO LIMITE FIXADO NO ARTIGO 22 E QUE A EMPRE^yNAO SE EN

QUADRA EM QUALQUER HIPÓTESE DE EXCLUSÃO PREVISTAS NO.ARTIGO 3S DA REFE

RIDA LEI
I I

LOCALIDADE

'̂ FLORIANa(Pl) • • DATA 12/09 / 1997

NOME '

ANTONIQ ALVCS DA COSTA
V

ASSINATURA
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O

FÔLHA n°

^RubricH

I

CERTIFICO, 9 reciuerimento pessoa interessada que rer^endo b dando tiusoa
,|

nos livros de dlstribíilçSo do Cartório Distriluldor desta Ccmaroa a a&i caxu

vorifiquci a! ifelSüÈffCIA Da AçÕos Crioinais do qualquer natureza contra o U
SpfaUtITCHIO i-LVES Ia COSIá, brasileiro, casado, comorciante, ear-
teira de identidade nS 138,066-SSP/"Pa, , CPP TI& 107.779«112-72, re

sidente e domiciliada nesta cidade à rua João Chico, nS 981./////

no período dós ultinoa ^ ^ ^ ^ ancrso Oreferido, I veidádo e deu fé./////

EIiOaiÂNCCPl).» dj^setembro de 1» 99 7
I I

&ngracia Rereira Neto
•DISTBlBiiopR ÜUOICIAI

CPF p bx989043-15

CARTORIO .DíSTRíBÜIDOR
dos (citos Csveis, .Criminais s
Trabaíhtstas da Comarca de

^LORSANO —PtAU;



FOLHA n"_6l3_

'•'utniCA

-mUi

CERTIFipO, ? rejuerimento dí pcaaoa intaxessada que rsrendo e dando ^sca
nos livros ds distribuição do C^órlo Distribuidor desta Ooiarca a nm car-
verifiquei d IHBíIsr&íOIA Da Ações Criminais de qualquer naturesa oontra o :i
gj,) LIHETS SOARES LIMA, brasileira, solteira, comerciante, car
teira de idélitidade n|' 1.244.671-PI•. OPF-796.011.543-53. residen
te e domioil'iada nesta cidàde á rua Coelho Rodrigues, 427, centro

/"/"/"/"//"/"/"/"/"/
^ ^ snc^, o|peferldo everdade odai fs./////

' E1,0HIÂII0(^I%f £ setembro 4e
no período dos

» i I

engracioff íreira nm
DlSTRkBVUD< JUDICIA»

! CPF ./lSft98904»-15

fj^0TO-^is7s,Bt,Sr
1 Sw.<;»»«» d.
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ADITIVO N° 01 DA EMPRESA:

VAREJÃO POPULAR LIDA - ME

FOLHA -^.^9..
• •• • /

• •

• • \-"á
• • • •••RuhricfJ

1 Pelo presente instrumento particular, ANTÔNIO ALVES DA
COSTA, brasileiro, casado, comerciante, portador da identidade
n° 138.066, expedida pela SSP/PA e CIC n" 107.779.112 - 72,
residente e domiciliado na cidade de Floriano - Piauí, à Rua

João Chico, n° 981, bairro Centro, e, LINETE SOARES
LIMA, brasileira, solteira, comerciante, portador da identidade n°

, , 1.244.671, expedida pela SSP/PI e CIC n° 796.011.543 - 53,
residente e domiciliada na cidade de Floriano - Piauí, à Rua Coelho
Rodrigues, n° 427, bairro Ibíapaba, únicos sócios componentes da
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a
denominação social de VAREJÃO POPULAR LTDA, com
contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado
do Piauí, em sessão de 18^9/1997, sob n° 222.001.8180-5,
resolvem em comum acordo proceder as seguintes alterações:
CLAUSULA PRIMEIRA - Ingressa na sociedade

FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, brasileiro, solteiro, estudante, portador da
carteira de identidade] n" 2.068.456, expedida pela SSP/PI e CPF n® 668.003.153-20, residente e
domiciliado na cidade de Floriano - Piauí, à Rua Coelho Rodrigues, n® 427 - Centro, neste ato,
assistido por seu .paijDIJALMA SOARES LIMA, brasileiro, casado, comerciante, portador da
carteira de identidade n° 288.445, expedida pela SSP/PI e CPF n° 130.361.493-68, residente e
domiciliado na cidade de Floriano-Piauí, à Rua Coelho Rodrigues, n® 427-Centro.

CLAUSULA SEGUNDA - A sócia LINETE SOARES LIMA,
retira-se da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas de capital desta sociedade em sua
totalidade, já integralizadas, perfazendo um total de 6.000 (seis mil) quotas, parao FRANCISCO
FELIPE DE SOUSA LIMA, acima quantificado. Declarando ter recebido todos os seus direitos
e haveres perante a I sociedade, nada mais tendo à reclamar, seja a que titulo for, nem do
cessionário e nem'da sociedade, dando - lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

I CLAUSULA TERCEIRA - O sócio ANTONIO ALVES DA
COSTA, na condição de cedente, cede e transfere parte de suas quotas de capital, desta
sociedade, já integralizadas, perfazendo um total de 5.400 (cinco mil e quatrocentas) quotas,
ao sócio FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, acima qualificado, na condição de
cessionário, pelo preço certo e ajustado de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
conforme contrato. Declarando haver recebido todos' os seus direitos e haveres perante a
sociedade das quotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que titulo for,
nem do cessionário e.nem da sociedade, dando-lhes plenageral, rasae irrevogável quitação.

CLAUSULA QUARTA- O sócio aqui admitido na condição dè
cessionária da parte da cedente LINETE SOARES LIMA, a partir deste ato, assume todos os
deveres e direitos sociais que foram cedido e transferido, passando a fazer parte integrante da
sociedade, com idênticos direitos e obrigações assegurados aos demais sócios na forma contratual.
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ADITIVO N° 01 DA EMPRESA:

VAREJÃO POPULAR LTDA - ME

, CLAUSULA QUINTA - O capital social por força da cessão e
transferência das quotas, passa a ser distribuído em:
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, 11.400quotas no valor de R$ 11.400,00
ANTONIO ALVES DA COSTA, 600 quotas no valor de R$ 600,00
TOTALIZANDO, 12.000 quotas, no valor de RS 12.000,00

• CLAUSULA SEXTA - O sócio aqui admitido declara sob às penas
da Lei, que não estáiinclusa em nenhum dos crimes previstos em Lei, ou nas restrições legais
que os impeçam de exercer atividades mercantis. Artigo 53 parágrafo 4® do Decreto 1.800/96
do DNCR. ;

' CLAUSULA SÉTIMA - A denominação social que é VAREJÃO
POPULAR LTDA-^ME, passarâpara LAR PARATY LTDA - ME

CLASULA OITAVA - A expressão de fantasia passará a ser LAR
PARATY.

i CLAUSULA NONA - Altera-se a sede social da Rua Gabriel Zarur,
n® 48 - Centro, na cidade de Floriano- Piauí, para á Praça Dr. Sebastião Martins, n® 401 -
Centro. '

CLAUSULA DÉCIMA - Todas as demais cláusulas e condições
estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento,
permanecerem ern vigor.

£ por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste
instrumento particular foi lavrado, obrigam-se s cumprir o presente assinando-os na presença
de duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a
registro e arquivamentoda Junta Comercialdo Estado do Piauí.

' Floriano (PI)., 20 de Junho de 2001
I

ANTONIO ALVES DA COSTA
FRANCISCO FELlPE'bE SOUSÀ LIMA

SOARESILIMA

TESTEMUNHAS':

CAL^T

- 223.f40/SSP/PI
/ 3 'il

/

ASCHOA

RQMULO OLIVEIRA PRAÇA
C1A1.432.670/SSP/PI

EfllJALMA SOARES LD^assístido
Seu fílho FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA

*. /'V
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ALTERAÇÃO N.° 02 ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE: LAR PARATY LTDA ME

Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito,
ANTONIO ALVES DA COSTA, brasileiro, casado em comunhão parcial de
bens, comerciante, portador da Carteira de Identidade n° I38.066/SSP-PI e CPF
n.° 107.779.112-72, residente e domiciliado nesta cidade de Floriano, Estado do
Piauí, à Rua João Chico n.° 981 Bairro Centro, Cep. 64800-000 e FRANCISCO
FELIPE DE SOpSA LIMA, brasileiro, solteiro, servidor público federal e
comerciante, nascido em 22 de setembro de 1982, portador da Carteira de
Identidade n.° 2.068.456/SSP-PI e CPF n.° 668.003.153-20, residente e domiciliado

'I '

nesta cidade dè Floriano, Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n° 427 Bairro
Ibiapaba, Cep; 64800-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária
limitada, sob á denominação social de: LAR PARATY LTDA ME., estabelecida
nesta cidade de Filoriano, Estado do Piauí, à Praça Dr. Sebastião Martins n.° 401
Bairro Centro; Cep. 64.800-000, com contrato social devidamente registrado e
arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Piauí, em sessões de 18/09/1997 e
13^7/2001 sob o n.° 22200181805, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ sob o número 02.131.413/0001-30, resolvem, assim, alterar,
adequar e consolidar o contrato social, como a seguir se contrata:

P - A partir deste ato a sede passará para Praça Dr. Sebastião Martins
n.° 290 Bairro Centro, Cep. 64.800-000, nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí.

2® - O objetivo social da sociedade passa a ser: Comércio varejista de
artigos do vestuáno e complementos, cama, mesa e banho, calçados, artigos de
couro e de viagem, artigos esportivos.

3° - Neste ato é admitida como sócia YVINA MARIA DE SOUSA
LIMA, brasileira, solteira, universitária e comerciante, nascida em 24 de outubro de
1984, portadora da Carteira da Identidade n° 2.288.462/SSP-PI e CPF n.®
022.422.443-37, ^sidente e domiciliada nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí,
à Rua Coelho Rodrigues n® 427 Bairro Ibiapaba, Cep. 64800-000.

I 1

4® - p sócio ANTONIO ALVES DA COSTA, a partir deste ato
retira-se da societ^de, cedendo e transferindo suas quotas de capital da sociedade,
já totalmente integralizadas, perfazendo o total de 600(seiscentas) quotas, no valor
de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para YVINA MARIA DE SOUSA LIMA.

5® - O sócio ANTONIO ALVES DA COSTA, declara haver recebido
neste ato, em moeda corrente a importância de R$ 1.000,00(Um Mil Reais) de
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YVINA MARIA DE SOUSA LIMA, pela venda de sua parte na sociedade, assim,
também, como declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a
sociedade, nada mais tendo a reclamar seja a que título for, nem da cessionária e
nem sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

6= - O sócio FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, neste ato, cede
e transfere 10.200(dez mil e duzentas) quotas, de suas quotas de capital da
sociedade, já totalmente integralizadas, no valor de R$ 10.200,00 (Dez Mil e
Duzentos Reais), para YVINA MARIA DE SOUSA LIMA.

7® - F^RANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, declara haver recebido
neste ato, em inoéda corrente a importância de R$ 10.200,00(Dez Mil e Duzentos
Reais) de YVINA MARIA DE SOUSA LIMA, pela venda de parte de suas quotas
na sociedade, assim, como, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres
perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar da parte cedida, seja a que titulo
for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável
quitação.

(

8^ - A sócia aqui admitida, na condição de cessionária das partes dos
cedentes, a partir deste ato assume todos os direitos e deveres sociais que lhes
foram cedidos e transferidos, passando a fazer parte integrante da sociedade com
idênticos direitos, e obrigações sociais assegurados aos sócios, conforme dispostos
no contrato social.

;

9^-0 capital social, por força de cessão e transferência das quotas,
permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade de quotas quanto no valor
de cada quota em que se divide, passando o valor a ser distribuído em:
Francisco Felipe de Sousa Lima, 1.200 quotas, no valorde R$ 1.200,00
Yvina Maria de Sousa Lima, 10.800 quotas, no valor de R$ 10.800,00

I

lÓ'- Ocapital social passa para R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais),
com um aumento 'de 5.000,00 (Cinco Mil Reais), integraliz^o neste ato em moeda
corrente, proporcional a cada sócio:
Francisco Felipe de Sousa Lima, 500 quotas, no valor de R$ 500,00
Yvina Maria de Sousa Lima, 4.500 quotas, no valor de R$ 4.500,00
Passando o total do capital a ser distribuído em:
Francisco Felipe de Sousa Lima, 1.700 quotas, no valor de R$ 1.700,00
Yvina Maria de Sousa Lima, 15.300 quotas, no valor de R$ 15.300,00

1r - Aresponsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaçãc do capital social.

2
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12® - A administração da sociedade cabe a sócia, YVINA MARIA DE
SOUSA LIMA, com poderes e atribuições de administrar a sociedade, autorizado o
uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotis^ ou de terceiros, bem
como onerar ou álienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

I ,,

I

13® - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda quei temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita 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.

À vista das modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a
seguinte redação:'

t

! ! CLÁUSULA PRIMEIRA
I

DONOMINAÇAO SOCIAL - A sociedade gira sob o nome empresarial de: LAR
PARATY LTDÀ ME e adota o nome fantasia de LAR PARATY.

CLÁUSULA SEGUNDA

INÍCIO DAS| ATIVIDADES - A sociedade iniciou suas atividades em 12 de
setembro de 1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

' ' CLÁUSULA TERCEIRA

SEDE SOCIAL t A sociedade tem a sua sede à Praça Dr. Sebastião Martins n.® 290
Bairro Centroj nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, CEP 64800-000. Não tem
filial, mas pode estabelecê-la em qualquer ponto do território nacional, obedecendo
às disposições legais vigentes.

I I

' ! CLÁUSULA OUARTA

OBJETO SOCIAL - O objetivo da sociedade é Comércio varejista de artigos do
vestuário e complementos, cama, mesa e banho, calçados, artigos de couro e de
viagem, artigos esportivos.

CLAUSULA OUINTA
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CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 17.000,00(Dezessete Mil Reais),
dividido em 17.000(dezessete mil) quotas de valor nominal R$ l,00(Um Real),
cada uma, totalmente integralizadas, assim subscritas;
Yvina Maria de Sòusa Lima, 15.300 quotas, no valor de R$ 15.300,00
Francisco Felipe de Sousa Lima, 1.700 quotas, no valor de R$ 1.700,00

CLÁUSULA SEXTA

RESPONSABILIDADE - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizáção do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA

ADMINISTRAÇÃO - Aadministração da sociedade cabe asócia, YVINA MARIA
DE SOUSA LIMA, com poderes e atribuições de administrar a sociedade,
autorizado o uso.' empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos
interesses sociais 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.

CLÁUSULA OITOVA
I I

I :i

uso DA SOCIEDADE - O uso da sociedade é feito pelo sócio administrador,
isolado eexclusivamente para os negócios da própria sociedade que se incumbirá
de todas as operações, sendo-lhe negado e vedado ó uso para avais, endossos,
fianças ou qualquer outros negócios estranhos aos interesses da sociedade e nas
operações comerciais assinará da seguinte maneira.

LAR PARATY LTDA ME

Yvina Maria de Sousa Lima

Sócia administradora

I CLAUSULA NONA
i •! (

RETIRADA PRÔ-LABORE - O sócio no exercício da administração e de cargos
tem direito auimaj retirada mensal, atitulo de "pró-labore", 'fixa de comum acordo,
observada as disposições regul^cntares pertinentes.
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CLÁUSULA DÉCIMA
, I

DAS TRANSFERÊNCIAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas
ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem são
assegurados, em igualdade de preços e condições direito de preferência para a sua
aquisição se p^oste à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertindnte.

' CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
j •

EXERCÍCIO SOCIAL - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro,
o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

PARÁGRAFO ÚNICO - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da
sociedade, o total dos lucros acurados, poderá ser distribuídos ou permanecer na
conta de Lucros Àcumulados para futura destinação.

i
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

I

DAS DELIBERAÇÕES - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador se for o
caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE - No caso de falecimento ou
mterditado qu^quer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse
destes ou dos sócios remanescentes o valor dos seus haveres será apurado e
liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balaço especial levantado.

PARAGRAFp IWICO - O mesmo procedimento seráadotado em outros casos em
que a sociedade sé resolva em relação a outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

I

IDONEIDADE - Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, de que
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não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, àe prevaricação, peitaou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popul^, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contraas relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

LEGISLAÇÃO PERTINENTE - As omissões ou dúvidas que possam ser
suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na
legislação que, disciplina essa forma societária, e noutras disposições legais que
lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

FORO - Fica eleito o foro desta comarca de Floriano, Estado do Piauí, para
qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito
especial que seja.

E por estarem assim justos e contratados e de perfeito acordo, emtudo
quanto neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente contrato, na
presença das duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma, com a
primeira via destinada a registro e arquivamento naMM Junta Comercial do Estado
do Piauí.

Floriano(PI), 06 de janeiro de 2004

I Antonio Alves da Costa

Francisco Felipe de Sousa Lima

db hirrrj)^
Yvina Maria de Sousa Lima

Conceição de Maria Soares de Oliveira Cleyton Pereira dos Santos
RG n.° 530.592/SSP-PI RG n.° 1.490.905/SSP-PI
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N". 03 DA SOCEDADE EMPRESARIA
LIMITADA: LAR PARATY LTDA ME

Pelo Ipresente instrumento particular e na melhor forma de direito,
YVINA MARIAIDE SOUSA LIMA, brasileira, casada em comunhão parcial de
bens, enfermieira e empresaria, portadora da Carteira de Identidade n°.
2.288.462/SSR-PIi e CPF n°. 022.422.443.37, residente e.domiciliado nesta cidade
de Floriano, Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n°. 427 Bairro Ibiapaba,
Cep. 64800-000, e FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, brasileiro, solteiro,
natural de Floriano, Estado do Piauí, nascido em 22 de setembro de 1982, servidor
público federal, pprtadorda Carteira de Identidade n°. 2.068.456/SSP-PI e CPF n°.
668.003.153-20, residente e domiciliado nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí,
à Rua Coelho,RO|drigues n°. 427 Bairro Ibiapaba, Cep. 64800-000, únicos sócios
componentes da sociedade empresária limitada, sob a denominação social de: LAR,
PARATY LTpA^ ME, estabelecida nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, à
Praça. Dr. Sebastião Martins n°. 290 Bairro Centro, Cep 64800-000, com contrato
social e alterações posteriores devidamente registrados e arquivados na MM junta
comercial do Estado do Piauí, em sessões de 18/09/1997, 13/07/2001 e 28/01/2005,
sob o n°. 22200181805, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
sob o número 02.131.413/0001-30, resolvem, assim, alterar o referido contrato
social e alteração posteriores como a seguir se contrata:

U - O objetivo social passa a ter seguinte redação: Comercio varejista
de artigos do vestuário e acessórios, cama, mesa e banho, tecidos, calçados, artigos
de viagem, esportivos, armarinho e relojoaria.

2^1 - O Capital social passa para R$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais),
com um aumento de RS 5.000,00(Cinco Mil Reais), integralizado neste ato em
moeda corrente, proporcional a cada sócio:
Yvina Maria de Sousa Lima, 4.500 quotas, no valor de RS 4.500,00
Francisco Felipe de Sousa Lima, 500 quotas, no valor de RS 500,00
Passando o totál dp capital a ser distribuído em:
Yvina Maria de Sousa Lima, 19.800 quotas, no valor de R$ 19.800,00
Francisco Felipe de Sousa Lima, 2.200 quotas, no valor de RS 2.200,00

2^ - , Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato
constitutivo e altérações posteriores, não alcançados pelo presente instrumento,
permanecem em vigor.



FOt;HA'-^n

! I
RfUinO.i

Épor estarem assim Justos e contratados ede perfeito acordo, em tudo
quanto neste instrumento particular foi lavrado, assin^ ò presente contrato, na
presença das ^duàs testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma, com a
primeira via (iestinada a registro e arquivamento na Mtó Junta Comercial do Estado
do Piauí. I

I I

Floriano(PI), 12 de agosto de 2Q09.

vina Maria de Sou^ Lima

Francisco Felipe de Sousa Lima

Testemunhas:

jp ^ - 1^ """^7 •
Conceição de Mária Soares de Oliveira
RG. n^ 530.592/SSP-PI

lí.raYv.c.1 s"CLO ,

Francisco Hélio Soares de Oliveira
RG. n°. 1.443.Í394/SSP-PI

r-j^ Juntacomercialdòestado do PIAUÍ
CERTIFICO o REGISTRO EM: 20/08/2009 SOB N. 237335
Protocolo: 09/019936-7. DÈ'17/08/20Ç"'

I I

Snipf3sa:22 2 0016180 5
LAR PARATY LTDA ME

TT

JOSS^UARDO PEREIRA FILHO
SECRErARIO-GERAL
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N®. 04 DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA: LAR PARATY LTDA ME.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,
YVINA MARIA' de SOUSA LIMA, brasileira, piauiense, casado em regime da
comunhão parcial de bens, enfermeira, portadora da Carteira de Identidade n°.
2,288.462/SSP-PI e CPF n°. 022.422.443-37, residente, e domiciliada nesta

I I ' '
cidade de Floriáno, Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n®. 427 Bairro
Ibíapaba, Cep. 64800-000 e FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA,
brasileiro, piauiense, casado em regime da comunhão, parcial de bens, servidor
público federal, portador da Carteira de Identidade n®. 2.068.456/SSP-PI e CPF
n°. 668.003. IÍ53-20, residente e domiciliado nesta cidade de Floriano, Estado do
Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n®. 427 Bairro Ibiapaba^ Cep. 64800-000, únicos
sócios componentes da sociedade empresária limitada,isob a denominação social
de: LAR PAI^TY LTDA ME., estabelecida nesta cidade de Floriano, Estado do
Piauí, à Praça lir. Sebastião Martins n°. 290 Bairro Centro, Cep. 64800-000,
com contrato social e alterações posteriores devidamente registrados e
arquivados na MM Junta Comercial do Estado do Piauí, em sessões de
18/09/1997, 13/07/2001, 28/01/2005 e 20/08/2009 sob o n®. 22200181805,
inscrita no Castro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
02.13L413/0Ò0lj-30, resolvem, assim, alterar o referido contrato social e
alterações posteriores como a seguir se contrata:

: 1
I d

1° - A partir deste ato são admitidos na sociedade como sócios,
DIJALMA SOARES LIMA, brasileiro, piauiense, casado em regime da
comimhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade n®.
288.445/SJSP-PÍ e CPF n°. 130.361.493-68, residente e domiciliado nesta cidade

I I
de Floriano, Estado do Piauí, á Rua Coelho Rodrigues n®. 427 Bairro Ibíapaba,
Cep. 64800-000 [e MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA,
brasileira, piauiense, casado em regime da comunhão parcial de bens,
empresária, poiAdora da Carteira de Identidade n®. 327.169/SSP-PI e CPF n®.
709.571.933-00, residente e domiciliada nesta cidade de Floriano, Estado do
Piauí, á Rua Coelho Rodrigues n®. 427 Bairro Ibíapaba, Cep. 64800-000.

I I
2® A sócia YVINA MARIA DE SOUSA LIMA, neste ato cede e

transfere 15.4p0(qumze mil e quatrocentas) quotásj no valor de R$
15.400,00(Qüinze Mil e Quatrocentos Reais), de suas quotas de capital da
sociedade, já totalmente integralizadas, para DIJALMA SOARES LIMA, e
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4.400 (quatro mil e quatrocentas) quotas, no valor de R$ 4.400,00(Quatro Mil e
Quatrocentos Reais), de suas quotas de capital da sociedade, já totalmente
integralizadas, pjara MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA
LIMA.

3"" - O sócio FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, neste ato
,1 '

cede e transfere 2.200(duas mil e duzentas) quotas, no valor deR$ 2.200,00(Dois
Mil e Duzentos Reais), de suas quotas de capital da sociedade, já totalmente
integralizadas, para MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA
LIMA.

4® - A sócia YVINA MARIA DE SOUISA LIMA, declara haver
recebido neste ato, em moeda corrente a importância de R$ 15.400,00(Quinze
Mil e Quatrocentos Reais) do Sr. DIJALMA SOARES LIMA e R$
4.400,00(Quatro Mil e Quatrocentos Reais) da Sra. MARIA DOS PRAZERES
RODRIGUES DE SOUSA LIMA, pela venda das suas quotas, declarando ter
recebido todos os seus direitos e haveres sociais perante a sociedade, nada mais
tendo a reclamar seja a que titulo for, nem dos cessionários e nem da sociedade,
dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

5° - O sócio FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, declara
haver recebido neste ato, em moeda corrente a importância de RS 2.200,00(Dois
Mil e Duzentos jReais) da Sra. MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE
SOUSA LIMA, pela venda das suas quotas, declarando ter recebido todos os
seus direitos e haveres sociais perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar
seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena,
geral e irrevogável quitação.

(

6° - ps sócios na condição de cessionários daspartes dos cedentes, a
partir deste ato assumem todos os direitos e deveres sociais que lhes foram
cedidos e transferidos na sociedade com idênticos direitos e obrigações sociais
assegurados aos sócios, conforme dispostos nos atos constitutivos e alterações
posteriores da sociedade.

(
I

T 'O capital social, por força de cessão e transferência das quotas,
permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade de quotas quanto no
valor de cada quota em que se divide, passando o valor a ser distribuído em:
Dijalma Soares Lima, 15.400 quotas, no valor de R$ 15.400,00
Maria dos Prazeres R. de Sousa Lima 6.600 quotas, no valor de.... R$ 6.600,00
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9^ -lA partir deste ato a administração da sociedade caberá a ambos
os sócios, piJALMA SOARES LIMA e MARIA DOS PRAZERES
RODRIGUES DE SOUSA LIMA, com poderes e atribuições de administrar a
sociedade, autorizado o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas' ou de terceiros, bem como onerar ou alienar biens imóveis da
sociedade, sem autorização dos outros sócios.

(

10® - O uso da sociedade será feito pelos sócios administradores,
isolado, e ouemconjunto, exclusivamente para os negócios daprópria sociedade
e se incumbirão 'de todas as operações, sendo-lhes negado e vedado o uso para
avais, endossos, fianças ou quaisquer outros negócios estranhos aos interesses da
sociedade e nas operações comerciais assinarão da seguinte maneira.

LAR PARATY LTDA ME

hjalma Soares Lima
Sócio - Administrador

LAR PARATY LTDA ME

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima
Sócia - Administradora

11® - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não
estão impedidos de exercerem a administração dasociedade, por lei especial, ou
em virtude dè condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime faliraentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de de&sa da, concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade. !

I

12® - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos
constitutivos e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento
particular, perinanecemem vigor.
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E por estarem assim justos e contratados e de perfeito acordo, em
tudo quanto 'neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente
contrato, na presença das duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e
forma, com á primeira via destinada a registro e arquivamento na MM Junta
Comercial do Estado do Piauí.

Testemunhas:

Floriano (PI), 05 de agosto de 2011.

Yvina Maria de Sousa Lima

Francisco Felipe de Sousa Lima

Dijalma Soares Lima

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

Conceição de Maria Soares de Oliveira
RGn°. 530.592/sSP-PI

, 1
; • ;i

Cleyton Pereira dos Santos
RGn°. 1.490.905/SSP-PI
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fALTEREÇÃO CONTRATUAL N°. 07 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO |
í SOCIAL DÀ SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: LAR PARATY LIDA |

\ Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,
DIJALMA SOARES LIMA, brasileiro, piauiense, casado em regime da comunhão
parcial de bènsj empresário, portador da Carteira de Identidade n®. 288.445/SJSP-PI
e CPF n®. 130.361.493-68, residente e domiciliado nesta cidade de Floriano, Estado
do Piauí, àjRua Coelho Rodrigues n®. 427 Bairro Ibiapaba, Cep. 64800-000 e
MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA, brasileira, piauiense,
casada em regime da comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira
de Identidádej n". 327.169/SSP-PI e CPF n®. 709.571.933-00, residente e
domiciliadamesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n®.
427 Bairro llbiapaba, Cep. 64800-000, únicos sócips componentes da sociedade
empresária liniitada, sob a denominação social de: LAR PARATY LTDA EPP.,
estabelecida nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Praça Dr, Sejíastião
Martins n°.; 29^0 Bairro Centro, Cep. 64800-000, com contrato social e alterações
posteriores |devidamente registrados e arquivados na MM Junta Comercial do
Estado do I^iauí, em sessões de 18/09/1997, 13/07/2001, 28/01/2005, 20/08/2009,
17/08/2011,; I0l'02/2012 e09/04/2012 sob on°. 22200181805, inscrita no Cadastro
Nacional dá Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 02.131.413/0001-30, resolvem,
assim, alterar b referido contrato social e alterações posteriores como a seguir se
contrata: i

j1^ -Apartir deste ato oobjetivo social da sociedade passa aser:
47.81-4/00 7Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.55-5-01 7 Comércio varejista de tecidos
47.82-2-01 I Comércio varejista de calçados
47.82-2/02 •; Comércio varejistade artigos de viagem
47.63-6/02 7Comércio varejista de artigos esportivos
47.55-5/02 \ Comércio varejista de artigos de armarinho •
47.83-1/02 •• Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.56-3/00 Com, varejista especializado de instrum^tos musicais e acessórios
47.61-0/03 4Comércio varejista de artigos de papelaria.
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2° - Neste ato o capital social que é de R$ 64.000,00(Sessenta e
Quatro MiI;Reais), passa a ser de R$ 164.000,00(Cento Sessenta e Quatro Mil
Reais), coní um aumento de R$ 100.000,00(Cem Mil Reais), as novas quotas
subscritas são integralizadas neste ato, proporcionalmente a cada sócio, com
aproveitamento, de parte d^ Reservas de Lucros apurados no Balanço Patrimonial
encerrado em 31 de dezembro de 2012, ficando o total do capital divido em
164.000(cento sessenta e quatro mil) quotas, no valor de R$ I,00(Um Real) cada
uma e subscrita em:

Dijalma SoaresiLima, 82.000 quotas, no valorde ! R$ 82.000,00
Maria dos Prazeres R. de Sousa Lima, 82.000 quotas, no valor de ... R$ 82.000,00

I '

3° - À vista das alterações, consolida-se o contrato social, com as
seguintes redações:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DBNOMINAÇÂOSOCIAL - A sociedade gira sob a dénominação social de: LAR
PARATY LTDA EPP, e adota o nome de fantasia dé: LAR PARATY.

1 '

I

CLÁUSULA SEGUNDA

SEDE SOCIAL - A sociedade tem a sua sede nesta cidade de Floriano, Estado do
Piauí, à Praça ÍÍ)r. Sebastião Martins n°. 290, Bairro Centro, CEP. 64800-000. Não
tem filial, m^ pode estabelecer em qualquer ponto do território nacional,
obedecendo,às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA
I

INÍCIO DAS ATIVIDADES - A sociedade iniciou suas atividades em 12 de
setembro de| 1997.e seuprazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA OUARTA
I

OBJETO SOCIAL - O objetivo social da sociedade é:
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.55-5-01 TComércio varejista de tecidos

,47.82-2-01 -j Comércio varejista de calçados
47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos



J

folha n°

• • • • •

'•* *•* 1aí-™Í

47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho
47.83-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.56-3/00 -: Com. varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0/03 -j Comércio varejista deartigos de papelaria:

I

j ; CLÁUSULA QUINTA

CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 164.000,00(Centò Sessenta e Quatro
Mil Reais), :di\çidido em 164.000(cento sessenta e quatro mil) quotas, no valor de
1,00 (Um Real) cada uma, e subscrito enl:
Dijalma Soares Lima, 82.000 quotas, novalor de .....1 R$ 82.000,00
Maria dos Prazeres R. de Sousa Lima, 82.000 quotas, no valor de R$ 82.000,00

I 4I I

I i CLÁUSULA SEXTA

responsabilidade - Aresponsabilidade dos sócios,é restrita ao valor de suas
quotas, masitodos respondem solidariamente pela intégralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS TRANSIJERÊNCIAS - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e
não poderão sei* cedidas ou transferidas aterceiros sem oconsentimento dos outros
sócios, aquemj são assegurados, em igualdade de preços econdições odireito de
preferência para a sua aquisição, o cedente fará por escrito com a antecedência
mínima de 90 j(noventa) dias, acomunicação de sua intenção de dispor de suas
quotas, indicarído o preço e condições se posta à venda, formalizando, se realizada
a cessão delas, 'a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA

ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade cabe aos sócios DUALMA
SOARES LImK e MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA,
com poderès t atribuições de administrarem a sociedade, autorizado o uso
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 oner^ oVi alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros
sócios. !

!

i ! CLÁUSULA NONA
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uso DA SOCIEDADE - O uso da sociedade é feito pelos sócios administradores,
isolados e ou em conjunto, exclusivamente para os negócios da própria sociedade
que se incumbirá de todas as operações, sendo-lhes negado e vedado o uso para
avais, endossos, fianças ou quaisquer outros negócios estranhos aos interesses da
sociedade e naS' operações empresariais assinará de seguinte maneira:

LARPARATY LTDA EPP

ijalmaSoares Lima
Sócio - administrador

LAR PARATY LTDA EPP

cx /çvUy ^
Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

Sócia - administradora

CLÁUSULA DÉCIMA

IDONEIDADEj- Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que
não esta impedidos de exercer a administração, da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda] que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistemafinanceiro nacional, contranormas de defesa da
concorrênciá, contraas relações de consumo, a fé públicaou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

RETIRADA PRÓ-LABORE - Os sócios no exercício da administração e de cargos
têm direito á uma retirada mensal, a título de "pró-labore", fixa de comum acordo,
observada as disposições regulamentares pertinentes.

' CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

EXERCÍCIO SOCIAL - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro,
os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações,
procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
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perdas apurados.

PARÁGRAFO ÚNICO - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da
sociedade, o total dos lucros apurados, poderá ser distribuído ou permanecer na
conta de Lucros Acumulados para íiitura destinação.

I I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS DELIBERAÇÕES - Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício
social, os sócios deliberaram sobre as contas e designarão administrador se for o
caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
I ,

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE - No caso de falecimento ou

interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o menor relativamente capaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor dos seus haveres

serão apurados e liquidados no prazo máximo de 90(noventa) dias contados do
óbito ou interdição, verificada em balanço especial levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado era outros casos em
que a sociedade,i se resolva em relação a outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

LEGISLAÇÃOIPERTINENTE - As omissões ou dúvidas que possam ser
suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na
legislação que disciplina essa forma societária, e noutras disposições legais que
lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
I

FORO - Fica eleito o foro da comarca de Floriano, Estado do Piauí, para qualquer
ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial
que seja.

E por estarem assim justos e contratados e de perfeito acordo, em tudo
quanto neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente contrato, na
presença das duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma, com a
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primeira viadéstinada a registro e arquivamento na MM Junta Comercial do Estado
do Piauí.

Floriano (PI), 18 de setembro de 2013.

Dijalma Soares Lima

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

Testemunhas;

Conceição de Maria Soares de Oliveira
RG n°. 530:592/SSP-PI

í 'I

Cleyton Perèira dos Santos
RG rf. 1.49Ó.9Ó5/SSP-PI

I I'
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jPeo presente instrumento particular e ,na melhor forma de direito,
DIJALMA SOARES LIMA, brasileiro, piauiense, casado em regime da comunhão
parcial debens, empresário, portador da Carteira de Identidade n". 288.445/SJSP-PI
e CPF n°. 13,0.361.493-68, residente e domiciliado nesta cidade de Floriano, Estado
do Piauí, à |Rua Coelho Rodrigues n°. 427 Bairro Ibiapaba, Cep. 64800-000 e
MARIA DOS ^RAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA, brasileira, piauiense,
casada em regirne da comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira

n°. 327.169/SSP-PI e CPF n°. 709.571.933-00, residente e
:a cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n°.

427 Bairro jbiapaba, Cep. 64800-000, únicos sócios componentes da sociedade
empresária limitada, sob a denominação social de: LAR PARATY LTDA EPP.,
estabelecidaj nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Praça Dr. Sebastião
Martins n°.|29Ü Bairro Centro, Cep. 64800-000, com contrato social e alterações
posteriores devidamente registrados e arquivados na MM Junta Comercial do
Estado do Piauí, em sessões de 18/09/1997, 13/07/2001, 28/01/2005, 20/08/2009,
17/08/2011,il0|02/2012, 09/04/2012 e01/10/2013 sob oNIRE n®. 22200181805,
inscrita no i Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número

' I '
02.131.413/000il-30, resolvem, assim, alterar o referido contrato social e alterações
posteriores como a seguir se contrata:

I I

li y Apartir deste ato oobjetivo social dá sociedade passa a ser:
47.81-4/00 -; Comércio varejistade artigos do vestuário e ácessórios
47.55-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa ebanho
47.55-5-01 -! Comércio varejista de tecidos
47.82-2-01 -! Comércio varejista de calçados
47.82-2/02 -I CoVércio varejista de artigos de viagem
47.63-6/02 -:cJmércio varejista de artigos esportivos
47.55-5/02-cJmércio varejista de artigos de armarinho
47.83-1/02 -! cdmércio varejista de artigos de relojoaria .
47.56-3/00 -Có^m. varejista especializado de instrumentos musicais eacessórios
47.61-0/03 -! cJmércio varejista de artigos de papelaria
47.54-7/01 -'Comércio varejista de móveis
47.54-7/Ò2 - Comércio varejistade artigos de colchoaria

de Identidade

domiciliada nes
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47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio e vídeo

14.12-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as
confeccionadas sob medidas

14.22-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e
tricotagens, éxceto meias
14.13-4/01 -' Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

I '

3® - À vista das alterações, consolida-se-o contrato social, com as
,1

seguintes redações:
1

CLÁUSULA PRIMEIRA
i

K

DENOMINÁÇÃOSOCIAL - A sociedade gira sob a denominação social de: LAR
PARATY LTDA EPP, e adota o nome de fantasia de: LAR PARATY.

CLÁUSULA SEGUNDA

I

SEDE SOCIAL, - A sociedade tem a sua sede nesta cidade de Floriano, Estado do
Piauí, à Praça Dr. Sebastião Martins n°. 290, Bairro Centro, CEP. 64800-000. Não
tem filial, mas pode estabelecer em qualquer ponto do território nacional,
obedecendo às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

INÍCIO DAS ÁTIVIDADES - A sociedade iniciou suas atividades em 12 deI g

setembro de 195(7 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA
( I

OBJETO SOCIAL - O objetivo social da sociedade é:
47.81-4/00 - Comércio varejistade artigos do vestuário e acessórios
47.55-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.82-2-01 - .Comércio varejista de calçados
47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.83-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.56-3/00 - Com. varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
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47.61-0/03 - Comércio varejistade artigos de papel^a
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7/02 -tomércio varejista deartigos de colchoaria
47.53-9/00 -jComércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio e vídeo

14.12-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as
confeccionadas, sob medidas

14.22-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e
tricotagens, exceto meias
14.13-4/01 -, Confecção de roupas profissionais, exceto sóbmedida.

CLÁUSULA QUINTA

CAPITAL SOCIAL - O capital social é deR$ 164.000,00(Cento Sessenta e Quatro
Mil Reais), dividido em 164.000(cento sessenta e quatro mil) quotas, no valor de
1,00 (Um Réal)jcada uma, esubscrito em:
Dijalma Soares Lima, 82.000 quotas, no valor de R$ 82.000,00
Mariados Prazeres R. de SousaLima, 82.000 quotas, no valor de R$ 82.000,00

CLÁUSULA SEXTA

RESPONSABILIDADE - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA
I '

DAS TRANSFERÊNCIAS - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros
sócios, a quem:isão assegurados, em igualdade de preços e condições o direito de
preferência para a sua aquisição, o cedente fará por escrito com a antecedência
mínima de 90 (^noventa) dias, a comunicação de sua intenção de dispor de suas
quotas, indicando opreço e condições se posta àvenda, formalizando, se realizada
a cessão delas, á alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA

ADMINISTRAÍçÃO - Aadministração da sociedade cabe aos sócios DÜALMA
SOARES LIMA e MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA,
com poderes e atribuições de administrarem a sociedade, autorizado o uso
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
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assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros
sócios,

CLÁUSULA NONA

USO DA SOCIEDADE - O uso da sociedade é feito pelos sócios administradores,
isolados e ou em conjunto, exclusivamente para os negócios da própria sociedade
que se incumbirá de todas as operações, sendo-lhes negado e vedado o uso para
avais, endossos^ fianças ou quaisquer outros negócios estranhos aos interesses da
sociedade e nas^operações empresariais assinará de seguinte maneira:

LAR PARATY LTDA EPP

)ijalma Soares Lima
Sócio - administrador

i

LAR PARATY LTDA EPP
^ I

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima
Sócia - administradora

CLÁUSULA DÉCIMA
I

IDONEIDADE - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que
não estam impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita 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, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

RETIRADA jPRÓ-LABORE - Os sócios no exercício da administração e de cargos
têm direito a uma retirada mensal, à título de "pró-labore", fixa de comum acordo,
observada as disposições regulamentares pertinentes.
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' j CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
I

I '

EXERCÍCIO SOCIAL - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro,
os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações,
procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apuradosj.

' li

PARÁGRAFO ÚNICO - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da
^ lí '

sociedade, o! total dos lucros apurados, poderá ser distribuído ou permanecer na> I !• r * X X

conta de LucrosjAcumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
( '

DAS DELIBErJaÇÕES - Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício
social, os sócios deliberaram sobre as contas e designarão administrador se for o
caso.

I

i j CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
I -

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE - No caso de falecimento ou
interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o menor relativamente capaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes ò valor dos seus haveres
serão apurados'je liquidados no prazo máximo de 90(noverita) dias contados do
óbito ou interdição, verificada em balanço especial levantado.

i

PARÁGRAI^O ÚNICO - Omesmo procedimento será adotado em outros casos em
que asociedáde:^se resolva em relação aoutro sócio.

i

\ CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
' '1

LEGISLAÇÃO'| PERTINENTE - As omissões ou dúvidas que possam ser
suscitadas sóbrè o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na
legislação que disciplina essa forma societária, e noutras disposições legais que
lhes forem aplicáveis.

i I

: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
I I • I • I

FORO - Fica eleito o foro da comarca de Floriano, Estado do Piauí, para qualquer



Z (f V
. C

FOLHA

•
9 • •

«f »-

G&8

w J - ü
T

«><« « yi4-..r

ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial
que seja. |

I j

|E porestarem assim justos e contratados; e deperfeito acordo, em tudo
quanto neste ifistrumento particular foi lavrado, assinam o presente contrato, na
presença das duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma, com a
primeira via destinada a registro e arquivamento na MM Junta Comercial do Estado
do Piauí.

Floriano (PI), 02 de dezembro de 2013.

ijalma Soares Lima

•

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

Testemunhas:

Conceição dé Maria Soares de Oliveira
RGn°. 530.592/SSP-PI

.JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUl
? CERTIFICO OREGISTRO EM: 05/12/2013 SOB N®; 300181
'protocolo: 13/03^90-7. DE 05/ÍI2/2013

ij " /r
Bnipre8a:22 2 OOIBIBO 5
LAR PARAT* LTOA - EPP

MARCOAORÉLIO BONA
SECRETARIO-GERAL
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Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito, DIJALMA
SOARES LIMA, brasileiro, piauiense, casado em regime da comunhão parcial de bens,
natural de São Pedro do Piauí, Estado do Piauí, nascido em 04 de junho de 1958, empresário,
portador da Carteira de Identidade n°. 288.445/SJSP-PI, CPF n°. 130.361.493-68, residente e
domiciliado nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n®. 427,
Bairro Ibiapaba,.CEP. 64800-000 e MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA
LIMA, brasileira, piauiense, casada em regime da comunhão parcial, natural de Elesbão
Veloso, Estado do Piauí, nascida em 15 de junho de 1960, empresária, portadora da Carteira
de Identidade n°. 327.169/SSP-PI e CPF n®. 709.571.933-00, residente e domiciliada nesta
cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n®. 427, Bairro Ibiapaba, CEP.
64800-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, sob a denominação
social de; LAR PARATY LTDA EPP., estabelecida nesta cidade de Floriano, Estado do
Piauí, à Praça Di*. Sebastião Martins n®. 290, Bairro Centro, CEP. 64800-000, com contrato
social e alterações posteriores devidamente registrados e arquivados na MM Junta Comercial
do Estado do Piauí, em sessão de 18/09/1997,' 13/07/2001, 28/01/2005, 20/08/2009,
17/08/2011, 10/02/2012, 09/04/2012, 01/10/20013 e 05/12/2013 sob o n.® 22200181805,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o n.® 02.131.413/0001-30,
resolvem, assim, ^alteraro referido contrato social como a seguir se contrata:

I

1® - Neste ato fica retificada a cláusula oitava que passará a ter a seguinte
redação: A administração da sociedade cabe aos sócios DIJALMA SOARES LIMA e
MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA com poderes e atribuições de
administrarem a' sociedade, autorizados o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotista ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem o autorização dos
outros sócios, caso todos os sócios faça parte da administração da sociedade fica sem efeito
qualquer vedação, passando os administradores ter plena liberdade e direito de alienar bens
moveis e imóveis da sociedade.

2®Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporaríamentel o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
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.

redações:
3® - À vista das alterações, consolida-se o contrato social, com as seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA

FIRMA SOCIAL - A sociedade gira sob a firma social de: LAR PARATY LTDA EPP e o
nome fantasia de: LAR PARATY .
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CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇAO CONTRATUAL' E
I CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE

EMPRESÁRÍA LIMITADA: LAR PARATY LTDA EPP.

. CLÁUSULA SEGUNDA
I I

SEDE SOCIAL - A sociedade tem sede nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Praça Dr.
Sebastião Martins n®. 290, Bairro Centro, CEP. 64800-000 Floriano - PI. Não tem filial, mas
pode estabelecer em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais
vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA
I ,

1 ,

INÍCIO DAS ATIVIDADES - A sociedade iniciou suas atividades em 12 de setembro de
1997 e seu prazo,de duração é por tempo indeterminado.

I :

' ' CLÁUSULA OUARTA

OBJETO SOCIAL - O objetivo da sociedade é:
47.81-4/00 - Comérdio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.83-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos, musicais e acessórios
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.53.9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equip. de áudio e vídeo
14.12-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob
medidas

14.22-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens,
exceto meias. '

14.13-4/01 - Cor^ecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

CLÁUSULA QUINTA

CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 164.000,00(Cento Sessenta e Quatro Mil
Reais), dividido' em 164.000(cento sessenta e quatro mil) quotas de valor nominal R$
l,00(Um Real), cada uma, totalmente integralizada, assim subscrita:,
DijalmaSoaresUimâ, 82.000 quotas, no valor de R$ 82.000,00
Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima, 82.000 quotas, no valor de R$ 82.000,00

CLÁUSULA SEXTA

RESPONSABILIDADE - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
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^CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUÃL' N°^ '̂t)9"3
\ CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
i EMPRESÁRIA LIMITADA: LAR PARATY LTDA EPP,

• ' CLÁUSULA SÉTIMA

DAS TRANSFERÊNCIAS - Asquotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão
ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem são
assegurados, em igualdade de preços e condições direito de preferência para a sua aquisição, o
cedente fará por escnto com antecedência mínima de 90(noventa) dias, a comunicação de sua
intenção de dispor, de suas quotas, indicando o preço e condições se posta à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA
^ I

ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade cabe aos sócios DIJALMA SOARES
LIMA e MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA com poderes e
atribuições de administrarem a sociedade, autorizados o uso empresarial, vedado, no entanto,
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer
dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem o
autorização dos outros sócios, caso todos os sócios faça parte da administração da sociedade
fica sem efeito qualquer vedação, passando os administradores ter plena liberdade e direito de
alienar bens moveis e imóveis da sociedade.

1

• . CLÁUSULA NONA

USO DA SOCIEDADE - O uso da sociedade é feito pelos sócios administradores, isolados e
ou em conjunto,,exclusivamente para os negócios da própria sociedade qüe se incumbirá de
todas as operações,! sendo-lhes negado e vedado o uso para avais, endossos, fianças ou
quaisquer outros negócios estranhos aos interesses da sociedade e nas operações empresariais
assinará da seguinte maneira.

I

LAR PARATY LTDA EPP.

Zoijalma Soares Lima
Sócio Administrador

LAR PARATY LTDA EPP.

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima
Sócia Administradora

CLÁUSULA DÉCIMA

IDONEIDADE - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou subomo, concüssão, peculato, oucontra a economia popular, contra o sistema financeiro
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CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATüÃL
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: LAR PARATY LTDA EPP.
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nacional, contra ;nonnas de defesa da concorrência, contra as. relações de consumo, a fé
pública, ou a propriedade.

I

I CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
I

j
RETIRADA PRÓ-ÉABORE - Os sócios no exercício da administração e de cargos têm
direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore", fixada de comum acordo, observada as
disposições regulamentares pertinentes.

I . CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
EXERCÍCIO SOCIAL - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo á elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção! de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
PARÁGRAFO ÚNICO - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade,
o total dos lucros Japurados, poderá ser distribuído ou permanecer na conta de Lucros
Acumulados pará futura destinação.

I

I ' CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
I

I

DAS DELIBERAÇÕES - Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social, os
sócios deliberaram sobre as contas e designarão administrador se for. o caso.

I

; : CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
i I

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE - No caso de falecimento ou interdição
quaisquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
menor relativanlente incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos
sócios remanescentes o valor dos seus haveres serão apurados e liquidados no prazo Máximo
de 90(noventa) 1dias contados do óbito ou interdição, verificáda em balanço especial
levantado. i
PARAGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resólva;em relação a outro sócio.

1 I CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

LEGISLAÇÃO PERTINENTE - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o
presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação que disciplina essa
forma societária,| e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

I

; I CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
I

i

FORO - Fica eleito, o foro desta comarca de Floriano, Estado do Piauí, para qualquer ação
fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

1

E por estarem assim justos e contratados e de perfeito acordo, em tudo quanto
neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente contrato, na presença das duas
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I CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
i EMPRESÁRIA LIMITADA: LAR PARATY LTDA EPP.
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testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro
e arquivamento na MM Junta Comercial do Estado do Piauí.

Testemunhas:

,''\ÜCUACL.AU;4--ti:^áC&%kL5a.
Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

Floriano (PI), 03 de outubro de 2015

ijalma Soares Lima

;onceição de Maria Soares de Oliveira
RG n°. 530.592/SSP-IpI

pjLAXtA^ .^Írífe
Cieyton Pereira dos Santos
RGn°. 1.490.905'/SSP.PI



ALTERAÇÃO 1 CONTRATUAL N". 09
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE

LAR PARATYÍLTDA EPP.

E CONOTLiD.

EMPRESÁRIA LIMITADA;

FOLHA n

Pelo; presenie instrumento particular e melhor forma de direito. DIJALMA
SOARES LIMA. brasileiro, piauiense, casado em regime da comunhão parcial de ben.s.
natural de São Pedro d\) Piauí. Estado do Piauí, nascido cm 04 de junho de 1958, empresário,
portador da Carteira dè Identidade n". 288.445/'SJSP-PI. CPF \f. 130.361.493-68. residente e
domiciliado nesta cidade de Floriano. Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n®. 427.
Bairro Ibiapaba, CEP.| 64800-000 eMARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA
LIMA, brasileira, piauiense, casada em regime da comunhão parcial, natural de Elesbâo
Veloso, Estado doiPiaiti, nascida em 15 de junlio de 1960, empresária, portadora da Carteira
de Identidade nL 327|i69/SSP-PI eCPF n®. 709.571.933-00, residente edomiciliada nesta
cidade de Floriano! Estado do Piauí, à Rua Coelho Rodrigues n''. 427. Bairro Ibiapaba. CEP.
64800-000. únicosisócios componentes da sociedade empresária limitada, sob a denominação
social de: LAR PARATY LTDA EPP.. estabelecida nesta cidade de Floriano, Estado do

Piauí, à Praça Dr. Sebastião Martins n®. 290, Bairro Centro. CEP. 64800-000, com contrato
social e alterações posteriores devidamente registrados e arquivados na MM Junta Comercial
do Estado do Piàuí.j cm sessão de 18/09/1997. 13/07./200L 28/01/2005. 20/08/2009.
17/08/2011. 10/02/20Í2. 09/04/2012. 01/I0/200I3 e 05/12/2013 sob o n.® 22200181805.
inscrita no Cadastro sNacional da Pessoa Jundica CNPJ sob o n.® 02.131.413/0001-30.
resolvem, assim, alterar o referido contrato social como a seguir se contrata:

I !E "iNejíie ato fica retificada a cláusula oitava que passará a ter a seguinte
redação: A administração da sociedade cabe aos sócios DI.ÍALMA SOARES LIMA e
MARIA DOS PRÁZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA com podéres e atribuições de
administrarem a sociedade, autorizado.s o uso cnipre.sarial. vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotista ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem o autorização dos
outros sócios, caso todos os sócios faça pane da administração da sociedade fica sem efeito
qualquer vedação, jpas|íando os admini.stradores ler plena liberdade edireito de alienar bens
moveis e imóvei.s da sociedade.

2" - Òs |õcios administradores deelarain. sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de excrcerpn a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargo.s públicos: ou por crime falimentar. de prevaricação, peita
ou suborno, concussào. peculato, ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contraas relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade. >

redações:
3^ - |À vista das alterações, consolida-se o contraio social, com as seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA

FIRjMA social - A,sociedade gira sob a finnu social de: LAR PÂRATY LTDA EPP e o
nome fantasia de: LAR PaRATY .
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CONTINUAÇÃO DA ALTF^RAÇÃO CONTRATUAL N". 09 E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTI^TO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: LAR PARATY LTDA EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA

SEDE SOCIAL - A sociedade tem sede nesta cidade de Floriano. Estado do Piauí, à Praça Dr.
Sebastião Martins|n". ,290, Bairro Centro. CEP. 64800-000 Floriano - PI. Nao tem filial, mas
pode estabelecer em qualquer pomo do território nacional, obedecendo às disposições legais
vigentes.

CLÁUSULA TERCE1ÍL'\

INÍCIO DAS AtIvIDADES -Asociedade iniciou suas atividades cm 12 de setembro de
1997e seu prazo de duração é por tempo indelenninado.

i CLAUSULA QUARTA

OBJETO SOCIAL - O objetivo da sociedade c:
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa c banho

^ 47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos
' 47.82-2/01 - Comérciò varejista de calçados

\w:

47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem ^.-•
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos -•
47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.83-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.56-3/00 • Comercio varejista especializado de instrumentos, musicaise acessórios
47.61-0/03 - Comérciò varejista de anigo.s de papelaria
47.54-7/01 - Comércio vareji.sia de móveis
47.54-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.53.9/00 • Comércio varejista especializado de cletrodomé.slicos c cquip. de áudio e vídeo
14.12-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas c as confeccionadas sob
medidas

14.22-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e iricotagens.
exceto meias. i

14.13-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

CLÁUSULA QUINTA

CAPITAL SOCIAL - O capital social é de KS 164.000.00íCcnto Sessenta e Quatro Mil
Reais), dividido em 164.U00(cento sessenta c quatro mil) quola.s de valor nominal R$
l,00(Um Real), cada uma, totalmente integralizada. assim subscrita:
Dijalma Soares Lima, 82.000 quotas, no valor de RS 82.000,00
Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Idma, 82.000 quotas, no valor de RS 82.000,00

' • CLÁUSULA SEXTA

RESPONSABILIDADE - A responsabilidade dos .sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidaríamcnle pela ínlegializaçâo do capital social.



FOLHA n'

Vuí>' 'Cal
CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 09 E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÃRIA LIMITADA; LAR PARATY LTDA EPP.

CLÁUSULA SÉTIMA
^ n

DAS TRANSFERÊNCIAS - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão
ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem são
assegurados, cm igualdade de preços e condições direito de preferência para a sua aquisição, o
cedenie fará por escrito com antecedência mínima de q()(novenia) dias, a comunicação de sua
intenção de dispor de suas quotas, indicando o preço c condições se posta à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSIJLA OITAVA
I

ADMINISTR/\ÇÃO J- A administração da sociedade cabe aos sócios DIJALMA SOARES
LIMA c MARIÁ D,OS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA com poderes e
atribuições dc admini.sirarcm a sociedade, autorizados o uso empresarial, vedado, no entanto,
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em tavor de qualquer
dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem o
autorização dos oütrJs sócios, caso todos os sócios faça parte da administração da sociedade
fica sem efeito qualquer vedação, passando os administradores icr plena liberdade e direito de
alienar bens moveis e| imóveis da sociedade.

; I
I CLÁUSULA NONA

USO DA SOCIEDADE - O uso da sociedade é feito pelos sócios administradores, isolados c
ou em conjunto, exclusivamente para os negócios da própria sociedade que se incumbirá dc
todas as operações. |scndo-lhes negado e vedado o uso para avais, endossos, fianças ou
quaisquer outros negócios estranhos aos interesses da sociedade c nas operações empresariais
assinará da seguinte maneira.

PARATY LTDA EPP.

Soares Lima

Sócio Administrador

ma

LAR PARATY LTDA EPP.

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima
Sócia Administradora

CLÁUSULA DÉCIMA

IDONEIDADE ~ Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei. dc que não e.stão
impedidos de exercerem a admini.straçâo da sociedade, por lei especial, cm virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que
temporariamcnie, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar. de prevaricação, peita
ou suborno, concussào. peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
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CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL N^ 09 E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: LAR PARATY LTDA EPP.

iibríc^i

nacional, conira riormas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
' H

pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMLIRA, ,

RETIRADA PRÓ|-LAB0RE - Os sócios no cxercicio da adminisíraçào c de cargos têm
direito a uma retirada inensal, a título de "pró-laborc". lixada dc comum acordo, obser\'ada as
disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
EXERCÍCIO SOÇIA. - Ao término de cada exercício social, em 31 dc dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo ú elaboração
do inventário, dolbalanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
PARÁGRAKO ÚNICO - A critério dos sócios e no atcndimenio dos interesses da sociedade,
o lotai dos lucros apurados, poderá ser distribuído ou pemianecer na conta de Lucros
Acumulados para futura deslinaçâo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIIUV

DAS DELIBERAÇÕES - Nos quatro meses seguintes ao termino de cada exercício .social, os
sócio.s deliberaram sobre as contas e designarão administrador se, for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

!
DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE - No caso dé falecimento ou interdição
quaisquer dos sócios, ja sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores eo
menor relativamentelincapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos
sócios rcmancsccnicslo valor dos seus havcres serão apurados c liquidados no prazo Máximo
de 90(novenia) dias contados do óbito ou interdição, verificada em balanço especial
levantado.

PARÁGRAFO ÚNICio - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

LEGISLAÇÃO PERTINENTE - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o
presente contrato|serão supridas ou resolvidas com base na legislação que di.sciplina essa
forma societária, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

I
I o

; I CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

FORO - Fica eleito o foro desta comarca de Fioriano. Estado do Piauí, para qualquer ação
fundada neste contrato, renunciandn-sc a qualquer outro por muito especial que seja.

H por estarem assim justos e contratados c dc perfeito acordo, cm tudo quanto
neste instrumento particular foi lavrado, assinam o pi"csenie contrato, na presença das duas
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CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL N. üy "E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: LARPARATY LTDA EPP.

testemunhas abaixo, em três vias de igual teor eforma, com aprimeira via destinada aregistro
earquivamento na MM Junta Comercial do Estado do Piauí.

Floriano (Pi), 03 de outubro de 2015

Soares lúma

^ Maria dos Prazeres Rodrigues de SousaLima

Testemunhas: '

Conceição de Maria S^res de Oliveira
RG n". 530.592/SSP-PI

Cleyton Pereira dos Santos
RG n®. 1.490.905/SSP-PI
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Governo do Estedo do Piauí
Secrelaria Especial da Micro e Pequena Empresa • SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacionafdé Registro de Empresas Mercantis- SINREM
i ;lCertiweimos quôes infomiaíSis abaixoçjnstam dos.d^mentosarcniivados
I 'nosta JuntaConwtfdaíesão víaeníw ná datedà suàeatpedíQSo.

Nome Empresariais LAR PARATY LTDA»EPP i||
Nattiroia JutüJtcasSoeieflftde Em}*»s.sria Llni:u«ia|

NIRE(Sede)
222Ò0181805

CNPJ
Ò'2.131.413/0001-30

Endereço Completo |
PraÇa.DR. SEBASTIÃO MARTINS. N® 290, CENTRO - Florlano/PI - CEP 64800-000

Data de Ato Constitutivo
J 8/09/1997

Prõlocolo: PIC2101310420

Início dé Atividade

12/09/1997

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO EACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS pE Ç/yvlA, MESA EBANhIP:
COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DEVIAGEM; COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DÈ ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO V^EJISTA PE ARTIGOS, DE .
RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPÉGIALIZADÓ DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJÍSTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO V/\REJISTA DE ARTIGOS DE ÇOLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA
Especializado de eletrodomésticos e equipamentos de Âübio e vIdeo;,confècçãò dêpeçaspevestuâriOí exgeto'
ROÜPAS INTIMAS EAS CONFECClOfllADAS-SOB MEDIDA; FABRICAÇAO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MAUIARIAS E
TRICOTÀGENS, EXCETO MEIAS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS.^EXCETOJSOB MEDIDA.

Capital Social
RS 164Í000.00 (cento e sessenta e quatro mil reais)
Capitai Integrallzado | |
R$ 164.000.00 (cento e sessenta e qua ro mil reais)

Dados do Sócio

Nome

DIJALMA SOARES UMA
Nome

MARIA DOS PRAZERES
RODRIGUES DE SOUSA

LIMA

CPF/CNPJ
130:351.^493-68
CPF/CNE»J
7091571.933-00

Dados do Administrador ' |
Nome { ,1
PIJÁLMA SOARES LIMA ; r
Nome ',|
MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SC

ÚltimoArquivamento
Data

07/05/2021
Número
20210309261

H,
Participação no capitafit
RS fl2.yiQ,QQ
ParllâpaçaonoiCapUai
^82.000,50:' '

CPF_ - : n:
T3Ò!^1.4^í68^^

t70?^:9.33gp£^.

'Porte
EPP (Ernpresa de Pequeno

Porte)

'''A

Espécie de sócio
^Sócio,^

. 'Espécié de sócio
Sócio**

Administrador

.^S
'Administrador

'S

I .
- ;Térmlno do niándato

J jã'^
'"-'/Térmlno^do mandato

X

, -M-t
F.?^223/'223-.BALANÇO ^

Prazo dè Duração
Indetérmlnàdò

Término do mandato

Término do mandato

Situado
ÂTÍVA
Status'

SEM STÁTUS

j ] " ^ ^ , •
Está certidão foi emitida aulontali^rnente;em^Ô2/g2021T;âs'08:32;18. (horário de Brasília).

Se impressa, ve^ficar suá autentiddade no https://www.^Íuldlgllaí.pl.gov.br, com ocódigo XPTXQKLH.

PIC21D13 0620

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

VALIDADO
Certifico que a presente certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

dataüL_/_23_/-2;í

Tde
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Governo'do Estado do Piauí
Secretaria Eápecial daMicro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

iUCEPl
1 1

1

1

CERTIDÃO ESPECÍFICA
1 l]

1Sistema Nacional deRegistro dè Empresas Mercantis
Cerlliicamos que asInformações abaixo constam dos documentos arqülvaíios

1 1 nMia .intiiA finmAfclal 6 sSo viaenlesTa data da sua expedição.

.SINREM
..

Certificamos que LAR PARATY LTDA - EPP
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, comosegue:

Protocoib: P1C2101310660

1 1

NIRE 22200181605 ' |
CNPJ 02.131.413ra001-30

Situação
ATIVÀ'
státus

SEM STATUS

.idereço Completo DR. SEBASTtÁO MARTINS, N> 290,wooo, CENTRO -Florlano/PI,. CEP 64800-000 |

Ato

223

223

223

223

310

310

002

002

310

310

002

002

002

310

310

002

•O

002

002

002

002

002

302

001

NiümarO|
20210309261
20200236245

20190168453
20180098500
336113 I
335647 \
330165 '
330185

323397 I
309851 :
300181
300181 ,

: i

297375 1

291761

291782

273052 S

i
270799 ,
270787

270^86 j
264,466 !|

, I

237335

' 'd180619-]
63240

22600024828

, i
22200181605

Arquivamentos Posteriores -

Data Descrição

07/05/2021

15/06/2020

25/04/2019
16/04/2018
09/03/2017

01/06/2016

29/10/2015
29/10/2015

11/06/2015
08/07/2014 -
05/12/2013^V
05/t2?2ÒÍ3

BAI-ÁNCO
BALANÇO

BAUNCO

BALANÇO
BALANÇO

BAUNCO
CONSdUDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIA!!)
BAUNCO
BAUNCO
CONSÓUDAÇÃO DECONTRATO/ESTATUTO

'•. ALTERAÇÃO DEDADOS (EXCETO NOME
"EMPRESARIAL)

01/10/2013 JÚ.TERACÃODEDAD03!(EXCETONOME
-. T- EMPRESARIAL)

..;rVV:V07/0&E013L • BAUNCO
^•-:>\';07/D5ffidt3lr;\''";/!r-J-' ;.%'BALANCO

09/D4.<2D125' • iALTERAOA

I3y-02/20t2"i^ "-*'j<'"Í.-'.T-'^'BALANCO',-V* •ImÈENQÜADRAMENTODE MICROEMPRESACCMO
í , — '.ÍlEMPRÉSA DEPEQUENO ÇORTE

(gi<^i()/02gqíaág:g;^^ PE bAOOS'(EXCErO NOME
fif ? :-•" vi7/í)a/2D11 '••L ' ••''''̂ ^^^^ALTÊRÁCÃÒ DE DADOS (EXCETO NOME

\ ^-5: ALtERÂCAO DE DADOS (EXCETO NOME
v'' .-.EMPRESARIAL)

aa/otaoos-, ' alteracao de dados.(exceto nome
•" ' ^EMPRESARIAL)

...i • DEDADOS Ê DE NOME EMPRESARIAL

^^-ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
' EMP^SARIAL)

Mati7/200i!^. . .
•t8rt)"9fl"997.-á^^^----'?S^i...ENQUADRAMENT0 DE MICROEMPRESA • EMPRESAEM
' /-\ ,v.-'»i--~-icONSTlTUlbAO
18/09/1997 V V CONSTiTUICAO/CONTRATO

Estacertidão (oi emlilda automalícamenle em 02/09/2021, às 08:35£5 (horáriódo Braeflla).
SeImpressa, verificar suaaulenlicidada no hltps://www.plQUldlgllal.pLgov.br, com ocódigo XBGAXFT2.

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Seerelãrío(a) Qeral

VALIDADO
eehíficoque a presentecertidão foi

validada em seu respectivo sito
emissor

DATAÜl_/_2f_ /Jd

1 de
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Governo do Estado do Piauí

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

I Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Ceriificeiios que ss informaçOes abaixo constam dos documentos arquivados

FOLHA n"

Nome Empresarial: LAR PARATY LTDA - EPP Protocolo: PIC2101311099

Natureza Jurídica; Sociedade Empresária Limitada

NIRE: CNPJ:

22200181805 02131413000130

II Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número:
1 Data: 07/05/2021

Arquivamentos solicitado: .!
Número: Data: | 1 Ato:

330185 JS/IOraOlS ' ALTERAÇAO

300181 OS/12«013 alteraçAo

207375 01/10/2013 altÉraçAo

270786 10/02/2012 aíteraçAo

270787 10..02/2012 REENQUADRAMENTO DE UICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
II

264488 17/08/2011 1 alteraçAo

237335 20/OB/200Q alteraçAo

180619 28..01/200S 1 alteraçAo

63240 13/07/2001 alteraçAo

22600024828 iaQ3/1â97 ENOLJAORAMENTO de MICROEMPRESA . EMPRESA EU CONSTITUIÇÃO

22200181805 18/09/1997 CONSTrTUlÇAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junte Comercial em 13/09/2021, às 13:34:24 (hdráno de Brasília).
Se impressa, verificarsua autenticidade no https://v/ww.píauldigital.pí.gov.br, com o código 53R3(3PG3.

PIC2101311099

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA

Secretário Geral

VALIDADO
Certifico que a presente cerf -'

validada em seu respectivo-.,
emissor



w

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADAÍSTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
02.131.413/0001-30

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

LAR PARATY LTDA

.COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

TITULODO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

LAR PARATY

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 • Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

DATA DE ABERTURA

12/09/1997

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.55-5-03 - Comercio varejista dejartigos de cama, mesa e banho
47.55-5-01 -Comércio varejista dé^tecldos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 • Comércio varejista de artigos deviagem
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos dearmarinho
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado deinstrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista deartigos depapelaria
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 -Comércio varejista de^^artigos de colchoaria
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado deeletrodomésticos e equipamentos deáudio e vídeo
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.22-3-00 - Fabricação de artigos'dovestuário, produzidos em maihariase tricotagens, exceto meias
14.13-4-01 • Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

PC DR SEBASTIÃO MARTINS

CEP

64.800-002

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO3

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NUMERO

290

MUNICÍPIO

FLORiANO

TELEFONE

(89) 5213-100

COMPLEMENTO

FOLHA n®

PORTE

EPP

SITUAÇAOCADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
ÉaÉitÉÉÉ

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2021 às 14:53:29 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

VALIDADO
Certifico que a presente certidão foi

validada em seu respectivosite
emissor

DATAJ1_/_q2_/_TÍ



s_

FOLHA 68S-

'Riihrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

NOME EMPRESARIAL:

CAPITAL SOCIAL:

I 02.131.413/0001-30

i LAR PARATY LIDA

> R$164.000,00 (Cento e sessenta e quatro mil reais)

0 Quadro deSócios e Admínistradores(QSA) constante dabase dedados do Cadastro Nacional daPessoa Jurídica (CNPJ) é oseguinte:

Nome/NomeEmpresaria):
Qualificação:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

DIJALMA SOARES LIMA

49-Sóclo-Administrador

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA

49-Sócio-Admínistrador

Para informações relativas à participação noQSA, acessaro e-CAC com certificado digitai oucomparecer a uma unidade da RFB.
' I

Emlildo nodia01/09/2021 &s 14:S4(datae horade Brasília).

I I

! I,



/'

ESTADO DO PIAUÍ
I ,

SECRETARIA DA FAZENDA

i

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.439.459-0

GERAT: 5a GERAT FLORIANO

Agencia Regional: AGEAT FLORIANO

Situação Cadastral: ATIVO | ij
Benefício Fiscal: SIM Slt; SIPAF: PF Optante NF:NÃO Exportador NÃO

denominaçâo:do:eístabelecimento^
»•_ ...

I
Nome Empresarial: LAR PARATY LTDA EPP

Nome Fantasia: LAR PARATY

ENDEREÇOESTABELECIMENTO'
i... .J— •

Data:

Hera:

Usuário:

Página:

CNPJ: 02.131.413/0001-30

Tipode Pessoa: JURÍDICA

Situação Fiscal: REGULAR

Última Atualização: 20/03/201^
Insc. Prazo Certo:

13/09/2021

08:58:<14

21680337300

1

Número: 290Endereço: PCA DR SEBASTIÃO MARTINS

Complemento: | 'j
Bairro: CENTRO

Telefone: 89 35213100 FAX:
' d

E^VIail: audicont2011@hotrnail.com

.ENPEREÇOFISCALr

Referência:

UF: PIMunicípio: FLORIANO

CEP: 64800000 C. Postal: CEP C.Postal:

Telefone DIEF: 89 35213100

Endereço: PCA DR SEBASTIÃO MARTINS

Complemento:

Bairro: CENTRO fl

Telefone: o | | FAX: O
E-Mall: ]

QUAÜFICAÇA0'D0^CQN|RJBUINTE"

Categoria Cadastral: EPP

Junta Comercial: 22200181805<

Referência:

Município: FLORIANO

CEP: C. Postal:

Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Data da Constituição: 18/09/1997

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Capital Social: 64000 Area Utilizada (m2): O

CAE Principal: 806 ARTIGOS DE VESTUÁRIO
.1

CAE Secundária: 007 CALCADOS EM GERAL
I I

Ativ. Prtncfpal(CNAE): 4781400,- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Ativ. Seu]ndária8(CNAE): i

4755503 Comercio varejista de artigos de cama. mesa e banho

DADOS DOXONTADOR
::'l

Ws

Número: 290

UF: PI

CEP C.Postal:

Inicio Ativ.: 18/09/1997

Tipo Utilização: OUTROS

Cat Estabelee.: MATRIZ OU ÚNICO

Nome: CONCEICAO DE MARIAlSOARES DE TIpo Pessoa: FÍSICA CNPJ/CPF: 21680337300 CRC: 4799

PADOS'DO(S)REPRESE^ANTE(S)'
Relação:

SÓCIO
SÓCIO

Nome:

DIJALMA SOARES LIMA
MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE
SOUSA LIMA

Tipo Pessoa; COC/CPF

física
FÍSICA

130.361.493-68
709.571.933-00

Cargo: Pere.

SOCÍO ADMINISTRADOR 50%
SOCIO ADMINISTRADOR 50%



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretária da Receita Federal do Brasil
Procuràdorla-Geral da Fazenda Nacional

FOLHA n' (o8-+

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
i ! ATIVA DA UNIÃO

I

Nome: LAR PARATY LTDA
CNPJ: 02.131.413/0001-30

i .!
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal 'do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da^Fazenda Nacional (PGFN).

I

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. Refére-se à situação do
sujeito passivo no|âmk)ito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd', do parágrafo único do art. 11 da Lei r\° 8.212, de 24 de julho de 1991.

, I

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rft.gpv.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:55:34 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2022.1
Código decontrole da'certidão: F41D.9A36.930F.25A3
Qualquer rasura ou erhenda invalidará este documento.

VALIDADO
Certifico que a presente certidão foi

validada emseu respectivo site
emissor

dataUÍ_/J2_;_í:



Voltar

CAS^A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-'CRF

FOLHA n®

Imprimir

Inscrição: 02.i3i.4i3/000i-30
Razão SocialiLAR paraty ltda me
Endereço:! pca dr sebastião martins 290 / centro / floriano / pi / 64800-

I 000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa adma identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente'; Certificado não servirá de prova contra, cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/08/2021 a 14/09/2021
'j

i

Certificação Número: 2021081603084164336430
I

Informação obtida em 01/09/2021 14:56:57

A utilização, deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da • Caixa:
www.caixalgov.br

VALIDADO
Certifico qiie a presente certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

DATAUl-/-2fL- iJd—



FOLHA n® 66*^

Histórico do Empregador
Dúvidas mais Freqüentes | Início | V -1.1

0 Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual c
Orientações Regularidade do Empregador.

1

e

Inscrição: 02.131.413/0001-30
Razão social: LAR PARATY LTDA ME

Data de

Emissão/Leitura
j Data de Validade Número do CRF

16/08/2021 16/08/2021 a 14/09/2021 2021081603084164336430

• 28/07/2021 28/07/2021 a 26/08/2021 2021072803315366725505

29/04/2021 29/04/2021 3 28/05/2021 2021042903261013158860

10/04/2021 10/04/2021 a 07/08/2021 2021041003321462213096

22/03/2021 22/03/2021 a 20/04/2021 2021032203123637884000

03/03/2021 03/03/2021 a 01/04/2021 2021030303551365901111

11/02/2021 11/02/2^021 a 12/03/2021 2021021102414337426207

23/01/2021 23/01/2021 8 21/02/2021 2021012303223425112514

04/01/2021 04/Ò1/2021 a 02/02/2021 2021010403043343801006

16/12/2020 16/12/2020 a 14/01/2021 2020121604185700763258

27/11/2020 27/11/2020 a 26/12/2020 2020112703162480018460

08/11/2020 08/^1/2^020 807/12/2020
1

2020110801372954603365

20/10/2020 20/10/2020 a 18/11/2020 2020102002474334557173

01/10/2020 01/10/2020 a 30/10/2020 2020100102414898371171

12/09/2020 12/09/2020 8 11/10/2020 2020091203200017035080

24/08/2020 24/08/2020 a 22/09/2020 2020082405104439867641

05/08/2020 05/08/2020 a 03/09/2020
•í

2020080504110688751008
1

17/07/2020 17/07/2020 a 15/08/2020
1

2020071704022168479252

28/06/2020 28/06/2020 a 27/07/2020 2020062807553725903978

11/03/2020 11/03/2020 a 08/07/2020 2020031102433931107004

21/02/2020 21/02/2020 a 21/03/2020 2020022104035258626100 1

02/02/2020 02/02/2020 a 02/03/2020 2020020201571332267945

14/01/2020 14/01/2020 a 12/02/2020
j

2020011405074069261905

25/12/2019 25/12/2019 a 23/01/2020 2019122504351261423322

06/12/2019 06/12/2019 a 04/01/2020 2019120604122855462586

15/11/2019 15/11/2019 a 14/12/2019 2019111517444908249642

27/10/2019 27/10/2019 a 25/11/2019 2019102704575376226000

08/10/2019 08/10/2019 a 06/11/2019 2019100804435666611600

19/09/2019 19/09/2019 a 18/10/2019 2019091905252981755661

Resultado da consulta em 01/09/2021 14:57:22



Voltar

FOLHA n".

1/



FOLHA n".
Página 1 de l

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR PARATY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.131.413/0001-30
Certidão n° 26979220/2021

Expedição: 01/09/2021, às 14:58:04
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

I

Certifica-sé que LAR paraty LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no
CNPJ sob o n** 02.131.413/0001-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do 'Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores ,à |data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação, desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade! no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus,br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários, à, identificação das pessoas naturais e jurídicas
ii

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos 'ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou,Comissão de Conciliação Prévia.

VALIDADO
Certifico qi>e a presente certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

DATAl1L/_í!L/-U

Dúvidas e sugestões; cndt®tst.jus.br



FOLHA n'=

Fiil.'-

; jMINISTERIO DA ECONOMIA
Secre|taria Especial de Previdência e Trabalho

! ' Secretaria de Trabalho

Subsecretária de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR:' LAR PARATY LTDA (LAR PARATY)

CNPJ: 02.131.413/0001-30
! i

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/09/2021, às 14h58

CERTIFICA-SE, |de|acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Proces'sos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes" de autuações em face do empregador acima Identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforma artigo único da portaria 1421A014 do RrfE, a eaiHdlo ora Inatltuída refletirá
aamfire a última altuaçio ocorrida em cadaatroa adminiátnrtivoa p^o emitente,da modoque,
havwdo proceiaoi enviadoa à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN^quanto a aetea, poderá
éer obtida certIdBo perante aquele órgio, viaando a dámbnatrar o altuaçio atualizada doa
meamoa.

; !
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código 4G8VHrC.
I '

5. Expedida com base na Portaria MTE n'* 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Página 1 de 1



GO%TRNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

FOLHA

CERTIDÃO QUANTO A DIVIDA ATI\'A DO ESTADO
I

I n'» 210702131413000130
i ;

(Emitida eln ateução ao qne dispõe aInstniçõo Normativa PGE/PI n" Ol^ZOlS)

IDENTinCAÇÀO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.439.459-0

^.NPJ/CPF

02.131.413/0001-30

RAZAO SOCIAL

LAR PARATY LTDA EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Gera! do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, ceiUflco para^
os devidos flns, a requeriineuto>do(a) ÍDteressado(a), que, revendo os registros da Seçflo de Dhida Ativa da Procuradoria Geral
do Estado do Piauí, veriflqiiei nada existir em nome do(n) requerente acima identilicado(a) até apresente data ehorário, e, para'
coustar, foi emitida a presente certidáo.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributaria

EMmDA VIA INTERNET EM 22/07/2021, ÀS 15:10:57

j VÁLIDA ATÉ 20/10/2021

•\ ESTE DOCmiENTO NÃO TERÁ '̂.•UJDADE ANTES DESUA AUTENTICAÇÃO MAINTERNET. NO SITE imp:/rtTebas.sefaz.pLg(n-.br/certidaonR-iTdj

Chave para Autenticação: 436A-022B-799F-4E94-6F04-FE41-F67F-84B6

VALIDADO
Certificoque a presente certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

nATA: 1'S / 0^ / U



, -N

FOLHA

^ CERTIDÕES WEB-1.0.0 ENTeAR

Certidão Negativa da Dívida Ativa-CNDA • Certidão da Situação Fiscal Tributária -CSFT í ^

1 ° f-ii •*»

Consultar Certidão Validar Certidão Consultar Certidão

A certidãoiN'' 210702131413000130 é válida.

210702131413000130

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA
I Ik

Número da Certidão: *

! 1
t

Documentç de'

Identificação:! *

Chave: * 1

CNPJ ^ 02.131.413/0001-30

435A-022B-799F-4E94-6F04-FE41-F67F-Í

v' Validar, | J® Limpar Campos

rnl ir

I -i

I I

© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí Versão 1.0.0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇAO FISCAL E TRIBUTARIA
i n®2108230213141300013001

FOLHA

RAZÃO SOCIAL j '1
LARPARATY LTDaIePP
ENDEREÇO >

PCA DR SEBASTIÃO MARTINS 290

BAIRRO OU DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO CEP

FLORIANO |64800000
FONE(S) N-tS) FAX(N*)

CPF/CNPJ (N") 1 J
02.131.413/0001-30 | ij

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.439.459-0
1
1 !
1

Ressalvado o direito de á Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se
em SITUAÇÃO FISCAli REGULAR.

1 f
•3

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.
I '

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/08/2021, às ,08:00:23,j
VÁLIDA ATÉ 22/10/2021

ESTE DOCUMENTO NAO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA
INTERNET, NO SITE http://wcbas.seí'az.pi.gov.br/cei*tidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: E67E-4AFE-46EA-366D-F9C6.4861-BD2I-777D



FOLHA

SEFAZ-PI
Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quarta-feira, 01 de Setembrpjde 2021

^'iihrica

Menu Geral

9 Ouvidoria

~ Certidão Negativa da
Divida Ativa

^ Certidão de Situação
Fiscal e Tributária

O Oficio de Liberação-TVI

' Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 2108230213141300013001 é Válido.

Solicitação N°:

CPF/CNP3:

Razão Social:
,11

Inscrição Estadual:

Data da certidão:

Observação:

2108230213141300013001

02.131.413/0001-30

LAR PARATY LIDA EPP

19.439.459-0

23/08/2021 08:00:23

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"

Bairro São Pedro - TeresIna-PI - CEP: 64.018-900

VALIDADO
Certifico que a presente certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

DATAjl_/_S3_/Jd_

mr



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

T

PREFEITÜRÃ^DÒ^MUNICIPÍoT)
írr

J. 1/

i

CERTIDÃO^^pNüptÂI^ DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSAdo:. y
RAZÃO SOCIAL: LAR PARÃTY LTOÁ EPP
NOME FANTASIA: liíRPARAfY^i'! í i

CNPJ: 02.131.413/0001-30

ATIVIDADE: 4781-4/00-"'Cómércio varejista.dearygpS:dò^yestuárlo e acessórios
, f i í ir'" ' " '

r.

>11 ^ , > II

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUEF=^ENTE: V-. v
^ L 4 n ;í 1"^ •

ENDEREÇO: DR SEBASTIÃO MARTINS, 290 «j
; \ 'í í, : n f mM h

CIDADE: Floriano KESTADO:Riáui %

BAIRRO: CENTRO i

• /:

ir--'
. II,

"•Jí;

!l k'

-.1

\_-y\
N ' ' 11JT',,

folha n

y CERTIFICAÇÃO
h',! I ]// f

IN-

I y>

Ressalvado o direito da Fázendâ>Públlcá Mühicípál ínscVever e cobrar débitos ainda não
\ i ' "í i ' » 1 I I I 1 ^Y' í ! '/registrados ou que venham aisèr| apurados conforme estaéejece parágrafo único ,dp^Art. 302,

'-4 . i ! 1 i ( í M LL3r- '̂- ''
do CTM, certificamosiyque, verificando-os-registrosyda-Secretaria Municipal de Finanças,

constatamos não éxisllr ÍDéhdêriclasV,débitos fiscâls'Trdívida ativa émVnorhê^do contribuinte

supraquaiificado. Consequenteme"hte,.- a"tramitação.^de.:cobrança- tribu^^la, contra o referido

contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO \ VAUDAOO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO^ certifico qu« a
N® 003632/2021

Emitida via Internet em: 31/08/2021

Válida até: 29/11/2021

www.floriano.pi.gov.br

rAÜV

Rubrica



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1® GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

FOLHA n«

Uihrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO N« 2288755

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTiFlCA QUE, revendo os registros de
distribuição desfeitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eietrônico (PJe) e Sistema Eietrônico de Execução Unificado (SEEU),
ressaivadas asj observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA. CONCORDATA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICiAL. inclusive nos JUIZADOS

ESPECIAIS CÍÍ^EIS E CRIMINAIS (JECCS). em andamento nas unidades judiciárias do Poder
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de;

I '

RAZÃO SOCIALiLAR PARATY LTDA - EPP

CNPJ: 02131413000130, REPRESENTANTE LEGAL: DIJALMA SOARES LIMA
ENDEREÇO: PRAÇA DR. SEBASTIÃO MARTINS, 290
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBSERVAÇÕES:

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n® 013/2017 da Corregedoria-
Gerai da Justiça do Estado do Piauí;

Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA,
INSOliVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL;

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive
quánto|à autenticidade da própria certidão;

I '

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2® Grau de jurisdição do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;

I

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Setembro de 2021 às H

VALIDADO ;certifico apresente cer^
validada em seu respectivos»!

emissor

,n/\ __ 1
dataJS—

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão
Negativa de 1® Instância". Certidão N® 2288755. Código verificador:
CFF15.872BF.5454E.4EA9E

FOLHA 1 de 1



Certidão Unificada - 1® Grau http://www.tjpi.jus.br/themisconsuita/certidao/ei

1 of 1

FOLHA n®_

^Certidão Negativa Unificada Instância (/themisi
/certidão)

uSb.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE INSTÂNCIA

j CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA
I

I

I

Número: ' 2268755

Código verificador: CFF15872BF5454E4EA9E
Requerente: '' LAR PARATY LIDA - EPP
CNPJ: ; j| 02131413000130
Representante Iégal:DIJALMA SOARES LIMA
Endereço: ' PRAÇA DR. SEBASTIÃO MARTINS, 290
Bairro: , CENTRO

Município/UF: FLORIANO - PI

Data de expedição; 01/09/2021 16:10:12

Data de validade: 31/10/2021

.,! Clique aqui jC (/themÍsconsulta/certidao/pdf/2288755-
VisualizarCertidão ««ri «,«« «^ .

I Cc60fd3fe9929c8409c5ff58e64eeeb8}

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento N® 013/2017 (http;//www.tjpi.jus.br/corregedoria/upIoads/atos/2456.pdf)
da Corregedoría Geral da Justiça

ThemlsWebOTnbuial de Justiça do Estado do Plaul>TJP]

Desenvolvidopela Secretada de Tecnologia da (nformação e Comunica

VALIDADO
Certifico que apresente certidão fo;

validada em seu respectivo sile
emissor 1

DATA_i:L/j)a-/Ji- !

01/09/2021 I



ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/1^2020
LAR PARATY LTDA - EPP

CNPJ 02.131.413/0001-30

Praça Dr.SEBASTlAO MARTINS, 290 • CENTRO. Fiorlano PI - CEP: 64800000

NIRE 22200181805 -18/09/1997

FOLHA
Página 1 d

Folha: 0001

ATIVO CIRCULANTE

I

DISPONIVEL !'l

CAIXA GERAL

Caixa I I
I I

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Nordeste do Brasil S/A
! 1

•'I
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

I ^

Banco do Brasil S/A - BB Autom. Empresa

iji
Banco do Nordeste S/A Conta PIus PI

POUPANÇA '

6.117.882,27 0

Poupança OUROCAP

ESTOQUES I I,!

MERCADORIAS P/REVENDA

I ,

Mercadorias'p/Revenda

í i

5.303.420,28 D

4.939.696,01 D

4.262,65 D

125.344,78 0

198.270,82 0

35.846,02 0

814.461,99 0

814.461.99 0,

I 4 Sob as penas da lei, declarannos que as informações aqui contidas sâo verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas dasfoiiias n" 0069 a 0073 doLivro Diário n« 011, CERTIFICADO AAUTENTICAÇÃO EM 02/05/2021 SOB ON". 20210283602 em
02/05/2021.

Roríano, 31 de dezembro de 2020

I I.

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 327.169-SSP/PI 'ü CPF:709.571.933-00

i 'I

CONCEIÇÃO DE I^RIA SOARES DE OLIVEIRA
RG: 530.592 - SJSP/Pi • CPF: 216.803.373-00

Contadora - CRC; 004799/0-2 / PI



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
LAR PARATY LTDA - EPP

CNPJ 02.131.413/0001-30

Praça Dr.SEBASTIAO MARTINS, 290 - CENTRO. Floriano PI - CEP: 64800000

NIRE 22200181806 -18/09/1997

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS IMÓVEIS j
Terrenos

BENS MOVEIS |
' 1

Instalações

Maquinas e Equipamentos

Moveis e Utensílios

Computadores e Periféricos

(-)DEPRECIAÇAo' ACUMULADA

Depreciação Acumulada

77.000,00 D

84.577,15 0

10.550,25 D

13.100,00 0

4.050,00 D

68.995,47 C

120.281,93 D

FOLHA n

'^i''FblRa: 0002

120.281,93 D

' Sob as penas da lei,declaramos que as Informações aquicontidassão verdadeirase nos responsabiliiamospor todas elas.
Asinformações foram extraídas dasfolhas n' 0069 a 0073 doLivro Diárío n"011, CERTIFICADO AAUTENTICAÇÃO EM 02/05/2021 SOB O N«. 20210283602 em
02/05/2021.

I Floriano, 31 de dezembro de 2020

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 327.169-SSP/PI I CPF: 709.571.933-00

CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA
RG; 530.592- SJSP/PI - CPF: 216.803.373-00

Contadora - CRC: 004799/0-2 / PI



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
LAR PARATY LTDA - EPP

CNPJ 02.131.413/0001-30

Praça Dr.SEBASTIAO MARTINS. 290 - CENTRO. Floriano PI - CEP: 64800000

Página ^ ripiR

^02- I
FOLHA n

I f RiiDiiO^í
NIRE 22200181805-18/09/1997 FOirramOUS

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 97.867.46 C

EXIGIVEL , 97.867.46 C
(

FORNECEDORES

ASSEDIO INDÚSTRIAE CONFECCOES LTDA 10.706,26 C
•|

PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP 1.989.75 C

CAMBUCIS/A 8.080.53 C
^ II

i í
JOÃO FILISMINO NETO 1.634.85 C

I

I

REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1.830,70 C

MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE 7.656.40 C
MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
MITTOTEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE 3.141.92 C
CONFECCOES LTDA
SAND BEACH IND DE CONFECCOES 1.458,54 C

GRUPO LUNELLl 1.621,63 C

ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 3.672,24 C
LTDA-EPP I
RQ INDÚSTRIAE COMERCIO DE 6.043.69 C
CONFECCOES LTDA

POLI SF^ORTS COMERCIO EINDÚSTRIA LTDA 6.901.09 C
INDÚSTRIA DE CONFECCOES NEVES EIRELI 3.938.20 C
EPP ' I
DALMOLIN CONFECCOES EIRELI - EPP 1.564,08 C

IMPACTO INDÚSTRIA DE MATERIAIS 2.506.35 C
ESPORTIVOS EIRELI

KYLY INDÚSTRIATÊXTIL LTDA 3.156.32 C

MOMENTUS^ INDÚSTRIA ECOMERCIO DO 2.109.75 C
VESTUÁRIO LTDA

INDÚSTRIA DE BOLSAS TONIN DO NORDESTE 2.556.00 C
LTDA. (Fllial-BA)
AJGS - INDÚSTRIA. COMERCIO. IMPORTAÇÃO 1.065.00C
E EXPORTAÇÃO EIRELI

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Asinformações foram extraídas dasfolhas n" 0069 a 0073 do Livro Diárío n°011. CERTIFICADO AAUTENTICAÇÃO EM 02/05/2021 SOB O N". 20210283602 em '
02/05/2021. I I

Floriano.31 de dezembro de 2020 '•
' I

I

I I I

MARIADOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA
SÓCIAADMINISTRADORA RG: 530.592-SJSP/PI-CPF; 216.803.373-00

RG; 327.169 - SSP/PI CPF: 709.571.933-00 Contadora - CRC: 004799/0-2 / PI



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31M2/2020

LAR PARATY LTDA • EPP

CNPJ 02.131.413/0001-30

Praça Dr.SEBASTIAO MARTINS. 290 - CENTRO. Florlano PI - CEP: 64800000

! NIRE 22200181805 - 18/09/1997

FOLHA

Pdiyii 4' Cié 8

Riitjnc.T

—T^oitta: Ü0D3

BETEL EIRELI

CONFECAÕES ROLU EIRELI

CATIVA MS
I

ÍTEXTIL LTDA

CONTAS A PAGAR

Pró-Labpre a Pagar

Salários' a Pagar
li
'I

Honorários Contábeis a Pagar

Aluguel a Pagar

! I|
OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS a Recolher

I 'I
FGTS aIRecólher

Taxa Assistência! a Recolher
: ,1

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

• i]
Simples a Recolher

IRRF a Recolher

PATRIMÔNIO LIQÜIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAUi
^ |l

Capitai Social

1.910.00 C

5.219,11 C

1.486.26 C

3.653.74 C

2.759.84 C

780.00 C

1.550,00 C

480,42 C'

455,39 C

97,74 C

7.775.20 C,

66.46 C

6.140.296.74 C

164.000.00 C

6.140.296,74 C

, 11 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Asinformações foram extraidas das folhas n<* 0069 a 0073 do Livro Diário n* 011, CERTIFICADO AAUTENTICAÇAO EU02/OS/2021 SOB O N°. 20210263602 em
02/05/2021. I

Floriano, 31 de dezembro de 2020

UARiA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA UMA
SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 327.169 - SSP/PI ij CPF: 709.571.933-00

CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA
RG; 530.592- SJSP/PI • CPF: 216.803.373^0

Contadora - CRC: 004799/0-2 / PI



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

I LARPARATYLTDA-EPP
CNPJ 02.131.413/0001-30

Praça Dr.SEBASTlAC MARTINS, 290 - CENTRO. Floriano PI - CEP: 64800000

NÍRE 22200181805 -18/09/1997

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO

I

Lucro dó Exèrcício
. II

'I
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

TOTAL DOR A SilS I V O

629.385,84 C

Lucros Acumulados

" Página 5 de 8
FOLHA n" 1

Folha; 0005

5.346.910,90 C

6.238.164,20 0

'I Sob as penas dalei. declaramos queas informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Asinformações foram extraídas das folhas n' 0069 a 0073 do Livro Diário n' 011, CERTIFICADO AAUTENTICAÇÃO EM 02/05/2021 SOB ON^20210263602 em
02/05/2021. ;

I

i' Floríano, 31 dedezembro de 2020

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA

RG:327.169 - SSP/PI '| CPF: 709.571.933-00

CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA
RG: 530.592 - SJSP/PI - CPF; 216.803.373-00

Contadora - CRC: 004799/0-2 / PI



I DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCtO EM 31/12/2020
i' LAR PARATY LTDA - EPP

I CNPJ 02.131.413/0001-30
Praça Dr.SEBASTlAO MARTINS. 290 - CENTRO. Roriano PI - CEP: 64800000

I NIRE 22200181805-18/09/1997

RECEITA BRUTA DE VENDAS
Vendas a Vista |

(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS
Devolução de Vendas
Imposto Simples' ||

ii

RECEITAS financeiras
Juros Ativos
Descontos Obtidos

Rendimento Aplicação Financeiras
I 'I

MERCADORIAS P/REVENDA

Estoque Iniciai | ''
Compras de Mercadoria a Prazo
(-) Devolução dejCompras
(-)Estoque Final > 'j
(-)Bonificaçâo Brindes/Donativos

DESPESAS C/PESSOAlí'
13® Salário I ||
Encargos c/FGTS
Ferias

Ordenados e Salários

Quebra de Caixa 10®^d
Multa Rescisória'40®/o FGTS

|i

FOLHA n'

^^^Ç.ágina6,l

Tolha: 0001

1.470.088,87
1.470.088,87

(240.433.32)
(106.035.33)
(134.397,99)

4.518,72
0,93

73,40
4.444,39

(389.095,04)
(824.084,65)
(381.965,48)

3.025,29
814.461,99

(532,19)

(60.485,43)
(5.701,50)
(4.328,89)
(5.936,80)

(42.437,26)
(551,69)

(1.529,29)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

i; Sobas penas da lei.declaramos que as infonnações aquicontidas são verdadeiras e nos responsabiiizamos portodaselas.
As informações foram extraídas dásfolhas n' 0067 a 0068 do Livro Diário n' 011, CERTIFICADO AAUTENTICAÇAO EM 02/05/2021 SOB ON®. 20210283602 em02/05/2021. I ji

, 1, Roriano, 31 de dezembro de 2020

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA
SÓCI/^ ADMINISTRADORA

RG: 327.169-SSP/PI ' CPF: 709.671.933-00

CONCEIÇÃODE MARIA SOARES DE OLIVEIRA
RG: 530.592 - SJSP/PI • CPF: 216.803.373-00

Contadora - CRC; 004799/0-2 / PI



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
LAR PARATY LTDA-EPP

CNPJ 02.131.413/0001-30

Praça Dr.SEBASTIAO MARTINS, 290- CENTRO, Floriano PI- CEP: 64BOOOO<1

NIRE 22200181805-18/09/1997

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Águae Esgoto
Alugue] de Imóvel >'
Despesas Diversas il
Energia Elétrica | ||
Honorários Contábeis

Material de Consumo

Pró-Labore |
Seguros Legais j
Teiefonee Telex

Mensalidade Sindicato
Depreciação |

DESPESAS TRIBUTARIAS

Impostos Municipais^
Impostos Estaduais;
ICMS Antecipação P^arcial

DESPESAS FINANCEIRÂS
Juros Passivos 1
Despesas Bancarias |
Multas 8Moras i ||
Juros e Muitas Indedútiveis
Encargos Financeiros
IR Aplicações Firianceiras

RESULTADO DO EXERCÍCIO

folha n"

^0 6
de

Folha; 0002

(108.445.00)
(1.286.62)

(17,050,00)
(384,94)

(8.898.34)
(9.360,00)
(3.186.35)

(50.136,00)
(3.135,99)
(3.454,02)

(325,00)
(11.227,74)

(34.779,19)
(77,46)

(393,50)
(34.308,23)

(11.983,77)
(106,94)

(3.824,80)
(208,14)

(0,45)
(6.814,87)
(1.028,57)

629.385,84

'I
Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

I.

I 1] Sob as penas da lei. declaramos que asInformações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
AsInformações foram extraídas das folhas rí> 0067 a 0068 do Livro Diário n« 011, CERTIFICADO AAUtENTICAÇÃO EM 02/05/2021 SOB O N°. 20210283602 em
02/05/2021. I í|

i
1 Roríano, 31 de dezembro de 2020

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA

SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 327.169 - SSP/PI i' CPF: 709.571.933-00

I !'

CONCEIÇÃO DE MARIASOARES DE OLIVEIRA
RG: 530.592 - SJSP/PI - CPF: 216.803.373-00

Contadora • CRC: 004799/0-2 / PI



Página 8 deMINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
I li ®

Departamento' Nacional de Registro Empresarial e Integração
folha

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAR PARATY LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

' - r IDENTIFICAÇÃO DOfSÍ ASSINANTÉ(S)i .

CPF ; Nome

21680337300 i' CONCEICAO DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA

70957193300 1 MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA

I li

T
;ucEP/,

I I

»»• s
t*}

VALIDADO
Certifico que a presente certidãofoi

validada em seu respectivo site
emissor

DATA-

CERTiriCO o REQZSTRO £34 07/05/3021 lliOS SOB !!• 20210309261.

PROTOCOLOt 210309361 OB O^/tísTsÕ^ ^—
CÓDIGO DZ VERiriCAÇÃOi 12ltj7I90Bll. CNFJ DA SBDEt 03131413000130.
NZRZi 32300181805. COH ETBITOS DO REGISTRO ZHi 31/13/3030.

ZJLR PARATY I,TDX - EPP

MATEUS TRAMCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA

SECRSTJÜIIO-OBRAL

«w.plaulâlgltal .pi .gov.br

A validade deete documento, se impresso, fica sujeito â eomprovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cddlgos de verificação.



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

N® de Ordem: 011

Página 1de "^5
Folha: 000.1

ha n»

/1 Rubfic."'

Contém este livro, 0074 folhas numeradas eletronicamente do número 0001 a 0074 e servirá de Livro
Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através
de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias doestabelecimento abaixo Identificado:

Empresa:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CNPJ:

Inscr. Estadual:

||

LARPARATYLTDA-EPP
I 11

Praça'l Dr. SEBASTIÃO MARTINS, 290
CENTRO.

11
I li

Floriano - PI
i{

02.131.413/0001-30

' r
194394590

CEP; 64800000

Órgão de inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PlAUl, em 18de setembro de 1997

N" da Inscrição: 22200181805

Floriano, 02 de janeiro de 2020

> !>

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA
SÓCIA Administradora

RG: 327.169 - SSP/PÍ CPF: 709.571.933-00

I I

I I

CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA
RG: 630.'592 - SJSP/PI - CPF: 216.803.373-00

Contadora - CRC: 004799/0-2 / PI



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

N® de Ordem: 011

Página 74 de ^5
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Rubrica

Contém este livro, 0074 folhas numeradas eletronicamente do número 0001 a 0074 e serviu de Livro
Diário, referente a movimerltação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através
de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Empresa:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CNPJ:

Inscr. Estadual:

Órgão de Inscrição: JÜNTÁ COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ, em 18desetembro de1997

N"da Inscrição: 22200181805
I I

!i Floriano, 31 de dezembro de 2020

LAR RARATY LIDA - EPP

Praça'j Dr. SEBASTIÃO MARTINS. 290
CENTRO,

Floriano - PI
II

02.131.413/0001-30

194394590

1 !!

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA
SÓCIAAdministradora

RG: 327.169-SSP/Plil CPF: 709.571.933-00

CEP: 64800000

CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA
RG: 530.592 - SJSP/PI - CPF: 216.803.373-00

Contadora - CRC: 004799/0-2 / PI



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

I liDepartamento, Nacional de Registro Empresarial e integração

• I

ASSINATURA ELETRÔNICA

Página 75 de 75

príl Uft rio

/
Certificamos que o ato da empresa LAR PARATY LTDA - EPP consta assinado digitaímente por:

GPF

21680337300

70957193300

I 1!

I il

Nome

CONCEICAO DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2021 17i19t04 SOB N«
20210203602.

PROTOCOLOi 2102B3602 DE 23/04/2021. NIPEt 22200181005.
LAR PARATY LTDA - EPP

MARIA OELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2021



01/09/2021 certidão de regularidade profissional
folha n"

•CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHOi'REGIONAL de contabilidade do PIAUÍ certifica que o profissional
identificadc'no presente documento encontra-se em situação REGULAR nesteRegional, aptoao
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.® 9.295/46.

Informamos que'a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente,ivenham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI
.1

Certidão n.*; Pl/2021/00005109
Nome: CONCEICAO DE MARIASOARES DE OLIVEIRA CPF: 216.803.373-00
CRC/UF n.o PI-004769/0 Categoria: CONTADOR
Validade: 30.11.2021
Finalidade: EDITAIS DEUCITAÇAO

Confirme a existência deste documento na páginahttp://201.33.23.184/spwPI/principal.htm, mediante
; número de controle a seguir;

CPF : 216.803.373-00 Controle : 3503.3817.4131.4445

Riiti'

I !

VALIDADO
Certifico que apresente certidão fot

validada em seu respectivo site
emissor

dataü3-/_S2-í-2L_

https://boleto.crcpi.org.br/scripts/SQL_dhpv03PI.dll/login

' i

1/1



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especiai da Micro e Pequena Empresa

' ii
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Rtit)"'

I I

•TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos |de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO, sob a autenticidade n®
12102995786 em 02/05/2021, protocolo 210283602. Para validação de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o il Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor

' !

~ '9 Idéhtífícaçãp de Empresa '

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Munícipio:

Tipo de Livro:

Número de Ordem:

Período de Escrituração:

Assinante(s)

21680337300

70957193300

ITAR PARATY LTDA-EPP

22200181805

02131413000130

Ploriano
jj

DIARiO

11

Identificação dé Livro Digital

02/01/2020-31/12/2020

: Nome , , , li M5rc/0AB

30NCEIÇÃ0 DE MARIA SOARES
DE OLIVEIRA

PI004799/0-2

MARIA DOS PRAZERES

RODRIGUES DE SOUSA LIMA

, VALIDADO
Certifico que a presentecertidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

dlDATA

JUCEPI
tmd Cü nrtpu ce

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EH 02/05/2021 17:19t09 SOB N'
20210283602.

PROTOCOLOi 210283602 DE 23/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃOi
12102995786. NIRE: 22200181805.
LAR PARATY LTDA - EPP

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2021

A validade deste documento/ se impresso, fica sujeito à coaprovaç&o de sua autenticidade nos respectivos portais.
I I Informando seus respectivos códigos de verificação



folha n"

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31DEJANEÍR0
DE 2020 A31 DE^EZEMBRO DE 2020 L

I) CONTEXTO OPERACIONAL
i I

A empresa Lar Paraty LTDA, CNPJ n° 02.131.413/0001-30, com sede a Praça Dr. Sebastião
Martins, n° 290, Centro, Floriano - PI.

. il2) APRESENTAÇÃC^ DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
|i
I ^ ,

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios
Fundamentais de

brasileira.

Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
I I

3.1) Aplicações Financeiras

I I

Estão registrados áo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a
data do balanço; ,

3.2) Direitos e obrigações
: |i

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações
monetárias eencargosj financeiros, observando oregime de competência;

3.3) Imobilizado '
^ ' I'

, i;
Demonstrado pelo custo deaquisição, deduzido dadepreciação acumulada calculada pelo
método linear. ' j'

'\

3.4) Ajuste de avaliação patrimonialI |i

A empresanunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos erriiempresas coligadas e controladas
i li

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

,1

3.6) Impostos Federais
I

i II
A empresa está no|regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo
regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS ÉlFINANCIAMENTOS



7

A empresanão contacom umpassivo, relacionado à empréstimos e financ
à instituições financeiras nacionais.

5) responsabiiIieíades e contingências
I !
' 1

Não há passivo i contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os
administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não
apontam contingências de quaisquer natureza.

i!

6) CAPITAL SOCIAL
il

. '1

O capital social é de R$ 164.000,00, apresentando a seguinte composição:
! ii

Dijalma Soares Limaf R$ 82.000,00
> iiI |i

Maria Dos Prazeres Rodrigues De SousaLima- R$ 82.000,00

7) PROPRIEDADE p'ÁrA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo
proprietário para auferir aluguel oupara valorização do imóvel.

\ I

I I!
8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Ml . . •
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data
de encerramento do jjexercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação
patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus
resultados futuros. 1 j'

; |l

Floriano - PI, 31 de dezembro de 2020.

I LAEPARATVt.TDAKPI'.
I' ^

Dijalma Soares Lima
II Sócio .Adminisirador
I

' LAR PARATY I-TDA EPP.

' [viaria dos Prazeres Rodrií^ues de Sousa Lima
i Sócia Administradora

I :
I !

FOLHA n"

RuhriCci
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GOVERNO PARTICIPATIVO
Estado Do Maranhão

Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 • Centro. CEP 65665-000

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

folha

unicef
• PI^O aoD-lOtA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - inscrita no CNPJ
n° 06.089.668/0001-33, com endereço na Av. Getúlio Vargas n° 135 Centro, São João dos Patos -
MA, ATESTA para os devidos fins que, a empresa Lar Paraty LTDA, CNPJ n°02.131.413/0001-
30, com sede a PraçaljDr. Sebastião Martins, n" 290, Centro, Floriano - PI, REALIZOU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO UNIFORMES E MATERIAIS
ESPORTIVOS, PARAj O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA. Conforme
CONTRATOS N° 10701/2019, 10702/2019, 10703/2019, 10704/2019, 10705/2019 e 10706/2019.
Atestamos ainda, que os serviços foram e estão sendo executados de forma satisfatória, não
existindo em nossos registros, até a presente data, qualquer fato que desabandone sua conduta e
responsabilidade com' as obrigações por ela assumidas.

Item ! Descrição Und Otd. TOTAL

1 Apito para juiz Und 10

2 Apito plástico'! Und 25

3 Bambolê de plástico Und 100

4 Baralho Und 5

5 Bermuda c'om',lista na lateral und 3100

6 Bola de basquete Und 15

7 Bola de basquete of. Und 15

8 Bola de fut. Campo proficional Und 35

9 Bola de fut. Cámpo semi-prof. Und 55

10 Bola de fui. Dè campo of. Und 65

II Bola de futsal adulto Und 65

12 Bola de futsal adulto of Und 55

13 Bola de futsal feminino of. Und 30

14 Bola de handebol fem Und 40

15 Bola de handebol masc Und 55

16 Bola de plástico Und 80

17 Bola de voley í' Und 80

18 Bola para futebol Und 75

19 Bola para futsal Und 55

20 Bola para Handebol Und 60

21 Bola para queimado Und 92

22 Bola para voley Und 45

23 Bolsa tipo ACS Und 70

24 Bolsa tipo FUNASA Und 40

25 Bonés '1 Und 500

26 Bota courO' Par 80

27

Calça Comprida vermelha c/ elástico no cós e
duas listas branca na perna esquerda e pintura
da educação e no bolso na perna direita Und 200

28 Calça em Brin caqui p/ agentes de endemias Und 50

Página 1 de 3
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GOVERNO PARTICIPATIVO
Estado Do Maranhão

Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

\vww.sapioaodospatos.ma.gov.br

folha n

_jj«4eef
IDIfiO lOIl-lOt*

29 Calção para futebol Und 150

30

Camisa em , Brin m/longa p/ agentes de
endemias i i| Und 50

31 Camisa p/'futebol Und 100

32 Camisa para futebol Und 220

33 Camiseta comigola redonda, para o proieto Und 3700

34

Camiseta çorrij gola redonda, para o projeto do
governo ' •; Und 2900

35

Camiseta Branca com manga vermelho e
docote V com lvivo vermelho Und 4300

36 Camiseta golajpólo Und 600

37 Camiseta m/ curta Und 1200

38 Camiseta m/ longa Und 210

39

Camiseta vermelha c/ Gola redonda, Logotipo
do Mun. ' 1 Und 1100

40 Capa de cHuva Und 80

41 Cartão para juiz campo of. Jg 10

42 Chuteira campo couro Par 55

43 Chuteira campo sintética Par 75

44 Chuteira p/ futsal Par 75

45 Colete para treino Und 450

46 Coletes em Brin para vigilância sanitaria Und 50

47 Corda de pular Und 50

48 Cotumo cano longo Par 80

49 Crachá 'I Und 300

50 Cronometro Ij Und 40

51 Dama Und 20

52 Domino Und 10

53 Etiqueta para tombo de patrimônio Und 881

54 Jaleco braiico'! Und 180

55 Macacão tipo SAMU Und 80

56 Medalha . Und 500

57 Medalha grande Und 600

58 Melão para futebol Par 810

59 Rede campo fio 04 Par 80

60 Rede futsal fiòi04 Par 25

61 Rede voley O4'|lonas Und 15

62 Shorts p/ futebol Und 350

63 Tênis para futsal Par 50

64 Troféu 125,crrii Und 50

65 Troféu 145'cm! Und 175

66 Troféu 45 cm • Und 160

67 Troféu 65 cm • Und 175

68 Troféu 75 cm j' Und 85

69 Troféu 95 cm : Und 175

70 Troféu artilheiro Und 65

; !
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GOVERNO PARTICIPATIVO
Estado Do Maranhão

Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma '

Avenida Getúlio Vargas, 135 • Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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71 Troféu campeão Und 40

72 Troféu goleiro Und 40

73 Troféu honra áo mérito Und 40

74 Troféu vicé-cámpeão Und 30

75 Uniforme para juiz Und 10

76

Bata brin' com 3 bolsos falixa reflexiva e

logomarca'doiMunicipio Und

<

10

São João Dos Patos - MA, 17 de dezembro de 2020.

Gilvana Evangémiade Souza
Prefeita Municipal

Página 3 de 3
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[Autenticação]

ESTADO DO PIAUÍ

PREREITURA MUNICIPAL DE FLORI.ÁNO

SECRETARIA DE FINANÇAS

l

r Inscrição 1pCód. Contribuinte—i r N° do Alyará 1r Validade 1pEmIssão r-|
210580 210580 5/2021 31/12/2021

*•, '
20/01/2021

- Contribuinte

Nome: LAR PARATY LTDA

CPF/CNPJ: 02.131.413/0001-30'

Nome Fantasia: LAR PARATY

- Endereço

Logradouro: PRACA DR SÉBASTIAO\MARTINS

Bairro: CENTRO .- ' ' ^ \

Cidade: FLORIANO' • ' • i ^ ' ^ ,

P Atividade Princípál ;•
1 . I

4781-4/00-00 - COMERCIO VAREJÍSTÀ DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EACESSÓRIOS
•• ; ^ " *" • - '-V ' ii 'r'Vr- •

í 1

- ObservaçÕés ^

O presente alvará somente concede aq:requé?ente.p'direit6 de localização è funcionamentò. Nâo.senâo
válido como quitação de tributos.

' i • • n

/r-

\\

,.'í. ' Número: 290

:: - "-CEP: 64800-002

r --- -Estado: PI
ifT:.,: .i-:, ..V

A

DinÉTORÃ DA UCEITA f VALIDADO
'Eucli\>anya''dc Sousa Sá'Bezer'ra' cértificõ que a presente certidão toi

••''S:/:DÍKetorq 'de\R(iceitás ' -'- '• Lvalidada em seu respectivo site
emissor

rà
CNP/'06.554.q67/OÕ01 -54

Praça Peírônib Portelo Nunes, S/N - Fone: (89) 3515-1100
www.floriano.pLgoV.br

/ •(



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repúb
' 'i

Secretaria de Raclortalização e Simplificação

.'̂ partamento de Registro ^presarial eIntegração

NIRE (« sede çd niial. quando a
sede for em piira UF)

22200181805

Código da Natureza

Jurídica

N"de Uatrtcuia do Agentr

AiMíliar do Cométcio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

15/029288-

FDLHÃn®

DO PIAUÍ

ILMO. SR. PRESIDEI TE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PI
I i|

LAR PARATY LTDA - EPP

(da Empresa ou dó AgenteAuxilia Io Comércio]
NOME:

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato:

CÓDIGO .

DO EVENTO !la

PI2201S00041810N" DE CÓDIGO

VIAS DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

002 ALTERACAO
^tTERACAiG-BrDADbs (EXCETO NOME EMPRESARIAL]

\

021

FLORlÂNOr PI
Local !|

3 Outubro 2015

Data

DEasAO SINGULAR

Nome(s) Empre&arlal(als) igual(als) ou semelhantefs):

• SIM •

Representante Legal da Empresa / Agente Auxirardo Comêrdo:

Nome: DIJALMASOARES UMA

Telefone de Cor

Assinatura:.

SIM

r lUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUl
yCERTIFICO OREGISTRO EM: 29/10/2015 SOB N": 330185

Protocolo: 15/029208-0, DE 05/10/2015
Empresa 122 2 0018180 5
lAR PAPAW 1.TDA - EPP Ry^iMui^DÕNONÁTO DE 0. MONTEIRO JUNf

SECRETARIO-CERAL

Data

pi nAo j /
I H

Data Responsável

[~[ iVAo / /

Data Responsável

Responsável

decisão SINGULAR i

cesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

I IProcesso Indeterao. ruirt/goe-se. j|

DECISAO COLEGÍADA
Q Processo em exigênna. (Vide des|»chq em folha anexa)
I I Processodeferido. Publique-se e arquIve-se.

U Processo indeferido. Publique-se. ;

Dsta Vogai

2* Exigência

2" Exigência

•

Voga!

3* Ex^ênea

•

Data

S^Exigência

•

A* Exigâ&fs 5"ExigôtKia

Responéàj^l
V

' 4* Exigência

•
5* Exigência

•

Vogai
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DECLARAÇAO ÚNICA
FOLHA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17 / 2021

PROCESSO LICITATÓRIO 0707008/2021

DECLARA[\)lOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:

i

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação,
obrÍgando-se,|l ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a
superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2° da
Lei n° 8.666/93'.

2 - Declaro,que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências
I ||

de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do §
4° do Art. 26 do Decreto Federal n® 10.024/19.

'I

3 - Aceitanios as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese
. . I .'I

de impugnaçao;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as
penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos,
normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos,
Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

|1
5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e

C,.. verdadeiras;

6 - Que não^^ possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados
menores dé is! (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e em qualqueritrabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição

de aprendiz^ a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n°
9.854, de 27.1Ò.;99, que altera a Lei n° 8666/93.

I i'

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a)

órgão proníotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar
com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na

|i

área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele

hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados Já estão incluídas eventuais vantagens e/ou
ii

abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5® da Lei 10.520/02) e

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e



c:
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I I

outras quaisqüer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jur

sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos pod^res e
informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre

vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
||

10 - Que, lení conformidade com o disposto na Lei Complementar n°
I I*

123/2006, esta' licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a

qualificação como (Mícroempresa / Mícroempreendedor Individual /

Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo),

estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos
I !l

enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4° do Artigo 3° da

LC 123/06Í alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014,
155/2016 e Decreto Federal n° 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocòrrências superiores.;

Floriano-Pl, 13 de Setembro de 2021

LAR PARATY LTDA - 02.131.413/0001-30

13/09/2021 ;i4:05;32
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Assinatura Digital; 06518C25A365726B74F12DDD94C819C1
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Lar Paraty LTDA
i CNPJ n° 02.131.413/0001-30

i I, PraçaDr. Sebastião Martins, 11° 290, Centro
Floriano-PI

! CEP N° 64.800,00
Ao

Pregoeiro Oficial de São J|oão dos Patos - MA
Pregão Eletrônico N° 17/2021
Processo Administrativo í^° 0707008/2021

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.
Data/Hora: 13 de setembro de 2021, as 15:00 (QUINZE HORAS)

I

ANEXO m - DECLA^ÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEJUSTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO j !

• i
l|
II

Lar Paraty LTDA, CNPJj|n° 02.131.413/0001-30, com sede aPraça Dr. Sebastião Martins, n° 290,
Centro, Floriano- PI, CEPN° 64.800,00, neste ato representado porDijalma Soares Lima,Brasileiro,
Casado, empresário, RGn° 288.445 SJSP-PI, CPFn° 130.361.493-68, Socio Administrador,, declara
expressamente que se| sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas
das proponentes que tenham atendido àscondições estabelecidas no edit^ e que demonstrem integral
capacidade de executaro fornecimento do bem previsto.

(
i

declara, ainda, para todos| os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2°, e
artigo 97 dalein° 8.666, djè 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

ii

V li Floriano-PI, 13 de setembro de 2021.

PARATV LTDA EPP.

.i.

Dijainui Soares Luna
Sócio Adminisirador

FOLHA n°
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! |i Lar Paraty LTDA
; I CNPJ n° 02.131.413/0001-30
I I' Praça Dr. Sebastião Martins, n° 290, Centro

Floriano - PI

; I CEP N° 64.800,00
Ao ii

I

Pregoeiro Oficial de São João dos Patos - MA
Pregão Eletrônico N° 17/2021
Processo Administrativo 0707008/2021

Objeto: Registro de Pregos para a aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.
Data/Hora: 13 de seternbro de 2021, as 15:00 (QUINZE HORAS)

folha n"

RubfiC3

ANEXO IV- MODELODE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXm DO ARTIGO
T DA C0NSTITUIÇÃ0'|FEDERAL

Lar Paraty LTDA, CNPJi n° 02.131.413/0001-30, com sede a Praça Dr. Sebastião Martins, n° 290,
Centro, Floriano- PI, CEPN° 64.800,00, neste ato representado por Dijalma Soares Lima,Brasileiro,
Casado, empresário, R;G n° 288.445 SJSP- PI, CPF n° 13036149368, Socio Administrador, declara,
parafins do disposto np in'c. v do art. n° 27 dalein° 8.666, de21 dejunho de 1993, acrescido pela lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, à partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()1.

Floriano -PI, 13 de setembro de 2021.

\\l !»AlLVry I-T0A EVW

•ã Soares Lima
Sócio Administrador



! 1Lar Paraty LTDA
1 CNPJn" 02.131.413/0001-30 "
I Praça Dr. Sebastião Martins, n° 290, Centro

Floriano-PI

I i CEP N° 64.800,00
Ao i

Pregoeiro Oficial de São'João dos Patos - MA
Pregão Eletrônico N° 17/2021
Processo Administrativo N° |0707008/2021
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.Data/Hora: 13 de setembrojke 2021, as 15:00 (QUINZE HORAS)
ANEXO V- modelo! DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

i I 1
Lar Paraty LTDA, CNPJ n° 02.131.413/0001-30, com sede a Praça Dr. Sebastião Martins, n° 290, Centro,
Floriano - PI, CEP N", 64;800,00, neste ato representado por Dijalma Soares Lima, Brasileiro, Casado,

; empresário, RG n® 288.445 SJSP- PI, CPF n® 130.361.493-68, Socio Administrador,, para fins do disposto no
edital de licitação: pregão eletrônico n® 17/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o ait. 299 do código
penal brasileiro, que: ^ |j

I I

a) a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico n® 17/2021, foi
elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do pregão eletrônico n° Ij7/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

II

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico n® 17/2021nâo foi
I íi

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico n®
17/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

' '1
c) que não tentou, por,] qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial oii dé|fato do pregão eletrônico n® 17/2021 quanto a participar ou não da referida
licitação; ' i

C I
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico n° 17/2021não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do pregão eletrônico n® 17/2021antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

i
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico n® 17/2021 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
município de são joão dos patos /ma, antes da abertura oficial das propostas; e

' iil{

í) que está plenamente ||ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-lá.

Floriano - PI, 13 de setembro de 2021.

LAU PAlUVrV LTDA EIM».

^ . ....

Dijalma Soares i.ima
Sócio .Administrador

FOLHA
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Lar Paraty LTDA
CNPJ n° 02.131.413/0001-30

1 Praça Dr. Sebastião Martins, n° 290, Centro
Floriano-PI

i 1, CEP N° 64.800,00
Ao '

Pregoeiro Oficicil de São João dos Patos - MA
Pregão Eletrônico N° 17/2021
Processo Administrativo N° 0707008/2021I |{ ;

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.
Data/Hora: 13 de setembro de 2021, as 15:00 (QUINZE HORAS)

•3.9Ç-
FOLHA nO

fjRubrica

ANEXO VI - declaração DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE)iÍ

Lar Paraty LTDA, CNPJ|n° 02.131.413/0001-30, com sede aPraça Dr. Sebastião Martins, n° 290,
Centro, Floriano- PI, CEPN° 64.800,00, neste ato representado porDijalma Soares Lima,Brasileiro,
Casado, empresário, RG ríj' 288.445 SJSP- PI, CPF n° 130.361.493-68, Socio Administrador,, declara,
sob as penalidades da lei,i que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do art. 3° da lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os
benefícios e vantagens legalmente instituídas pornão seenquadrar em nenhuma das vedações legais
impostas pelo §4° do art. 3° da leicomplementar n° 123 de 14de dezembro de 2006.
declaro, para fíns da lc'123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

M '

( ) microempresa - e'stando apta a íhiir os benefícios evantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da lei complementar n°
123/06 alterada pela Ic'147/2014.

I

I

(X ) empresa de pequeno porte estando apta a íruir os benefícios evantagens legalmente instituídas
por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da lei
complementar n° 123/06 ^terada pela Ic 147/2014. '

1 Floriano-PI, 13 de setembro de 2021.
' i

1 !j LAUPAR^VnLTDA.EPI».

|i f Dijalina Soares Uma
1 Sócio Adrnínisirador
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Pregoeiro Oficial de São João dos Patos - MA
Pregão Eletrônico N° Í7/2021
Processo Administrativo Üí" 0707008/2021
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais e artigos' esportivos para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.
Data/Hora: 13 de setembro de 2021, as 15:00 (QUINZE HORAS)

Lar Paraty LTDA
CNPJ n° 02.131.413/0001-30

Praça Dr. Sebastião Martins, n° 290, Centro
Floriano - PI

CEP N° 64.800,00

folha n

Riihrica

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
^ ji

Lar Paraty LTDA, COTJj n° 02.131.413/0001-30, com sede a Praça Df. Sebastião Martins, n° 290,
Centro, Floriano - PI, CEP N° 64.800,00, neste ato representado por Dijalma SoaresLima, Brasileiro,
Casado, empresário, r!g n° 288.445 SJSP- PI, CPF n° 130.361.493-68, Socio Administrador, declara
não ter recebido do municipio de / uf ou de qualquer outra entidade da administração
direta ou indireta, em âmliito federal, estadual e municipal, suspensão temporária departicipação em
licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração
de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal

Floriano-PI, 13 de setembro de 2021.

LAR VARATV LTDA EPP.

DijalmaSôarçs íJnra
Sócio .'Vdministrador



Lar Paraty LTDA
! I CNPJ n° 02.131.413/0001-30

' Praça Dr. Sebastião Martins, n° 290, Centro
i Floriano-PI

CEP N° 64.800,00
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Pregoeiro Oficial de São João dos Patos - MA
Pregão Eletrônico N° il7/^i2021
Processo Administrativo N° 0707008/2021

' !l
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as
necessidades das diversaslsecretarias do Município de São João dos Patos/MA.
Data/Hora: 13 de setembío de 2021, as 15:00 (QUINZE HORAS)

FOLHA n'

RiibricJ

ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

i
f Lar Paraty LTDA, CNPJ|n° 02.131.413/0001-30, com sede a Praça Dr. Sebastião Martins, n° 290,

Centro, Floriano - PI, CEP N° 64.800,00, neste ato representado por Dijalma Soares Lima, Brasileiro,
Casado, empresário, RG rl° 288.445 SJSP- PI, CPF n° 130.361.493-68, Socio Administrador, declara,
em conformidade com' a lei n° 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este
certame licitatório na prefeitura municipal.

' i' Floriano - PI, 13 de setembro de 2021.

I>AI<AT\' LTDA EPP.

Dijalma Sçarés Lima
Sócio ÁdfiiíinisUttdor


