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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 w )ric»i

Processo Administrativo n° 0312003/2021

Modalidade: Tomada de preços n° 016/2021
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de Sala Multiuso
destinada ao atendimento educacional especializado (AEE) - aos estudantes com
deficiência na Escola Municipal Governador Newton Bello, no Município de São
João dos Patos - MA- - : m
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GNPJ ce.131.413ffiD01 -30

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Portal da Transparência
CONTROLADORIA-GERÂL DA UNiAO

Sobre OPortal • Painéis • Consultas Detalhadas • Controle social • RededeTransp

VOCÊ ESTÁ AOUJ; INÍCIO » PAINEL DE SANÇÕES » CEIS

Detalhamento das Sanções Vigentes- Cadastro de Em
inldôneas e Suspensas - CEIS

FILTRO

BUSCA LIVRE

í PERÍODO DE
VIGÊNCIA

NOME

CPF/CNPJ
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—I

ÜF DO SANCIONADO i

ÓRGÃO
SANCIONADOR

TIPO DE SANÇÃO

« OCULTAR FILTROS DE CONSULTA

B FILTROS APLICADOS:

Nome: LarParatyLTDA

CPF/CNPJ: |OZ131.413/0001-30P

Data da consulta: 13/12/2021 07:36:05

Data da última atualização: 10/12/2021 16:00:04

Tabela de dados

IMPRIMIR BAIXAR 1i^ REMOVER/ADICIONAR COLUNAS ] Q PAINE

DETALHAR
CNPj/CPFDO
SANCIONADO

Nenhum registro encontrado

ANTERIOR

NOME DO

SANCIONADO-
UFDO

PRÓXIMA

Visualização gráfica B

Crie o gráfico desejado a partir das opções abaixo.

Selecione o tipo de dado para agrupamento das Informações e o tipo de
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Portai da Transparência
CONTROLADORIÁ-GEf^L DA UNiAO

I

Sobre O Portal • Painéis • Consultas Detalhadas • Controle social

-VOCÊ ESTÁ aqui: INÍCIO i,PAINEL DE SANÇÕeS>. CNEP-

Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nlaclonal de E
Punidas (ÇNEP)

FILTRO
«

, I

BUSCA LIVRE

PERÍODO DA SANÇÃO

NOME

CPF/CNPJ

UFDO SANCIONADO

ÓRGÃO
SANCIONADOR

TIPO DE SANÇAO

« OCULTAR FILTROS DE CONSULTA

0 FILTROSAPLICADOS: '

Nome: Lar Paraty LIDA

CPF/CNPJ: 02.131.413/0001-30

Dato do consulto: 13/12/2021 08:33:10

Data do último atualização: 10/12/2021 18:00:04

Tabela de dados
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6 IMPRIMIR BAIXAR m REMOVER/ADICIONAR COLUNAS O PAINE

1DETALHAR CNPj/CPF DO NOME DO
ÜFDO

!
SANCIONADO SANCIONADO-^

Nenhum registro encontrado

ANTERIOR PRÓXIMA

Visualização gráfica 0

Crie o gráfico desejado a partir das opções abaixo.

Selecione o tipo de dado para agrupamento das informações e o tipo de



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
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Certidão Negativa

Rutj'icô

Certifico que nesta data (13/12/2021 às 08:36) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ n° 02.131.413/0001-30,

V ,'

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

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divüiqacandcontas.tse.ius.br/

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

61B7.304C.9509.3404 no seguinte endereço: https://www.cni.ius.br/improbidade adm/autentícar certidao.php

Irado em: 13/12/2021 as08:36:44 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo 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 em: 12/12/2021 10:24:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LAR FARATY LTDA
CNPJ: 02.131.413/0001-30

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inldôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

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

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

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

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

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

Para acessara certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídicavisa atender aosprincípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lein° 12.9{5, de 23^
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 15, de Janeiro de 2016.



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
VAREJÃO POPULAR LTDA - ME

folha n°

Rubrica

Pelo presente instrumento particular, ANTÔNIO ALVES DA
COSTA, braseiro, casado, comerciante, portador da identidade /
n° 138.066, lííxpedida pela SSP/PA e CIC n» 107.779.112 - 72, l/
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, baino 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; ssociedade girará soí) a: denominação social de VAREJÃO
POPULAR LTDA-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 poderá'constituí-las em
qualquer parte do País, obedecendo disposições legais vigentes.

3®) Oobjetivo social da sociedade será COMERjC^O VAREJISTA
DECONFECÇÕES E TECIDOS.

4®) Oprazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado e o
inicio de suas atividades será apartirda data da assinatura do presente contrato.

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

ANTÔNIO ALVES DA COSTA, 6.000 quotas, no valõr de R$ 6.000,00
LINETESOARES LIMA, 6,000 quotas, no valor de RS 6.000,00
TOTALIZANDO, 12.000 quotaSj no valor de RS 12.000,00

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

6®) A responsabilidade dos sócios é na forma de legislação em vigor,
limitada à importância total do capitalsocial

cont...
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•CONTINUAÇÃO DOCONTRATO DE CONSTITUIÇÃO
VAJREJÃO POPULAR LTDA - ME.

FOLHA n°

Riitirtca

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 todas as 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 sociedade e nas operaçõesassinará da seguinte maneira:

VAREJÃO POPULAR LTDA -ME

ANTÔNIO ÀL^S DA COSTA

sócio-gerente

VAREJÃO POPULAR LTÜA - ME

LINETE SOARES LIMA

sócio-gerente

10**) O sócio no exercício da sociedade terá direito a jiinia 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 suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

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 quotas da 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 cederas 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 q^e se estabelece na cláusula 14° deste instrumento.
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CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO
VAREJÃO POPULAR LTDA - ME.

FOLHA n®

Rubrica

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 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 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.

15®) As omissões ou dúvidas que possam ser suscitada sobre o
presente contrato, serão supridas ou resolvidas com baseno Decreto 3708, de 10de janeiro de 1919,
e noutras disposições legais que lhe forem aplicáveis.

16®) Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - Piauí, para
qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

Floriano (PI)., 12 de setembro de 1997

ANTONIO ALVES DA COSTA

ÃÁ'ÚIAIA

LINETE SOARES LIMA

S O- .

TESTE

CALISTO
RG/Í23.140 - SSP-PI

RÕMULO DE OLIVEIRA PRAÇA
RG. 1.432.670 - SSP-PI

f (jA
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ADITIVO N° 01 DA EMPRESA:

VAREJÂO POPULAR LTDA - ME n-.
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Rubrica

Pelo presente instrumento particular, ANTÔNIO ALVES DA
COSTA, brasileiro, casado, comerciante, portador da identidade
n° 138.066, expedida pela SSP/PA e ClC 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 Ibiapaba, 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 rf 222.001.8180-5,
resolvem em comum acordo procederas 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 pai DIJALMA 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, para o FRANCISCO
FELIPE DE SOUSA LIMA, acima quantificado. Declarando ter recebido todos os seus direitos
e haveres perante a 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.

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 título for,
nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena geral, rasa e irrevogável quitação.

CLAUSULA QUARTA - O sócio aqui admitido na condição de
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 sóciosna forma contratual.



ADITIVO N° 01 DA EMPRESA:

VAREJÃO POPULAR LTDA - ME

CLÁUSULA QUINTA - O capital social por for
transferência das quotas, passa a ser distribuído em:
FRANCISCO FELIPE DE SOUSALIMA, 11.400 quotas 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 R$ 12.000,00

CLAUSULA SEXTA - O sócio aqui admitido declara sob ás penas
da Lei, que não está inclusa 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, passará para LAR PARATY LTDA - ME

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

CLAUSULA NONA - Altera-se a sede social da Rua Gabriel Zarur,
n°48-Centro, na cidadede Floriano - Piauí, para à 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 em vigor.

E 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 arquivamento da Junta Comercial do Estado do Piauí.

• •• ••
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Floriano (PI)., 20 de Junho de 2001

ANTONIO ALVES DA COSTA XÍ?yCUiô(^ / - /..*<
D FRANCISCO FELIPE^DE SOUSA LIMA

OCC/ies hiTncc.
LINETE SOARES.LIMA

TESTEMUNHAS^

CALlSTOíWtpraf^J^eTASCHOA
- 22á.f40/SSP/PI

RQÍClULO OLIVEIRA PRAÇA
CI:^1.432.670/SSP/P1

JALMA SOARES LIMA, assistido
Seu filho FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA
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ALTERAÇAO N.® 02 ADEQUAÇAO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE: LARPARATY 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° 138.066/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 SOUSA LIMA, brasileiro, solteiro, servidor púbhco 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
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 ME., estabelecida
nesta cidade de Floriano, 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
13/07/2001 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:

1° - 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^-0 objetivo social da sociedade passa a ser: Comércio varejista de
artigos do vestuário 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, residente e domiciliada nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí,
à Rua Coelho Rodrigues n° 427 Bairro Ibiapaba, Cep. 64800-000.

4® - O sócio ANTONIO ALVES DA COSTA, a partir deste ato
retira-se da sociedade, 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® - FRANCISCO FELIPE DE SOUSA LIMA, declara haver recebido
neste ato, em moeda 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 título
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® - 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:
Francisco Felipe de Sousa Lima, 1.200 quotas, no valor de R$ 1.200,00
Yvina Maria de Sousa Lima, 10.800 quotas, no valor de R$ 10.800,00

10®- O capital social passa para R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais),
com um aumento de 5.000,00 (Cinco Mil Reais), integralizado neste ato em moeda
corrente, proporcional a cada sócio:
Francisco Fehpe 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 Fehpe 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

11® - A responsabihdade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem sohdariamente pela integralização do capital social.
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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 quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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 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 consmno, fé pública, ou a propriedade.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

DONOMINAÇÃO SOCIAL - A sociedade gira sob o nome empresarial de: LAR
PARATY LTDA 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 - A sociedade tem a sua sede à Praça Dr. Sebastião Martins n.° 290
Bairro Centro, nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, CEP 64800-000. Não tem
fílial, mas pode estabelecê-la em qualquerponto do território nacional, obedecendo
às disposições legais vigentes.

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, artigosesportivos,

CLÁUSULA OUINTA
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CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 17.000,00(Dezessete Mil Reais),
dividido em I7.000(dezessete mil) quotas de valor nominal R$ l,00(Um Real),
cada uma, totalmente integralizadas, assim subscritas:
YvinaMaria de Sousa Lima, 15.300 quotas, no valor de R$ 15.300,00
Francisco Felipe de SousaLima, 1.700 quotas, no valorde R$ 1.700,00

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SÉTIMA

ADMINISTRAÇÃO - Aadministração 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 fevor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITOVA

USO DA SOCIEDADE - O uso da sociedade é feito pelo sócio administrador,
isolado e exclusivamente para os negócios da própria sociedade que se incumbirá
de todas as operações, sendo-lhe negado e vedado o uso para avais, endossos,
fíanças 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

CLAUSULANONA

RETIRADA PRÓ-LABORE - O sócio no exercício da administração e de cargos
tem direito a uma retirada mensal, a titulo de "pró-Iabore", fixa de comum acordo,
observada as disposições regulamentares pertinentes.
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CLAUSULA DÉCIMA

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 posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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.

PARAGRAFO ÚNICO - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da
sociedade, o total dos lucros s^urados, poderá ser distribuídos ou permanecer na
conta de Lucros Acumulados para tiitura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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
interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes ou dos sócios remanescentes o valor dos seus haveres será acurado e
liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço especial levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento seráadotado emoutros casos em
que a sociedade se resolva emrelação a outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA

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, de prevaricação, peita ou suborno, concussao, 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.

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 dp 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
primeira via destinada a registro e arquivamento na MM Junta Comercial do Estado
do Piauí.

Floriano(PI), 06 de janeiro de 2004

Antonio Alves da Costa

Francisco Felipe de Sousa Lima

' Yvina Maria de Sousa Lima

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

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,
YVINA MARIA DE SOUSA LIMA, brasileira, casada em comunhão parcial de
bens, enfermeira e empresaria, portadora da Carteira de Identidade n°.
2.288.462/SSP-PI 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, brasüeiro, solteiro,
natural de Floriano, Estado do Piauí, nascido em 22 de setembro de 1982, servidor
púbhco federal, portador da 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 Piatií,
à Rua Coelho Rodrigues n°. 427 Bairro Ibiapaba, Cep. 64800-000, únicos sócios
componentes da sociedade empresária limita(k, sob a denominação social de: LAR
PARATY LTDA 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:

V • 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 relojoaría.

2^-0 Capital social passa para R$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais),
com um aumento de R$ 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 R$ 4.500,00 .
Francisco Felipe de Sousa Lima, 500 quotas, no valor de R$ 500,00
Passando o total do 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 R$ 2.200,00

2° - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato
constitutivo e alterações posteriores, não alcançados pelo presente instrumento,
permanecem em vigor.
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E por estarem assim justos e contratados e deperfeito 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
primeira via destinada a registro e arquivamento na MM Junta Comercial do Estado
do Piauí.

Floriano(PI), 12 de agosto de 2009.

vina Maria de Son§a Lima

.-r-V^^iSíl5SèlíÍí5ty
Francisco Felipe de Sousa Lima

Testemunhas:

êP ^ •" •
Conceição de Maria Soares de Oliveira
RG. n° 530.592/SSP-PI

Francisco Hélio Soares de Ohveira

RG. n®. 1.443.394/SSP-PI

í"a

JUNTA COMERCIAL DÒ ESTADO DO PIAUÍ
, CERTIFICO OREGISTRO EM; 20/08/2009 SOB N:237335

Protocolo: 09/019936-7, DE 17/08/^"
Bn5)te8a:22 2 0018180 S
lAR PARATY LTOA ME ^

JoiS^UARDO PEREIRA FILHO
SECRETARlO-GEiy^j^
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IALTEREÇAO CONTRATUAL N°. 06 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA'
i LIMITADA: LAR PARATY LTDA EPP.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,
DIJALMA SOARES LIMA, brasileiro, piauiense, casado em regime da
comunhão parcial de bens, 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, 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 de bens,
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 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, 28/01/2005, 20/08/2009, 17/08/2011 e 10/02/2012 sob
o n°. 22200181805, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob
o número 02.131.413/0001-30, resolvem, assim, alterar o referido contrato
social e alterações posteriores como a seguir se contrata:

1' - A partir deste ato o sócio DIJALMA SOARES LIMA, cede e
transfere 10.000(dez mil) quotas, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), de
suas quotas de capital da sociedade, já totalmente integralizadas, para MARIA
DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA.

2^-0 Sr. DIJALMA SOARES LIMA, declara haver recebido neste
ato, em moeda corrente a importância de R$ 10.000,00(Dez Mil 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 título for, nem do
cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

3" - A sócia na condição de cessionária da parte do cedente, a partir
deste ato assume todos os direitos e deveres sociais que lhes foram cedidos e
transferidos na sociedade com idênticos direitos e obrigações sociais assegurados
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aos sócios, conforme dispostos nos atos constitutivos e alterações posteriores da
sociedade.

4° - A partir deste ato o capital social passa a ser de R$
64.000,00(Sessenta e Quatro Mil Reais), com um aumento de R$ 14,000,00
(Quatroze Mil Reais), as novas quotas subscritas são integralizadas neste ato,
proporcionalmente a cada sócio, da seguinte forma:
A sócia MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA,
integraliza suas quotas neste ato, pela incorporação ao patrimônio da sociedade,
de Um terreno situado à Av. Getulio Vargas, s/n°, Bairro Centro, Cep. 64800-
000, Floriano - PI, medindo 02,49m (Dois Metros e Quarenta e Nove
Centímetros) de frente-Norte, ümitando-se com a Av. Getulio Vargas; 40,00m
(Quarenta Metros) na lateral direita-Leste, limitando-se com os imóveis de Maria
Georgina de Carvalho Gonçalves e Ana Humbelina de Carvalho Gonçalves;
12,00m (Doze Metros) de flmdo-Sul limitando-se com o imóvel de Calisto Lobo;
21,00m (Vinte e Um Metros) na lateral esquerda-Oeste limitando-se com os
imóveis de Armando Ribeiro Gonçalves, Alice e Maria de Lourdes de Carvalho
Gonçalves, onde toma forma de "L" por 09,5Im (nove Metros e Cinqüenta e Um
Centímetros) ao Norte e mais 19,00m (Dezenove Metros) ao Oeste limitando-se
com o imóvel de Maria Georgina Cavalcante Ribeiro Gonçalves, com área de
299,3 Im^ ( Duzentos, Noventa e Nove Metros e Trinta e Um Centímetros),
conforme Termo de Doação de Terras Devolutas expedida pela Prefeitura
Municipal de Floriano, datada de 06 da janeiro de 2012, Registrada no Livro n®.
2-Registro Geral, sob o n°. R.1/12.264, Cartório Rocha - 1® Ofício de Floriano-
PI, em 15 de fevereiro de 2012, avaliado na importância de R$ 7.000,00 (Sete
Mil Reais).
O sócio DIJALMA SOARES LIMA, integraliza suas quotas neste ato, a
importânciade R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) em moeda corrente do País.
Passando o total do capital social a ser distribuído em:
Dijalma SoaresLima, 32.000 quotas, no valor de R$ 32.000,00
Maria dos Prazeres R. de Sousa Lima 32.000 quotas, no valor de R$ 32.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - A sócia MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE
SOUSA LIMA, se obriga há, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data de
registro a arquivamento da alteração na Junta Comercial do Estado do Piauí,
proceder à lavratura da Escritura de transferência e o Registro de imóveis do bem
legalizando a incorporação ao patrimônio da sociedade.

5^ - Todas as demais cláusulas e condição estabelecida nos atos
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constitutivos da sociedade e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente
instrumento, permanecem em vigor.

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 primeira via destinada a registro e arquivamento na MM Junta
Comercial do Estado do Piauí.

Testemunhas:

u

Floriano (PI), 26 de março de 2012.

ijalma Soares Lima

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

^ ^ <£>
conceição de Mana Soares de Oliveira
RGn®. 530.592/SSP-PI

Cleyton Pereira dos Santos
RGn'». 1.490.905/SSP-PI

Ot®" 1
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Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,
DIJALMA SOARES LIMA, brasileiro, piauiense, casado em regime da comunhão
parcial de bens, 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, 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 de bens, 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 LIDA 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 Piauí, em sessões de 18/09/1997, 13/07/2001, 28/01/2005, 20/08/2009,
17/08/2011, 10/02/2012 e 09/04/2012 sob o n® 22200181805, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 02.131.413/0001-30, resolvem,
assim, alterar o referido contrato social e alterações posteriores como a seguir se
contrata:

1® - A partir deste ato o objetivo social da sociedadepassa a ser:
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 - Comércio varejista de tecidos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2/02 - Comérciovarejista de artigos de viagem
47.63-6/02 - Comérciovarejista de artigos esportivos
47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.83-1/02 - Comérciovarejista de artigos de relojoaría
47.56-3/00 - Com. varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0/03 - Comércio 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 Mil Reais), passa a ser de R$ 164.000,00(Cento Sessenta e Quatro Mil
Reais), com 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$ l,00(Um Real) cada
uma e subscrita em:

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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 ATIVIDADES - A sociedade iniciou suas atividades em 12 de
setembro de 1997.e seu prazode duração é indeterminado.

CLÁUSULA OUARTA

OBJETO SOCIAL - O objetivo socialda sociedade é:
47.81-4/00 - Comércio varejistade artigosdo vestuário e acessórios
47.55-5/03 - Comércio varejistade 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
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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 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

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, no valor de
1,00 (Um Real) cada uma, e subscrito em:
Dijalma Soares Lima, 82.000 quotas, no valor de R$ 82.000,00
Maria dos 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 solídariamentepela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA

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, 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 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 DIJALMA
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
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



folha n"

• • • • •

Vr

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;

ARATYLTDA EPP

ijalma Soares Lima
Sócio - administrador

LAR PARATY LTDA EPP

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima
Sócia - administradora

CLAUSULA DÉCIMA

IDONEIDADE - 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 sistema financeiro nacional, contra riormas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

RETIRADA PRÓ-LABORE - Os sóciosno exercício da administração e de cargos
têm direito a 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 suasquotas, os lucros ou
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PARAGRAFO ÚNICO - A critério dos sócios e no atendimento dos interesséS^a
sociedade, o total dos lucros apurados, poderá ser distribuído ou permanecer na
conta de Lucros Acumulados para futura destinação.

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

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

seriio 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 em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação a outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

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

E porestarem 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 via destinada 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:

QM.uJ.ccCb tL ^(xmA VJM^

Conceição de Maria Soares de Oliveira
RGn^ 530.592/SSP-PI

^lki^ê±
Cleyion Pereira dos Santos
RGn°. 1.490.905/SSP-PI

_ «.Atai80 5
• XgSK pfOWWW"'- • —
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Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Com :
Secretaria de Comércio e Sen/iços
Departamento Nacional de Registro do Comérci'

jümtá cokcrczal do estado do PIAJI

II

NIRE(da seda ou da filial, quando a sede forem outra UE) CODIGO DA
NATUREZA JURIDICA.

22200181805 206-2
(vide Tabela 1)

1 - REQUERIMENTO

137032173-7

ILM'' SR. PRESIDENTE DAJL ÍMERCIAL DO ESTADO DO PIAU!

•NOME; LAR PARATY LTDA EPP

(da emprosa ou do AganlaAuxiliar do Comércio)

requer a V. S* o deferimento do seguinte ato;

N«DE C<:)DIGO CÓDIGO
VIAS DOATO DOEVENTO QTDE. DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

IggfillS—

01 OUT 2013

002 ALTERACAO

02^ AtfERAÇAO-üb DaDUÜ E DE NOME EMPRESARIAL

•

CUètSytrtUAyAÜ út CON I.KA 1Ü/tbtArhü+ü

Local

/oa
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

Representante Legal da Empresa/Agente Auxiliardo Comércio

Nome:

Assinatura:

Telefone de contato: A —

i I DECISAO SINGULAR. • • " "

Nomefs) Empresarial(al8) ou s eer&nn DO PIAUÍ
lADA

• • SIM
JUNTA SOB N-.

'liiÃRCÕÃ^ÕOBÕNA

Processo em ordem.
A decisão.

I I NAO / /_
• Data Responsável

decisAosinguur . .
I 2" Exigência
Processo om exigência. i—i

/ide despacho em folha anexa) L-l

.Processo deferido. Publique-se e arquive-se

I I Processo Indeferido. Publique-se

decisAo colegiada

j—I Processo em exigência.

/ /
Data

OGSERVAÇOES:

2* Exigência

(Vide despacho em folha anexa) •
I I Processo deferido. Publique-se e arquive-se

I j Processo Indeferido. Publíque-se

Vogai
Presidente da

SECRErAR10.GERAL

I I NAO / /_
Data

3' Exigência 4^ Exigência

• • •

3* Exigência

•

Turma

40 Exigência

• ••

Vogai

Responsável

5* Exigência

*JU0'

5' Exigência

•

/•-rimprciO

/, /
Data

Responsável

Vogai

PÍ22013003&2917
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jALTEREÇÃO CONTRATUAL N". 08 ECONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO |
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: LAR PARATY LTDA

[epp, I
VteÍA**af^Mi^Bar^saiar^V/Mr^/^maiorm^ja-jr^mBiaxaxa'jr/írMaimaíiKafayMt-amr.iamiimiirMrxtrravr^a'^jr^^^iwfT'ír-ír,rT,^f.,,T,fr-fKa.m'rtMfw.(,^p.^^,^^^^^

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,
DIJALMA SOARES LIMA, brasileiro, piauiense, casado em regime da comunhão
parcial de bens, 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, à Rua Coelho Rodrigues n°. 427 Bmrro 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 Identidade n®. 327.169/SSP-PI e CPF n®. 709.571.933-00, residente e
domiciliadanesta 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 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, 28/01/2005, 20/08/2009,
17/08/2011, 10/02/2012, 09/04/2012 e 01/10/2013 sob o NIRE n°. 22200181805,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número

02.131.413/0001-30, resolvem, assim, alterar o referido contrato social e alterações
posteriores como a seguir se contrata:

1® - A partir deste ato o objetivo social da sociedade passa a ser:
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 - 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 relojoaría .
47.56-3/00 - Com. 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
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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
trícotagens, exceto meias
14.13-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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 ATIVIDADES - A sociedade iniciou suas atividades em 12 de
setembro de 1997 e seu prazode duração é indeterminado.

CLÁUSULA OUARTA

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 - 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 varejista de artigos de papelaria
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria L
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, exceto meias
14.13-4/01 - Confecção 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, no valor de
1,00 (Um Real) cada uma, e subscrito em:
DijalmaSoares Lima, 82.000 quotas, no valor de R$ 82.000,00
Maria dos Prazeres R. de Sousa Lima, 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 solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA

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, 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 o preço e condições se posta à venda, formalizando, se realizada
a cessão delas, a alteração contratualpertinente.

CLÁUSULA OITAVA

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, 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

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 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, 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 a uma retirada mensal, á título de "pró-labore", fixa de comum acordo,
observada as disposições regulamentares pertinentes.
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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.

PARAGRAFO 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 futura destinação.

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

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(noverita) dias contados do
óbitoou interdição, verificada em balanço especial levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

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 da comarca de Floriano, Estado do Piauí, para qualquer

5
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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
primeira via destinada a registro e arquivamento na MMJunta Comercial do Estado
do Piauí.

Floriano (PI), 02 de dezembro de 2013.

ijalma Soares Lima

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

Testemunhas:

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO OREGISTRO EM; 05/12/2013 SOB N^- 300181

*Protocolo: 13/039690-7, DE OS/d 2/2013
Einprâ8a:22 2 0018180 5
LAR PARAT* LTOA - BPP

MARCOAURÉLIO BONA
SECRETARIO-GERAL
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13/039690-7

ILM® SR. PRESIDENTE DA JUNTA C0MERCIAL*D'0"E'STAD0 DO PIAUÍ

NOME: LAR PARATY LTDA EPP

(Oaempresa ou do AgenieAuxiliar do Comdrdo)

requer a v. s'. o deferimento do seguinte ato:

N". DE CÓDIGO CÓDIGO
VIAS DOATO DO EVENTO QTDE. DESCRIÇÃO DOATO/EVENTO

03 002 ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FLORIANO
Local

02/12/2013
Data

2. USO.DA JUNTA COMERCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: DIJ^bfBA Sp^ES LIMA ^
Asslnatu^j^^yjá^^
Telefone 3521-3100

I IDECISAO SINGULAR JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO OREGISTRO EM; 05/12/2013 SOBN"»: 300181
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ALTERAÇAO CONTRaTIAL N". 09 E
COiNTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LAR PARATY L I DA £PP.

folha n®.

Rubrica

CONSOLiDÀCAQ Dtr

LIMITADA:

Pelo presente instrumento particular c melhor forma de direito, DIJALMA
SOARES UMA, brasileiro, piauiense, ctusado 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. CPE tf. 130.361.493-68. residente e
domiciliado nesta cidade de Floriano. Estado do Piauí, à Pua Coelho Rodrigues n°. 427.
Bairro Ibiapaba. CEP. 64800-000 e MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA
LIMA, brasileira, piauiense, casada cm regime da comunhão parcial, natural de Elesbão
Vcloso, Estado do Piauí, nascida em 15 de junho de 1960. empresária, ponadom da Carteira
de Identidade n°. 327.169/SSP-PI e CPF tf. 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: LAJ^ 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 po.sieriores devidamente registrados c 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, alterar o referido contraio social como a seguir se contrata:

- Neste ato fica retificada a cláusula oitava que passará a ter a seguinte
redação: A administração da sociedade cabe aos sócios DIJALMA SOARES UMA c
MARIA DOS PRAZERES RODRIGUi'3 DL SOUSA UMA 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 lavor 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
temporariamente, o acesso a cargos piiblicos: ou por crime falimentar. de prevaricação, peita
ou suborno, concussâo. 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 PRIMEnU\

FIRMA SOCIAL - A sociedade gira sob a fimia social de: LAR PARATY LTDA EPP e o
nome fantasia dc; LAR PARATY .
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: LAR PARATY LTDA EPP.
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CLAUSUI.ASEGIJNDA

SEDE SOCIAL - A sociedade lem 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

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

CLÁUSULA QUARTA

OBJETO SOCIAL - O objetivo da sociedade c;
47.81-4/00 - Comércio varejista dc artigos do vestuário e acessórios
47.55-5/03 - Comércio varejista de tmigos de cama. mesa e banho
47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos

j 47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados
A 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 dc artigos dc armarinho
47.83-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos, musicais e aces.sórios
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.54-7/01 - Comercio varejista de móveis
47.54-7/02 - Comércio varejista dc artigos dc colchoaria
47.53.9/00 - Comercio varejista e.speeiali/ado dc clcirodomcsiicos c cquip. dc áudio c vídeo
14.12-6/01 - Confecção de peças de vestuário. eNceio roupas intimas e as conleccionadas sob
medidas

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

14.13-4/01 - Confecção 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 c quatro mil) quotas de valor nominal R$
l,00(Um Real), cada uma, totalmente integralizada. assim subscrita:
Dijalma Soares Lima, 82.000 quotas, no valor de R$ 82.000.00
Mariados Prazeres Rodrigues dc Sousa Lima. 82.000 quotas, no valor de RS 82.000.00

CLÁUSULA SEX'i A

RESPONSABILIDADE - A responsabilidade dos sócios c restrita ao valor dc suas quotas,
mas todos respondem solidariamcntc pela iniegralizaçâo do capital social.
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CLAUSULA SIETIMA

DAS TR.ANSFERÊNCIAS - As quoias são indivisíveis cm 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 do preferencia para a sua aquisição, o
ccdente fará por escrito com antecedência mínima de 90(no\enia) 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

ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade cabe aos sócios DÍJALMA SOARES
LIMA e MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA LIMA com poderes e
atribuições de administrarem a sociedade, autorizados o uso empre.sarial, vedado, no entanto,
em atividades estranitas 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.

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
Iodas as operações, scndo-lhes negado e \'cdadü o uso para avais, endossos, fianças ou
quaisquer outros negócios estranhos aos interesses da sociedade c nas operações empresariais
assinará da seguinte maneira.

\RAr\ LTDA EPP.

Dijalma 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 dc exercerem a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os eleitos dela. a pena que vede. ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faliincniar. de prevaricação, peita
ou suborno, concussào. peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
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nacional» contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a te
pública, ou a propriedade.

CLÁUSUl.A Df-CIMA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA DFCliVlA SEGUNDA
EXERCÍCIO SOCIAL - Ao lémiino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contasjustificadas dc 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 IJNICO - A critério dos sócios c no atendimento dos interesses da sociedade,
o total dos lucros apurados, poderá ser distribuído ou permanecer na conta de Lucros
Acumulados para futura destinação.

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

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 relativamente incapaz. Não sendo possível ou inexi.siindo interesse destes ou dos
sócios remanescentes o valor dos seu.s haveres serão apurados e liquidados no prazo Máximo
de 90{novenia) dia.s contados do óbito ou interdição. Ncrificada em balanço especial
levantado.

PARÁGRAFO ÜNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros ca.sos em que a
sociedade se resolva em relação a outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA OUIN TA

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 í:)éc:ima sexta

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

E por estarem assim justos o contratados c de perfeito acordo, cm tudo quanto
ne.ste instrumento particular foi lavrado, assinam o pre.sente contrato, na presença das duas
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testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e íbrma. com a primeira via destinada a registro
e arquivamento na MM Junta Comercial do Estado do Piauí.

Floriano (PI). 03 de outubro de 2015

iijalma Soares Lima

^ Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

FOLHA n*.

\ E-

Testemunhas:

çiJj 6—*' ^

Conceição de Maria Soares de Oliveira
RG n". 530.592/SSP-Pl

tiír
Clcyton Pereira dos Santos
RO n°. 1.490.905/SSP-PI
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| .CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
I LAR PARATY LTDA EPP.
s^í^^^S®335^KSS2!ES!SS«S3!5!^^^!5I3!^^3BS&ws»'.i.«.'V • . -i.íí ... •

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-Pl, 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 dasociedade 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 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, alterar o referido contratosocial como a seguir se contrata:

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, sejaem favor de qualquer dos quotista ou

^ de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem oautorização 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

1 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
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 fínanceiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

FIRMA SOCIAL - A sociedade gira sob a firma social de: LAR PARATY LTDA EPP e o
nome fantasia de: LAR PARATY .

FOLHA n°_
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I CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
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CLAUSULA SEGUNDA

SEDE SOCIAL - A sociedade tem sede nestacidade de Floriano, Estado do Piauí, à PraçaDr.
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

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

CLÁUSULA OUARTA

OBJETO SOCIAL - O objetivo 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 - 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 - Confecção 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:
Dijalma Soares Lima, 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,
mastodos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.

2
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DAS TRANSFERÊNCIAS -As quotas são indivisíveis em relação àsociedade enão 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 escrito 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, serealizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA

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 osadministradores ter plena liberdade e direito de
alienar bens moveis e imóveis da sociedade.

CLAUSULANONA

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 da seguinte maneira.

LAR PARAXY LTDA EPP.

i
Soares Lima

Sócio Administrador

LAR PARATY LTDA EPP.

V Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa LimaRodrigues
Sócia Administradora

CLAUSULA 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, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
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nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

RETIRADA PRÓ-LABORE - Os sócios no exercício da administração e de cargos têm
direito a umaretirada mensal, a título de "pró-labore", fixada 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 proporçãode suas quotas, os lucros ou perdasapurados.
PARAGRAFO ÚNICO - Acritério 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 futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

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 relativamente 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) dias contados do óbito ou interdição, verificada em balanço especial
levantado.

PARAGRAFO ÚNICO - 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 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, em tudo quanto
neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente contrato, na presença das duas
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testemunhas abaixo, era três vias de igual teor e forma, com a primeira viadestinada a registro
e arquivamento na MM Junta Comercial do Estado do Piauí.

Floriano (PI), 03 de outubro de 2015

Testemunhas:

8. ^ •-

Conceição de Maria Soaresde Oliveira
RGn®. 530.592/SSP-PI

Soares Lima

Maria dos Prazeres Rodrigues de Sousa Lima

CXUj-(-<>vv
Cleyton Pereira dos Santos
RGnM.490.905/SSP-PI



Secretana da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repúb

Secretaria de Radonalizaçâo e Simplificação

/,^partamento deRegistro Empresarial e Irrlegraçâo

NlRE (« 6ede OJ filial, <;uando a

sede for empulra UF)

22200181805

CMgo da Natureza
Juridca

N*de Matricula do Agentt

Autiliar do Conéfcío

Tolha n"!

JUllTA COMERCIAI. t)0 ESTADO too PlAUl

15/029288-Cr

1ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PU

LAR PARATY LTDA - EPPNOME:

(da Empresa ou do AgenteAuxilia/do Comércio)

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

N" DE CÓDIGO

VIAS DO ATO

CÓDIGO

N** FCN/I

PI2201500041610

3 002 ALTERACAO
021 1 )(t:T6RACA&e?T}AD0S (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FLORIANO - PI

Local

3 Outubro 2015

Representante Legal da Empresa / Agente Auxifiar do Comércio:

Nome: DUALMA SOARES LIMA

Telefone de ConJ

Assinatura:.

• DECISÃO SINGULAR
Nome(s) Empresarlal(ais) ^ualfals) ou semelhantefs):

[~| SIM Q] SIM

f~| nAo / /

Data Responsável

NAO / l

Data

O SINGULAR

Ppdcessoem exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

|~| f^-ocesâo liiâ3va:i<io. FubUquesa.

decisAo colegiada

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

p*] Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

P^ Processo Indeferido. Pubiique-se.

Data Vogai

Presidente da

Süt, 11 iNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUi
•CERTIFICO OREGISTRO EM: 29/10/2015 SOB N': 330185
'protocolo: 15/029288-0, DE 05/10/2015

Einpre8a:22 2 0018100 5
LM PMATY LIDA - EPP RAIMUliírNÕiwTÕDrÓ. MONTEIRO JUNI-

SECRETARIO-GERAU

Responsável

3* Ex^êncta

•

/ /

Data

Responsâve/

4* Exigd^is 5* Exigêncie2* Exigência

>(
^,.10

2" Exigência

•

Vogai

Data

y' Exigência

•
•4" Exigência

•

Vogai

ResponãS^^^^
V

5" Exigência

•



vAuoa emtodo território nacional M,

RECraiRO -iQQAjie
GERAL 288445

NOWC I

DIJALMA SOARES UMA -

RUAÇJtO r" ,
MARIA DO SOCORRO UMA
JOAQ BÁtlSTA SOARES •

«p^Íao 16/07/2020

DOPÍAUÍ-'PI

ífÉR'f!'©ÍSAMENTO 1829 ü22 f 168
EXP. ÁGUA BRANCA - PI 28/01/2019'

I<130.361.493-68

**' ^ 29/0a/B3 - DECRETO tf 89.250/83

ASSIHATVRA OO DIRETOR

aavatiNsoi bú vuta^ivo

wruiiü oc «íAlVNaav

DATAOERASDUERTO

04/Ü6/1958

Carvalho

C ' •>(f i 'I ,

SNUMvwsnaa 30 o-íot- oyavouuíaoi 3o omuiSN» .j5
vonand vôNvanoBs 30 viMViaaoBS

jnvid 00 oQVisa ca onu3aoo,

, Tiswa oa vAuvtBaaj vonancSB

1

i

NOME

VAta* EM TODO OTERRITÓRIO lUCIOMAL ^

327. 169 23/06/17

MARIA, DOS PRAZERES';,RODRIGUES DE- SOUSA
|fiuaçAo .LIMÁ*^

MARIA DA" NÁfiVIDADE SOUSA
JOÃO RODRIGUES DE SOÜSÁ ' ^

• i H '

HATVHALOAX ' f , \ DATA D€NASCWtm

ELESBÃO .VELÒsb-PI "15/06/1960
DOC. bR«e«J MÁTRIC,U;la':p,;CE RT'. CASAM .

-.078022025519812bÕ022168^Ó18 J9 53
cpf EXP ÂPVA' BRANCÁjlEJL..^ '̂

. 933-0bar,cisçcí^daS Ctegàs PínhofrÕMsnms
rA3^i>«fíiaf»16iwro^^ PoiTòiai Cfay:^1351974

LEI N» 7.116 DE SaiOOm - DECRETO N« B9.250/&3

-SNUvvnsnaa ao ovor, dvâwji i

' i, invid 00 povisa oo owasAco

Tisroaoo v/mvM303j v^tíPSí;?

1
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VÁUOA EMTODOTERRfTÓRIO NACIONAL

Si!'"' 288445
NOWE

PIJALMA SOARES UMA

FttJAÇAO ,

MARIA DO SOCORRO LIMA '
JOÃO BATISTA SOARES

CTPEiwAo 16/07/2Ò20

DO PIAUl • PI •'

'ífÍcR'r!'ÍXSAMENTO 1829 L22 F168
EXP. AGUA BRANCA - PI 28/01/2019'

Í30.36Í.493-68 Juara

ASSIMATUtU DO OmnOR

OATA DE NASCIMENTO

04/06/1958

slvMd* Cahralho

RaHto Crminai

**' ^^ 29/08/S3 • DECRETO N* 89.250/83 ^

aovouwaoi 3a VMiaiavo

airvu/ioa

SNUHVn 8/130 30 ovor. O1/i)VCHJliN30t 30 OinifiSNÍ a>3c5
vnnand vôMvanoas so viyvisaoBS

nvid 00 oavisa oo onhhaoo

TisvaaoavAuvHaaad.vonandau M/tó/.wn
a

i RECSTRO
GERAL

vAuda em toqo o território nacional

327.169 OATADE
0CPEOÍÇJ.O

23/06/17

NOUE

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA

FILIAÇÃO ^ ' LIMA; "-'f '
MARIA DA NATiyiDADE SOUSA

JOÃO Rodrigues' de sousa
NATURALIDADE " , ' , DATA DE NA5CIUENT0

ELESBÃO .VEL0S0'-PI ' 15/06/1960
DOC. ofBCEu MATRICU.LA: CERT. casam .

• 078022025519'812p002216^0018295 3^
cw EXP ÁGUA BRANC>p,£JL 2.

ClK2gas Pinheiro ^
T351974 r*5sbtefEsTjife:^g^^(»^a Poiicial Cljg:^

LEI N' 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N« 69.250/83

30VoiiN3ai 30 VHiaUfya

WTAuí 00 vaniVNiss*
F^etset

invídOQoaviSHoaoNyaAoo ^
'"^a^ VAUwgo^Vjng^jgg-
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JUCEPI

Governo do Estado do Piauí

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

CERTIDÃO SiWIPLÍFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junia Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Rubrica

Nome Empresarial; LAR PARATY LTDA - EPP

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PIC2101402471

NIRE (Sede)
22200181805

CNPJ

02.131.413/0001-30

Data de Ato Constitutivo

18/09/1997

Início de Atividade

12/09/1997

Endereço Completo
PraÇa DR. SEBASTIÃO MARTINS, N«290, CENTRO • Floriano/PI • CEP 64800-000

'Abjeto Social
ÒOMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO
VAREJISTA DEARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DEARTIGOS DEARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DEARTIGOS DE
RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS EEQUIPAMENTOS DE ÁUDIO EVÍDEO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO
ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E
TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Capital Social
R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais)
Capitai Integrallzado
R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) Dfj

Porte

EPP (Empresa de Pequeno
Porte)

Dados do Sócio

Nome

MARIA DOS PRAZERES

RODRIGUES DE SOUSA

LIMA

Nome

DIJALMA SOARES LIMA

^idos do Administrador
-..jme

Nome

DIJALMA SOARES LIMA

l^ltlmo Arquivamento
Data

07/05/2021

CPF/CNPJ

709.571.933-00

CPF/CNPJ

130.361.493-68

Número

20210309261

Participação no capital
R$ 82'.000;00 •

S' • •
' - ;

Participação no capital
'CR$82;p00;0O . ;•

CPF..-

MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DE SOUSA UlMÀ^^-TOgíSTV.SSS-OO"

^30:381^3:68-^^
A

•V.

Espécie de sócio
"" "Sbclo. ( ,>f _ ♦.5X

Espécie de'sóclo
Sócio"li '

Administrador

S

Administrador

S

^ «í. ^

=:rx;'iTérmlno do mandato

^^'^.Indeterminado

^iTérmlhtfdo mandato
!Indete'rm]nado

V-

^
..^Ato/eventos~: v

. •^-^•'•-223/-223- BALÂNCÓv''

Prazo de Duração
Indeterminado

Término do mandato

Indeterminado

Término do mandato

Indeterminado

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/12/2021, às 12:06:30 (horário de Brasília).
Se Impressa, verificar sua autenticidade no httpsV/www.plauidlgltal.pl.gov.br, com o código JSCRTWEV.

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA

Secretário Geral

1 de 1



JUCEPI

Governo do Estado do Piauí

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

CERTIDÃO ESPECIFICA

FOLHA n".

Rubrica

PIAUÍ

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SiNREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

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

Protocolo: PIC2101402516

NÍRE 22200181805

CNPJ 02.131.413/0001-30

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

idereço Completo DR. SEBASTIÃO MARTINS, 290, xxxxx, CENTRO - Floriano/PI - CEP 64800-000

Ato

223

223

223

223

310

310

002

002

310

310

002

002

002

310

310

002

>17

002

002

002

002

002

302

001

Número

20210309261

20200236245

20190168463

20180098500

338113

336647

330185

330185

323397

309851

300181

300181

297375

291781

291782

273052

270799

270787

270786

264486

237335

180619

63240

22600024828

22200181805

Arquivamentos Posteriores

Data Descrição

07/06/2013

I •'••07/06/2013'
.•'--09/04/2012

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-

05/12/2013

01/10/2013.

4^. ••-"<.13/02/2012
^ ^T^-^io/oa/aoia

C iV. 10/02/2012í

=117/08/2011

5^/-V20/Ò8Í0Ò9'
^

28/01^005-
,1 r^-

-137Ó7/20oC
18/09/1997=-

wL st

18/09/1997

v:' •. -f • T'

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

BAUNCO

BALANÇO

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO

BALANÇO

•"/ CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
*' ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
_ ALTERACAO DEDADOS (EXCETO NOME
• • - (EMPRESARIAL)

r 'ÍBALANCO
", '!ba'lãnco.

V - (ALTERÁCAO de DADOS (EXCETO NOME
(EMPRESARIAL)
;bauancó-

... 'IRÉENQUADRAMENTODEMICROEMPRESACOMO
' -ilEMPRESA DE PEQUENO PORTE

;^S^ 'ALTERÁCÃO DE DADOS (EXCETO NOME
'ÍEMPRESARIAL)

«''^^««lALfERACAO DEDADOS (EXCETO NOME
•'̂ '*""^JeMPRÈSARIAL)

- •/ ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

' ^EMPRESARIAL)
.-^.-^í ^rvÀLTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

.'l p".' '^ '̂ EMPRESARIAL)
^v_;--^-'ÃLfERÃCAO DE DADOS EDE NOME EMPRESARIAL

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA • EMPRESA EM

•CONSTITUIÇÃO

CONSTITUICAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/12/2021, às 12:08:06 (liorárlo de Brasília).
Se Impressa, verificarsua autenticidade no https://www.pIauldlgltal.pl.gov.br, com o código GCAEASEV.

616

f^ATEUS FRANCISCO SANTOS RUFÍNO VIEIRA
Secretárío(a) Geral
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JUCEPI

Governo do Estado do Piauí

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

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

CetIífícaiTiosque as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentesna data da sua expedição.

Nome Empresarial: LAR PARATY LTDA - EPP

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Umiiada

folha n"

uunaa

Protocolo: PIC2101402520

NIRE: CNPJ:

22200181805 02131413000130

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Ultimo Arquivamento Número:
Data: 07/05/2021

Arquivamentos solicitado:

Número: Data: Ato:

>^"30185 29/ia201S ALTERAÇÃO

•i 00161 05/I2'2013 ALTERAÇÃO

297375 01/10/2013 ALTERAÇÃO

273052 09./04.-2012 ALTERAÇÃO

270767 10/02^012 REENOUAORAMENTO DE WICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

237335 2axia'2009 ALTERAÇÃO

180619 a&Tii/eoos ALTERAÇÃO

63240 13/07/2001 ALTERAÇÃO

222001BI605 iSDO/iga? CONSTITUIÇAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 17/12/2021, às 11:42:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenllcidade no https://wwiw.plauldigltal.pi.gov.br. com o código AH12TSET.

PIC2101402520

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA

Secretário Geral



I

I

DECLARAÇAO
(Empresa novo • Artigo 7.^ da Lei n.° 7.256/84)

FOLHA n°

Rubrica

TIPO jurídico

AJUHTA COMERCIAL 00 ESTAOO 00 PIAOl • FIRMA INDIVIDUAL IZl SOCIEDADE

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Mencionar o nome. no empreso acrescido da expressão "MICROEMPRESA" ou, abreviadamente, "ME", (Art. 8." do Lei 7.256/84)

UAREDAO POPULAR LTDA - ME

ENDEREÇO 'DO ÉSTABELECIMENTO

RUA. GABRIEL-ZARU'R-N&. 48

BAIRRO CENTRO

MUNICÍPIO FLORIANO - PI

CEP % 64o8DO-ÜOO

TELEFONE

DECLARAÇAO do TITULAR DA FIRMA Oü SÓCIO GERENTE

t

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 LIM'itE FIXADO NO ARTIGO 22 E QUE A EMPRE^-.NÃO SE EN

QUADRA EM QUALQUER HIPÓTESE DE EXCLUSÃO PREVISTAS NO ARTIGO 32 DA REFE

RIDA LEI

Nome e Assinatura do Titular ou do S6clo Gerente

LOCALIDADE
DATA 12/09 / 1997FLORIANO(PI) •

NOME

ANTGNIO ALI/ES DA COSTA
ASSINATURA
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FOLHA n®

w
Rubrica

nyií(|i(i

tS IR

CERTIFICO/ a .requerimento d.ppe38oa interessada que revendo e dando Meoa

nos livroe de distiilulção do Cartozdo Distribuidor desta Ccnaroa a meu cax^

Tarifiquei a INüXlSlílíCIA Da Aqõos Criminais de qualquer natureza oontra o
5r(a)üria:CTTI0 alves Hii C0S3ÍÂ, brasileiroi caEjado, ooraorciante, sar-
teira de identidade n2 138.066-SSP/Pa., OPP li£ 107.779-112-72, re-

sidente e domiciliada nesta cidade à rua João Ghico, n£ 981./////

/"/"/"/"/"/"/"/••/V"/"/"/"/ VVVVvVV:v^iv-^-v/'V^-'/''/'-/.,/.yi./.y"/
no período dos ultinoa ^ ^ ^ anc^o Oreferido é verdade e dou fé./////

FLOHIADO(Pl)o 9^ d^setembro de 1.997

^ngrocta Rereira Neto
DISTBlBUSDpR JUDICIAI
CPF - 131989043-15

CARTORIO PíSTRFBÜIDOR
dos feitos Cíveis, .Crinimass e
1rabsíhtstas da Comarca de
^ ^LORSAglO —PiAU'
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FOLHA

£L
Rubrica

1 •

CERTIFICO, a re^ueHmento d^peasoa interessada quo revendo o dando Twsca

nos livros de distribuição do Cártorio Pistribuidop desta Comarca a mm casu

verifiquei a imi3T&CIA Da AçQas Criminais da qualquer natureza contra o
fa^ liITTETB SOARES LIMA, brasileira, solteira, oomerciante, car-Sr

teira de identidade n '̂ 244»671-T'Ib , GPF"796«011*543-53í residen-

te e domiciliada nesta cidade á rua Coelho Rodrigues, 427» centroida nesta cidade d rua Coelho Rodriguesj 427> centro

C- T N 0 o A (4 n A A ifat ^A./////

' •

período doa ultlooa '̂ ^ ^ ^ anos
• •

FLOaiANC(Pl)., é

l/M/H/

no

• V

I» o|referido éverdade edeu fé,/////
setembro de 9^

engraciofP*reiro Noto
OISTRlBl ID< Ht JUDICIAI
CPF -'1^989043-15

c^rssTRíBuiror
^ t-amafca de



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL FOLHA n"

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA oít

NUMERO DEINSCRIÇÃO
02.131.413/0001-30
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

LAR PARATY LTDA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

TÍTULO DOESTABELECIMENTO (NOME DEFANTASIA)
LAR PARATY

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

DATA DE ABERTURA

12/09/1997

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.82-2-01 - Comércio varejista decalçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.63-6-02 • Comércio varejista deartigos esportivos
47.55-5-02 - Comercio varejista deartigos 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 deartigos de colchoaria
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado deeletrodomésticos e equipamentos de áudio 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 do vestuário, produzidos em malharias e trícotagens, exceto meias
14.13-4-01 • Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA
206-2 • Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

PC DR SEBASTIÃO MARTINS

CEP

64.800-002

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NUMERO

290

MUNICÍPIO

FLORIANO

TELEFONE

(89) 5213-100

COMPLEMENTO

PORTE

EPP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SlTUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
•***•*«*

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

Emitido no dia 10/12/2021 às 15:22:59 (data e hora de Brasília).

DATA DASlTUAÇAO ESPECIAL
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