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E OÊSCR ATIVIDAOE§ tcAs
33.í,í-7{r4 - Mânutonçáo ê rêparaÉo d€ comprêssoros
33.í&7'10 - lranutençáo e r.paração dG máqulnas e êquipamentos pâra uso geral não êspcciticados antêriomentê
45.204{l - Sêrviços dê mâíuten9ão e reparação mêcànica dô veículos auto;rotorcs
45.20,042 . Serviços de lantemagêrh ou Íunllaria e plntura dê vêiculos automolores
ó5.20.0{)il - Seryiços de alióhamento ê balahceamênto de veículos automotores
,*5.20{.115 - Sêrviços de lavagêm, lubriíicação e polimento de yeiculos automotorca
/í5.30-7-lr2 - ComérElo por atacâdo de pneumáticos e câmarasde-sr
,15,30.7-03 - Comérclo a varero dê pêças e aêessóÍlos novos pala vêículos automotoEs
15.30-7-05 - Comércio a varoio dê pneumáticos ê câmarasde-ar
48.8&249 - Comércio atacadista dê oulÍos produtos químicos e pelroquimicos não especificadoB áhterioÍmente
47-?33{10 - Comércio vargistâ dê aÉigcs médlcos e oÍtopédlcos
,47.E9.0{5 - Co]nérclo varqlstã dê produtos sanêantês domtssanitários
47.89{49 - Comé.cio varelista dê outros produtos hão espêciÍicados anlêriomêntê
4923{{2 . Sêrviço dê transpoÉê dê passagêiros - locação de automóvels com motorista
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7,1.90-í{r4 - Atlvldadês de lntênnedlaçâo ê agênclamento de se lços e negócics êm geIal, excêto irÍobuádos
77.ír-{}{}0 - Locação dê aúomóveis sêm Dondutot
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F.REIS FILHO & CIA LTDA
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77.31-4.00 - Alüguel de máquinas ê êquipainêntos agÍícolas sem opêÍador
77,39{{r2 -Aluguêl dê equlpernÊhlos clentíffcos, médlcos ê hospltalaEs, sem opêrador
77.39.0-03 - Alugull de palcos, cobê.luras e outras esúuturas dê uso têmporário, êxceto ahdaimês
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opêrador
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85.93-?{10 - Ensino dê idiomas
86.30§-02 - Aüvidadê médlca ambulatodal eom recursos parã realização de êxâmês complêmentarês
87.í2-3.00 - Ativid.des de fomecimento de infrô.êst utura de apoio ê assistência a pacientê no domicllio
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PRIÍUEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO §OCIAL DA EIi:IPRESA ; F.REIS
FILHO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento pârticular de alteraçáo do Contrato Sociã|, os abaixos
assinâdos: Francisco Antão Reis Filho, brasileiro, casado §ob o regime de comunhâo
universal de bens, empresário, portador da RG numero 62.1'13 SSPIPI e CPF numero
0ô5.195.713-34, residentê e domiciliado na Cidade dê Floriano Piauí, na Rua
Esmaragdo de Freitas, numero 222, CEP. 64.800-000, Emerson Oliveira Reis,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG numero 1.129.615 * Pt, CPF numêro
462.397.823-00, nascido em 25.07 .1972, rêsidentê ê domiciliada na Cidade de Floriano
PiauÍ, na Rua Esmaragdo de Frêitjas, 222, CÉP 64.800&0, únicos sócios quotistas da
totalidade do capital da empresa - F.RFr§ HLHA & CA LTDA., com sede social na
Avenida Bucar Neto, numero - 851, centro, CEP: 64.800400, na Cidade de Floriano -
Piaui, com sêus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí,
sob o numero 22200193463, em sessâo de 2210711998, resolvem dê pleno o comum
acordo, altêrar as disposições contrêluais vigentes, conforme a seguir êxposto:

Primeiro - O Capital Social que era de CR$ 20.000,00 (Virúe Mil Reais), passa
ser de R$ 30.000,00 (Trinta mil Reais), cujo aumento realiza-se nêsta data mêdiante a
subscrição e integralizaçáo dê R$ 10.000,00 {Dez mil Rêais) de lucro acumulâdo.

§egunda - O Capital Social de R$ 30.000,00 (trinta Mil Reais), fica distribuído
entre os sócios da seguinte forma:

a) - Franci§co Antão Rêis Filho - 27.000 (ViÍrtê sete mil) quotas de R$ 1,00 ( hum
real) cada uma, pêrfazendo um total de R$ 27.000,00 (Vinte sete mil Reais),
aquivalente a 90% (Noventa pôr cento) do Capital Social da êmpresa.

b) Emerson Oliveira Reis- 3.000 (Tres mi) quotâs de R$ 1,00 (hum real) cada
uma, pêrfazêndo um total de R$ 3.000,00 (Íres Mil Reais), o êquivalente a 10% (Dêz

cento) do Capital Social da empresa.

Terceira - Pelo presente instrumento, resolvem os sócios, reformular o contrato
social, em cumprimênto ao comando legal êmanãdo do Novo Código Civil, Lei No.
10,406/2002, conferindo assim nova redação as clausulas contratuai§, passãndo o
Contrâto Social Consolidâdo â vigorar com a seguintê redaçáo.

cousouDAçAo Do ÊoNTRATA §OCíAL DE F.REiS F'LHO & CA LTDÀ

Ctausula Primein * Danominação Social
A Sociedade Emprêsária gira sob o nomê empresarial de F.REIS FILHO 8, C,A

LIDA, sendo regida de coníormidade com â Lei No. 10.406/2002 e supletivamente pela
Lei No.6.404/76.
Clausala Seganda - Sede

A §ociedade terá sedê e foro na Avênida Bucar Nêto No. 851, Cêntro - Floriano
- Piaui"



Clausula Quarta - Prazo de Dunçáo
O prazo de duração da sociedade e indeterminado, extinguido-se pôr vontade

unânime dos sócios e nos casos previstos em lêi.

Clausula Quinla * Capital Social
O Cãpitâl Sociâl totâlmentê integralizâdo na importância de R$ 30.000,00 (Trinta

Mil Reais) dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas, todas com direito a voto, no valor
nominal de R$ 1,00 (hum real), quê êstâo assim distribuÍdas entre og sócios'

QuoÍísÍas lYo. de QuoÍas Valor R$
Francisco Antao Reis Filho 27.000 27.000 00
Emerson Oliveira Reis 3.000 3.000,00
Tatal 30-000 30.00a,00

Clausula §exÍa - RêsporsêÀiridade
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do Capital Social, conforme

preceitua o arl 1.052 do Código Civil, Lei No. 10.406/2002.

Parágralo Único - As sócios náo responderáo subsidiâriamente pelas
obrigaçôes sociais, conforme estabelece o art. 1.054 cJc o art. 997, Vlll, do Código Ciyil,
Lêi No. 10.&6/2002.

Clausuk Sétima - Administraçâo e Atribuiçõas
A administrãção da sociedade caberá ao sócio Emerson de Oliveira Reis,

quâlificado no preâmbuio deste instrumento, ficando autorizado o uso do nomê
empresarial, dispensando-o de cauçâo e investidos dos mais amplos e gerais poderes,
podendo representá-la êm juízo ou fora dêle, nas rêlaçÕês com têrceiros, nas
repartiçôes publicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários a
gestáo dos negócios, podendo incÍusive nomêar procuradores, desde que com prazo de
mandato dêtêÍminado e poderes específicos.

Clausula Oilava * lmpedimenta de Uso da Denominação SociaÍ
Os administradores sáo invêstidos de todos os poderes necessários parâ praticâ

dos atos de gestão, ficando vedado os avais, fianças ou outrâs garantias de favor, bem
como, o uso ou emprêgo da denominaçâo social em negócios ou transaçôes estranhos
âos objetivos sociais.

Parágrafo (lnica - É facultado a sociedade a qualquar tempo, ?o arbítrio
exclusivo de sua administração, abrir, manteÍ ou êncêrrar Íilia§ e ês;iit6iiós- em
qualquer pârte do tenitôrio nacional, âtribuindo-lhês capítal aútsnôílo, .§e: necessário,
observada a legislação vigente sobre a mâtêÍia.

Clausula Terceira - Objeto $ocial
Constitui objeto da sociêdade será o comércio varejista dê materiais pâra pintura

(vernizes, massa, solventê, secante, gaz, bateria e material de limpeza).
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Clausula Nona - Rerrníões e Aefiberaçoes §ociars
Nas dêlibêrâçÕes dos sócios, o AdÍ,ninistrâdor dará'preÍarêncÉ á ícrma

estãbêlêcida no art. 1.O72. § 30, do Código Civil, ou convocara os sooos ,;onsoar.{e o
disposto no § 20 do mesmo artigo.

Clausula Décima - Retindas de Pro-Labore
Pelo exercício da administração, o administradoÍ têrá direito a uma rêtirâda

mensal de prôlabore, observadas as disposiçôes rêgulâmentares pêrtinentes,

Clausuta Décima Primeira - ResurÍado e sua Dislribuição
O exercício social coincidirá com o ano civil, encenando-se em 3í de dezembro

e ao término de cada exerclcio, os administradorês prestarâo contas de sua
administraçáo, elaborando as dêmonstrações financeiras exigidas legâlmente.

Clausula Décima Segunda - Cêssáo de QroÍas
As quotas da Sociedade sáo indivisíveis e náo podem ser cedidas ou

transferidas sem o expresso consenlimênto dos demãis sócios, cabendo, em iguâldade
de condições, o direito de preÍerência para os sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo Único - O sócio que desêjar retirar-se dã Soc,edade deverá comunicar aos
demais, pôr intermédio de carta registrada, com antecedência de 90 (novênta) dias, â
sua intenção de nâo mais continuar na §ociedade.

Clausula Décima Terceira * Falefimento de Sócío
O falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não sê constituirá

causâ pâra dissolução da Sociedade, que poderá mntinuar com os herdeiros do sócio
retirante e/ou admitir novo úcio.

Clausula Décima Quada - Casos OmÍssos
De conÍormidadê com que dispôe o art. 1.053, pârágrafo úníco, do Código Civil (

Lei No. 10.406/2002), observar-se-ão na omissáo do diploma legal nominado e deste
@ntrato, as disposiçôes contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicáveis
supletivamente a Sociedade pôr quotas de responsabilidade limitada, bem como pela
legisla@o advinda posteÍiormênte e aplicável a maiéria-

Clausula Mcima Suinta - Desirnpédimenta
Os sócios declaram, sob as penas da lêi, exprêssamênte que não se acham

impedidos de exercer a ãdrninistrêção da sociedade, pôr lei êspêciâ|, ôu em virtude de
condenação criminã|, no§ termos do art. 1.01 1, parágrafo 1o. , da Lei No. '10.406/2002,
bem como, não se acham incursos na proibiçâo de arquivamento prêvisto na Lel No,
8.934/94.

Clausula Décima SexÍa - Foro
Para eventual prçositura de qualquer aÉo ou procêdimento êntre os sócios ou

deles contra â sociedade, fundada em sua existência, administraçáo ou neste
instrumênto, fica eleito o foro da Cidade dê Floriâno * Piaui, com renuncia expressa de
qualquer outro foro, pôr mais especial ou privilegiado que seja, ainda que vênha ocorrêr
mudança de domicilio de qualquer dos quotistâs.

J



E, pôr estârem assim justos e contÍâtâdos, assinam o pres?nte instlllmgnto dê
Contrato Social, em três vias de igual teor e forma na píêsêi1É das tastern:rúas
adiante nomêadas. : :

Floriano(Pl) 24 de Dêzêmbro de 2.003

6L.-*-*{^e-h. âi 6tL
Francisco Antãa Reis

1 c§ 2-
CPF : 36'1.258.573-87
RG: 965.495 - SSP/PI

PF: 065 205.533-87
RG. 145.887 - SSP/P|
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ADITIVO SOCIAL I\o 02 DA §M?RESA: FÀã/§ FILtttl & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual. FRANCISCO
ANTÃO REIS FILEO. brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão
universal de bens, pofiadoÍ da Céürla de Identidade n" 62.113, expedida pela
Secretaria de Segurança Püblica do Estado do Piaú e CPF n". 065.195.713-3,1.
residente e domiciliado em Floriano-Pl, à Rua Esmaragdo de Freitas, N" 222, CÊP
64800-000, e EMER§ON OLfVtíRÂ REIS, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da Cédula de ldentidade n". L129.615.- expedida pela §ecretaria de
Segurança Púbüca do Estado do Piaui e CPF n". 462.397.823-00. nascido aos
25 .07 .1972, residente e domiciliado em Floriano-PI, à Rua Esmaragdo de Freitas No
222, CEP 64800-000, únicos Sócios quotistas da empresa - F. REfS fll-llO & CfÂ
LTDA. çom sede na Avenida Bucar I'leto, N" 851 Centro CEP 64800-000, na cidade
de Floriano-Pl. registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda soh no. 02.758.851/0001-23 e regrrlâdo pelo Contrato Social arquivado na
Junta Comerciai do Estado do Piaui sob n'. 22?00193463, por despacho de
22,0911998, resolvem de pieno e solnum acordo alterar o seu Coatrato Sociai.
conforme a segui.r:

í't at;§Ít! a ro - r|IllliTíl §ílí-ral

-4 sociedade que consütuiu objeto social - Comércio varejista de tintas e materiais
para pintura - pâssa a deselvolver suas atiüdades secuadárias descritas a baixo:

. Serviços de lanternagerr ou funilaria e prntum de veículos automotores;

. Serviços de aiinhamento e balanceam«ito de veículos autornotores:
o Comércio a varejr: de pneumáticos e câmaras de ar:
. Comercio varejista de ferragens e ferramentas;
. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial: partes

e peças
. Transporte rodoviário de produtos perigosos;
. Comércio varejista de artigos mériicos e oropédicos:
. Comércio varejista de gás l:iquefeito de petróleo (CLP);
. Comércio a varejo de peças e acessórios novos oara teiculos automotores:

Cf,ÁUSULÁ 2" - As demais cláusulas do Contratc Social, não modificada pela
presenle alteraçào continuarn em pleno vigor.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento
particular-foi lawado, obngam-se a cumprir a presente alteração contrarual.
assinando-o nâ presençâ das 02(duas_) testemurhas abnixo, em 03(três) exemplares
de igrrai teor e forma-
Comercial do Estada.

com a primeira destilada ao registro e arqúvamento na Junt



F. REIS FILHO &CIA LTDA"

{*......-- íi;;. 'ft* ,r-'r fu
Fr.rncisco Ánjôo Re;r /:il&o

Sôcio Gerente

FRA.!{CISCO ANTÃO Rf,I§ FILHO

,j jaj,]'À
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TESTEMUNHAS

E},IERSOIII OLItrTEIRA REIS

EDILB
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RG: 2.026.938 * SSF,PI
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SOB N": 228053

PE,RÉIRA FILHO
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ADITIV-O §OCIAL NO 03 DÂ §OCIf,DADE EMPR§§ÁRIÀ
LIMITÀDA: r &EIS FUIIA &.CIÁLTDA

Pelo píesente insfumento particular de alteraçâo contrâtual, FRÀNCISCO
ANTÃO REIS FILHO, brasileim, empresário. casado sob o regime de comunhão
universal dê bsns, porhdor da Cédula dê ldenüdÊdê n" 62.113, expedida pela
§ecretaria de $egurança Pública do Eslado do Piauí e CPF no" 0ô5.195.7'13-34,
residente e domiciliado em Floriano-Pl, à Rua Esmaragdo de Freitas, N" 222, CEP
ô4800{00, e EMER§ON OLIVEIRÂ REI§, brasileiro, solteiro, empresário,
portãdor da Cédula de ldenüdade no. 1.'129.615, êxpêdida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Piauí e CPF oo. 462-397.923.00, nascido aos
25.07 .1972, rêsidente e domiciliado em Floriano-Pl, à Rua Esmaragdo de Freitas
N" 222, CEP 64S0-000, únicos Sócios quotistas da ernpresa * F REIS FILHO A
CIA LTDA, com sede na Avenida Bucar Neto, No 851 Centro CEF ô480G4o0, na
cidade de Floriano-Pl, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sÕb no. 02.758.851/0001-23 e regulado pelo Contrato §ociâl
arquivado na Junta Comercial do E§ado do Piauí sob no. 22200193463, por
dêspacho de 22i0911998. íesolvem de pleno ê comum acordo alteraí o seu
Contrato Social, conforme a segúr

CLÀUSLILÀ'"
A Sociedade Empresária Limitada passará a dssenvolvêr juntamênte com suâs
âtiúdadês secundárias já existerúes, as seguinles atividades secundárias
descritas a seguií:

. Manutenção e repâração de máquinas e êquipamentos paÍa uso geíal não
especifi cado anteriormente.

r lndalações hidráulicas, sãnitáriâs e de gás.
. lnstalaçôes de sistema de prevenção contta incêndio-
. Serviços de manúenÉo e reparação mecânica de veiculos autornotores.
r §erviços de lavâgêm, lubri§ca$o e polimentos de vêiculos automotoís§-
o Comercio atacadista de oulros produtos quimicos e pêtroquímicos não

especmcados antêíormentê
Comercio varejistâ de outros produtos nâc especificados anteriormentêa

Ct IUSULÀ 3" - As demais cláusulas do Contrâo Social, nâo modificada
pela presente alteraçâo, continuam em pleno vigor.

§J,
(\
V

CLÁU§ULÂ 1'
A §ociedade Empresária Limitada terá exciuida de suas atividades secundárias o
seguinte objeto descrito abaixo:

r Comércio atacadista de máquínas e equipamentos para uso comêrcial:
partes e peças



E por se acharem ern perfeito acotrd§, em tudo quanto neste
instrumento partianlar foi lavrado, obrigam*se a ormprir a presente alteração
contratual, assinando-o na presença das ü2(duas) testemunhas abaixo, em
03ttres) exernplares de igual teor e forrna, com a primeira destinada ao
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Fleriano {Pl}, 22 de abril de 2013.

t-Z Ctzi>*C

rNÂNCI§CO R§IS TTLHO

[-.<..-,

OLTVE,IR{ REI§

EDILBERITO B-
RG: 1.572,940 -SSPIPI

TE§TEMUNHAS

ú
LIMA

RG: 2.026.938 * SSPIPI

§rrprêsa:2z 2 00i9346 3r R§I§ §XLSO E CrÀ LADÀ

No: 29C526

EDUARDO PEREIRA FILHO
SECREIÂRIO.CERAL

€



ALTERAÇÃO N' O4 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
F, RBIS TILHO & CIA LTDA

Pelo presente insrrumento pafiicular, FRANCISCO ANTÃO REIS
FILHO, brasileiro, natural de Floriano - Piauí, casado sob o Regime de
Comunhão Univelsal de Bens, empresátio, portador da Céduia de
Idcntidade n" 62.113, expedida pela SSP/PI e CPF n" 065.195.713-34,
residente e don.riciliado na cidade de Floriano, Estado do Piaui, à Rua João
Pereira, no. 1795 - Bairro lrapuã Il, Cep. 64.800-740 e EMERSON
OLMIRA REIS, brasileiro, natural de Floriano - Piauí, casado sob
regime de Comunhão Parcial de Bens, empresá,rio, pôrtador da Cédula de
Identidade n" l. 129.615, expedida pela SSP/PI e CPF n" 462.397.823-
00, residente e domiciliado na cídade de Floriano - Piaui, à Rua Joâo
Pereira. no. 1795 - Baino lrapua Il, Cep. 64.800-740, únicos sócios que
compõe a sociedade enpresaria iiniitada, sob a denominação sosial de F.
REIS FILHO & CIA LTDA, com sede social na cidade de Floriano -
Piaui, na Av. Bucar Neto, no 851. Bairo Centro, Cep. 64.800-000, com
conlrato social devidamente arquivado na Junla Comercial do Estado do
PiauÍ, en sessão de 22iA911998, sob o n" 222.00193461 e ultimo aditivo
de n" 03. arquivado em sessão 08i05/2013, sob despacho de no.290526,
inscrita no CNPJ n" 02.75 8.851/0001-23, resolvem em comum acordo
proceder as seguintes alterações:

1") - O Capital Social, que é de R$ 30.000,00 (Trima Mil Reais),
rotalmente integralizado, passa a ser de RS 100.000,00 (Trezentos Mil Reais), com um aumento de
RS 270.000,00 (Duzentos e setenu nril reais), subscrito proporcionalmente pelos sócios que são:

FRANCISCO ANTÃO REIS rILHO, Êqldvalente a 90% do Capital Social, no valor de............RS
14i.000,00
EMA,RSON OLIVEIRA REIS, equivalente a l0% do Capital Social, no valor de RS 27.000,00
TOTALIZANDO RS 270.000,00

PASSANDO DO TOTAI, DO CAPITAL SOCIAL A SER DISTRIBUÍDO EM:

l'il
Lg

JUCEPI

cEÂflIEtco o REGTSTRO EM OAlt0/20L1 08:02 SOB N' 20170329089
f!9T999!o: 110329089 DE L9/0s/2cl.t. cóDrco Da vEarsrcÀÇÁo:
111038621i13. NIR!: 22200l93rt63_
F REIS FII/I{O & CIÀ !!DÀ

RjÀtlrutirDo NoNÀ?o DE otr!'EtRÀ l(omErÀo JúNroe
sEc!6T,ÁRro-cEÀtt

IERE§INÀ,04110/20L?
llw.piauidi.gi!êI. pl . gov. b!

FRANCISCO ANTÀO REIS FILHO,270.000 quotas, no valor de..... R$ 270.000.00
EMER§ON OLIVEIRÀ REIS,30.0t)0 quolas, no valor de............... .......,..R$ 30.000,00
TOTALIZANDO, 150.000 quotâs, no valor de......,....... .....,,,,.R§ 300.000,00

s
\ü
t'

À varidad. .I€st€ docüerto, s. iRP!êeso/,f,i.ca sojêit À êstrrprowà9ão d. suâ .ut it,.cidrd. nos lo3tsctihs lro.rals,rnfoãrândo sêus !êspêcrivôB cócrr.go, de w€lj.fic!çõo
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A Ã
r, REI§ TILHO & CIA LTDã

PAriIIGRAFO úNICO: As novas quôtas subscritas sao integalizadas nests aro,proporcionalmente a cada sócio com os seguintes recursos:
a) A importância de Rr$ 170'000,00 (cento e setenta Mil reais), de parte da conta de iucros

acumulados, verificados no balanço geral, eocermdo em 32/1212016,
b) § a importância de R§ 100.000,00 (cem Mil Reais), em moeda correate do pars.

2") - Altera se o endereço da sociedade da Av. Bucar Neto, no g51,
Bai,o Certro, Cep. 64.800-000 para a Av, Bucar Neto, á" g51, Bairro C*tr", C.p. ãg0ilóôi,

3.) O Objetivo social passará a ser:
CNAE - 47.4 1-5100 - Comercio Varelista de Tind e Materiais para pintura;
CNAE - 46.84-2199 - Comercio Atacadista de Oxigênio, Agua áestilàda;
CNAE - 45.30-7102 - Comercio por Atacado de prier*átcõ, 

" 
Câmaras de Ar;

CNAE - 45'30-7103 - comercio a-varejo de peças e Aoessório. Nolros para veículos Automotores
CNAE * 47.73-3100 - Comercio Varejista <ie Artigos Médicos e Ortopéàicos;
CNAE - 47.89-0/99 - Comercio Varejista de Oxiglnio, Água destilaáa;
çI1! - 4:'?c0/02 - serviços de Lantemagem o-u Fun aiia e pintura de veículos Automorores;
9I+I - 11.?0-0/04 - serviços de Aliúamànto e Baranceamenro de veÍcutos *uroÀotoÃsi---'
911+! - 1f ?0-9101 - serviços de Manurençâo e Repa.ragão Mecânioa de ve{crro. Automoio.e.,CNAE - 33.14-7i l0 - Manutenção e Reparáção de iilindros de Oxigênio;
çI+! - 1i.??-il0t * rnstalações Hidrá;licas, Sanitárias e de Gris;

ÇIf! - 1l ??-j{03 - Instalações de Sisrema de prevenção contra incêndio:
9IAI - 1:,?9-9105 - serviços de.Lavagem, Lubrificagáo e porimento de verculos Auromotores;
CNAE - 47.89-0/05 - comercio varejisia de produtos saneantes Domissanitarios;
9ItI - 4j.?0-4l01- Impermeabilização em Obras de Engenharia CiúI.,
C,NAE * 41.20-4100 * Construção de EdiÍicios;
CNAE - 55.10-8/01 - Horéis;

;;1

CNAE - 87' 12-3100 - Atividades de Folnecimento de Infraestrutura de apoio e assistência e paciente
no domiciliol
CNAE - 20. i4-2100 - Fabricação de Gases Industriais:
ql!A! - 13 2l-5l00 - Instalâsão e Manutenção Etérrica;
CNAE - 74'90'1104 - Atividades de Intermediação e Agenciamento de serviços e Negócios;
91Jf! - 11.]1-1i04 - Manutenção e Reparação de Co.,ipr.rror.r;
:11+-E - 11 ?l-9400 - Instalação de Maquinas e Equipamertos hdustriâis;
çli+! - 11 1?-0te9 - Aiüluer de Motorls, rurbinà;'ciunaros;
CNAE - 77 39-0/02 - Aluguel de Equipamento ciúin"or, úeaicos e Hospitalares, sem operador;

§
JUOEPI

cERtlFICo o REGISTRO E!! 04/!0lzitj Og:02 SoB No 201?03290s9pB'oTocol,o: 1?03290Ê9 DE ts/oa/2oLt. cóDrco DE vERrErcÀÇÀo:
11703862143. NIRE: 22200193{63.g REIS EIIEO & C'À ,.!DÀ

B,Àt!,i!'NDo NoNÀto DE ol,rvEraÀ üoNTEri,o ,rúsroÀ
sEcFatÁÀto-c8rÀ!

TERESI§À,04/10/2017
ew. piâu1dlgirà1 . pL . gôw. b.

À wàti<tê.le dê3tê docE6nto? §ê inP!êssô, -!ica Errlêito à coÀprow.ção d€ sua autertici.dêdê nos !êsp6cr.ivos porrsisrDfo.aando ssua Eesp6crivo6 código. d. v.lrfrcàçao
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À validad€ dê§t€ doc$onto, 3e Íqpft5êo, -frcâ sulêj,ro â cofiplovaçào dê suà luteDti,eidâd. nos r€spêctj.vô, po,rarsÍnfolGndô s6us !êspêctivos codigos dê vêrtttcáÇâo

ONTRÁTO§OCIAL

CI,ÁUSU_I,A PRIMEIRA - A Sociedade Empresária gira sob a firma socialde F' RErs FILHO & crA LTD4 r.noo ,"giau á" ããn'Àtia"a" com a Leí n" 10.406/2002 esuplerivamenre pela Lei no 6.404/7e
CLÁUSULA §EGUNDA - A sooiedade tem sua sede e foro naAv, Bucar Neto, no 851, Bairro Centro, Cep, 64.300-002.
CLAUSULA TERCEIRA É facultada à sociedade a qualquer rempo, aoarbírrio exclusivo de sua adminisrraçao. abrir, Àant;;;-;;;.r* firiais e escritórios em quarquer 1_

liltn*o 
l".ritó.io nacional, atribuíndo - Jhes capital u".u;;;. se necessário. "br.*;.-;lü;üd t

.NAE-47.4r-si00-comercio 
"*.,[:tyiH"Jl#ffit;"?rtllll,llsociaipassaráa 

ser: {
CNAE - 46.94-2199 - Comercio Atacadista de O_ige,rl", Àgrà oestilada;
CNAE - 45.30-7102 - Comercio por Atacado de prieu_ári"ã, . Câmaras de Ar;.NAE - 45 30'7103 - comercio à-v*".jo a. r.çÀ 

" 
À"ãoÀ.ios Novos para veículos Automotores;CNAE - 47.73-3100 - Comercio Vareliita de artigos d;i;;, . Ortopédicos;CIIAE - 47.89-0/99 - Comercio.Vareiisra de O*igúà, Áerui"stifua";

cNAE - 45.20-0102 - servicos de Lanremagem úrúi"iã1 p;rrtura de veícuros Automorores;CN-AE - 45'20'0104 - serviÉos ae arnrramãnto e à;k;;;". de veículos Automotores:
9]:1I - 1f 2c0l0r - serviios d" t,tu*r.nçâo e «"p*àçt'ü""rrica de Veícuros Auromotores: J§CNAE - 33.14-7lt0 - Manutenção e Reparaçâo a* iifináror-A. Oxigênio; . 

tN
!l'l* - 11 ??-l:01 - Instalações Hidrauticas, s*itariÀ. a. õar; !
Lr\lrE - qj.ll-Jlu: _ hsulaçôes de Sisrema de prevenção contra incêndio:cNAE - 45.20-0l05 - Servicos d9.ta11eem, Lubdfic;-çá;; p;imento de veícuros Auromorores;CNAE - 47.89-0/05 - Comercio.V*".;i.L O" fiÀàrã.iãn.*l* oo*issanirarios;
CNAE * 43.30-4/01- Imoermeabilirução .- Obras ae güeãar;a Civil;cNAE - 41.20-4100 - cànsrruçao ae 

'iJtÀ;i";;'* -' !.é!'Iuro

CNAE - 55.10-8/01 - Hotéisl
CNAE - 87'12'3/00 - Atividades de Fornecimento de InfÍaestrurura de apoio e assistência a pacÍente
no domicilio;
CNAE - 20.14-2100 - Fabricaçâo de Gases Industriais:

:lY+I - 11 ?1-l{00 - lnstalaçâo e Manurenção Elétrica;
.NAE - 74 90'l/04 - Atividades de Intermédiação e Alenciamento de serviços e Negócios;CNAE - 33.14-zl04 - Manurençâo 

" 
n.puraçaoie ó;rfp;;-sü;;r,

CNAE - 33.21-0100 - Insratacão de_Maquinas . Éqrí;I;;;indusrriais;
CNAE - 77.39-0/99 - Atuguá de Mororis, Turbi#.Effi;.,
cNAE - 77.39-0/02 - Aluluel d" Eq;i;;.;; ôi;rii"ot]üài.o, 

" 
Hospiralares, sem operador;

CERIITICO O RÊ§Is§O lll C4lL0/20L7 08:02 go8 Nô 20170329099.pa,otocorro: 1?0329089 D, L5/08/2or1. côDrco DE lEÀtErcÀçÁg:
11703862143. NtFs: 22200193463.
r REIS EIII'O E C!À ITDÂ

RÀrMuNoo NoNÀTo DE ottvEtRÀ t@NTErRo JIiNloR
sacREtÀRIo-êEtaÀ!

EEREST§À,04/10/2017
titv.piauidig:ll1.pi.gow.b!
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ALTERêCÃq N" 04 . E CONSqLTpAcÃo Do CoNTRATO SOCIAL
F. REISJ'ILHO & CIA LTDA

CIÁUSU1,A QUINTA - O prazo de duraçáo da sociedade é por tempo

indeterminado. com início de suas âtividades em 08/09/1998.
cLÁusuLA sExTA - o capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos

Mil Reais), diviciido em 300,000 (Trezentas Mil) quotas, todas çom direito a voto, no valor nominal

de R$ l.0b (um real), integralizadas em moeda corente do País, que estão assim distribuídas entre

os sócios:
FRANCISCO ANTÃO REI§ FILHO, 270.000 quotâs, no valor de.... ..........,,.,,, RS 270.000,00

BMBR§ON OLMIRA REIS, 30,000 quotas, no valor de.............'. ..........R$ 30.000,00

TOTALIZANDO, 150.000 quotàs, no valor de............,.. ..................RS 300.000,00

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sÔcio e restrita ao

valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integrâlização do capital. (Art.

1.052, NCC/2002).
cLÁusuLA 0ITAVA - A sociedade tem como expressão de fantasia de

F REIS FILHO.
CLÁUSULA NONA - A adminisrração da sociedade cabe à quotista

EMER§ON OLMIRA REIS, cotlt poderes e atribuições de: Gestão; Administração;

representação junto aos órgãos públicos: Federal; Estaduais e Municipais; Autarquias; empresas

píUU.* e priyadas; junto à justiça, ern qualquer instancia ou tribunal, podendo outrossim, outorgar

poderes à terceiros mediante instrumento procuratório cornpetente, entre as quais o da cláusula "Ad

iudicia,'. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao

interesse social or.r assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem

corno onerar ou alienar bens inroveis da sociedade, sem autorização dos quotistas- (Artigos 997'

VI;1.013, 1.015, 1.064, CCf2002}
CLÁU§ULA DECIMA - A socia no exercício da adminisuação terá direito

a uma retirada mensal a titulo de pró - Iabore, ajustada anualmente em comum acordo, obser"radas

as disposições regulamentaÍes pe$inentes.

CLÁU§ULA ónctnf e PRIMEIRA - Ao temrino de cada exercício social, em 3l

de clezembro, a aciministradora prestará contas justiÍicadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrinronial e de resultado econômico, cabendo aos sócios. na

proporção de sr;as qlrotas, os lucros ou percias apurados. (Art. i065' NCC/2002).
CLÁUSULA »Écuvra SEGUNDA: A criterio dos socios e no

atendigrento da propria sociedade, os resultados ao final de cada exercício social deverão ter o

destino que vier a ser determinado pelos socios, A distribuição de lucros, se houver, será feita aos

sócios ná proporçâo de sua participação no capital social, salvo deliberação em contrário tomada.

pela unanirnidade drts sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÀ - As quotâs da sociedade são

inciivisjveis e não poderão ser cedidas ou transferidas à terceiros sem o expresso consentimento dos

ourros sócios, aos quais fica assegurado, em iguaidade de preço e condiiões, o direito de preferência

para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente. (art. 1.056, nrt. 1'05?, ClCl2002).

§r*,Y.*!'Í
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA - No caso de um dos sôcios desejar
retirar-se da sociedade, deverá notificar aos outros, por escrito, com antecedência de 90 (noventa)
clias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula l4B deste
instrumento 

cLÁusuLA DBCIMA euINTA - 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-morto, será
lavrado novo côntrato com a inclusão destes com os direitos iegais, ou então, os herdeiros receberâo
todos os haveres, apurados até o balanço especiai, em 24 (vinte e quatro) prestaçÕes iguais e
sucessivas com acrescimos legais, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do evento.

CLÁUSULA DECIMA §EXTA - As omissões ou dúvidas que possam ser
snscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas pelas disposições inseridas no
capituio próprio das sociedades iimitadas no Código Civil (Lei 10.4A6/2002), sendo ainda regida de
fonna supletiva pelas normas da sociedade anônima.

CLAU§ULA DBCIMA SETIMA - O Administrador dçclara que não esrá
inrpedida de exercer a administração da sociedade, por iei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
aaesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, conÚa o sistema financeiro nacional, contra normas de
detbsa da concorrência, contra as relaçôes de consumo, fe publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Fica eleito o Foro da Comarca de
Floriano - Piauí. para qualquer ação I'undacla neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por
muito especial que seja,

E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste
instrumento pa$icular foi lavrado obr:igam-se a cumprir o presente assinando-o na presença das
testemunhas abaixo, em 01 (um) exemplar de igual teor, tom a primeira via destinada a registro e

arquivamento na Junta Comercial do Esrado do Piauí.

Floriano (Pl),03 de agosto de 2017

C t *$"- /l-- ê,/L
FRANCISCO ANT REIS FILHO

RS OLIVEIRA REI§

TBSTEI\lUNH

a

CALI§TO JV1IRANDA DE PASCHOA
RC*323.r40/SSP/PI

KL HOLANDA DE PASCHOA
RG. r.967.1891SSP/PI

CERTIEICO o REcIs?Ro E!á Oál10/201? Og:02 SOB N
PROTOCOTO; 170329089 D8 15/031201?. cóDrco DE,
11703862143. NIRE: 22200193{63.
A P.EIS FILHO 6 CIÀ LTDÀ

r" 201703290A9
vERrrrcÀÇÃo;

#ft'H.§§x RÀ.ruu![Do ]ÍoNÀTo DE or.rvErF,a ÀtoxTarRo ,rúnron
sEcREtáRro-cERÀr
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Pelo presente instrumento particular, FRANCISCO ANTÃO REIS FILHO. brasileiro. natural de

Floriano - Piauí, casado sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário. portador da

Cédula de Identidade no 62.113, expedida pela SSP/PI e CPF no 065.195.713-34. residente e

domiciliado na cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Rua João Pereira, no. 1795 - Baino Irapuã II.
Cep. 64.800-740 e EMERSON OLMIRA REIS, brasileiro, natural de Floriano - Piauí, casado sob

regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da Cédula de Identidade n" 1.129.615,

expedida pela SSP/PI e CPF n' 462.397.823-00, residente e domiciliado na cidade de Floriano -

Piauí, à Rua João Pereira, no. 1795 - Baino Irapua II, Cep. 64.800-740, únicos sócios que compõe a

sociedade empresaria limitada, sob a denominação social de F. REIS FILHO & CIA LTDA, com
sede social na cidade de Floriano - Piauí. na Av. BucarNeto, no 851, Bairro Centro, Cep.64.800-002,
com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em sessão de

2210911998, sob o no 222.00193463, inscrita no CNPJ n" 02.758.851/0001-23. resolvem em comum
acordo proceder as seguintes alterações:

1') O Objetivo social passará a ser:

CNAE - 47.41-5100 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para pintura;
CNAE - 33.14-7104 - Manutenção e Reparação de Compressores;
CNAE - 33.14-7110 - Manutenção e Reparação de Cilindros de Oxigênio;
CNAE - 45.20-0101 - Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores:
CNAE - 45.20-0102 - Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores;
CNAE - 45.20-0104 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores:
CNAE - 45.20-0105 - Serviços de Lavagem. Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores:
CNAE - 45.30-7/02 - Comercio por Atacado de Pneumáticos e Câmaras de Ar;
CNAE - 45.30-7103 - Comercio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores;
CNAE - 45.30-7105 - Comercio Varejista de Pneumáticos e Câmaras de Ar;
CNAE - 46.84-2199 - Comercio Atacadista de Gases industriais e medicinais;
CNAE - 47.7341A0 - Comercio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
CNAE - 47.89-0105 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios:
CNAE - 47.89-0199 - Comercio Varejista de Gases industriais e medicinais:
CNAE - 49.23-0102 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
CNAE - 49.24-8100 - Transporte escolar;
CNAE -73.11-4/00 - Agências de publicidade;
CNAE - 74.20-0102 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;
CNAE -74.20-0/04 - Filmagem de festas e eventosl
CNAE -74.90-1104-Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários;
CNAE -77.1l-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
CNAE -77.31-4100 - Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
CNAE - 77 .39-0102 - Aluguel de Equipamento Científicos, Médicos e Hospitalares, sem Operador;
CNAE - 77.39-0103 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes;
CNAE -77.39-0199 - Aluguel de Motores, Turbinas, Cilindros;
CNAE - 82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
CNAE - 85.50-3/02 - Atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares;
CNAE - 85.93-7100 - Ensino de ldiomas:
CNAE - 86.30-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de

complementares;
CNAE - 87.12-3/00 - Atividades de Fornecimento de Infraestrutura de apoio e assistência a Paciente
no domicilio;
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Á vista da modificacão ora aiustada. C LIDA - SE O CONTRATO SOCIAL com a

seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade Empresária gira sob a firma social
de F. REIS FILHO & CIA LTDA sendo regida de conformidade com a Lei n" 10.40612002 e

supletivamente pela Lei no 6.404176.
CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede e foro na

Av. BucarNeto, no 851, Bairro Centro, Cep.64.800-002.
CLAUSULA TERCEIRA E facultada à sociedade a qualquer tempo, ao

arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer
parte do território nacional, atribuindo - lhes capital autônomo, se necessário, observada a legislação
vigente' 

cLÁusuLA euARTA - o objetivo social passará a ser:

CNAE - 47 .41-5100 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para pintura;
CNAE - 33.14-7 /04 - Manutenção e Reparação de Compressores;
CNAE -33.14-7110 - Manutenção e Reparação de Cilindros de Oxigênio;
CNAE - 45.20-0101 - Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores:
CNAE - 45.20-0102 - Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores;
CNAE - 45.20-0104 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores:
CNAE - 45.20-0105 - Serviços de Lavagem, LubriÍ'icação e Polimento de Veículos Automotores;
CNAE - 45.30-7102 - Comercio por Atacado de Pneumáticos e Câmaras de Ar;
CNAE - 45.30-7103 - Comercio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores;
CNAE - 45.30-7/05 - Comercio Varejista de Pneumáticos e Câmaras de Ar;
CNAE - 46.84-2/99 - Comercio Atacadista de Gases industriais e medicinais;
CNAE - 47.73-3/00 - Comercio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
CNAE - 47.89-0/05 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios;
CNAE - 47.89-0/99 - Comercio Varejista de Gases industriais e medicinais;
CNAE - 49.23-0102 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
CNAE - 49.24-8100 - Transporte escolar;
CNAE -73.11-4/00 - Agências de publicidade;
CNAE -74.20-0102 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;
CNAE -74.20-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
CNAE - 77 .l I -0i00 - Locação de automóveis sem condutor;
CNAE - 77 .31-4100 - Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
CNAE - 77 .39-0/02 - Aluguel de Equipamento Científicos, Médicos e Hospitalares, sem Operador;
CNAE - 77.39-0103 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes;
CNAE - 77 .39-0/99 - Aluguel de Motores, Turbinas, Cilindros;
CNAE - 82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
CNAE - 85.50-3/02 - Atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares;
CNAE - 85.93-7100 - Ensino de Idiomas:
CNAE - 86.30-5/02 - Atividade n"rédica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares;
CNAE - 87 .12-3100 - Atividades de Fornecimento de Infraestrutura de apoio e assistência a Paciente
no domicilio;
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CLÁUSULÀ QUINTA - O prazo de duração da sociedade é por rempo
indeterminado, com início de suas atividades em 08/09/1998.

CLAUSULA SEXTA - O Capital Social é de R$ 300.000.00 (Trezentos
Mil Reais), dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas, todas com direito a voto, no valor nominal
de R$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, que estão assim distribuídas entre
os sócios:
FRANCISCO ANTÃO REIS FILHO,270.000 quotas, no valor de R$ 270.000.00
EMERSON OLMIRA REIS, 30.000 quotas, no valor de. .....R$ 30.000.00
TOTLLIZANDO, 150.000 guotas, no valor de.............. ....................R$ 300.000,00

CLAUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital. (Art.
l'052' NCC/2002) 

cLÁusuLA OITAVA - A sociedade tem como expressão de fantasia de
F REIS FrLHo' 

cLÁusuLA NoNA - A administração da sociedade cabe à quotisra
EMERSON OLMIRA REIS, com poderes e atribuições de: Gestão; Administração;
representação junto aos órgãos púrblicos: Federal; Estaduais e Municipais; Autarquias; empresas
públicas e privadas;junto à justiça, em qualquer instancia ou tribunal, podendo outrossim, outorgar
poderes à terceiros mediante instrumento procuratório competente, entre as quais o da cláusula "Ad
Judicia". Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favoi: de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imól'eis Ca sociedade. sem autorização dos quotistas. (Artigos 997,
VI; 1.013, 1.015, 1.064,CC/20AD.

CLAUSULA DECIMA - A sócia no exercício da administração terá direito
a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualrnente em comum acordo, observadas as
d isposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIN{A PRIMEIRÂ - Ao termino de cada exercício social, ern 3l
de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1065, NCC/2002).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A critério dos sócios e no
atendimento da própria sociedade, os resultados ao final de cada exercício social deverão ter o
destino que vier a ser determinado pelos sócios. A distribuição de lucros, se houver, será feita aos
sócios na proporção de sua participação no capital social, salvo deliberação em contrário tomada
pela unanimidade dos sócios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - As quotas da sociedade são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas à terceiros sem o expresso consentimento dos
outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdacie de preço e condições, o direito de preferência
para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, C/C12002).
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CI-ÁUsUi,A DECIMA QUARTA - No caso de um dos sócios desejar
retirar-se da sociedade, deverá notificar aos outros, por escrito, com antecedência de 90 (noventa)
dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula l4u deste
instrumento 

cLÁusuLA DECIMA euINTA - 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-morto, 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 24 (vinte e quatro) prestações iguais e

sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do evento.
CLAUSULA DECIMA SEXTÀ - As omissões ou dúvidas que possam ser

suscitadas sobre o presente conrato. serão supridas ou resolvidas pelas disposições inseridas no
capitulo próprio das sociedades limitadas no Código Civil (Lei 10.40612002), sendo ainda regida de

forma supletiva pelas normas da sociedade anônima.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - O Administrador declara que não está

impedida de exercer a administração da sociedade. por lei especial, ou 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 crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia poprilar, contre o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relaç5ei de consulno, fé pubiica, ou a propriedade.

CLAUSULÂ DECIIIA OITAVÀ - Fica eleito o Foro da Comarca de
Floriano - Piauí, para qualquer ação iúndada neste ccntrato, renunciando-se a qualquer outro por
muito especial que seja.

E por se acharem en') perfeito acordo, de tudo quanto neste
instrumento particular foi lavrado obrigam-se a cumprir o presente assinando-o na presença das

testemunhas abaixo, em 0l (um) exempiar de igual teor, torn a primeira via destinada a registro e

arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Floriano (Pi),20 de julho de2020

FRANCISCO ANTÂO REIS FILHO
EMERSON OLIVEIRA REIS
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Certificado de Registro Cadastral - CRC
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F.REIS FILHO & CIÂ LTDÂ

Atividade Econômica Principal:

474r-s/OO - COMÉRCIO VÀREJISTÂ DE TrNTÂS E MÂTERIÂIS pÂRÂ PTNTURÂ

Endereço:

ÂVENIDÁ BUCÁR NETO, 851 - CENTRO - Floriano / Piaul

Observações:
Â vcrecidadc das informaçócs podcrá scr vcrificade no endcrcço www-compresgovcrnemcnteis-gov-br-
Eçtc certificado nâo subÍtitui os documcdtor cnumcÍtdos Íros aÍtigos 28 e 31 da tri nr t-666, dc 1993.

Emitido em: 03/03/2022 09.59 ldc I



Io
TRIBUIUAL DE CONTAS DA UNIÁO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas elehônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadashos. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada 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: 04/03/2022 15:48'.34

Informa ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
órgão Gestor: TCU

tro: Licitantes Inidôneos
esultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão no ao estor cli ueA tn.

Orgão 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 poÍal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portâl de Trânsparêncie
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da çonsulta; Nada Consta

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

Social: F.REIS FILHO & CIA LTDA
J: 02.758.851/0001-23

Gestor: Portal da Transparência
dastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

ltado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão orí no doó , cli UI

do

Obs: A consulta consoiidada de pessoa juridica visa atender aos princípios de simplificação



racionalizção de sewiços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de 2017,Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita FêdeÍal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

GERT|DÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATTVA DA UNIÃO

Nome: F.REIS FILHO & CtA LTDA
CNPJ: 02.758.85í/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradasr é certiÍicado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certiflcação da regularidadê Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscriçóes êm Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

ConÍorme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negaüva.

Esta certidâo e válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no c€lso de ente federativo, pâra

todos os órgáos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas

nas alíneas 'a' â 'd' do parágrafo único do aí. 11 da Lei no 8.212, dê 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <htlp://rÍb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Podaria Conjuntâ RFB/PGFN no 1.751, de2t1Ot2O'14.
Emitida às 08:36:15 do dia 121o112o22 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 1110712022.
Código de controle da certidão: FED2.FD49,7C75.1875
Qualquer rasurâ ou emenda invalidará este documento.

L



09mr232211:13 Corsulta Reg ulêridade do Enp.egador

Vottar lmprímir

CI,í,xA
cAtxA EcoNôMlcA FEoERAL

Certifi cado de Regul aridade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.7s8.8s1/ooo1-23
RAZãO SOGiAI: F REIS FILHO E CIA LTDA

Endereço: AV BUCAR NETO 8s1 / CENTRo / FLORIANO / pr / 64800-000

A utílização deste Certificado parE os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
wvwr.caixa,gov.br

ht&s://corsulla-crÍ.cd».g o,/br/coísultací/p€g €s/cosuhaErÍpreg adoí j sf 111

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de rraio de 1990, ceftifica que, nesta data, a
eÍrpresa acinE identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tenpo de Servico - FGTS.

O presente Ceítificado não servirá de prova contra cobrônça de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos dÀvidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

v alld à de'!26 / 02 I 2022 a 27 I 03 / 2022

CeÉificeção Número: 2022022600503868689975

Inforrmção obtida em 09/03/2022 LL:L3:24



17102122,10.O2 Consulta Regularidãde do Empregador

Voltar Ímprimir

CATHA-,\ljr.f,..,:,tJr ) i.,t -;" 1- Í. arL a;11

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRtr'

Inscrição: 02.7s8,8s1/ooo1-23
RAZãO SOCiAIf REIS FILHO E CIA LÍDA
ENdCTCçO: AV BUCAR NETO 851 / CENÍRO / FLORIANO / PI / 64800-000

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

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

Validade:07102 /2022 a 08/03/2022

Certificação Número: 20220207 002905598547 26

Informação obtida em 17 /02/2022 10:01:57

A utilização deste Cêrtificado para os fins previstos em Lei esta
condícionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

httpsJ/consuha-cí.caixa.gov.br/consuhâúÍ/pages/consultaEmpregador.jsÍ 1t1



Página I de 1

PCDER JUDICIÁRI O

JUSTIÇA DC TRÀBAJ,HC

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABALHISTÀS

Nome: E.REIS EILHO & CIA LTDÀ (MATRIZ E FILIÀIS)
CNPJ: 02.758. 851/000r-23
Certidão n": 161,L502 / 2022
Expedição: Ll /01/2022, às 09:37:49
validade: L5/01 /2022 - 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expedição.

contados da data

Certifica-se que F.REIS FILHO s CIÀ LTDÀ (MÀIRIZ E !.ILIÀIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n" 02. ?SB. 851/0001-23, NÃO COÀrsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da consolidaçáo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de ? de julho de 20Ll , e
na Resolução Àdninistrativa n" L4'70/2OlL do Tribunal Superior d.o
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do TrabaLho e estão atualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçãô.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus e stabe fecímento s, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no port.af do TrÍbuna1 Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www -tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFOR!íÀçÂO TMPORTÀI{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessáríos à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabal-ho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitad,a em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenci ários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol-himentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perantê o Ministério púb1ico do
Trabalho ou Comi"ssão de Conclliação prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUí

Secretaria Municipal de Finanças

Departamênto de Tributação
I

FLORIANO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

INFORMAçÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Avenida Bucar Neto, 85í

CIDADE: Floriano ESTADO: Piaui

BAIRRO: Centro

CNPJ: 02.758.851 10001 -23

ATIVIDADE: 4741-5/00 - Comércio vareiista de tintrs e materiais pâra pintura

DIRETORIA DA RECEITA
DtRETORIA DE F|SCALIZAÇÁO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

N. 005010/2022
Emitida via lnternet em: 'l8to2l2l22

Válida até: 1910512022

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: F. REIS FILHO & CIA LTDA

NOME FANTASIA: F REIS FILHO

cERTTFTCAçÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda nâo

registrados ou que venham a ser apuÍâdos conforme estabelece parágrafo único do Art,3O2,

do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças,

constatamos não existir pendências / débítos Íiscais e dívida ativa em nome do contribuinte

supraqualificado. consequentemêntê, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido

contribuinte, em cartórios dos Íeitos da Íazenda.

E .l

n

n
a

www.fl oriano.pi.gov. br



09102122,11:3O Certidôes Web

CERíIDÔES WEB . j.I,O ENt8gR

l< S Certidâo ttegativa da Dívida Ativâ - CNDA ÍÊ Certidão da situação Fisca I Tíibutá ria - csFT S

Vatidar Certidão
o

o A certidão No 2202040275885100012301 é válidâ.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAçÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: " 2202040275885100012301

Documento de

ldentificaçãol *

Chave: i

CNPJ - 02.758.951/0001-23

BC68-D353-3F3D-BAlB-7144-C31A-DA1F-

ql ,.r.:li|,ri ü Limpar Campos

,-..\

O SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí

https:/ rrebas.sefaz.pi.govbr/certidaonft-{reb/index.xhtml

Versão 1.0.0

111



rrl* t

v
GOVERNO DO ESTADO DO PIATJI

SECRf,,TARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n' 22O204027 58851 0001 23 01

RÁZÃO SOCIAL

F REIS FILHO E CIA LTDA

ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO

AVE BUCARNETO E51 CENTRO

MTINICTPIO CEP

64800002

CPF/CNPJ [N') INSCRIÇÀO ESTADUAL

02.75E.851/0001-23 19.442.056-6

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

.,ORIANO

Certidão emitida com base na Portaria GSF n" 106/06, de l2 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA \,'IA INTERNET EM O4IO2I2O22, ÀS OE:12;26

vÁLrDA ATút os/o4tzozz

ESTE DOCU]UENTO NÃO TEfuí \TÀLIDADE -ANTES DE ST]A AUTENTICÁÇ,{O VIA INTERNET, NO SI
h ttp ://webàs.sc1ãz.pi.gov.lrr/certidaoufa-web

!.

Chave para Autenticação: 8C68-D353-3F3D-BÂ18-7144-C3 lA-DAIF-E05E



23112121 ,11"46 Certidóes Web

l< & Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA fÊ Certidão da Situação FiscalTributária - CSFT Sv

Valídar Certidão

bi cERIDÕES wEB - r.o.o
Piauí

ENTÊâR

A certidão N" 211202758851000123 é vátida.o
VATIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

Documento de

ldentificação: *

Chave: *

2LL202158851000123

CNPJ v 02.758.851/0001-23

2L34-6 434-D F F5-2392-8244-5 E0B -4245-

lfr Limpar Campos

O SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí

ú Validar

https:/Ârrebas.seíaz.pi.gov. br/certidaonft.webÍndex.xhtml

Versão 1.0.0

M



rilrJ

.v
GOVERNO DO ESTAOO UO pr,rUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO Â DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n" 211202758851000123

(Emitida em atcnçáo ao que dispõe s Instrução Normrtiva PGEiPI tr'0102015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

IN§CRIÇÃO ESTADUAL

02.758.851/0001-23

NOME/RAZÃO SOCIAL

F REIS FILHO E CIA LTDA

19.442.0564

J/CPF

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Trihutária

EMITIDÂ VIA INTERNET EM 2I/I2I2O2I, AS O9I23II2

v ÁLIDA ATi. 2 o3tzo2z

TI: l)OCU\iENT0 NÀo TERÁ Y..rI.rD.4Df ANTES DE strA AUTENTICAÇ,io vIÀ INTT,RNF,T. No slTE httprlÚêbas.srfâz.pi.sov.br/.rrridronÍr-$Êb

Chave para Autenticação: 2134-6A34-DFF5-2392-82A4-5E08-4245-3850

Ressalvado o direito da Procuradoris Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico para
os deüdos lins, a requerimento do(a) interessado(a), que, reyendo os registros da Seção de Diüda Ativa da Procuradoriâ GeÍâl
do Estado do Pieuí, verifiquei nada existir em nom€ do(a) requerente acima identificado(r) até r prese[te date e horário, e, pera
constrr, foi emitidr I presente certidão.



03/03/22, 09:45 Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS

https://dÍe+ortal.svrs.rs. govbr/NÍe/Ccc 3/3



o3I)3122, 09 .45 Portãl da Nots Fiscâl Eletrônica - SVRS

Tipo lE situaÇão lE situação CNPJUF CNPJ IE UF Endereço

Simples Nacional

ObÍigatóÍia

Demais empíesas

47 41500

Não

Não

Dados de EndeÍeço

2203909 - Floriano

PI

AVE BI.]CAR NETO

851

CENTRO

64800002

lníormação da lE como DestinatáÍio:

Poíe da Empresa:

CNAE Principal:

Crédito Presumido:

Tipo Produtor:

Município IBGE:

UF de Localizaçáo;

LogradouÍo:

NÍo:

Complemento:

Bairro:

CEP:

Voltar

httss://dfe+ortâl.svrs.rs. gov-b./Nfe/Ccc 2t3



03/03/22,09:45 Portal da Nôta Fiscal Eletrônica - SVRS

VoCE ESTA AQul: Home > Cadastro Cenlratizado de Conrrjbuinte

ldentiÍcação

CNPJ-8: 02.758.851

F REIS FILHO E CIA LTDA

Relação de Contribuintes

UF CNPJ IE Tipo lE Situação lE Siturção CNPJ UF Endcreço

Pl-22 02.758.851/0001-23 194420566 lE Normal Habilitado Sem restriÇão pt

Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

ldentiÍcação do Contribuinte

Nome dâ Empresa:

F REIS FILHO E CIA LTDA

UF:

Pt-22

CNPJ:

02.758.851/0001 -23

Situação CNPJ:

Sem restrição

lnscrição Esladual (lE):

194420566

Siluação lE:

Habilitado

Tipo lE:

lE NormaÍ

CNAE PÍincipal

4741500

Data Situação na UF:

22/12/2017

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:

F REIS FILHO

Datà lnício Atividade:

08/09/1998

Data Fim Àtividade:

Regime de Tributação:

https://dfe+ortâl.svrs.rs.gov.br/Me/Ccc 1t3



PODER JUDICÁR|O DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDC'RIA GERAL DE JUSTIçA
DISTRIR,UIçÃO DE 10 GRAU
CERTIDAO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, C-ONCORDATA, RECUPERAçÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL

cERTtDÃO No 2390934

O Tribunal de Justiga do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de
distribuiçáo de Íeitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execuçáo unificado (SEEU),
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA ACOES DE FALÊNCIA. CONCORDATA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, iNCIUSiVC NOS JUIZADOS
ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder
Judiciário do Estado do Piauí em desÍavor de:

RAZÃO SOCIAL:F, REIS FILHO E CIA LTDA
CNPJ: 02758851000123, REPRESENTANTE LEGAL: EMERSON OLIVEIRAREIS
ENDEREçO: Av. Bucar Neto, no 851
BAIRRO: CENTRO, ÍIIUNICíPIO: FLORTANO . PI

OBSERVAÇOES:

. Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento no 01312017 da Corregedoria-
ceral da Justiça do Estado do Piauí;

. Esta certidão abrange apenas AÇÔES DE FALÊNCIA, CONCORDAIA,
lNsoLvÊNcrA crvrl; RÉcupERA-ÇÂo JUDTCTAL ou RECUPERAçÃo
EXTRAJUDICIAL;

. Os dados necessários à emissão da certidáo são Íornecidos palo solicitante, sendo de
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive
quanto à autenticidade da própria certidáo;

. Esta certidáo náo contempla os processos em tramitaçâo no 2o Grau de jurisdição do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;

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

Esla certidão têm validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Janeiro de 2022 às 09 h 13 min

A autenticidade desta certidão poderá sêr conÍirmada pela internet no site do
Tribunal de Justiça do Estado do PiauÍ (www.tjpi.jus.br), link "Certidáo
Negativa de 1' lnstância". Certidáo N" 2390934. Código verificador:
2834E.C55FE.D6EC6.4F646

EI FOLHÂ í dê 1

Í
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TERMO DE ABERTURA
Pag. 1

coNTEM NESTE LTVRO, 111 (CENTO E ONZE) pÁGrNAS,
NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE N" 01 A 11I, TODAS ELAS JÁ
ESCRIruRADASE SERVIRADELIVRO DIÁRIO NO 18 DOEXERCÍCIO
DE 2020, REFERENTE AO PERÍODO DE OIIOII2O2O A 3III2I2O2O DA
EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA:

EMPRESA

CIDADF:,
CNPJ................................02.7s8. 85 1 /000 1 -23
JUCEPI.....,... ............. _.....222.00 | .93 46-3. EM 22 I 07 I 199 8

FLORTANO (PI),0r DE JANEIRO DE 2020.

F REIS FILHO & CIA LTDA
AV. BUCARNETO, NC 85I

.CENTRO

.64.800-002
FLORIANO. PI

EMERSON OLIVEIRA REIS
SOCIO ADMINISTRADOR

cPF N.462.397.823-00

KLEYTON HOI,ANDA DE PASCIIOA
CONTADOR

cRC PI N" 10.228 / CpF N" ó33.920.383-34



a
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Fls 104 '

CNPI: 02.758.851/0001-23ilnscrição EstaduaL 19.442.056-6.
Av. Bucar Neto, n0 851 - Cerltro, Floriano - PiauÍ - Cep..64.800-002

R.mail: f.reis o@hotmail.com i Floriano - Piauí.

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO - ENCERRADO EM 31t12t2O2O

RECEITAS OPERACIONAIS

Vendas

DEDUçôES DAs VENDAS

SIMPLES NACIONAL

REcElrA LlauEA

CUSTOS DAS VENDAS

ue lnicial

(+

-)
+) Fretes

(-) lcm's

ue Finsl

LUCRO BRUTO

RECEITAS FINANCEIRÂS

Juros s/ titulos

Ap Financeiras

OUTRAS RECEITAS OPER,ACIONAIS

RECUP ÕES DESPESaS

+ Outras

DESPESAS OPERACIONAIS

Admnistretivâs

(-) Previdenciarias

Triubutarias

Financeiras

(-)

EmêEon Oliveira Reis
Socio - sdmiristrador

CPF - /t62.397.823-00

Kleyton Holanda de Paschoe
Cohtador

cRc-Pt-10.22E

LUCRO LIQUIDO OPERÂCIONAL

Reconhecemos a exatidâo da presente DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO,

Floriano - Pl., 31 dê Dezêmbro de 2020

1.895.030.35

1.895.030,35 1.896.030,35

2q8-453,34 208.453,34

í.6E6.577,0t

435.080,30
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PI: 02.75U.851/0001-23ilnscriçâo Esrâdualr 19.442.056-6.

e il: f.reisfilho(Ahotm ail.com i Floriâno - Piâuí.

BALANçO PATRIMONIAL

123.507 ,30
0,00

4.995,52
0,00

r 5.569,00
0,00

35.870,00
0,00

5.980,00
0,00

65.700,00
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398.740,00

248.890,60

96.180,00

348.665,53

DISPONIVEL
Caixa e Bancos

CREDITOS
Conta - Corrente
Contas a Receber

GHEQUES EM COBRANçA
Diversos Cheques

ESTOQUE
Mercadorias

PERIIiANENTE
Prédio e Benfeitorias

( - ) Depreciaçáo
Computadores & Periféirocs

( - ) Depreciação
Móveis e Utensílios

( - ) Depreciação
Maquinas e Equipamentos

( - ) Depreciação
Equipamento Cupom Fiscal

( - ) Depreciação
Veículos

ATTVO -31t12t2020

De ta

Emerson Oliveira Reis
Socio - administrador
cPF - 462.397.823-00

Kleyton Holanda de Paschoa
ContadoÍ

cRc-Pt-10.228

251 .621 .82

Reconhecemos a exatidáo do prêsente BALANÇO GERAL.

Floriano (Pl)., 31 de dezembro dê 2020.

Av, Bucar Neto, no 851 - CenEo, Floriano - piauí- Cep,.64.U00-002

80.000,00
'168.890,60
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O2.7 58.A5 | / 0007-23ilnscrição Estadual: 19.442-056-6.
Av. Bucar Neto, n! 851 - CentÍo, Floriano - PiauÍ- Cep.,64.800-002

e-mail: f re ail.com i Floriano - Piauí

BALAN O PATRIMONIAL

CIRCULANTE
Fornecedores

oBRtcAÇÕES SOctAts
INSS
FGTS

OBRIGAçÓES TRIBUTÁRhS
Simples

OUTRAS OBR]GAÇÕES
Diversos

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Bancos

PATRIiiTÔNIO LiOUIDO
CAPITAL
Capital Registrado

RESERVAS
Res. Corr. Monet. Capital
Res. Adiant Aumt. Capital (T

LUCROS OU PERDAS

Emerson Ollveira Reis

Socio - administrador
cPF - 462.397.823-00

10.458,90
5.480.00

65.870.00

42.417 .00

0.00

0,00
0,00

(leytoh Holanda de Paschoa

Contador
cRc-Pt-10.228

75.478,00

15.938,90

65.870,00

42.417 ,00

0,00

300.000,00

0,00

844.394Lucros Acumulados

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO GERAL.

Floriano (Pl)., 31 de dezembro de 2020.

PASSÍVO - 31/1212020

+

1,344,097PASSIVO
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U
CNPI: 02.758.85 1/0001-23 jlnscrição Estadual: 19.442.056-6.

ail: f.rêisfilho(Ohotmail.com i Floriano - Piauí

ATIVO

CIRUCULANTE + PERMANENTE (+) ( ) 1.344.097,95

- t.E'S F'LT{O & C'A LTDA

REALIZAVEL A LONGO PRAZO (+) ( )

TOTAL DOATIVOTOTAL 1.344.097,95

PASSIV O

CIRCULANTE (+) 199.703,90

(+)

TOTAL 199.703,90

!NDICE EG 0,í 5

Floriano (Pl)., 31 de dezembro de 2020.

Emerson Oliveira Reis

Socio - administrador
cPF - 462.397.823-00

Xleyton Holanda de Paschoa
Contador

€RC-Pt-10.228

Av. tsucar Neto, ra 851 - Centro, Floriano - PiauÍ - Cep. .64.800-002

Fls '107

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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CNP,r 02.758.851/0001.23ilnscrição Estadual 19.442.056-6.
Av. Bucar Neto, ne 851 - Centro, Floriano - I,ieuí - Cep. ,64.800-002

ail: f. reisÍilho(Ahotmail.com iFloriano - Piauí

ATIVO

CIRUCULANTE (+) ( ) 1.092.473,13

-
RE'S F'LHO & C'A LTDA

REAL]ZAVEL A LONGO PRAZO (+) ( )

TOTAL 1.092.473,13

PASSIV O

CIRCULANTE (+) 199.703,90

(+)

TOTAL 199.703,90

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 5,47

Floíano (Pl)., 31 de dezembro de 2020

Emerson Oliveira Reis

Socio - administrador
cPF - 462.397.823-00

Kleyton Holanda de Paschoâ
Contador

cRc-Pt-10.228

Fls 108

CALCULO DE INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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Av. Bucar Neto, n0 851 - Centro, Pl{rriano - Piauí - Cep. .64.800-000
e-mail: f.rêisfilho@hotmail.com i Floriano - Piauí

-
RE's TIL}IO & CIA LTDA

CALCULO = ILC (lNDlCE DE LIQUIDEZ CORRENTEI -3111212020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE + 1.O92.473,13

EXIGIVEL A LONGO PRAZO + 1.092.473,13

REALIZAVEL A LONGO PRAZO (+) ( )

ATIVO

PASSIVO CIRCULANTE (+) 199.703,S0

INDICE ILC 5,47

Emerson Oliveira Rêis

Socio - ãdminístrador
cPF - 462.397.823-00

Kle6on Holanda de Pâschoa

Contador
cRc-Pr-10.228

CNPIr 02.758.851,r000 1-23ilnscriçâo Estáduâl: 19.442.056-6.

Floriano (Pl)., 31 de dezembro de 2020.
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CNP,r 02.758.851/0001-23ilnscriçâo Estadual 19.4-12.056-6.

Av. Bucar Neto, nq 851 - Centro, Floriano - l,iauÍ - Cep. .64.800-000
e-meill f.reisfilho otmail.com i Floriano - Piauí.

ATIVO

(+) ( ) 1.344.097,95

-
RE'.s FILF] ,A LTDA

(+) ( )

TOTAL 1.344.097,95

PASSIV O

CTRCULANTE (+) 199.70s,90

EXIGIVEL A LONGO PRAZO (+)

TOTAL 199.703,90

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 6,73

Floriano (Pl)., 31 de dezembro de 2020

Klewon Holandâ de Paschoa
Contador

cRc-Pt-10.228

Fls 1 10

CALCULO DE INDICE DE SOLVENCIA GERAL

EmeGon Oliveirâ Reis

Socio - administrâdor
cPF - 462.397.823-00
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Pag.11l

coNTEM NESTE LTVRO, 111 (CENTO E ONZE) pÁcrNAS,
NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE NO 01 A II1, TODAS ELAS JÁ
ESCzuTURADASESERVIUDELIVRO DIÁRIO NE lE DOEXERCÍüO
DE 2020, REFERENTE AO PERÍODO DE OIIOII2O2O A 3III2I2O2O DA
EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA:

EMPRESA......................F REIS FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO AV.BUCARNETO,NSS5l
BAIRRO..........................CENTRO
cEP............... ...................64.800-002
crDADE................,.........FLORIANO - pI
CNPJ 02,758.851/0001-23

222.00 1 .93 46-3, EM 221 07 I I 998

FLORTANO (PI),31 DE DEZEMBRO DE 2020.

EMERSON OLTVEIRAREIS
SOCIO ADMINISTRADOR

cPF N" 462.397.823-00

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR

cRC PI N" 10.228 / CpF N. ó33.920.383-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F REIS FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

Página 112 de 112

CPF Nome

46239782300 EMERSON OLIVEIRA REIS

63392038334 KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA

cBRTrFrco À ÀlTENTrcÀç.f,o et 12/os/zo2L 1t:33:30 608 N.
20210129016.
Paq!OCOÍ.O: 210129076 DÊ LO / 03 / 202t . !ar&E. 22200193463.
, RÊIg 

'ITJIO 
& CIÀ LIDÀ

IIISFTI

UÀ§lT GELST'ITÀ DA gOÍ'SÀ ITEIIDBO I.ELO
Rr5EorrsÁvE! PÊIÀ ÀmErlrcÀÇÁo

TEREATNÀ, 12l05/2021

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçào, Gestâo e Governo Digital
Secretaria de Govemo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraçáo

r DEt{nFrcAçÃO DO(S) AS§Nqim1g1



t Ministério da lndústÍia e Comércio Exteraor e Serviços

Sêcretaria Especial da Mlcro e Pequena Empresa

Departamento de RegistÍo Empresarial e lntegração

-$---
IUCEP'

rERMO DE AUTENTTCAÇAO - LTVRO DIG|TAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conÍerido e autenticado por I\,lARlA GELSUITA DE SOUSA LENDRO lr/ELO, sob a aulenticidade n"
12103312461 em 1210512021, protocolo 2.10329076. Para validaçáo de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificaçáo de documentos do Empreendedor
(http://www.piauidiqital.pi.gov.br) e inÍormar o código dê veriÍicaçáo.

Nome EmpresaÍial: F REIS FILHO & CIA LTDA

Número de Registro: 22200193463

CNPJ: 0275885.1000123

Floriano

Tipo de Livro:

Número de Ordem:

Período de EscrituraÇão

DtÁRto

18

01 lo1 12020 - 31 I 1 2t2020

46239782300

63392038334

EMEHSON OLIVEIRA REIS

KLEYTON HOLANDA P1010228

cERtrErco À rüTExttrcÀÇÁo gg t2/o5/2o21 t1:33:3? soE r.
202ro329016.
PRCrE@Or.o: 2LO329O76 DB IO/O5/2O2L. CóDrGO DE VERrrrC.ÀçflO:
12103312t61. XrÀ:E: 22200193a63.
E RErS Frr,SO a CI,À 

'.tÀÀ
IIÀRIÀ GEL6U1TÀ DE SOSSÀ I.ENDRO UELO

REgPcNsÁvEL PEr.À ÀoTENaIcÀçÃo
IERESII{À, 12l05/2021

IUCEP'

À vàudâd. dâEt! doct D.nto, !. i-çrê.!o/ ficã süjêilo à cqro?àçao dê ôuà autôntiéid.àd! no. i.lpccrivoá poltàlr
tnfotôüdo ,eur r€.pêcri.eo! êódiEos dê vêrifi.êeção

ldentiíicação de LivÍo Digital

CRC/OAB



1010512021 CERTIDÁO DE REGULARIDADE PROFISSTONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUí

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABTLTDADE DO plAUí CERTIF|CA que o proÍissionât
identiÍicado no preseote documento encontra6e em situação REGUTÁR neste Regio;al, apto ao
exercÍcio da atividade cortábil nesta data, de acordo com as suas prenogatival proÍissionais,
conlorme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto{ei n.o 9.295146.

lnformamos que a p.esenle certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infÍaçóes que,
posteiormente, vehham a ser apurados contra o titular deste rêgistro, bem como não atêsta a
regulaÍidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo prolissional da Contabilidâdê.

@
CONSELHO REGIONAL DE CONTÀBILIDADE PI

Cêtldão n.à: Pl/2021/0000286:t
Xonê: XLEYTON HOLÀNOA DE PASCHOA CPF: 033.!20_3!3.34
CRCruF n.' Pl{l 0228/0 çatlloris: COI{TAOOR
v.Íd.d!: 08.08,2021
Fiírlidadc: UI,,RO Dl^R|o

Livm: Dl Rlo
lií.18IE.ícicio:2020

ConÍirme a existência deste doormento na página http://201 .33.23.'184/spwPl/principsl.hlm, mediante
número de controle a seguir:

CPF : 633-s20,383-3 Conkole : 3725.4039.,{353,4666

https://boleto.crcpi.org.br/scripts/SQL_dhpvo3Pl.d[/togio
111

jan
i:
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O\§§ato. ESTADO DO PAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE iJIARCOS

PARENTE - P!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCN]CA

Atestamos para os devidos Íins de direito, que a empÍese F. REIS FILHO
& CIA LTDA - EPP, CNPJ 02.758.8510001-23, sediada na Avenida Bucâr Neto, 851,
Centro, Floriano - Pl, Íorneceu pneus, câmaras e protetores, para veículos
automotivos de linha leve, veiculos de linha pesada e máquinas e tratores
pertencêntes â administraçáo municipal de Marcos Parente - Pl, conÍorme Contrato
n" 04612021, com essa Admnistraçáo.

Atestamos ainda que tais fornecimentos foram executados
satisfatoriamente, náo existindo êm nossos registÍos, até a prêsente data, fatos gue
desabonem suâ conduta e responsabilidade com as obrigaçÕes assumidas.

Por ser verdade, Íirmamos o presente.

Floriano - 01 de setembro de 2021

.Sr
llan vin

SecretáÍio Mun

o

arol.a,16 Í.r:0 !3 trolPl:0.10 s.lo:o,2r3 Totrl:5.15 - opji

o Rôdrigues
I de Administraçâo

o
{

i

r§ c!.r4io^or rÍ:{.À L

Praça Dymo Pires Fênêira. 2ô1 - Centro - CEP: 64.&45@0, tel: 89 3â41-1277
CNPJ: 06.5í4.13u00o1-96 / prefrBituradomarcospârente@omail.com - MARcos pARENTE - piaui



Moroes & Moroes Lfdo.
Rod. BR 23O N." 998 - SombÕíbo T€1.: lúl35722.52 Cêp. ó4.m0m.

CNPJ N.o 63.503.n1 ltrot-?2 |NSC.EST. 19.4n&4*1.
tldi1no - Pt í.

ATESTADo DE cAPAcrDloc tÉcrurca

Alesto poro os dêvidos fins que o empreso f. [ctr füho & Clc tido.,
situodo nq Avenido Bucor NeÍo n.o 851, centro de Fioriono/Pl, inscrito com o CNPJ
n." 02.758.851/0001-23 e lnscÍiçÕo Rtoduot n.o 19.442.05ó{, que o mesmo
forneceu poro o nosso empreso, vórios tipos de pneus, cômoros de or, proÍêlores,
boterios oulomotivos e peÇos poro veículos de posseios. utilitóÍios e móquinos,
bem como píeslou serviços de olinhomêntos, bolonceqmentos. §nluro e funiiqÍío
poro nosso frofo, de formo solisÍotório conÍorme os exigêncios estobelecidos.
qtendendo os necessidodes do êmprêso.

Floriono (Pl), l5 de ioneiro de 2018.

erton Gonçolves de MoÍogs
cNP J ó3.503.7? l /000 r -?2

rN§c.EsT. 19.424.ffi+4

c)a

Chirirâll

3e Olícto - Flortrno . PÍürt
NOTAS, PROÍE§TOS € FTD

Ítuiârl iirrh írlcrirslh! G{l{dv.l
rrríf,m l xI.. !9? .C.íítô . Ío* {!6 lt{
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FEITURA DO II'IUNrcíPlo DE FLORIAHO
ESTADO DO HAUí

§upedntondônch llunicipal de Tranrporte e Trânsito

ATE§TADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, QU€ a êmpresa F. REIS

FILHO & CIA LTDA - ME, Ci{pJ 02.758.85U0m1-23, estabelecida na Avenida
Bucar Neto, 85L, Centro, Floriano - Pl, forneceu satisfutoriamente conês,
tachôes, tintas e complementos para sinalização, pneus, câmaras de àr,
protetores, peças e serviços parã veículos automotores para o município de
Floriano em plenas cnndições de uso, no praro de entrega estabelecido.

Atestamos ainda que tais fornecimentos/ serviços foram executados
§ati5fatoriamente, não existindo em nossos regÍstros, até a presente data, fatos
que desabonem sua conduta e responsâbilidade com ãs obrigações assurnidas.

Por ser verdade, firmamos o presente

Floriano - Pl, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo Malheiros lhlume
Superintendente Municipal ü;

{eÊroi:e w* r wrcm âft ü0rÀí,
rnqrrr rw, gcntrmrs, p*ocr.niça:r
t mfirrf,ê sf rffl§.or r DôqüilÉrro*

hEcOri É ,xEt{

El ortr rrnrtr d.lskr Ahaadr. lrqÊiá

C t{ P J. 0? 7ü} {l$,!út{, Rr lta|r ü Êodlq 1231, ttro CdÉ fúeü, C€Pôa 0ôe FffiE - Pl
llrrr Prgu t{Fitoffi .f f,Ino S.!ou f r
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NEFROCLINICA ITDA
CNPJ: N.'03.4.48,591/0002-33 - Ruo Joõo Chico N.n 2047 - Mongünho.

Tel.: (891 3521 28óó - CEP: ó,í.800 - 000 - BorÍono - Prcuí.

AIESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto poro os deüdos fins que o empreso F. Rels Fllho & Clo ttdo.,
situodo no Avenidq Bucor Nelo n.o 851, centro de FlorÍono/Pl, inscriio com o CNPJ
n.o 02.758.851/0CI01-23 e lnscÍiçôo Estoduol n.o 19.442.05&ó. quê o mesmo
fomeceu poícr o empreso citodo ocimo, rêcorgos dos cilindros de oxigênio
rnedicinol. fomecendo ossim produfos de quolidode e de formo sotisfotóio
conforme os exigêncios estobelecidos, otendendo os necessidodes do empreso.

1.
Floriono (PI).02 de moio de 201ó.

NEFROCTIN LTDA
C N PJ: 03.448.591 /00(12-33

lbd@t{drô.àttÉ
Âdílflltrror
CRÂfl I2§2

êe



pREFETTURA Do MuNtclpro oE FLoRtANo
EsrADo oo nnui

SECRETÂRIA MuNtctpÂL oe slúoe

ATESTADO DH CAPACIDADE TECNICA

Atestfrnos para os devidos Íins de direito, que a empresa F. REIS
FILHO & CIA LTDA - ME, ChIPJ 02.758.851/0001-23, estabelecida na Avenida
Bucar Neto. 85 l, Centro, F'loriano - Pl, fomeceu satisfatoriamente gases
medicinais para o municipio de Floriano ern plenas condições de uso, no prazo de
entrôga estabelecido.

Atestunos ainda que tais fornecimentos foram executados
sstisfatorianente, não existindo em nossos registros, ate a pres€nte data, fatos que
desabonern sua conduta e responsabilidade corn as obrigações assumidas.

Por ser verdade, Í'irmamos o presente.

Floriano - Pl, 2020.

to§
Sairde

CNPJ m§6{S67r0ffi1"ã{. Ai ú&rFÇdi! ô^ddr. @. r{ílÊ (Gl l6i6J01§cdp0{.m$ HorarE-pt
Hdnê P{0r htFrüfi ft.iw pi.!o!.t

*


