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coNTRATo DE coNsTrrritÇÃo DA §ocIEDADE EMPRESÁnre
LIMITADA: VELOSO & YELOSO CONSULTORIA LTIIÂ.

CLÁUSULA P

Pelo presente instrumento particular e meihor forma de direito,

JOSEIRES VELOSO BARROS, brasileir4 natural de Beúolinia, Estado do

Piauí, nascido em24 de Fevereiro de 1977, casada, sob o regime comunhão

parcial de bens e empresária, portador da Carteita de Identidade no'

l.OfS.gSySSp-pI e CPF n". 814.683.773-53, residente e domiciliado nesta

cidade de Floriano, Estado do Piauí, à Rua Antonio Melo no' 260, Bairro

Tiberão, Cep. 64.800-000; JOSEANE DE SOU§A VELOSO, brasileira,

natural de Bertolinia, Estado do Piauí, nascida em 16 de Agosto de 1976,

solteira, empresaria, portadora da Carteira de ldentidade n'. 1.535.934/SSP-PI

CpF no. 6i9.793.023-68, residente e domiciliada nesta cidade de Fioriano,

Estado do Piauí, à Rua Aluizio Ribeiro no. 1687, Bairro Manguinha, Cep'

64.800-000, têm, entre si, justo e contratado na melhor forma de direito, a

constituição da sociedade empresária limitada, mediante cláusulas e condições

como a seguir se contrata:

DENOMINAÇÃO SOCru - A sociedade terá o nome empresarial que girará

sob a denominaçâo social de: VELOSO & VELOSO CONSULTORIA LTDA
e adota o nome fantasia Oe: ÊXlfO CONSULTORIA.

CLÁUSULA SE A

SEDE SOCIAL - A sociedade terá sua sede à Rua Antonio Melo no' 260, Batrro
Tiberão, nesta cidade de Floriano, Estado do Piauí, CEP 64-800-000.

pap{6prç6 lll{ICO - A sociedade poderá a qualquer tempo, a critério dos

sócios, abrirem ou fecharem fiiiais ou outras dependências, em qualquer ponto

do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais
pertinentes.

CLAUSULA TE EIRA

ruÍCtO DAS ATIVIDADES - A sociedade iniciará suas atividades na data de

arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do PIAú e a sua

será por tempo indeterminado.

CLAUS OUARTA



OBJETO SOCIAL - O objetivo da sociedade será:

85.99-6104 - Treinamento em desenvolvimento profissional ç Eelerqial;^ : -.

82.30-0/01 - Serviços em organização de feiras, congressos,eipi$çõd§ e [e-stâs;

82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio adniini§trativol'- -

85.99-6/01 - Formação de condutores;
85.99-6103 - Treinamento em informática;
85 .99-6105 - Cursos preparatórios para concursos;

85.41-4100 - Educação profissional de nível técnico;
85.92-9199 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente. 

,

CLÁUSIILA OUINTA

CAPITAL SOCIAL - O capital social será de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil
Reais), dividido em 50.000(cinqüenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00(Um
Real), cada uma, totâlÍnente integralizada, assim subscrita:
Joseires Veloso Baros, 25.000 quotas, no valor de................,RS 25.000,00
Joseane de Sousa Veioso, 25.000 quotas, no valor de................R$ 25.000,00

PARÁGRAFO UMCO - As quotas são integralizadas, neste ato, em moeda

corrente do País.

RESPONSABILIDADE - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de

suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social, na forma do artigo 1.052 daLei 10.406/2002.

CLÁUS SETIMA

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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso algum sócio desejar retirar-se da sociedade,

deverá comunicar ao demais sócios por escrito, informando preço e condições,
com prazo mínimo de 60(sessenta) dias, garantindo aos sócios remanesce

direito de preferência na aquisição, dentro do mesmo prazo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se nenhum dos remanescentes manifestarem
interesse na aquisição das quotas ofertadas e cumulativamente não for aprovado
o terceiro interessado em adquiri-las, proceder-se-á a resolução parcial

CLAUSIJ'I-A SEXTA

@---



AD_MIMSTRAÇÃO - A administração da sociedade caberá ao sócio JOSEIRES
VELOSO BARROS, com poderes e atribuições de administrar a sociedade
autorizado o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estaúas aos
interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer ao. qrotirtu,
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedaàe, sem
autorização do outro sócio.

CLAUS AN

USO DA SOCIEDADE - O uso da sociedade será feito pelo sócio
administrador, isolado, e ou, em conjunto, exclusivamente para os negócios da
própria sociedade que se.incumbirá de todas as operações, sendo-lhe"negado e
vedado o uso para avais, endossos, fianças o, qrrâirqrr", outros ne!ócios
estranhos aos interesses da sociedade e nas operações cÀmerciais assináá da
seguinte maneira.

VELOSO & VELOSO ÇONSULTORIA LTDA

:iauc {haps

RETIRADA PRO-LABORE - os sócios no exercício da administração e de u

cargos têm direito a uma retirada mensal, a título de ,'próJabore,', fixa de
comum acordo, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMAP

EXERCICIO SOCIAL Ao término de cada exercício social em 31 de
dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua admini stração
procedendo à elaboração do inventrírio , do balanço patrimonial e do baianço de
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 1

. tv.
Fe'S

e ou perdas apurados, nos termos do atigo 1.065, daLei t0.40612002.

paltl{6papg UNICO - A critério dos sócios e no atendimento dos intere
da sociedade, o total dos lucros apurados, poderá ser distribuído ou

\

na conta de Reservas de Lucros para fufura destinação.
pennanecer

sociedade em relação ao sócio retirante, apurando seus haveres na forma
ajustada na Clausula décima segunda, parágrafo primeiro. ;:: ,_. :,. ;.- :,::i :r)

cLÁusuLAorrAVA "' ','',':.. :' :

Joseires Veloso Barros
Sócia Administradora

CLÁUSULA DECIMA



DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE - No caso,*ifa*.r.O,"irO;,
interditado qualquer dos sócios, a sociedade conrinuará suà, 

"tiuraàa"t 
ã;;

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes ou dos sócios remanescentes o valor dás seus haveres será apuraàos, à
dala da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO PzuMEIRO - Os haveres apurados serão pagos e liquidados no
yrazo d3 60 

. 
(sessenta) meses, contados da data do baláço 

".p".iut*.rrt.l""T?d9, e desde que o permitam as contas sociais. Na hipóiese a. ."i..ia, 
"Sociedade não possuir condições para o pagarnento dos hàveres apurados naquantidade de parcelas ajustadas, poderá p.opo. uo retirante, herdeiros ou

sucessores o pagamento de tal obrigação mediante a dação em pagamento departe de um ou mais bens que compõem o seu ativo fixo, culo"valor sela
equivalente ao valor da apuração de haveres.

pap[çp,çrg SEGUNDO - o mesmo procedimento será adotado em outros
casos em que a sociedade se resolva em relação aos outros sócios.

CLÁUSULADÉcrua SEGTINDA

CLAUSLILA DEC TERCEIRA

CLÁUSULA DECIMA OUARTA

IDONEIDADE - o sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não
está impedido de exercer a administraçâo da sociedade, por lei especial, em
virtude de condenaçâo criminal, ou por se encontrarem sob os efeiios dela, a
pela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricaçâo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra-a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, aórtu .ro*u,
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a 

r
propriedade.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE - As omissões ou dúvidas
suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvi
Iegisiação que disciplina essa forma societária, e noutras dispo
lhes forem aplicáveis.

que possam ser
das com base na
siçôes legais que..

FoRo - Fica eleito o foro desta comarca de Floriano, Estado do piauí, p"r, \pqualquer ação fi'rndada neste contrato, renunciando-se a quarquer outro'por
muito especiai que seja.

CLÁUSTILA DÉCIMA oUNTA



E por estarem assim justos e contratâdos e de perfeito acordo, em

tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, assinaÍn-c-?r-€§e3te
contrato, na presença das duas testemunhas abaixo, em três:viac de-iÀüa[têqr e
forma, com a primeira via destinada a registro e arquivameriio úa IúfuV Juirta
Comercial do Estado do Piauí.

Floriano (PI), 12 de Fevereiro de 2015.

Joseires Veloso Barros

Joseane de Sousa Veloso

Testemuúas:

-&§="k>- --
Cleyton Pereira dos Santos
RG n". 1.490.905/SSP-PI

o,/to i^
Francisco Hélio Soares de Oliveira
RG n". 1.443.394ISSP-PI
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: VELOSO & VELOSO CONSULTORTA LTDA
CNPJ: 21.S65.28710001 -64

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

Esta certidão é válida para o estabelecimenlo matdz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Reíere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrânge inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de jutho de ,l991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.br> ou <hftp:/Á,vww.pgÍn.gov.bÊ.

.2110/2014_
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Código de controle da certidão: 3C73.1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria
Emitida às 18:41:02 do dia 2311112021 §ui:

ra oo
Válidã até 2210512022. Pretreitura
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Páqina 1 de 1

PCDER JUDICÍARIO
JUSTI'A DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DEBITOS TRAB,ÀLHISTAS

Nome: VELOSO & VELOSO CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 2l -965.281 /0001-64
Certidão n': 835867 6 / 2O22
ExpêdiÇão: 1-4/03/2022, às 11:52:32
Validade: L0/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que VELOSO t VELOSO CONSULEORIÀ LTDÀ (!íÀTRIZ E FILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 2j-.965.287 /OOOL-64, NÀo CONSTA como
inadimplente no Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts - 642-A e 883-A da ConsolidaÇão
das Leis do Trabalho, acrescentados petas Leis ns." 12.440/20L\ e
73.461 /2071, e no P.Lo 07/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabifidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a
a todos os seus estabe.Lecimen

Certidão atesta a empresa em reJ-ação
tos, agênci

A aceitaÇão desta cert I
autenticidade no portal do Tri
Internet (http: / /www . tst. jus.b

dão cond ,: sua
o nara

Datal-- }.é....-

h
I

!
Ce rt adão emitida gratuitamente.

TNFOR!{ÀçÃO r!íPORTÀ}|TE
Dô Banco Nacionaf de Devedores
necessários à identificação das

I
1

rabalh LS

oas
inadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive nÕ concernente aos
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títu1os que/ por
disposiçáo legaI, contiver força executiva.
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C/|.Ix/l
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

nscrição:
Razão Social:
Endereço:

21.965.287|OOO|-64
VELOSO E VELOSO CONSULTORIA LTDA ME

R ANTONIO MELO 260 / TIBERAO / FLORIANO / PI / 64806-495

Informação obtida em 26/04/2022 18:15:09

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 enc
obrigações com o FGTS.

Y alidadetTl I O4 / 2022 a 70 / 05 I 2022

Certificação Número: 202204 I LO L23047 2056 !Üat;aL.--

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO »O PIrftÍ
PROCTIRADORIÁ GERAL D O ESTADO

CERTIDÃO QTTANTO A DÍVIDA ATM DO EST.{DO

ÍÍ' 220 32 1965 287000 164

(Emitida ern atençâo ao que dispÕe a Irrstruçáo Normatila PGE,PI n' tl1'2015)

ID ENTI FTCAÇÁO D O(A) REQUERENTE

INSCRIÇ'AL} ESTADUAL

(NP.T,C'PF

21.965.287/0001-64

N(]N{E.,RAZÀO SOCNL

Ressalr.atlo o tlireito da hocuradoda Geral do Estado tle inscrever e cobrar dÍl'idas que ltnhanr a ser apura(las, certifico para
os devitlos hns. a requerimento tlo(a) interessatlo(a). que. rerendo os registros da Seçào de Divida 4-tlva.daProcuadot'ia Geral
do Estarlo rlo Piauí. r'erifiquei nada existir em norrre do(a) rerluerente acinra ideflff,qQTflffi:A ltXilltt" #üUÊ.hon*riiii"e. para
consràr. toi enúrida a presente cerritlào. Ê PietÍeiiura l"l";';,'tü[if-ii f ', .. Í'

vh, ;r'.IFlCAI

Procuradoria Geral

hocuratloria Tri

E\,IITIDA \IIA INTERNET EI,I

\iALIDA ÁTÉ 12iO6,2Ü22

do tall-
butária

AS 11:51:12
-d-a

Cl have para Aritentic aç à o : A E Ati - 49 0 3 - E Af' 8 - 0 4 7D - 29 F 3 - 20 F 0 - 8 8 8 9 - 6 C,5 9
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CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n" 220314219652870001 6401

RAZAO SOCIAI

ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO

MTINICIPIO CEP

CPF/CNPJ (N') INSCRIÇÀO ESTADUAL

21.965.287 t0001-64

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 SITUAÇÀO
FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF n' 106/06. de 12 de abril de üritura líutllct

AL'fEllciu,
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

vr, I IC.\I

§alda Suc' 'a 
do Rtac 30-

!\I-

..r.daa,dÉ

I
I
It

EMITIDA VIA INTERNET EM I4IO3I2O22, ÀS TZ:OI:07

vÁLrDA ATrttl:,nst2o22

ESTE DOCUNIENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA ÂUTENTICAÇÂO VIA INTERNET, NO SITE
http ://rrcbas.sefâz.pi. gor'.br/certidaonft-web

Chave para Autenticaçào: 977C-1,\79-AlE3-1391-FC6l-3258-D438-4544

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

--.4---"



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PÍAUí

Secretaria Municipal de Finanças
DêpaÍtamento de Trlbutação

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: VELOSO & VELOSO CONSULTORIA LTDA

NOME FANTASIA: EXITO CONSULTORIA

INFORMAÇÓES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Rua Antônio Melo, 260

CIDADE: Floriano ESTADO: Piaui

BAIRRO: Tibêrão

CNPJ: 21.965.28710001-64

ATIVIDADE: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento proíssionàl e gerencial

cERTTFTCAçÃO

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

rêgistrados ou que venham ã ser apurados conforme estabelêcê parágrafo único do Art. 302,

do CTM, certiÍicamos que, veriÍicando os registros da Secretaria Municipal de Finanças,

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

supraqualiÍicado. Consequentemente, â tramitaçáo de cobrança tributária, contra o reÍerido

contribuinte, em cartórios dos feitos da tazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DTRETORTA DE FISCAL|ZAÇÃO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

No 004988/2022
Emitida via lnternet em: 1410312022

Válida até: 1810512022

www.fl oriano. pi.gov.br

a

GOVÊRNO MUNICIPÀL n

tr



coMPRoVÂNTE 0E tNSCRIÇÁO E DE S IrUAÇÃ0 CADASÍRÂL

Cidadão,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o pone que consta neste comprovante é a declarada pelo c0ntribuinte
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADÀSTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDlcÀ
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ARfB agradece a sua visita. Para iníormaçóes sobrc política de pÍivacidade e uso, QliqU!ÀqU!.

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ApÍo\6do pela hstrução NoÍÍn€ti\â RFB Í!õ 1.863, de 27 de dezemtÍo de 2018.

E.']'irido no éia 21ú2í}X2 às 07:38:42 (dáa e hora de 8l8sÍia).
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

oa

Validade
31t1212022

I

[Autenticação]

-Emissão
lúu,9l"oi lnscrição 

- 

r rCód. Contribuinte No do Alvará ----------- r
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- Endereço

' Logradouro: RUA ANTONIO t\,lELO

Bairro: TIBERAO

Cidade: FLORIANO

1r1!6e1s 260

CEP: 64800-002

Estado: Pl

8599€/04.00-TREINAMENToEMDESENVoLVIMENToPRoFISSIoNALEGERENCIAL

rá somente concede ao requerente o direito de localizaçâo ê funcionamento' Não sendo

váiido como quitação de tribúos

- Observações
O presente alva

Can. Raiúta Guintln aes

D ora de Re \t .f§\^r§J-r' \

mila Ra iana Gutmaraes

Dlretora de Recelta

Matricula: 116122623

Píoco Petrônio Fortelo Nunes, S/N - Fone

www.íloriono.Pi'gov br

cNPJ 0ó.554.0ó7lo001 -54
(891 35I5-l100

Nome: VELOSO E VELOSO CONSULTORIA LTDA-ME

CPF/CNPJ: 21.965.28710001 -64

Nome Fantasia. E)ÜTO OONSULTORI,A

Atividade PrinciPal -

L


