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855 1 -1/00 - E_:nsino de esportes 
85Ç 9 5/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
86:0 7102— Atwidade médica ambulatorial com recursos para realização de 

exames complementares 
8640-2/02 - Laboratórios clínicos 

8640-2/99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 
não especificadas anteriormente (espirometria, oxigenoterapia); 

8650-3/01 — Atividades de enfermagem 
860-0/02 — Ativ dades de profissionais da nutrição 
86.0-.)/03 — Atividades de psicologia e psicanálise 
8650-0/99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas 

anteriormente (optometristas e instrumentadores cirurgicos); 
86E 0- 7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 
8736-1/99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas 

e particulares não especificadas anteriormente (centros 

correcionais para jovens, centros de reabilitação social com 

alojamento) 

8860-5/00 — Serviços de assistência social sem alojamento 

8712-3/00 — Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e 

assistência a paciente no domicílio 

90C 1-0/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 

periféricos 

CL" USULA TERCEIRA — PRAZO DE DURAÇÃO 

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da 
pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento 
temporario ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para 
atender uma nova situação 

CLÁUSULA QUARTA — DO CAPITAL SOCIAL 

O r.arital social é de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 
3 O, ( -T rês milhões) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada, devidamente 
intepralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuído: 
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Quadro de composição do capital social 

r 

TITULAR 
QUANTIDADES 

DE QUOTAS 

VALOR 

UNITÁRIO 

DAS 

QUOTAS 

VALOR EM R$ % 

r ERNIANDO 3ASTOS DOS SANTOS FILHO 3.000 000 1,00 3.000.000,00 100,00 

3.000.000 3.000.000,00 100,00 

CLÁUSULA QUINTA — DA ADMINISTRAÇÃO 

A adr-rnistração da empresa será exercida pelo titular FERNANDO BASTOS 
DOS SANTOS FILHO, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa 
e pasva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
compreendido no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando 
vecia. de entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos 
fins sociais 

CLÁUSULA SEXTA — DO EXERCÍCIO SOCIAL 

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada 
anr, elaborado Inventário, Balanço Patrimonial e Balanço de Resultado 
Eccnrnico cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA DECLARAÇÃO 

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo 
não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade 

CLAUSULA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE 

A rns; ,onsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que 
será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei 
da ,-.Sociedade. Anônima 
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CLAUSULA NONA — DO DESEMPEDIMENTO 

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e 
nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba 
de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, ou em 
virtiick, de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que \ , nde ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime 
fal,n- c-tar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
de -.oicorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
(Art 1 011. § 1° C0/2002) 

CL ,'IUSULA DÉCIMA — DO PORTE EMPRESARIAL 

O tLuar declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento 
da empresa corno Microempresa. onde a receita bruta anual da empresa não 
excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de 
excuudo reiacionadas no § 40 do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao 
disi)r_y,to na Lei Complementar no 123/2006. 

CL UlSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RETIRADA 

O t:1,±ar poderá a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da 
administração a titulo de "pró-labore", respeitadas as limitações vigentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

C fnignmeno do titular não implicará dissolução da sociedade, devendo ser 
pago nos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital 
e á sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, 
meci [T-?nte levantamento de balanço geral específico para esse fim. 
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz estado do Maranhão, por mais 
pm‘nlegiados cr.ie os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas 
or ncl ,:is do presente contrato 

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
1 (urna) via de igual teor e forma e para um só efeito. 

lmreratriz 07 de julho de 2021 

• 

FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO 

• 
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MiNISTERIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa EMET INSTITUTO EIRELI consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO 0(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNP.1 

003131 43846 1 CELSO BUENO DE CAMARGO 

Nome 

Pa a7de7 

78541077349 , FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO 

JUCEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2021 08:46 SOB N" 20210903503. 

PROTOCOLO: 210903503 DE 08/07/2021. 

CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104905822. CNN' DA SEDE: 32626743000168. 

NIRE. 21600156262 COM EFEITOS DO REGISTRO KM: 07/07/2021. 

EMET INSTITUTO EIRELI 

LTLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETÁRIA-GERAL 

www.empresafac.l.ma.gov_br 

1 -0 a c oprovaçào de sua autenticidade nos respectivos porta,. 
'SP,C- íJ,5 códigos de verificacao. 



secret:A.R d3 Mcro e Pequena Etttpres 
Secrew,i: rtAcwnr,iutic,ão SintplIticação 

reIMÇ' '`tb de Registro EmpreearIal a Intograçâo 

XXX 
bI IIfrs SC, 4 

F RNANDA mü , 
SIKX 

RASILEIRA 
ato   bEN 

$111,Fr10 XXX 1 
FILHO SE e 

LENIO EDSON , ANA DA SILI,A 

05/2000 L' 040320721)1C 
- 

as 44,09P4OMP?,,g. 

,=0 
RUA ,at.15 Fio:ee 

Come. o  ,lminNwistztrro 
XXX Cruzeiro do AM 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
FoWas 

S.156
SOLTEIRO(A) 

ANA CLAUDIA, PENHA MORAES 

SSPDGPO 

daçiara. sob as penas da la. nA ar impedi 

JUNTA COME R r-  DO ESTÁDO DO MARANHÃO 

ÕDoo E DE:: :XI ATO 
- INSCHk", A 

D GO E DE RIÇÃ-0 Do EVENTO 
INSCRQA O ENI0')ADRAMENTO DE MICROE PRE A 

PERrLANDA Vr. DA Sit 
L04141:11W-iC-1J, - 
AVENIDA 

car atMdade emprasàrla, que no possui outro 

iÀ JUNTA COMERCIAL DO XXX 

-CóDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENT 
XXX 

de empresário e requ 

ME tilicroempresat 

t_Nlr.. Vu""Çk 
i 

leEP
SALA 516 ED'f- '- i Jarchtn Renescei,ç:i3 55075-441 
MOt T:EMPRES; -.'4.-

`CORRE-C ELEIRoriecoammiJ 

~Mede 
4C 4 80 

5P122, , 

412b1,), ,

432230 
43915,I, 1 

DAt4rr, , 

iinoraessderrianda gmail.com 
ode 

I 

40 2.ornérClp atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4751-2/01 Comercio varejista 
especializado no ooLiparnentoS e suprimentos do iniormática 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de 

. onin ão publica 6209-1 IA Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
4742-300 Catnêrcio viirelista de material elétrico 4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes 

EFERIEA FIJELIQUESE E APOUIVE.5E 

JUCEMA 

— 1TRAY9 56 5555 0J15E Num. 
OUTRA MOR 

ihii.II MI Nen 
MA2190002355025 

Caie decterenis foi gerada na pedal Entenda Keeil 

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 16:23 SOB N' 21102249536. 

PROTocol.o 190049693 DE 31/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

11900450499. NIRE: 21102249536. 
FERNANDA MORAES DA SILVA 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETÁRIA-GERAL 

SÃO LUIS, 31/01/2019 
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A validade deste documento. se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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ATO ALTERADOR E CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE 

EMPRESÁRIO EM EIRELI 
EMET INSTITUTO EIRELI CNPJ: 33.542.783/0001-94 

Fk o presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para 
EIPE 1. FERNANDA MORAES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 05/05/2000, 
n" ' r.)cumento de dentidade 0405320720109 SSPDGPC, n° do CPF 606.707.953-
4 'dente e dorniciliada na Rua das Flores, n°458, Cruzeiro do Anil , São Luis - 

TiP 65060-170. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, FERNANDA MORAES DA 
&,._7.4 com sede na Avenida Coronel Colares Moreira, n° 10, Sala 516;Edif S.L. 
Multiempresaria, Jardim Renascença, São Luís — MA, CEP 65075-441, inscrito na 
Junta Comercial do Maranhão — JUCEMA sob o NIRE 21102249536, inscrito no 
CNPJ sob c n° 32.626.743/0001-68, ora altera e transforma seu registro de 
En- presar o em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — 
EiRE:_ P.  a que; se regerã. doravante peia alteração e ato Constitutivo, consoante a 
faculdade prnvisia no paragrafo único do artigo 1033 e 980A da Lei n° 10406/02, 
re',oNie 

CLAUSULA PRIMEIRA• Fica alterado o objeto social da empresa que a partir deste 
ato passa a seri 

éle-; 7 2 /01 - me r(: ,-o atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
2'01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 

inorn-atica 
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
6279-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
In 'criTiação 
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

' - A lel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 

e.YTint ,,:i andaimes 
7779- 1/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
enr(c»icados ar ç3riorrriente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-
fei rarnenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos 
comerciais e industriais) 

''/OC - combinados de escritório e apoio administrativo 
9(. ^! '0E, - A tvv!dacles do sonorização e de iluminação 
77.13J-: -.)/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes 
4329 1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sina'rzação em v"as públicas, portos e aeroportos 
77 170/00 - Locação de automóveis sem condutor 
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 

-1701 - Comua e venda de imóveis próprios 
717. - tvclodno de monitcramento de sistemas de segurança eletrônico 

/DO Cornércid varei:sta de mercadorias em geral, com predominância de 
pra. 1.23 alTnenicios minimercados, mercearias e armazéns 

'Y1701 - SerTces de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
A - 0t '.............. de impeza não especificadas anteriormente (limpeza pública 

u vias, praças, calçadas) 
8' . - imunização e controle de pragas urbanas 
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is,TO ERA DOR E CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE 

EMPRESÁRIO EM EIRELI 
EMET INSTITUTO EIRELI CNPJ: 33.542.783/0001-94 

85P9-5/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
662 -3/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 
470 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
951 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
pc coar 

- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de :31.id ,o e video 
47 4 7,101 - Comércio varejista de móveis 
6( 00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

'106 - em tecnologia da informação 
85P 100 - Ensino de esportes, curso de tiro ao alvo 

• 

• 

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterado o endereço da empresa para a Rua Carlos 
imnrid de Andrade, n° 020, Parque Planalto, Imperatriz - MA, CEP: 65917-337. 

CLAUSULA TERCEIRA É admitido na empresa na qualidade de titular: 
P"': ;f•-J N1DO BASOS DOS SANTOS FILHO - brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/09.. 973 empresario portador da CNH N° 00171540096 DETRAN-MA e CPF N° 
7.22 4 I2 773-49 i-esidente e domiciliado na Rua Aririzal, N°200, BL-9, APT-4, Vilage 

2 -- CEP 65067-197, São Luis - MA 

0.1 JA.R .T,A Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo 
o FERNANDA MORAES DA SILVA cedendo, neste ato, a totalidade do capital 
de P$ 250 000 00 (duzentos e cinquenta mil reais) ao titular FERNANDO BASTOS 
DOS SANTOS FILHO, totalmente integralizados em moeda corrente nacional. 

CLAUSULA QUNTA' Fica transformada esta FIRMA INDIVIDUAL em EMPRESA 
INLi i ‘iiiiUJUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de 
EMFT INSTITUTO ElREL! com sub-rogação de todos os direitos e obrigações 

r tes t.sai-, /.lo corno nome Fantasia "EMET INSTITUTO". 

CI. AI !SUA SEYTI5- acervo da firma empresária no valor de R$ 250.000,00 
(clu7e,-1os e cinquenta mil reais) passa a constituir o capital da EIRELI. 

CLAi iJLA SÉTIMA: A administração da empresa cabe ao seu titular FERNANDO 
DOS SAJVOSriLHO iá qualificada acima, com os poderes e atribuições 

içào ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os 
ato:: compreendidos no objeto. 

CLAUSULA OITAVA: O titular da empresa FERNANDO BASTOS DOS SANTOS 
FIL90 declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra 
Enrrrsci ndlvidual de Responsabilidade Limitada. 
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4-r0 AL ER' DOR E CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE 
EMPRESÁRIO EM EIRELI 

EMET INSTITUTO EIRELI CNPJ: 33.542.783/0001-94 

CLÁUSULA NONA: O AdmInistrador FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO 

declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração 
da empresa. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encon!rar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

eecu'ato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

n:»n.'on7: contra normas de detesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
fé cO :ca ou a propriedade 

pAr-.r.4P transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida 
EIRELI, com o teor seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — NOME COMERCIAL 

A presente grava sob a denominação de EMET INSTITUTO EIRELI, utilizando do 

rinr"," rnntas!a EMET INSTITUTO, com sede na Rua Carlos Drumond de Andrade, 

n0 020 Para»e Planalto. Imperatriz — MA, CEP 65917-337, podendo, a qualquer 

te'Fric a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território 

I ;nULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL : O objeto social da empresa é: 

4617 •3/01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
inforn-,ática 
7320 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação 

74 7-2/00 - Comércio varejista de material elétrico 
'1 i-/ I0 - Conl rcio varejista de produtos saneantes domissanitários 
77: ! .1 700 - Alugue de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
7732-2/01 - Aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
excnln ;ndairnes 

- Aj1,1 1 Ie de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-

guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos 
cei a ::ais e industriais) 
82 -3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes 

'34 - ,Aon.l.aclem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
em 'ias públicas, portos e aeroportos 
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fkTO ERADOP E CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE 

EMPRESÁRIO EM EIRELI 
ET\f',ET !NST'TUTO EIRELI CNPJ: 33.542.783/0001-94 

CC Lor:;?oão de aur.-_móveis sem condutor 
47 /03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
62 !0-?,10 -1 - Compra e venda de imóveis próprios 

- Uwid,?cles de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
. e)C - Come= varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

prociu'os alimenticios - minimercados, mercearias e armazéns 
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza pública 
de rus, vias, praças, calçadas) 
8122-2100 - Imunização e controle de pragas urbanas 
8579-3/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
C*• . 'Cl - Co':-ntaem na compra e venda e avaliação de imóveis 

0C - E,es,:ontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 
47T.: 1,00 - Coméroo varejista de artigos do vestuário e acessórios 

'00 - Fe,:.,wação e manutenção de computadores e de equipamentos 
' 

- Con..ero o varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
cl,  o e vídeo 

' - Corner-c o varejista de móveis 
62/ 7- -100 - Desemiolvimento e licenciamento de programas de computador 
cusL)mizávels 

- Consultoria em tecnologia da informação 
8571- /00 - Ensino de esportes, curso de tiro ao alvo 

CIÁUSULA TERCEIRA — PARAZO DE DURAÇÃO: O prazo de duração é por 
;-• ,ndeterminadc É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do 

-rlen;nnn orç,a maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, 
emprrsa ser alterada para atender uma nova situação. 

Ci . . i Qi JART — DO CAPITAL SOCIAL. O capital social é de R$ 250.000,00 
mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda 

ie racionai do Pais. 

CTJWJLA QUINTA — DA ADMINISTRAÇÃO. A empresa será administrada pelo 
FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO, a quem caberá dentre 

cl i v- atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta 
EiS EL sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. 

nt Ai UL sFY-F,A - DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social 
se: ei-n 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço 

e reE“ , acio eoonômico do ano fiscal 

Cl.»v DECLARAÇÃO Declara o titular da EIRELI, para os 
fins e sfe, , os e dirnito que o mesmo não participa de nenhuma outra 

.ainr-hca dessa modalidade. 
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ATO ALTERADOR E CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE 

EMPRESÁRIO EM EIRELI 
EMET INSTITUTO BREU CNPJ: 33.542.783/0001-94 

Ci._ Á l isLILA OITPV.A. — DA RESPONSABILIDADE. A responsabilidade do titular é 
Itmra :a ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da 

LiiiTtada E supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 

CL IJSULA N.o!,!/\ -- DO DESENPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da 
:-"ue não está impedida por lei especial , e nem condenado ou que se encontra 

sol- os efe!tos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta 
E bnri semn está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se nitrar 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 popular, contra o sistema financeiro 
nqni ,--,11,ï, contra nc-mas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, 
fé publica ou a propriedade. ( Art 1.011, § 10, 00/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PORTE EMPRESARIAL O titular declara para os 
de J., ),: fins e sst as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro 
Er sa, onde a reeita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no 
inc so do ai 3' Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que 
nãc.-: se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do 
ar O da mencionada e Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 
12.- /7-26 

CL fl iHJ Di:-; -•!NA A r"' RUVIEIRA — DO FORO: Fica eleito o foro da cidade de 
Impératriz estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente 
Ato Constitutivo de EIRELI. 

in ,-; rumento de alteração e Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1 vias 
de igual forma teor e consistência. 

Imperatriz — MA, 24 de julho de 2020 

FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO 

FERNANDA MORAES DA SILVA 
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ATO DE RERRATIFICAÇAO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA 

"EMET INSTITUTO EIRELI CNPJ: 32.626.743/0001-68" 

Pelo bresente instrumento de Rerratificação e Consolidação, FERNANDO BASTOS 
DOS SANTOS FILHO - brasileiro, solteiro, nascido aos 26/09/1973, empresário, 
pr ' i (.-,r da CN1-1 N° 00171540096 DETRAN-MA e CPF N° 785.410.773-49, 
re.,,,Heinnte e domici l iado na Rua Anrizal , N° 200, BL-9, APT-4, Vilage das Palmeiras 
2 r-,c) -1ma, CEP 55067-197, São Luis - MA. titular da empresa EMET INSTITUTO 
Ely“.1; .! com sede na Rua Carlos Drumond de Andrade, n° 020, Parque Planalto, 

Ir. , - MA CEP 65917-337, inscrito na Junta Comercial do Maranhão - 

jUCEiviA sob o N1RE 21600156262 por despacho em 11/08/2020, inscrito no CNPJ 

sob o n° 32 626 743/0001-68, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do 
igo 1033. da Lei no 10406/02, resolve Rerratificar e Consolidara EIRELI conforme 

a seguir 

CLAUSULA PRIMEIRA. No titulo do contrato de transformação registrado na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão em 11/08/2020 sob n°21600156262 e protocolo: 
2C n(2, 17290 em 11/08/2023, o CNPJ foi digitado de forma errada, corrige-se a partir 
de:Tle ato, onde passa-se a ler. CNPJ: 32.626.743/0001-68 

Ci_ A UsULA SEGUNDA r'icam nalteradas as demais clausulas do instrumento 
con,A-utivo do registro de Empresário Individual e demais alterações que não foram 
at.nbidas por esta alteração 

¡sia as modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com as 

seguintes clausulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL 

A w-esente grava sob a denominação de EMET INSTITUTO EIRELI, utilizando do 

an!asia EMET INSTITUTO, com sede na Rua Carlos Drumond de Andrade, 

n° 020. Parque Planalto imperatriz - MA, CEP: 65917-337, podendo, a qualquer 

te'rp a criteno de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território 

Naca 'ai 

CL 1 AULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL O objeto social da empresa é: 

464 /-3/01 - Cornercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
iMormática 
77,ca. .voc _ Pesquisas de mercado e de opinião pública 
6209-1/00 - Suporte técnico. manutenção e outros serviços em tecnologia da 
ihro- racão 
474 7 u0C, - romérn.,-, varejista de material elétrico 

»05 - varejista de produtos saneantes domissanitários 
'-`4 700 - Plugue,; de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
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"EMET INSTITUTO EIRELI CNPj: 32.626,74310001-68" 

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
Pndairn(=:s 

77: './99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
wi.)c.:(-.!ficadw anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-
fe,rarrs,nta, çieradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos 
comerciais e industrlats) 
82 ; "VOC - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
900 1-'J/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 

.9/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
andanes 

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias publicas, portos e aeroportos 
771 1-'2)/00 - Locação de automóveis sem condutor 
475 -1-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios 
80203/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 

00 • Cornerciç varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
, ;- 1P- ent,cns rriinimercados, mercearias e armazéns 

82:V2 • .101 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
8129-0100 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza pública 
de vias praças, calçadas) 
81/ 1 .9 f 0 - imunização e controle de pragas urbanas 

- -Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
6821-5/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 
3900-3/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 
47u0 - 1/00 - Comerc o var sta de artigos do vestuário e acessórios 
95'1  -9j00 Repa-ação e manutenção de computadores e de equipamentos 
per feiiii.cos 
475719/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 

e videc 
47/ 2-7/01 - Comérc,o varejista de móveis 
53C ' ? 1CC: - Dy-serivolvimente e licenciamento de programas de computador 

6 , OC. - tecnologia da informação 
3-E espoics. curso de tiro ao alvo 

-'s iJLA TFr r9F!A — PA!-ZAZO DE DURAÇÃO. O prazo de duração é por 
len pc indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do 
impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, 
pc.rlrn n. a empresa ser alterada para atender uma nova situação. 

CL. ' LAULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL O capital social é de R$ 250.000,00 
(Ci i ,:enos e cinquenta mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda 
cen-- o racionai de Pals 

- DA ADMINISTRAÇÃO. A empresa será administrada pelo 
se t ¡lar, FERNANDO GASTOS DOS SANTOS FILHO, a quem caberá dentre 

)e4 
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oHr atrbl Jçõcs. a represenlação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta 
El FR E_ ; sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. 

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social 
será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço 
patrimonial e resultado econômico do ano fiscal. 

CLAUULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO Declara o titular da EIRELI, para os 
cic , / , (1,,,, fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra 
enorr sa pessoa iurklica dessa modalidade. 

OiT ... VA - DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do titular é 
lim !_ad a ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da 
emi),e.sa im,tacia e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 

CL ' i :;ULA NONLÁ DO DESENPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da 
le , que não está impedida, por lei especial , e nem condenado ou que se encontra 
sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta 
Er. EU bem corno não está impedida, 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, 

r,o:_-_,ulatci ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, 

fé r i ca ou a n,opiedade ( Art 1 011 § 10, CC/2002). 

C; DÉcl..1A - DO PORTE EMPRESARIAL: O titular declara para os 
fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro 

Enaresa., onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no 
d:) Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que 

er-qwicirF (2,-1 quáquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 40 do 
ar 3 da mencionada le:. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 
1'53/2n06 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: Fica eleito o foro da cidade de 
Imperatriz estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente 

Id REL: 

O ;mente de a,;eraç;-5o e Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1 vias 
de ,ni,i,=3; forma ieO o :-..onsistência 

Imperatriz - MA, 02 de dezembro de 2020 

rERNANE.)0 BASTOS DOS SANTOS FILHO 
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r URAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO INSTITUTO 
"EMET INSTITUTO EIRELI CNPJ: 32.626.743/0001-68" 

Peio presente instrumento particular de consolidação do contrato social e suas 
alterac.i:ões: 

FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO - brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/C91973, empresário, portador da CNH N°00171540096 DETRAN-MA e CPF 
N' 7 8h 410 773-49,residente e domiciliado na Rua Aririzal, N°200, BL-9, APT-4, 
V! age d•-3-, Pairne+.'as 2 Cohama, CEP 65067-197, São Luis — MA. titular da 
cr r a EMET INSTPTUO EIRELI com sede na Rua Carlos Drumond de 
Anc le a" 020 Parque Plana;to, imperatriz— MA, CEP: 65917-337, inscrito na 
JIgV3 Co,nercial do Maranhão -- JUCEMA sob o NIRE 21600156262 por 
desnE,cro em 11/08í2020, inscrito no CNPJ sob o n° 32.626.743/0001-68. 
cc-scante a faculdade prevista no paragrafo único, do artigo 1033, da Lei n° 
1C '02, re,;olve pite-ar e consolidar a EIRELI conforme a seguir: 

CLA.1!SULA PRIMEIRA — RAZÃO SOCIAL 

A Presente girara sob a denominação de EMET INSTITUTO EIRELI, utilizando 
de ,or-ne fantasia EMET INSTITUTO, com sede na Rua Carlos Drumond de 
Andrade, n° 020, Parque Planalto, Imperatriz — MA, CEP: 65917-337, podendo, 
a qualquer tempo, a ordeno de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte 
dc to' torio Nacional 

Cl_ A I ISULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL 

O objeto social da empresa é: 

ATIvinA.DE oPINCIPNL: 

7210-2100 - Pesdu!sa e desenvolvimento em ciências 
namra,s 
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ATMDADES SECUNDÁRIAS: 

7320- '.100 - esquisas de mercado e de opinião pública 
3900-3100 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
4220 1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação 

e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 
61 '03 - erviços de comunicação multimídia-SOM 

', /00 -Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

custornizáveis 
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação 
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 

informação 
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 

serviços de hospedagem na internet 
.; 00 - r orivs. nroJedorcs de conteúdo e outros serviços de informação na 

irternet 
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios 
6E2 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 
77 -7fQ4 - Consul:ona em publicidade 
771 - Locação de automóveis sem condutor 
773 -!,-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
7732-2/01 - Aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem 

ooerador, exceto andaimes 
7739-0/03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 

exceto andaimes 
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 

não especificados anteriormente, sem operador 
" '00 - Gestão .ie ativos intangíveis não-financeiros 
"•:01 - de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 

8129-100 - tiv!dattes de limpeza não especificadas anteriormente 
- VOC - 0eviços eombinados de escritório e apoio administrativo 

8»r 01 - 3 Cs:" (_',5, • e organização de feiras, congressos, exposições e festas 
, -1/00 - Ensino de esportes 

8699-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
8640-2199 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 

não especificadas anteriormente 
8660-7100 - Atividades de apoio à gestão de saúde 
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
9P1-' -3700 - ';p aço e manutenção de computadores e de equipamentos 

Derlféricos 
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CLÁUSULA TERCEIRA — PRAZO DE DURAÇÃO 

O pra. o de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da 
pesse-i juriclica diante do impedimento por força maior ou impedimento 
te neJ,-;-3rio 0...1 permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para 
ater dni- urna nova si:uação. 

CLÁI ULA QUARTA— DO CAPITAL SOCIAL 

O car_ltai social que era de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta mil reais), 
recebe aporte de mais R$ 2.750.000,00 (Dois milhões, setecentos e cinquenta 
m1 reais), sendo que o acervo desta sociedade, passa para R$ 3.000.000,00 
(Três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) de quotas de R$ 
1,00 (Um real) cada, devidamente integralizado em moeda corrente do pais, e 

c aporte de capital, a integralização das quotas ficou assim distribuída: 

0.i lA1'c) de cemposicão do capital social 

Irll il_ A R 
QUANTIDADES 

DE QUOTAS 

VALOR 

UNITÁRIO 

DAS 

QUOTAS 

VALOR EM R$ % 

' "ANO J3AS"" OS DOS SNNTOS FILHO 3.000.000 1,00 3000.000,00 100,00 

3.000.000 3.000.000,00 100,00 

CLA.USULA QUINTA — DA ADMINISTRAÇÃO 

A nistn-ão da en-lpresa sera exercida peio titular FERNANDO BASTOS 
DOS :".;NNTOS PU4.0. . e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa 
e da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
coe- P. cç-., ndiclo no objeto soc!al, sempre no interesse da sociedade, ficando 
ve„:- .,r), entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos 
fins sociais 

CLA.USULA SEXTA — DO EXERCICIO SOCIAL 

O exerccio social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada 
are, elaborado inventário, Balanço Patrimonial e Balanço de Resultado 
Er mica. f-el-enr;(., ao titular os lucros ou perdas apuradas. 
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• Á usULA SÉTIMA — DA DECLARAÇÃO 

DE-. • l .?• a o titulai- da E l PEL!, cara os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo 
nãc participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade. 

CLAUSULA OITAVA— DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que 
será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela lei 

:T,c---,.edade Anónima 

• A ULA NONA. -- DO DESEMPEDIMENTO 

O l i l i ; der-,lau.3 sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e 
ne.r.3 condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba 

f, xercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, 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 
fa!i irentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
de ...-..oncorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
(Ar' 1 1' 0012002). 

ci_Ausup pÉcimA.- DO PORTE EMPRESARIAL 

O de. .i,am do-a os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento 
da empresa como R/licroempresa, onde a receita bruta anual da empresa não 
excederá ao limite fixado no inciso li do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de 
exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao 
disposto na Lei Complementar no 123/2006. 

C . O F.:C..; I N,1 A PF2.!MEIRA — DA RETIRADA 

O 1.11.bar podera a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da 
acln-17:- istração, a título de "pró-labore", respeitadas as limitações vigentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

O falecimento do titular não implicará dissolução da sociedade, devendo ser 
parlo aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital 
e A sHA park,ipação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, 
m'id ntelevantamenio de balanço geral específico para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO 

Fica elerto o foro da cidade de Imperatriz estado do Maranhão, por mais 
prvilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas 
oruncas do presente contrato 

• 
O instrumento de alteração e Ato Constitutivo de EIRELL será assinado em 1 
vias de igual forma teor e consistência. 

Imper3triz, 15 de abril de 2021 

• Bastos d 
RG.. 

CPF:785.410.7 

Filho 
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Eu, CELSO Bi_JU‘ () DE CAMARGO com inscrição ativa no CRC/SP, sob o n° 132815, inscrito no CPF n° 

00313143846, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que 

este documento e autêntico e condiz com o original 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF N" do Registro 

0031314 -'4m' 132815 

IA 

Nome 

CELSO BUENO DE CAMARGO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2021 15:00 SOB N 20210497734 

PROTOCOLO 210497734 DE 17/04/2021 

CODIGO DE VERIFICAÇÃO 12102639076 CNPJ DA SEDE 32626743000168 

RIRE 21600156262. COM EFEITOS DO REGISTRO EM. 15/04/2021 

EMET INSTITUTO EIRELI 

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETÁRIA-GERAL 

www empresafacil.ma gov.br 

o sprovaçao de 9-4 aitenricidade nos respectivos portais, 
to ,o-I..c CP ver-ficacao 


