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Processo 
Fi 

,Rlàbrica: 

• 

CO'Tt'ATO DE CONSTIT,..11Ç C) DO' COMER= DE VARIZSGADWIOnAL:LTDA 

l'ELIPELAECIO SAikriF al() DE ABREU, Brasileiro Natural de Teresina-Pi. Solteiro, tiassido ern.1.3 0? 19 9 
Empresálo ,CPV (J, i.ce5.523-Ci3, C n° 3,006 371 SSP- Pl. Domitillada a Avenirla paçrl es,t tpiOas n 
1060 Baino Verrne`oa Teresna-Pi CEP 64,019-230, 

WALDEZIO ALWIDA DE CARVALW). Brasileiro Natural de Teresina-Pi, Solteiro, Nascido em 19 02 197 
Empresário ç i° 746,082 633-87. C-1- 34.991,843-X SSP•SP,Domiciliado na Rua Sele n" 120 Dairr0 São 
Francisco Tirool-Ma CEP 65,636-746_ constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

A srlerindrt girar e sob o nome empresaria.  COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA  e.o 
flOIL r 1, tø a será Variedades Global e lera sede e domicilio Rua Henrique Pereira de Souza n° 392 
G 9 r' Ph.aue Piauí Timon-Ma CEP 85.6'16-210 

2° O cnitat 'melai sera RS 50,000.00 Cinquenta Mil Reais dividido em 50,000 quotas no valor nomtnal RS 
1 fa) , , i ánl real), integralizzeas, neste ato em moeda corrente do Pais_ Peles sóces. 
Felpa Laecio Sampaio de Abreu n° 49.900 de quotas RS 49.900,00 
Waldezio Almeida de Carvalho n° 100 de quotas R$ 100.00

50.000 de quotas R$ 50.000,00 

3' O Delem sera Comercio Atacadista de Produtos de Equipamentos Elétricos de Uso 
Pessoal e Domestico ri do CNAE 46.49.-4101 Comercio Atacadista de Aparelhos Eletrôr ricos 
cie Uso Pessoal e Domestico n° do CNAE 40.49-4/02, Comercio Atacadista de Artigos de 
Escritório e de Papelaria n° do CNAE 46.47-8/01, Comercio Atacadista de Livros, Jornais e 
Outras Publicações n° do CNAE 46.47-8/02. Comercio Atacadista de Moveis e Artigos de 
Colchoaria ei° do CNAE  Comercio Atacadista do Produtos de Higiene Limpeza e 
Conservaçao Domiciliar n° do CNAE 46.49-4108, Comercio Atacadista de Produtos de 
Higiene, Limpeza e ConservaçAo domiciliar, cum atividade de, fracionamento e 
acondicionamento associada n° do CNAE 46,49-4/09, Comercio Atacadista de aguip:iinentos 
de Informática ry.' do CNAE 46_51-6/01, Comercio Atacadista de Suprimentos paru 
informàfica n° ..:6.51-6/02, Comercio Atacadista de componentes eletrônicos e equioarnantos 
du telefonia e comunicação n° do CNAE 46,52-4/00, Comercio Atacadista de Maquinas, 
Aparelhos e Equipamentos para uso agropecuário, partes e peças n° do CNAE 46.61-3/00, 
Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para uso industrial; partes e peças ri" do 
CNAE 46.63-0.'DO, Comercio Atacadista dq Artigos de Cama, Mesa e Banho n° do CNAE 
46,41-9/02, Comercie Atacadista de Artigos do Vestuários e Acessórios, Exceto 
Profissionais e de Segurança n° do CNAE 46.42-7/01, Comercio Atacadista de Roupas e 
Acessórios para uso Profissional e de Segurança do Trabalho n" do CNAE 46.42-7/02, 
C merçio Atacadista de Artigos de Armarinho n° do CNAE 46.41-9/03, Comercio Atacadista 
de material Elétrico n° do CNAE 46.73-7100, Comercio Atacadista de Outras Maquinas e 
Equipamentos não Especificados Anterionnente,_ Partes e Peças n° do CNAE 46,69-9/99, 
Comercio Atacadista de Mercadorias em geral, COM Predominância de Produtos 
Alimenticict. rl° do CNAE 46.91-5100, Comercio Atacadista de produtos Alirnenticios em 
Geral n° do CNAE  46.39-7/01. 

As iedade niara suas atividades na data do Recnstr 
de ouração e indeterminado. 

a Comercial do Estado do Maranhão e 

5 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
do outro sócio, a °trem !':ca assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a 

aftuiStçãO Se .;'35 a venda, formatizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
Pertinente. 
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f,* A responsísbilidade de cada sócio e resulta o valor de 51.1E+5 gueto 
.ohdar imente pela integralizaçâo do capital soda/ 

Process 
Folha* 

_Rubrica: 
— 

ax. 
todos :roei/lano:fent 

71 Ao termino da ceda er,erCiti() social, em 31 de dezembro, o adrrilr;istroi.lpt prer,tarp çoritql juilifferin 
cle sua administração procedendo à elaboração do inventário, do tsJ1anct, petrirponpl;O cle teduço de 
resultado económico cabendo aos sócios, na proporção de suas qublas;Ci; luclOS 00 por= OgitatdOt 

a' Nos quatro meses seguintes ao término do axercicio sociaL os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administrador(es) quando for o caso 

9 A sociedade poderá a qualquer tempo, abnr ou fechar filial outra Ci 
contratual assinada por todos os sócios. 

10 Os sócios poderão, de comum acordo, 
disposições regulamentafes pertinentes. 

a sal, a titi00-

rnoctrante a 

-pro labore", observadas as 

11 Faiecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros. 
Sucessores e o incapaz. Nblo sendo possível ou inexiStindo interesse destes ou do(s) soco(s) 
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio 

12 A administração da sociedade cabere para o administrador Felipe Locara Sampaio de Abreu Cern OS 
poderes e atribuições autorizados o uso de nome empresarial vedado, no entanto em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer otos quotistas ou de tarcarros bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro soco 

13 O(s) Administrador(es) Felipe Lesta° Sampaio de Abreu , declara(m), sob as penes da lei, de que não 
está(ão) impedidos de exercer a administraçõo d3 sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontra (em) sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime latimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato, 
Ou contra a economia popular, centra c sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

14 Fica eleito o fogo de .Timon-Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato. 

E por estarem assim justos e 5 055 enteinstrurner,Lo em 4 vias 

Tirnon-Ma, Q4 de àrt-‘:éjfr:Pfxrde 2009
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Processo: 
Folha
Rubrica: 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 01 DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA COMeReL0 DE. : VARIEDADES 
GLOBAL LTDA-M E • • 

• II. frly• 4.. 

1L285.397/0001-21 NIRC 2120068791 DE 22.10.2009 

Pelo presente instrumento particular, FELIPE LAECIO SAMPAIO DE 

ABREU, brasileiro Natural de Teresina-Pi, Nascido em 13.03.1989, 

solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade n° 3.008.371 SSP-

e (1)1'/N41' n" 044.665.523-63. residente e domiciliado na Avenida 

Naçõet, tinidas ri° 1060 Bairro Vermelha Teresina-Pi CEP 64.019.230 e 

WALDEZIO ALMEIDA DE CARVALHO, brasileiro Natural, nascido 
em 19.02.1975, Solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 

34.991.843-X SSP-SP e CPF1MF n° 746.083.633-87, residente e 

domiciliado a Rua Sete n° 120 Bairro Parque Piaui Timon-Ma CEP 

65.636.210 únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada: 

COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA-ME , com sede á 

Rua Henrique Pereira de Souza ri° 392-B Bairro Parque Piauí Tirnon-Ma 
CEP 65.636.210 com atos constitutivos arquivadas na Junta Comercial do 
Estado do Maranhào sob n° 2120068791 1 de 22.10.2009 portadora do 
C.N.PJ 11.285.39710001-21, resolvem alterar a sociedade conforme 
cláusula abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-

Fica admitido nesta data na sociedade THVAGO LAYRON SAMPAIO 
DE ABREU, brasileiro Natural de Teresina-P1, Solteiro, Empresário, Data 
de Nascimento 06.01.1988 portador do CPF/1V1F n° 032.244.343-17 e RG 
n° 2.578.756 SSP-PI, Residente e Domiciliado á Avenida Nações Unidas n° 
1056 Bairro Vermelha Teresina-Pi CEP 64.019 230 

CLÁUSULA SEGUNDA-

O sócio WALDEZIO ALMEIDA DE CARVALHO portador 0,2 % do 
Capital que corresponde a R$ 100.00 (Cem Reais) dividido em 100 (Cem) 
quotas no valor de R$ 1.00 Hum Real cada, cede e transfere ao Sócio 
recém admitido THYAGO LAYRON SAMPAIO DE ABREU, R$ 
00,00 (Cem Reais) dividido em 100 (cem ) quotas no valor de R$ 1,00 

Hum real cada, pelo qual da plena e total dos haveres ora transferido 



CLÁUSULA TERCEIRA- Em fluiçilo desta alteraçai$ 
— assim distribuidos entre os sócios: 

NOMES 

Felipe Laecio S4imp tio de Abreu— .... 

Tbyago Layron Sampaio de Abreu,...... 

V A ........ • 

Processo: 
Folha: 
gptrica: 

t2tiphaj•?iocial 
" 

49 9C0 QUot R$: 49.900,00 

100 Quotas R$ 100,00 

50.000 Quotas R$ 50.000,00 

CLÁUSULA QUARTA-O Capital social que e de R$ 50.000,00 (Cinqüenta 
Mil Reais) fica alterada para R$ 200.000.00 (Duzentos Mil Reais) diferença de 
R$ 150.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais) integral izadas neste ato com parte 
do saldo da conta de reservas de lucros. Em função desta alteração o Capital 
Social fica assim distribuídos entre os sócios: 

NOMES 

Felipe Luci° Sa p a io de Abreu... 

Thyago Layron Sampaio de Abreu 

V A L •-•-• .•••• •• 

. 199.600 Quotas R$ 199.600,00 

400 Quotas R$ 400,00 

200.000 Quotas R$ 200.000,00 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA- COMERCIO DE VARIEDADES 
GLOBAL LTDA-ME 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO NOME EMPRESARIAL 

A sociedade empresária limitada tem corno nome empresarial Comercio 
de Variedades Global Ltda-Me. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SEDE SOCIAL 

A sociedade empresária limitada tem sede á Rua Henrique Pereira de 
Souza tf 392-B Bairro Parque Piauí Timon-Ma CEP 65.636.210 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO OBJETO 

O objeto da sociedade empresária limitada é o õmércio Atacadista de 
Equipamentos elétricos de usos Pessoal e Doméstioo,Cométtio Atacadista de 
Aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico, Comércio Atacadista de 
artigos de Escritório de artigos do escritório e de Papelaria, Comércio Atacadista 
de Livros, Jornais e Outras Publicações. Comercio Atacadista de Movei e Artigos 
de Colchoaria, Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza c 
Conservação domiciliar, com atividade de Fracionamento e Acondicionamento 
associada, Comércio Atacadista de Suprimentos de Informática, Comércio 
Atacadista de Componentes eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e 
Comunicação, Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para uso 
agropecuário; partes e peças, Comercio Atacadista 



Processo 
FolhaP2S'

de máquinas e equiparnel os para uso industrial: partes e peças, Comércio 
atacadista de artigos de cama, mesa e banho,: Colnér-eip atneadi.sta de 
artigos do vestuário e acessórios, exeeto.:profissirapais- -e de --segíirança. 
Comércio atacadista de roupas e aeessópriripni uso :profis:dorrir e de 
segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de armarinho, 
Comércio atacadista de material elétrico. Comércio atacadista de outras 
máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos allmentichas. Comércio atacadista de produtos alimentícios em 
geral. 

CLÁUSU LA Q U A RTA- DO CA P (TAL 
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

O capital social e de RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 
200.000 Duzentos quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Hum Real) 
totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e subscritas cm; 

Felipe Lacei° Sampaio de Abreu 199 600 Quotas 99.600,00 

SOCIAL E 

Thyago Layron Sampaio d Abreu, 400 Quotas R 400,00 

VALOR. 200.000 Quotas R$ 200.000,00 

Parágrafo Primeiro- A responsabilidade dos sócios é solidaria e limitada 
ao valor do Capital social integtalizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei 
10.406/2002, de 30 de Janeiro de 2002,.. 

CLÁUSULA QUINTA- DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO 
DE PREFERENCIA 

As quotas somente poderão ser cedidas á terceiros após terem sido 
oferecidas preferencialmente aos sócios, com prazo miniino de sessenta 
dias, para que possam exercer ou não, o direito de preferència, Decorrido

esse prazo e observada a igualdade de condições, podem ser oferecidas a 
terceiros, estranhos á sociedade. 

Parágrafo Primeiro- A notificação ao sócios deverá conter a quantidade 

de QUOTAS e o preço por elas exigido, 

Parágrafo Segundo- Na hipótese de todos os sócios manifestarem o 
direito de preferência a cessão das quotas se fará na proporção das quotas 
que possuírem. Se apenas parte dos sócios exerceram esse direito, os 
demais poderão, no prazo adicional de dez dias, adquirir, mediante rateio, 
as quotas disponíveis. 
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Processo 
Falha 

CLÁUSULA SEXTA — DO P O DE DURAÇÀO 

O prazo de duraçao da sociedade ei'lípresaria lienindo e por prazo 
indeterminado, podendo ser extinta por vontade dos sói:jos 'riok'éasos 
previsto em lei, tendo iniciado suas operações em 22.10,2009. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA ADMINISTRAÇÃO, ATRI 
USO DO NOME EMPRESARIAL 

A administração da sociedade emp saria limitada é exclusivo do sócio 
Felipe Lacei° Sampaio de Abreu , qualificando no preâmbulo deste 
instrumento, isoladamente, ficando autorizado ao uso do nome empresarial, 
dispensando-o de caução e investido dos mais amplos gerais poderes, para 
representá-la em juizo ou tbra dele, nas relações com terceiros, nas 
repartições públicas e autarquias, assinando todos os documentos 
necessárias á gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, 
desde que com prazo de mandato determinado c poderes específicos. 

Paragráfo Único- O administrador está investido de todos os poderes 
necessários para práticas dos atos de gestão, ficando expressamente 
proibido os sócio utilizarem a firma social em negócios ou documentos de 
qualquer natureza, estranhos ao objeto social, assim como avalizar ou 
rifincar obrigações de terceiros. 

CLÁUSULA OITAVA-DOS LUCROS, PREWIZOS E REi I ADA 
DE PRÓ-LABORE 

Os soctos jus a retiradas mensais a titulo de pró-labore pura debito dc 

despesas gerais da empresa ou conta semelhante, sendo o valor de tais 

retiradas fixadas pelos quotistas. 

Parágrafo Primeiro- O exercício social coincide com o ano civil em cujo 
último dia útil levantar-se á balanço das operações da sociedade, apurando-

se os resultados que salvo, deliberações dos quotistas em contrario, ser-lhe-

ão atribuídos por proporção de seus respectivos capitais, 

Panignifo Segundo- Na ocorrêncía de prejuízo em determinado exercício 

social, poderão os quotistas optar pot mantê-lo em suspenso para 

compensação , em exercicios subseqüentes atendidos os preceitos legais. 



Processo' 
Folha 
RjátiáV,a: 

CLÁUSULA NONA- DAS REUNIÕES E DELI IIERAÇÕES SOCIAIS 

As deliberações dos sócios serão toirlatas-te a irç.ciiterios 
estabelecidos no art. 1.072 do Código refer'enèialme-fire,.t'llm a 
dispensa das formalidades previstas nos parágrafos 2u e 3D do citado 
dirigida ao sócio, expedida mediante Aviso de Recebimento-AR. 

Parágrafo Primeiro- As decisões ainda que impliquem em alteração 
contratual, inclusive com a exclusão de quotistas, poderão ser tomadas por 
sôcios que representam a maioria do Capital social, consoante a faculdade 
deferida pelo art. 62 parágrafo 2° do Decreto Lei ri' 57.651, de 
19/01/1966, 

Parágrafo Segundo-O quotista que não concordar com qualquer alteração 
do presente contrato poderá retirar-se da sociedade recebendo o seu 
Capital e Lucro, na conformidade do disposto na Cláusula Décima. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DÁ DISSOLUÇÃO, EXCLUSÃO E 
LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

Não obstante contratada por tempo indeterminado, a sociedade não 
entrará em dissolução e, conseqüentemente., em liquidação, em virtude de 
retirada, morte. exclusão, falência ou incapacidade de qualquer dos sócios, 
desde eventos, os haveres do sócio que falecer, ibr excluído ou declarado 
interdito, falido. incapaz ou desejar retirar- se, serão apurados segundo o 
último balanço levantado com data do último dia do mês anterior a um 
desses eventos e serão pagos em doze prestações mensais iguais,, vencendo-
se a primeira trinta dias após a data em que o evento se verificar. 

Parágrafo Único- Em caso de dissolução ou liquidação será destinado ou 
quotista liquidante, ficando estipulado que o patrimônio social, depois de 

liquidado o passivo. será distribuído entre os sócios, na proporção das 

quotas que possuírem. 

CLÁUSULA DÉClIVIA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS 

De cor alidade com o que dispõe o art. 1.053, parágrafo único, do 

Código Ci‘ il (Lei nD 10.£106/2002)observar-se-tio na omissão do diploma 

legal nominado e deste contrato, as disposições comidas na Lei das 

sociedades Anônimas, aplicável supletivamente á Sociedade empresaria 

limitada, bem como pela legislação advinha posteriortnente c aplicável a 

matéria . 

r're :",:74-01-Jãr 



Preeess 
Folha. 

CLÁU, ULA DÉCIMA SECUNDA- )0 DESI 1PEDIMENTO 
, 

O Administrador declara, sob as punir:: da 11:i. enlre"tmeale (I)te n o 
se acha impedido de exercer a administraçt O-dS'Socieelade, poritti upeetal 
ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011. 5 r. da 
Lei if 10.406/2002, bem como, rnlo se acha incurso na proibição de 
arquivamento previsto na Lei n' 8.)1094, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os 
sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, 
administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da cidade de Timon, 
Estado do Maranhão, cum renúncia expressa de qualquer outro foro, por 
mais especial ou privilegiado que seja ainda que venha ocorrer mudança 
de domicilio de qualquer dos quotistas, 

E por se esiarem justos e contratados. assinam o presente 
instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus 
legítimos e jurídicos efeitos. 

\\ 
O . 

t .,..5„..., 
T-iknon-Ma, 08 de Junho de 2011 
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Processo...e l k g;:!Li 
Folha:o2 
Rubrica: 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02 DA. 
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 

FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU. brasileiro, natural de "Fere.sma Pl, nascido em 
13.03.1989. solteiro. ettiptc tio. portador do RO N" 3.008.371 SSP - PI e CPI de 
N°044.665.523-63, residente e domiciliado na Avenida Nações Unidas. N" 1060. 
Bairro:Vcrmelhu, T iesina - Pl. CEP: 64.019-230. ; 

THYAGO LAYRON SAMPAIO DE ABREU, brasileiro tuddral de Teresina - Pl,solteiro, 

empresário. nascido em 06.01.1988, portador do CIF de N° 4=1.341-17e RCI N° 2.575.756 

SSP -- Pl, residente e domiciliado a Avenida Nações Unidas, N° 1056. Bairro: Vermelha, Teresina 
- P1, Ciii) snein4. componente da sociedade empresaria:Ti limitada, 

COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME e nome fantasia VARIEDADES 

GLOBAL, com sede a Rua Henrique Pereira de Souza, N° .12 -- B. Bairro: Parque Piauí. Timun— 

MA, CEP: 65.636-210, constituída legalmente por contraio soeial. arquivado at: EMA so*ii o 

NIRF: 21200687911 de 22. .0.2009 e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de l'ess, 

Jurídica/1W sob o u° CNR1 sob o N° 11.285397/0001-21. deliberam de pleno e comum LI.,•oalo 

ajustarem a presente alteração contratual, mediante as condiçoes estabelecidiis ut clánbuius 
seguintes: 

CL,AUSULAPRIYIRTRA -A sociedade passa a partir desta data ter o seguinte objeto: 

CNAE de 46.47-8/01 - COMáCi0 atacadista dc artigos de escritório c de papelaria 

CNAE de 47.61-0/03 - Comércio varejista d.e artigos de papdaria 

CNAE de 47.63-6/01 - Comácia varejista de brinquedos e artigos recreativos 

CNAE de 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 

CNA E de -17.13-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 

CNIS,E. de 17.55-5102 - Comercio varejista de artigos de armarinho 

CN A F. de 46,91-5)00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios 

CNA E de 46,41-9/C2 - Comércio atacítdisui de artigos de cama, mesa e banho 

CNAE de 46.49-441 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
CNAE. de 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
CNAE de 46.47-8-02 - Contere o atacadista de livros, jornais e outras publicações 
CNAE de 46.49-4-114 - Comerem atacadista de mówis e artigos de colchoaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiJiie, inpev.tt e consei vação domiciliar 
(- NAU: de 46.49-4-09 - ninrarlisi; d prottubi hisielle linipezii e conservação 
domiciliar. com atividade de fra,:woztinento e accindiekniainemo associada 
CNAE de 46.51-6-01 - Comérem atacadistadc equipamentos de informática 
CNAE de 46.51-6-112 - Comercio atacadista de sapa imentos paru iniiiimiatica 
CNAE. de 46.52-4-00 - Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos
teletbitia e comunicaçãu 

JUCEMA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Do MARANHA() 

CERTIFICO C REGISTRO EM 27/04/2016 085? SOB Na 20160097894. 
PROTOCOLO 16009'1E1SE DE 27/0412016. CÓDIGO DE VERIPICACÃO: 
11600190910. MIRE: 2120068724. 
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LEDA — ME 

Lilian Thereaa Rodrigues Mendonça 
SECRETARIA GERAL 

sÃO LUIS, 27/04/2C15 
war.canprosafacil . . gav .br 

~coa* fica culaita Comyr9ves940 dia Auterneid.d. 
Infcroandu acua reapeotivos códigos de vcrifitácidiu 

no. reapectivoa Fo.àaía, 



• 

CNAE de 46.61-3-011 - Comércio atacadista de máquinas. aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuario: partes e peças 
CNAE de 46.63-0-00 - Comercio atacadista de Máquinas 
partes c peco:, 
CNAE de 46,42-7-01 - Comerei 
profissionais e de seourança 
CNAE de 46.42-7-02 - Comércio 
segurança do trabalho 
CNAE de 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de -armarinho 
CNAE de 46.73-7-00 - Comercio atacadista de material eletr:co 
CNAE de 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas 
anteriormente: patus e peças 
CNAE de 46.39-7-01 - Comércio anteadisit 

afaeadis de a igos do 

tacadista de roupas -e ac 

equipatnet 

equipamentos para uso inclusniab 

'ONt uáriu acessiSrios. exceto 

tos para uso profissional e de 

tos não 

dotos alimentícios em geral 

ificados 

CLÁUSU1.A SEGI!NDA - A sociedade que vinha exercendo seus negócios a Rua Henrique 
Pereira de Souut. N 392 -a, Bairro; Parque Piauí, rimon -.MA, CEP: 65.636-210, passa a faze:-
16 agora no seguinte endereço: RUA lamil de Miranda Gedeon , 5113 „Parque Piaui - 6563114-0 

- MA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá ao administrador FELIPE 

LAERCIO SAMPAIO 1)E A IIRE1i com os poderes e atribuições autoriudos o u:o de nome 

empresarial valado. no entanto. en atividades estruabas ao interesse social ou assumir tbrigaç(es 

Seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis 

da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA QUARTA - O administrador FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU 

declara sob as penas da lei, de que ao está impeckb de exercer a administraç.ão da sociedade, per 

lei especial. Ou em virtude de condenação crimin,d. ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 

que vede, ainda que temporariamente. o acesso cargos públicos; ou por crime fabril-emir, de 

prevaricação, peita ou suborno, coneussilp, peculato, ou contra a economia popular, contra o 

StStellla financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrèneia. contra as relações de 

consumo, fé páblica. ou a propriedade. 

:Á:i i;stii A 01:INTA - As Clausulas e contliOes esiabelecidos em atos já arquivados e quenkt 

rarn expressamente modificadas por esta altern00 (-metiam em vigor. 
• \ 

•sim justos e contratados, 'minar sZbzumento, e tal E. por -estarem 
forma- e teor. 

JUCEM 

rimem MA), 11 de Março de 

o REU 
VAGO LAYRONSAM REU 

JUNTA COMERCIAL DO VEIADO DO MARANHÃO 

CERTIPICO O REGISTRO EM 27 /114/2014, 08:57 SOB N. 2 14.0091894. 
PROTOCOLO: 160497884 DE 27/0412015, cónvm DE VER FICAÇÃO, 
11600190ELO, 2120068'7911. 
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME 

Therena Rodrives Mendonça 
SECRETARIA GERAL 

SÃO ruís, 27/04/2014 
www.empresatecil.ma.gov.br 

A validado desta doc, cto, so impros.o, fica aujcito comprovação do sua eutrecidado cos r rat oa portai*. 

Informando acua reapectivoa eridiços do verificação 



Processo 
Folha: 02. 
Rubrica: 

ALTERAÇÃO CON'l RATUAL IN°, 03 
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA. - ME 
C. — 11.285.397/0001-21 
NIRE: 2120068'791-1 DE: 22.10.2009. 

Pclo \e:u,.' instrumento particular e na melhor I na de direito, os abaixo assinados 
FELIPE LAECIO S.NNIPAIO DE ABREU. brasileiro, natural de Teresina Piauí, nascido em 
1 ." .0.3.19N9, solteiro. resarid. portador da Ceduki de Identidade W. .' .008.371. &VII, C.P.F n''. 
0-4.005.523-63, dom ieil jati' c .:sideme na Avenida N;Ak:lieS 1 nicas. n 060. bairro Vermelha. CEP 

64.019-230. Feresina Mui e THN-AGO LAY RO)N SAMPAIO DE ABREU. brasileiro, 
de 1 cesinn — Pianí arswi,lo ar 16 01.1988. solteiro, til presat io. portador da Cédula de 

1 airdacie n" 2.578.756 SSP-Pl. C.P.! r. 032,244.343-17, domiciliado e residente na Avenida 
içi t nidas, n= 1056, bairro Vermelha, CEP: 64,019-230, l'eresina - Piaui e componentes çoino 

,p.otistas e somente eles da sociedade empresária limitada COMERCIO DE VARIEDADES 
ORAL - ME, com sede nu Rua Jamil de Miranda (i2c1ma, 51 bairro Parque 

65.631-1-I O. 1 inon — Maranhão. CNPI: 11.28.5.397701)01-21. registro na JUCEMA sob o a' 
006879' -1 de 1 1) 2009 e állim alteração erma-atual é de n - 02 em 24104[20'16. resolvem 

k:onnAw e na melhor de direito. alterar e consolidar as iii:-po$i0es contratuais vipmic. 

I DA A I ,TE RAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA Do) AUMENTO DE CAPITAL, 
O capital socia da sociedade empresaria limitada que é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil 

reais t totalmente integraliza(k) e dividido em 200.000 (t) l/L:111as mil) Cotas. no valor de R$ 1.00 
(hum real) cada, pas,sa a ser de R$ 900.000,00 ri'soveccouv, mil mais), com um aumento de R$ 
700.000,00 tSetéeentos mil reais). dividido em 700.000 {Scicccinas mil) colas. no valor de R$ 
1,00 (hum real) Totalmente integralizado, neste tlto em moeda corrente do País. 

Passand  () total do Pipitai a ser dist:0)11Mo em: 
SO( IOS OVO IA ¼  CAPITAL (RS), 

, FELIPE 1..11:(10 SAMPAIO DE matim s98.200 99WV 1 id 898290,0Q ¡ 
'TH N' : \,(.; O 1 , AN' RUN: SAMPAIO  DE AElltEti 1.8tUt j O2% , RS 1810 00  1 

j irrytm, 1 q4, 1 rts 9140.00ttJan I 900.011(1 

JUCEMA 

JUNTA COMERCIAL DO 1sr8Do DO MARANUAD 

canTirlco O REGISTE* CM 11111'2016 11:19 900 N' 20160585982. 
1110X4COLO: 160685982 DE 09/11/2016. CÓDIGO DE VERIFTCAÇÃO 
116024E040. NZTC: 21200687911. 
co/CECIO DE VARIEDADES oLoaAL LTDA - ma 

rherona Rodriguea Mendonça 
SECRaTÁkzik-cen.u. 

SÃO LUÍS, I1./11/2016 
www.smprelaafacil.na.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeite à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Infernando seus respectivos cÓdigos de verificação 



Processoãi
Folha: hyrimer 
Rubrica: 

CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO SOCIAL — A Sociedade terá como objeto: 

4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria. 
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria. 
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos. 

4713-0/02 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines. 

4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho. 

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios. 

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho. 

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 

4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. 

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações. 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. 

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada. 

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática. 

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática. 

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e 
comunicação_ 

4661-3/00 Comércio a acadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, 
partes e peças. 

4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para use industrial; partes e peças. 

4642-7/01 Comércio atazadista de artigos do vesatárit) e acessórios, exceto profissionais e de 
segurança. 

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 
trabalho. 

4a41-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho. 

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico, 

4669-989 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 

JUCEMA 

JUNTA COMERCIA:, DO ESTADO DO NARANNAO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 11:19 S08 tf' 20160685982. 
PROTOCOLO: 160685982 DE 09/11/2016. COO/GO Da VERIFICAÇA0' 
11602466040. 14/RE: 21200687911. 
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Processo:412105
FolhaLL
Ruitrica: 

ga i
4 ,12

anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e 
profissional). 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. 

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios hipermercados. 

4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e 
vídeo. 

4761-0/01 Comércio varejista de livros. 

4754-7/01 Comércio varejista de móveis. 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico. 
4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente. (o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral (copos, 
talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 

CLÁUSULA TERCEIRA — A sociedade a partir desta data muda sua sede para a Avenida 
Presidente Mélei L Par, riú 2346, Bairro Formosa, CEP 65.636-040 Tisnem - MA. 

II — DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade empresária limitada tem corno nome empresarial "COMERCIO DE 
VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME", e tem como nome de fantasia: VARIEDADES 
GLOBAL, sendo regida esse contrato social pela Lei n 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil de 2002) e supletivamente pela Lei ne 6.404/76, de 15. de dezembro de 1976 (Lei 
das Sociedades por Ações), bem como pela legislac'ào advinda posteriormente e aplicada à 
matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SEDE SOCIAL E FILIAL 

A sociedade empresária limitada tem sua sede social e foro na Avenida Presidente • édioi 
— L Par, n°2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040, Timon — Maranhão; 

A validade deste 

JUCEMA 
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Parágrafo Único — A sociedade empresaria limitada atualmente não mantém filiais. 

CLÁUSULA TERCEIRA —1)0 OBJETO 

4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria, 
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos, 

4713-0/02 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines, 

4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho. 

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios. 

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho. 

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. 

4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. 

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações. 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada. 

4651-6/01 Comércio atacacista de equipamentos de informatica. 

4651-6/02 C3mercio atacadista de suprimentos para informática, 

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e 
COMIdnicaçfín. 

4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; 
partes e peças. 

4663-0100 Comércio atacadista de máquinas e eqlliparientos para liso industrial; partes e peças. 

4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de 

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 
trabalho. 

4641-9,03 Comércio atacadista de artigos de armarinho. 

JUNTA COMERCIAL CO ESTADO CO MARANEA0 

JUCEMA 

A valldsde deste docum. 
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Processo 

Folha 
Rubrica: 

5 

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico. 

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças. 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral. 

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios hipermercados. 

4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e 
vídeo. 

4761-0/01 Comércio varejista de livros. 

4754-7/01 Comércio varejista de móveis. 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico. 
4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente. (o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral (copos, 
talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 

Parágrafo Único — Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lci, dedicar-se a outras 
atividades, inclusive participar de sociedade 

CLÁUSULA QUARTA DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

O Capital Social subscrito e totalmente integral izado é de R$: 900.000,00 (Novecentos 
mil reais), está dividido entre os sócios em 900.000 (Novecentas mil) quotas de R$: 1,00 (um 
real) cada urna. 

Em face da supra estabelecido as respectivas participtwõcs dos quotistas no capital social 

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 
898.200 cotas no valor unitário de RS: 1.00(um real), que corresponde a 99.8% do 
capital social no valor total de 898.200,00 (Oitocentos e noventa e oito mil e duzentos reais) 

R$: 898.2n0,00 
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THYAGO LAYRON SAMPAIO DE ABREU 
1.800 cotas no valor unitário de R 1,00(um real), que corresponde a 0,2% do ca-
pital social no valor total de 1.800 (Um mil e oitocentos reais) RS: 1.800,00 
totalizando 900.000,00 (Novecentos mil de reais) RS: 900.000,00 

Parágrafo Segundo — A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada ao valor do Capital 
Social integralizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei e 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS QUOTAS 

As cotas de capital ãs'o indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidos sem o 
expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preço e condições, o direito de 
transferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder às que 
possui. 

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO DE DURAÇÃO 

A duração da sociedade empresária limitada é por tempo indeterminado, podendo ser 
extinta por vontade dos sócios e nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade empresária limitada é exercida pelo sócio: FELIPE LAECIO 
SAMPAIO DE ABREU, qualificando no preâmbulo deste instrumento, que para tento assinam 
em conjunto ou isoladamente, todos os papéis, documentos, títulos de crédito, contratos, 
enclessos, e o que mais necessário for para administração da sociedade, podem delegar poderes a 
terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da 
sociedade. 

CLÁUSULA OITAVA — DOS LUCROS, PREJUÍZOS E RETIRADA DE PRÓ-LABORE 

Os sécios no exercício da administração e de cargo na sociedade empresária limitada, tem 
direito de uma retirada mensal, à titulo de pró-labore. em valor de comum acordo fixado pelos 
mesmos, sempre respeitando os limites de dedutibilidade permitidos pela legislação do imposto 
de renda. 

Parágrafo Primeiro -- Todo dia 31 de dezembro de cada ano, é procedido o levantamento do 
13a1anço do Exercício, sentiu os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos 
sécios na proporção de suas cotas de capital. 
Parágrafo Segundo — A critério dos sócios e no atendimento de interesse da própria sociedade 

empresária limitada, o total ou partes dos lucros é destinada à formação de Reservas de Lucros, 
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no critério estabelecido pela Lei n°. 6.404/76, ou permanecem em Lucros Acumulados para 

futura destinação. 

CLÁUSULA NONA — DA SAÍDA DE SÓCIO DA SOCIEDADE 

No caso de um dos sócios desejas retirar-se da sociedade empresária limitada, deverá notificar o 

outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e os seus haveres lhe serão 

reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA DISSOLUÇÃO, EXCLUSÃO E LIQUIDAÇÃO DA 

SOCIEDADE 

Falecendo ou interditando qualquer dos sócios, a sociedade empresária limitada continuará suas 

Atividades com os herdeiras, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 

destes ou do(s)ócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 

na situação patrimonial da sociedade empresária limitada, à data da resolução, verificada em balanço 

especial levantado. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DESIMPEDIMENTO 

O administrador declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nas 

termos do art. 1.011, § 1 0, da Lei rt 10.4)6/20e2, bem como, no se acham incursos ria proibição 

de arquivamento previsto na Lei n` R.954/94. 
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CLÁUSULA DÉCIMA,SEGUNDA —FORO 

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento ontre os sócios ou deles 
címlr d socleilaile empiesárla limitada, fundada em sua exisiéncia, administração ou neste 
instrumento, ile‘r eleito ti íono dr, cidade de runon. Estado do Maranhao, com renúncia c.xorcs,sa 
de qualquer (nitre ions, ror: mti especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer 
mudança de dontk ilio de dos quotistas. 

E por se estaren, ¡a:,!os e contratados, assinam o presente instrumen ern 1 (uma) via de 
iltual teor para que produiu NeuN cri no' e jurídicos 17eiros. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Rubrica: ESTADO DA PARAÍBA 
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 

PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.nottr 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.., 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do sita do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

igekhttps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/. 

gurautenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA tinha posse de 
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a F L SAMPAIO DE ABREU LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 
3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos 
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/04/2021 15:13:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso sita. 

1Código de Autenticação Digital: 51020907181539570866-1 a 51020907181539570866-20 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b290603f5a1aca1ac77db4a7ebe223c965917bcabf0d46bedcac6ec7f39002df885994baf6f25cbca4bc918768b183ade2c 
26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14 

Piesdlancia da República ECP 
Brasil 

Pr{,vivér, 5.2.200-2, 
de 24 de agosto de.2C01_ 

Caca Civil 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL IN', 04 
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL TDA. 
C.N.P.J - 11.285.397/0001-21 
NIRE: 2120068791-1 DE: 22.10.2009. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados 
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, natural de. Teresina — Piauí. nascido em 
13.03.1989, tiNteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n". 3.008.371 SSP-PI. C.P.F e. 
044.665.523-63, domiciliado e residente. na Avenida Nações Unidas, n" 1060, bairro Vermelha. CEP 
— 64.019-230, Teresina — Piauí, denominado REMANESCENTE e THYAGO LAYRON 
SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, Natural de Teresina—Piauí, nascido em 06.01.1988, solteiro, 
empresário, portador da. Cédula de Identidade n" 2.578.756 SSP-P1, C.P.F n'. 032.244.343-17, 
doniiciliado e residente na Rua Promotor Mário de Almeida Costa (Lot, AnOlicto. if 6248, bairro 

('IP: 64.073-540, Teresina Piauí e componentes como quotistas e somente eles da 
sociedade empresária limitada COMERCIO 1W 'VARIEDADES GLOBAL LTDA., com sede na 
Avenida Pre,sidente Médici - L Par, n 2346, bairro Formosa. CEP: 65.636-040, Timon — Maranhão. 
CNP.1: 1 1.285.397/0001-21, registro na JUCEMA sob o n" 2120068791-1 de 221 0.2009 e última 
alteração contratual é de n° 03 em I 1/1 1/2016, resolvem de comum acordo e mt melhor de
direito, alterar e consolidar as disposições contratuais vigente, a seguir. 

— DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CIÁUSULA PRIMEIRA DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. 

O sócio THYA LAYRON SAMPAIO DE ABREU, não desejando mais permanecer na 
sociedade. cede e transfere a totalidade de suas 'quotas equivalente a 1.800 (Um mil e oitocentas) 

cotas no valor de 1,800,00 (Um mil e oitocentos reais) para o sócio remanescente. Por este ato 
também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a 
reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade. 

CLÁUSULA SEGUNDA DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. 

Em razi.io da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de RS 
900.000,00 (Novecentos mil reais) representando por 900.000 (Novecentas mil) quotas dc valor 
unitário RS 1.00, passa a ser na seguinte proporção: 

JUC EMA 
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SOCIOS QUOTAS % VALOR TOTAL 

FF ,1 IPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 900.000 100 R$ 900.000,00 
TOTAL 900.000 100 R$ 900.000,00 i 

CLÁUSULA TERCEIRA UNIPESSOALIDADE; Nos termos do artigos 1033, IV, da Lei 

10.406/02, a sociedade permanecerá tmipcssoal, devendo recompor seu quadro societário no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução 

11 - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA - COMERCIO DE V A RI EDADES GLOBAL LTDA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade empresária limitada tem °bino nome. empresarial - COMERCIO DE, 
VARIEDADES GIABAL LTDA", e tem como nome de fantasia: VA RI EDADES GLOBAL, 
sendo regida este contrato social pela Lei n" 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002 (( digo Civil 
de 2002) e supletivamente pela Lei n" 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 i; Lei das Sociedades 
por Ações), bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicada à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE 

A sociedade empresaria limitada tem sua sede social e foro na Avenida Presidente Médici 
L Par, n° 2346 bairro Formosa, CEP 65.636-040, Thrion - Maranhão: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria. 

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria. 
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos. 

4713-0/02 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines. 

4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho. 

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias ern geral, com predominância dc produtos 
alimentícios. 

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho. 

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico. 

4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. 

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações. 

JUCEMA 
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4649-4104 Comércio atacadista de móveis c artigos de colchoaria. 

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza .e conservação 

46494/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada. 

4651-6/01 COMáCi0 atacadista de equipamentos de infonnatica. 

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática. 

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos 
comunicação. 

4661-3/00 COMérek) atacadista de máquinas marelhos e Lqwpdmenos para uso agropecuário: 
partes e peças. 

4663-0/00 Comércio atacadis de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. 

4642-7/01 Comércio atacLdtst4 de artigos do vestuário e acessórias, exceto profissionais e de 
segurança. 

4642-7/02 Comércio atacadista de i-oupas e acessorios para uso profissional e de segurança do 
trabalho. 

4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho. 

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico. 

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente: partes e peças. 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. 

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios hipermercados. 

4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 

4753-9/0C Comércio varejista especializado de eletrodomésticos c equipamentos de áudio e 
N:idett 

4761-0/0.1 Comércio varejista de livros. 

4754-7/01 Comércio varejista de móveis. 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes dornissanitários. 

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 

4781-4100 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico. 
3649-4199 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e ico não 

JUCEMA 
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especificados anteriormente. (o comercio atacadista de artigos descartáveis cm geral (copos. 

talheres, guardanapos. embalagens para alimentos preparados e outros similares) 

Parágrafo Único — Pode a sociedade empresária limitada, n 
atividades, inclusive participar de sociedade. 

CLÁUSULA QUARTA -1)0 CAPITAL SOCIAL 

limites da lei, dedicar-se a outras 

O Capital Social subscrito e totalmente integralizado é de R$: 900.000.00 (Novecentos 
reaisi, está dividido em 900.000 (Novecentas mil) quotas de R$: 1,00 (um real) cada uma. 

km face da supra estabelecido a respectiva participação do quotista no capital swial é: 
I,' E I .1 PE I ,A ECIO SAMPAIO DE ABREU 
900.000 cotas no valor unitário de R$: 1,00(urn real), que corresponde a 100% do 
capital social no valor total de 900.000,00 (Novecentos mil reais) 

RS: 900.000,00 

Cl .Á USUI,A QUINTA — F ES ONSABILIDA DE DOS SÓCIOS 

A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada ao valor do Capital S 
integralizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei n" 10406/2002, de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA SEXTA —DAS QUOTAS 

As cotas de capital são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem 
expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preço e condições, o direito de 

ansferência ao sócio que queira adquiri-Ias, no caso de algum cotista pretender ceder às que 
p( ssSUI, 

CLÁUSULA SETIMA — DO PRAZO DE DURAÇÃO 

raçâo da sociedade empresária limitada é por tempo indeterminado, podendo ser 
extinta por vontade dos sócios c nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA — DA ADMINISTRAÇÃO 

administração da sociedade empresária Ilimitada é exercida pelo sócio: FELIPE LAECIO 
SAMPAIO DE ABREU, qualificando no preâmbulo deste instrumento, que. para tanto assina 
isoladamente, todos os papéis, documentos, títulos de crédito, contratos, endossos, e o que mais 
necessirio for para itlininistração da sociedade, pode delegar poderes a terceiros por procuração 
com fins e prazos determinados, para trato de assuntos,do interesse da sociedade. 

JUCEMA 
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Processo.

Folha 
.Rubrica: 

CLÁUSULA NONA —RETIRADA DE PRÓ-LABORE 

Os sóciofi. no exercício da administração e de cargo na sociedade empresária limitada, tem 
direito de. uma retirada mensal, à título de pró-labore, ern valor de comum acordo fixado pelos.: 
Mesmos, sempre respeitando os limites de dedutibilidade ipermilidoS pela legislação do imposto 
de renda. 

CLÁUSULA DÉ :I A —las LUCROS E PREJUIZOS 

Todo dia 31 de duentbro de cada ano, é procedido o levantamento do Balanço do 
Exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos nu suportados pelos sócios na 
proporção de suas cotas de capital. 

Parágrafo Primeiro — A critério dos sócios e no atendimento de interesse da própria sociedade 

empresária limitada, o total ou partes dos lucros é destinada à Formação de Reservas de Lucros, 

no critério estabelecido pela Lei n". 6.404/76, ou permanecem em Lucros Acumulados para 

futura dest i nação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar

filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA SAÍDA DE SÓCIO DA SOCIEDADE 

No caso de um dos sócios desejas retirar-se da sociedade empresária limitada, deverá notificar o 
outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e os seus haveres lhe serão 
reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA DISSOLUÇÃO, EXCLUSÃO E 
DA SOCIEDADE 

OUIDAÇÃO 

Falecendo ou interditando qualquer dos sócios, a sociedade empresária limitada continuará suas 
Atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não staido possível ou inexistindo interesse 
destes ou do(s)ócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado c liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade empresária  limitada, à data da resolução, verificada em balanço 
especial levantado. 

JUCEMA 
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Prccesso: 
Folha:cê 
Rubrica: 

i.Àtst  DÉCIMA QUARTA — DESIMPEDIMENTO 

O administrador declara, soh as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de 
exercei a administraçãO da sociedade, por lei especial., ou em virtude de condenação criminal, nos 
termos do art. 1,01 1, § I", da Lei n0 10.406/2002, bem como. niio se acham incursos na proibição 

arquiviimento previsto na Lei IV 8.934/94. 

DÉCIMA QUINTA — FORO 

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento enLre os sdos ou deles 
contra a sociedade empresária limitada, fundada em stut existéncia, administração eu neste 
instrumento, fica eleito o foro da eidade de Timon, Estado do Mziranhão, com renúncia expressa 
de qualquer outro foro por mais especial ou privilegiado que seja, anula que venha ocorrer 
mudança de domicilio :de qualquer dos quotistas. 

E por se estarem justos ontratados, assinam o presente instrumento.em 1 (uma) via 
r para -que produza seus egítimos e jurídicos efeitos. 

JUCEMA 

Timon-(Ma), 31 de Junho de 2 

cio Sampaio de Abreu 

nistra or 10 

LayÉlif-SimIpaio de, A 
(TE: 03V. 244343-1 

&Seio ,R et irimte 
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Prrces 
Folha: 

Rubrica: 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 
PARA TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO 
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA 

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU. brasileiro. solteiro, portador do RO: 
3.008.371 SSP-PI e CPF: 044.665,523-63, natural dc Teresina — Piauí, nascido em 
13/03/1989, empresário, residente e domiciliado na Avenida Nações Unidas. n° 1060, bairro 
Vermelha, CEP 64.019-230 em Teresina-PI, único sócio da sociedade empresária Limitada 
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, com sede na Avenida Presidente Médici 1 Par, N" 
2346. Bairro Formosa, Timon-MA, CEP: 65.636-040, com contrato social arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE n°. 21200687911 em 22/10/2009, e alteração N° 04 em 
16/07/2018 inscrita no CNPJ sob n°. 11.285.397/0001-21 consoante a faculdade prevista no parágrafo 
ánico do artigo 1.033, da Lei n°. 10.406/2002 (Código Civil) e a partir do que dispõe a LCP 128/08, 
resolve: 

DA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

Cláusula 1' Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresária, sob o novo nome 
empresarial de: F L SAMPAIO DE ABREU, conforme faculta a LCP 128/08 artigo 10°, que doravante 
se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora 
transformado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

Cláusula 2 O acervo da sociedade ora transformada, subscrito e integralizado no valor de R$ 
900.000,00(Novecentos mil reais), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula 
anterior. 

Cláusula 3' O sócio remanescente DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa 
não excederá ao limite fixado no inciso I 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 § 40 do art. 30 da 
mencionada lei. 

Para firmar o presente ato, assina o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, juntamente 
com o processo de inscrição da sociedade empresária, através de formulários próprios, e mediante 
requerimento que tramita na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob dependência de 
deferimento do presente instrumento. 

h g k4i rYota 
FEUPE LAECIO SAMPAIO ABREU 

JUCEMA 

Timon - MA, 02 de Agosto de 2018. 
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