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Processo' 
Folha: 
Rubrica: 

F L SAMPAIO DE ABREU 
Av. Presidente Medici, no 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040 

Timon - MA 
CONTRATO SOCIAL 

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI N° 

10.406 DE 10/0112002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08. 

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 
13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 
044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP — PI, residente e 
domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230, a 
empresa F L SAMPAIO DE ABREU, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici, 
2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado 
do Maranhão, sob NIRE n° 2110222930-6 e no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, 
fazendo uso que permite o parágrafo 3° do art. 968 da lei complementar 128/08, 
transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL, EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LIMITADA, uma vez que admitiu a seguinte sócia: 

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 
24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ MF n. ° 048.576.813-
58, portadora da carteira de identidade RG sob n° 3177417, SSP — PI, residente e 
domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, n° 6260, Uruguai, 
Teresina - PI, CEP: 64073-540 

Cláusula Primeira: Fica transformada este Empresário Individual em Sociedade 
Limitada, passando o nome empresarial para ABREU & SAMPAIO LTDA, sub-rogação 
de todos os direitos e obrigações pertinentes, com nome fantasia VARIEDADES 
GLOBAL. 

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici, 
n° 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão. 

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora 
Transformado. 

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer 
momento de acordo com a lei. 

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o 
Prazo de duração é por tempo indeterminado. 

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade: 

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças; 
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças; 
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 
especificados anteriormente; partes e peças; 
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4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança; 
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; 
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 
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; 
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; 
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso técnico e profissional); 
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; 
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico; 
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios; 
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios — hipermercados; 
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo; 
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
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; 
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática. 
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ProCeSSW 

F clhaPe 
Rubrica: 

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se 
a outras atividades, inclusive participar de sociedade. 

Cláusula Sétima: O sócio Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, acima 
qualificada, resolve de sua livre e espontânea vontade, ceder e transferir parte de suas 
cotas de capital no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) para a 
respectiva sócia a Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU nada tendo a reclamar 
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ProcessoD~Z 
FolhaA 
Rubrica: 

posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais nada 
lhes reclamar em juízo ou fora dele 

Cláusula Oitava: O capital Social, portanto de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) 
de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 
9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste 
ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma: 

Nome do Sócio % Cotas Valor Total 
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 94 % 846.000 R$ 846.000,00 
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU 6 % 54.000 R$ 54.000,00 
TOTAL 100% 900.000 R$ 900.000,00 

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes 
cláusulas. 

Contrato Social 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial ABREU & SAMPAIO 
LTDA, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia 
VARIEDADES GLOBAL. 

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici, 
n° 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão. 

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora 
Transformado. 

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer 
momento de acordo com a lei. 

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/20090 
Prazo de duração é por tempo indeterminado. 

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade: 

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças; 
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças; 
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 
especificados anteriormente; partes e peças; 
4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança; 
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4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; 
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 
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; 
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; 
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente(maquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso técnico e profissional); 
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; 
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico; 
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios; 
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios — hipermercados; 
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-
3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo; 
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
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; 
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática. 

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se 
a outras atividades, inclusive participar de sociedade. 

Cláusula Sétima: O capital Social é portanto de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) 
de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 
9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste 
ato em moeda corrente do raís e está redistribuído da se uinte forma: . 
Nome do Sócio cyo Cotas Valor Total 
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 94 % 846.000 R$ 846.000,00 
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU 6 % 54.000 R$ 54.000,00 
TOTAL 100% 900.000 R$ 900.000,00 
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Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade 
de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida 
isoladamente pelos sócios Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU e a Sra. 
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, o qual representará a sociedade ativa e 
passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, 
letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará 
pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, 
papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e 
constituir procuradores. 

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá 
direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, ajustada anualmente em comum 
acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda. 

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, 
os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em 
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, 
poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em 
proporções distinta a participação no capital social. 

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a 
sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes 
determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos 
herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito 
legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço 
especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a 
primeira após (60) dias da data do evento. 

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma 
de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, 
parágrafo 3° do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no 
parágrafo 2° do mesmo artigo. 

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, sob as penas da lei, de que 
não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
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Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados nestii-dontrato, deverão ser 
aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10406/ de 10 de janeiro de 2002 - 
Novo Código Civil. 

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer 
ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que 
seja. 

E por se acharem em perfeito acordo. em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao 
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão. 

Timon (MA), 29 de Janeiro de 2021. 

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABRE1 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABRE1 
Sócio-Administrador Sócia-Administradora 
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IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

04466552363 FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 

04857681358 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU 

JUC E. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2021 09:23 SOB N° 21201115350. 

PROTOCOLO: 210029234 DE 02/02/2021. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101275534. CNPJ DA SEDE: 11285397000121. 

MIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021. 

A ABREU .6 SAMPAIO LTDA 

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETÁRIA-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 
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ABREU & SAMPAIO LTDA 
CNPJ N°. 11.285.397/0001-21 

Av. Presidente Medici — L PAR, 2346, Formosa, CEP 652.636-040 
Timon - MA 
ADITIVO 01 

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 
13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 
044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP — PI, residente e 
domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230; 

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 
24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ ME n. ° 048.576.813-
58, portadora da carteira de identidade RG sob n° 3177417, SSP — PI, residente e 
domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, n° 6260, Uruguai, 
Teresina - PI, CEP: 64073-540 únicos sócios da sociedade empresária limitada 
ABREU & SAMPAIO LTDA, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 
2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado 
do Maranhão, sob NIRE n° 21201115350 e no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da 
sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do 
Código Civil mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: A sociedade empresária limitada terá a denominação social F L 
SAMPAIO DE ABREU LTDA. O nome fantasia será VARIEDADES GLOBAL. 

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade a sócia Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO 
DE ABREU, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e 
transferindo suas cotas respectivamente de capital no valor de R$ 54.000,00 
(Cinquenta e quatro mil reais), pelo o mesmo valor nominal ao sócio Sr. FELIPE 
LAECIO SAMPAIO DE ABREU acima qualificado. A sócia que se retira neste ato 
declara ter recebido os seus direitos de acordo com o capital social de cada um, nada 
tendo a reclamarem posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável 
quitação, para mais lhes reclamar em juízo ou fora dele. 

Cláusula Terceira: A sociedade torna-se neste ato uma sociedade empresária 
limitada unipessoal, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, nos termos do 
Art. 1.052, §1° do código civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019: 

Cláusula Quarta: O capital Social, portanto de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) 
de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 
9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste 
ato em moeda corrente  do pais e está redistribuído da seguinte forma: 
Nome do Sócio Cotas Valor Total 
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 100 % 900.000 R$ 900.000,00 
TOTAL 100% 900.000 R$ 900.000,00 

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes 
cláusulas. 
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Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial F L SAMPAIO DE 
ABREU LTDA, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome 
fantasia VARIEDADES GLOBAL. 

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici 
- L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do 
Maranhão. 

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora 
Transformado. 

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer 
momento de acordo com a lei. 

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o 
Prazo de duração é por tempo indeterminado. 

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade: 

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças; 
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças; 
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 
especificados anteriormente; partes e peças; 
4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança; 
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; 
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 
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; 
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; 
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso técnico e profissional); 
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; 
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico; 
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4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios; 
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios — hipermercados; 
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-
3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo; 
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
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; 
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática. 

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se 
a outras atividades, inclusive participar de sociedade. 

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R$ 900.000,00 (Novecentos mil 
reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 
9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste 
ato em moeda corrente do oaís e está redistribuído da se uinte forma: 
Nome do Sócio GA Cotas Valor Total 
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 100 % 900.000 R$ 900.000,00 
TOTAL 100% 900.000 R$ 900.000,00 

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade 
de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida 
isoladamente pelo sócio Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, o qual 
representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar 
duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e 
movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na 
internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam 
responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores. 

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá 
direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum 
acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda. 

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, 
os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas. 
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Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em 
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, 
poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em 
proporções distinta a participação no capital social. 

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a 
sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes 
determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos 
herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito 
legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço 
especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a 
primeira após (60) dias da data do evento. 

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma 
de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, 
parágrafo 3° do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no 
parágrafo 2° do mesmo artigo. 

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, sob as penas da lei, de que 
não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser 
aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 — 
Novo Código Civil. 

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer 
ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que 
seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao 
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão. 

Timon (MA), 25 de Março de 2021. 

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABRE1 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABRE1 
Sócio-Administrador Sócia-Retirante 
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F L SAMPAIO DE ABREU LTDA 
CNPJ N°. 11.285.397/0001-21 

Av. Presidente Medici — L PAR, 2346, Formosa, CEP 65.636-040 
Timon - MA 
ADITIVO 02 

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 
13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 
044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP — PI, residente e 
domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230; 
único sócio da sociedade empresária F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, com sede e 
domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-
040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n°21201115350 e 
no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o 
decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade: 

4647-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4661-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças; 
4663-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças; 
4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico 
e profissional); 
4761-0/01-Comércio varejista de livros; 
4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança; 
4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; 
4647-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 
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; 
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; 
4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso técnico e profissional); 
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; 
4673-7/00-Comércio atacadista de material elétrico; 
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4691-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, corri predominância de 
produtos alimentícios; 
4711-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios — hipermercados; 
4713-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; 
4742-3/00-Comércio varejista de material elétrico; 
4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo; 
4754-7/01- Comércio varejista de móveis; 
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
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; 
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
4751-2/01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática. 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional. 

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes 
cláusulas. 

Contrato Social 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial F L SAMPAIO DE 
ABREU LTDA, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome 
fantasia VARIEDADES GLOBAL. 

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici 
- L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do 
Maranhão. 

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora 
Transformado. 

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer 
momento de acordo com a lei. 

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o 
Prazo de duração é por tempo indeterminado. 

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade: 

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças; 
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças; 
4669-9/99 -Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico 
e profissional); 



Processo:~
Folhara/  

Página 3 

4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
4642-7/01 -Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança; 
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; 
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 
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; 
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; 
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso técnico e profissional); 
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; 
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico; 
4691-5/00 -Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios; 
4711-3/01 -Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios — hipermercados; 
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-
3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo; 
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
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; 
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática. 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional. 
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Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se 
a outras atividades, inclusive participar de sociedade. 
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Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R$ 900.0'00/00 (Novecentos mil 
reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 
9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente já integralizado em 
moeda corrente do iaís e está redistribuído da se uinte forma: 
Nome do Sócio % Cotas Valor Total 
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 100 % 900.000 R$ 900.000,00 
TOTAL 100% 900.000 R$ 900.000,00 

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade 
de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida 
isoladamente pelo sócio Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, o qual 
representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar 
duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e 
movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na 
internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam 
responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores. 

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá 
direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum 
acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda. 

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, 
os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em 
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, 
poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em 
proporções distinta a participação no capital social. 

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a 
sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes 
determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos 
herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito 
legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço 
especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a 
primeira após (60) dias da data do evento. 

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma 
de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, 
parágrafo 3° do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no 
parágrafo 2° do mesmo artigo. 

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, sob as penas da lei, de que 
não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal , ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
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vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou dr crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
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Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser 
aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 — 
Novo Código Civil. 

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer 
ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que 
seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao 
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão. 

Timon (MA), 16 de Junho de 2021. 

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 
Sócio Administrador 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 6 de 6 

Processo 
Folha.

---- ------

Rubrica: 

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

04466552363 FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU 

JUCEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 14:36 SOB N° 20210815850. 

PROTOCOLO: 210815850 DE 17/06/2021. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104320174. CNPJ DA SEDE: 11285397000121, 

MIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021. 

F L SAMPAIO DE ABREU LIDA 

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETÁRIA-GERAL 

www.mnpresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 



Precesso. 
Folha: 
Rubrica: 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIF1 
NIRE 
21200687911 

CNPJ 

11.285.397/0001-21 

NOME EMPRESARIAL 

010 

F L SAMPAIO DE ABREU 

IDENTIFICAÇÃO D 

240&9i 

Versão: 8.0.5 

¡FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro Diário 
NATUREZA DO LIVRO 

Livro Diário  

1 ERíODO DA ESCRITURAÇÃO 

  61/01/2020 a 31/12/2020 
NÚMERO DO LIVRO 

1 1 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

6D.F8.1C.92.B2.E6.AE.E0.35.D9.E2.A9.19.0A.9E.AA.02.0D.CD.F8 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS. 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 

Contador 

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e- 
PJ 

CPF/CNPJ NOME 

FLAVIO LEONARDO 

N° SÉRIE DO 
CERTIFICADO VALIDADE 

RESPONSÁVEL 
LEGAL 

73476790363 FERREIRA DE 
CARVALHO:7347679036 

504771826672302901 
5 

06/05/2019 a 
06/05/2022 Não 

3 
662256036350565047 

11285397000121 F L SAMPAIO DE 
ABREU:11285397000121 

860640031165521430 
341876966252 

24/11/2020 a 
24/11/2021 Sim 

NÚMERO DO RECIBO: 

6D.F8.1C.92.62.E6.AE.E0.35.D9.E2.A9 
.19.0A.9E.AA.02.00.CD.F8-2 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 30/04/2021 às 16:48:49 

C4.6A.38.63.FF.98.68.8B 
1F.13.7C.EE.7A.9B.CD.7F 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n°1247/2014. 



Processo.
Folha:0 

Rubrica: 

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO 

Nome Empresarial: F L SAMPAIO DE ABREU 

CNPJ: 

Período da Escrituração: 

Forma de Escrituração Contábil: 

Natureza do Livro: 

Identificação do arquivo(hash): 

11.285.397/0001-21 Nire: 21200687911 Scp: 

01/01/2020 a 31/12/2020 

Livro Diário 

Livro Diário 

6D.F8.1C.92.152.E6.AE.E0.35.D9.E2.A9.19.0A.9E.AA.02.0D.CD.F8-

Consulta Realizada em: 30/04/2021 13:51:10 

Resultado da Verificação 

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED. 

Escrituração com NI RE AUTENTICADA 

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto n° 1.800/1996, com a alteração dada pelo 
Decreto n°8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei n°8.934/1994, sendo 
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei n° 8,934/1994). 

_ 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

8.0.5 Página 1 de 1 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU 

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Número de Ordem do Livro: 11 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 

Nome Empresarial 

NIRE 

AlikONPJ 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

TERMO DE ABERTURA 

F L SAMPAIO DE ABREU 

21200687911 

11.285.397/0001-21 

11 

Livro Diário 

Timon 

22/10/2009 

31/12/2020 

19424 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

l eklorne Empresarial F L SAMPAIO DE ABREU 

Natureza do Livro Livro Diário 

Número de ordem 11 

19424 

Data de inicio 01/01/2020 

Data de término 31/12/2020 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Processo.62W 
Folha.

CNPJ: 11.285.397/0001-21 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
6D.F8.1C.92.B2.E6.AE.E0.35.D9.E2.A9.19.0A.9E.AA.02.0D.CD.F8-2, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU 

Perlado da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.285.397/0001-21 

Número de Ordem do Livro: 11 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 

Folha:o2 
Rubrica: 

Descrição Nota 

—• Ativo *** 

Saldo Inicial 

R$ 5.129.431,81 

Saldo Final 

R$ 3.424.298,24 

Ativo Circulante R$ 4.512.589,17 R$ 2.697.043,46 

Disponivel RS 634.259,52 RS 325.743,97 

Caixa Geral R$ 89.846,37 R$ 36.790,17 

Depósitos Bancários à Vista R$ 617,00 R$ 110.543,11 

Aplicação de Liquidez Imediata R$ 543.796,15 R$ 178.410,69 

Consórcios R$ 0,00 R$ 0,00 

Títulos e Valores Mobiliários R$ 4.400,00 R$ 16154.28 

Depósitos a Prazo Fixo R$4.400,00 R$ 18.154,28 

Clientes R$ 1.707.620,11 R$ 1.684.799,64 

Duplicatas a Receber R$ 1.707.620,11 R$ 1.684.799,84 

Outros Créditos R$ 174.656,88 R$ 186.255,49 

Empréstimos Concedidos RE 174.656,88 R$ 174.856,88 

Antecipaçao de Lucros R$ 0,00 R$ 0,00 

Créditos de Funcionários R$ 0,00 R$ 0,00 

Impostos a Recuperar R$ 0,00 R$ 11,598,61 

Antecipacoes a Recuperar R$ 0,00 R$ 0,00 

Adiantamento a Fornecedores Rã 0,00 R$ 0,00 

Estoques R$ 1.952.450,30 R$ 482.090,08 

Estoque de Mercadorias R$ 1.952.450,30 R$ 482.090,08 

Adiantamento a Fornecedores Rã 0,00 R$ 0,00 

Despesas Antecipadas R$ 39.202,36 R$000 

Despesas Antecipadas Rã 39.202,36 R$ 0,00 

Ativo Não Circulante R$ 616.842,64 Rã 727.254,78 

Investimentos R$ 60.247,04 R$ 4.311,70 

BB Consórcio R$ 60.247,04 R$ 4.311,70 

Imobilizado R$ 556.595,60 R$ 722.943,08 

Bens Em Operação R$ 657.595,81 R$ 855.672,33 

(-) Depreciação Acumulada R$ (92.177,35) Rã (121.968,85) 

(-) (-) ICMS s/ Imobilizado R$ (8.822,86) R$ (10.760,40) 

*** Passivc .:i.;** R$ 5.129.431,81 R$ 3.424.298,24 

Passivo Circulante R$ 1.777.231,79 R$ 766.158,31 

Fornecedores R$ 1.567.065,70 R$ 477.490,99 

Fornecedores Nacionais R$ 1.567.065,70 R$ 477.490,99 

(-) Fornecedores de Serviços - 
Representantes 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

(-) Empréstimos e Financiamentos R$ (0,00) R$ 212.391,80 

(-) Emprestimos Contratados R$ (0,00) R$ 126.697,08 

(-) Parcelamentos R$ (0,00) R$ 85.694,72 

(-) Impostos e Contribuições Parceladas Rã (0,00) R$ (0,00) 

Obrigações Fiscais e Trabalhistas R$ 153.615,38 Rã 75.230,52 

Impostos e Contribuições R9 147.292,56 RE 68.581,18 

Obrigações Trabalhistas R$ 6.322,82 R$ 6.649,34 

(-) Lucros a Distribuir R$ (0,00) R$ (0,00) 

(-) Lucros a Distribuir R$ (0,00) R$ (0,00) 

Outras Obrigações R$ 56.550,71 R$ 1.045,00 

Outras Obrigações R$ 56.550,71 R$ 1.045,00 

Passivo Não Circulante R$ 87.388,64 R$ 55.947,49 

Empréstimos e Financiamentos R$3144115 R$(000) 

Empréstimos e Financiamentos Bancados R531.441,15 R$(0,00) 

Parcelamentos de Impostos R$5594749 R$5594749 

Parcelamentos de Imposto R$ 55.947,49 R$ 55.947,49 

Patrimônio Liquido R$ 3.264.811,38 Rã 2.602.192,44 

Capital Social Integralizado R$ 900.000,00 R$ 900.000,00 

Capital Social Subscrito R$ 900.000,00 R$ 900.000,00 

Lucros ou Pnejuizos Acumulados R$ 2.364.811,38 6$ 1.702.192,44 

Lucros ou Prejuizos Acumulados R$ 2.364.811,38 R$ 1.702.192,44 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
6D.F8.1C.92.62.E6.AE.E0.35.09.E2.A9.19.0A.9E.AA.02.00.CD.F8-2, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1 



Processo 
Folha:o 
Rubrica: 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

• 

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU 

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.285.397/0001-21 

Número de Ordem do Livro: 11 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 

Receita Bruta Operacional R$ 5.615.652,52 R$ 4.371.844,33 

Faturamento Prod. Merc. e Serviços R$ 5.615.652,52 R$ 4.371.844,33 

Vendas de Mercadorias R$ 5.615.652,52 R$ 4.371.844,33 

(-) Deduções da Receita R$ (1.132.793,41) R$ (858.673,14) 

(-) Impostos Faturados R$ (1.082.760,27) R$ (856.053,04) 

(-) ICMS R$ (897.087,49) R$ (699.244,66) 

(-) COFINS R$ (152.607,39) R$ (128.883,68) 

(-) PIS R$ (33.065,39) R$ (27.924,70) 

(-) Outras Deduções R$ (50.033,14) R$ (2.620,10) 

(-) Devoluções de Vendas R$ (50.033,14) R$ (2.620,10) 

(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos R$ (3.447.481,93) R$ (2.283.221,88) 

(-) Custo das Mercadorias Vendidas R$ (3.447.481,93) R$ (2.283.221,88) 

(-) Despesas Operacionais R$ (1.003.158,35) R$ (1.237.117,75) 

(-) Despesas com Vendas R$ (276.683,00) R$ (222.077,02) 

(-) Despesas Administrativas R$ (485.231,87) R$ (791.378,17) 

(-) Despesas Financeiras Liquidas R$ (7.144,01) R$ (24.815,75) 

(-) Despesas Financeiras R$ (8.264,90) R$ (26.881,01) 

Receitas Financeiras R$ 1.120,89 R$ 2.065,26 

(-) Despesas Tributárias R$ (234.099,47) R$ (198.846,81) 

Variações Monetárias Liquidas R$ 0,00 R$ 0,32 

Variações Monetárias Ativas R$0,00 R$0,38 

(-) Variações Monetárias Passivas R$ 0,00 R$ (0,06) 

Outras Receitas Operacionais R$ 17.468,12 R$ 152,38 

Outras Receitas Operacionais R$ 17.468,12 R$ 152,38 

(-) Despesas Não Operacionais R$ (8.618,22) R$ (135.516,04) 

(-) Despesas Não Operacionais R$ (8.618,22) R$ (135.516,04) 

(-) Resultado Liquido do Exercício R$ 23.600,61 R$ (142.531,78) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
6D.F8.1C.92.132.E6.AE.E0.35.D9.E2.A9.19.0A.9E.AA.02.0D.CD.F8-2, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1 



Análise pelos índices do Balanço 
Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU - CNPJ: 11.285.397/0001-21 
Mês/Ano: 12/2020 
Endereço: Av Presidente Medici , Complemento: L Par, N.°: 2346, 
Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489 

Prccess3:N2-e/W('K,
Folha.
Rubrica: 

Folha: 1 

Fortes Contábil 

Código 

CE 

EG 

GA 

GEG 

GERPL 

41, IPL 

ISG 

LC 

LG 

LI 

LS 

ML 

0110 
PCT 

RA 

(RLE/A) 

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; 
As informações foram extraídas do Balanço Patrimonial n° 11 registrado na ECD transmitida à Receita Federal do Brasil sob recibo n° 
6D.F8.1C.92.132.E6.AE.E0.35.09.E2.A9.19.0A.9E.AA.02.0D.CD.F8-2 em 30/04/2021; 
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
A sociedade não possui Auditoria Independente. 

Nome 

Valores 
Expressão 

Resultado 
Composição do Endividamento (c21/(c21+c22)) 

( 766.158,31 /( 766.158,31 + 55.947,49)) 0,93 
(PC/(PC+ELP)) 

Endividamento Geral ((c21+c22)/c1) 

(( 766.158,31 + 55.947,49)/ 3.424.298,24) 0,24 
((PC+PNC)/A) 

Giro do Ativo d030/c1 

3.513.171,19 / 3.424.298,24 1,03 
REC.LIQUIDA/ATIVO 

Grau de Endividamento Geral e Corrente (c21+c22)/c1 

( 766.158,31 + 55.947,49)/ 3.424.298,24 0,24 
(PC+PNC)/A 

Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (c21+c22)/c24 

( 766.158,31 + 55.947,49 )/ 2.602.192,44 0,32 
(PC+PNC)/PL 

Imobilização do Patrimônio Liquido (c123/c24) 

( 722.943,08 / 2.602.192.44) 0,28 
(AP/PL) 

índice de Solvência Geral (c1)/(c21+c22) 

( 3.424.298,24 )/( 766.158,31 + 55.947,49) 4,17 
AT/(PC+ELP) 

Liquidez Corrente c11/c21 

2.697.043,46 / 766.158,31 3,52 
AC/PC 
Liquidez Geral (c11+c121)/(c21+c22) 

( 2.697.043,46 + 0,00 )/( 766.158,31 + 55.947,49) 3,28 
(AC+RLP)/(PC+ELP) 

Liquidez Imediata c11 1/c21 

325.743,97 / 766.158,31 0,43 
DISP./PC 

Liquidez Seca (c11-c1 16)/c21 

( 2.697.043,46 - 482.090,08 )/ 766.158,31 2,89 
(AC - ESTOQ.)/PC 

Margem Líquida (d200/d030) 

( -142.531,78 / 3.513.171,19 ) -0,04 
(LU RL) 
Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((c21+c22)/c24) 

(( 766.158,31 + 55.947,49 )/ 2.602.192,44 ) 0,32 
((PC+PNC)/PL) 

Rentabilidade do Ativo (d200/c1) 

( -142.531,78 / 3.424.298,24) -0,04 

FELIPE LAECIO 
SAMPAIO DE 
ABREU:04466552363 

Assinado de forma dignai por 
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE 
489EW64466552363 
Dados. 2021,05.04 17:39:34-0300 

Felipe Laecio Sampaio de Abreu 
213-5/EMPRESÁRIO - CPF: 044.665.523-63 

RG: 3.008.371 SSP-PI 

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2020 

FLAVIO LEONARDO FERREIRA 
%inma,% doe:cEiriz iâgg por FLAVIO 

DE CARVALHO:73476790363 CARVALHO:73476790363 
Dados 2021 05.04 14:49:42 -03'00' 

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho 
CONTADOR - CRC/PI 006382/0-2 

CPF: 734.767.903-63 

Fim 



Processo: 

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 F°11/a
Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU - CNPJ: 11.285.397/0001-21 Rubrica:

NIRE: 21200687911 - Data: 22/10/2009 

Folha: 1 

ortes Contábil 

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação 
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômico 
com sede à Avenida presidente mediei - lado par n° 2346, no Bairro Formosa , Timon - MA, cu 
principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se , 
pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002. 

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário 

A empresa é optante pelo regime tributário LUCRO PRESUMIDO. 

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro 

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições: 

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21102229306 

22/10/2009 e possui o capital social de R$ 900.000,00; 

- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 11.285.397/0001-21; 

- A Inscrição Estadual no estado do Piauí sob n' 12.322.654-6. 

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis 

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado c,

observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidad,

Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012. 

40 Nota 5 - Nota 05 
A prática contábil adotada é pelo regime de CAIXA. 

Nota 6 - Nota 06 
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais. 

Nota 7 - Nota 07 

As aplicações financeiras guando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acresci,

dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. 

Nota 8 - Nota 08 

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas(NFe). 

Nota 9 - Nota 09 

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com , 

exigências fisco legais. 

Assinado de forma digital por FELIPE 
FELIPE LAECIO SAMPAIO CIO SAMPAIO DE 

DE ABREU:04466552363 ABREU04466552363 
Dados: 2021.05.04 16:07:20 -0300' 

Felipe Laecio Sampaio de Abreu 
213-5/EMPRESÁRIO - CPF: 044.665.523-63 

RG: 3.008.371 SSP-PI 

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2020 
FLAVIO LEONARDO Assinado de forma digital por 

FERREIRA DE FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE 
CARVALHO:73476790363 

CARVALHO:73476790363 o.d.: 2021.05.04 16:0530 -0300' 

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho 
CONTADOR - CRC/PI 006382/0-2 

CPF: 734.767.903-63 

Fim 



CATEGORIA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DO ESTADO DO PIAUÍ 
N° DO REGISTRO 

PI-006382/0-2 
NOME 

FLAVIO- LEONARDO FERREIRA 
DE CARVALHO 

RENATO RIBEIRO DE CARVALHO 

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE 
CARVALHO 

iLtio'19.~:uk 

ASSINATURA DO PROFISSIONAL 
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Processo 
Folha: 

Digitabz a co Scanner 



rd',.a: 

Análise pelos Índices do Balanço 
EntVese F 1 SAMPAIO DE ACI,U..1- Ct4PJ 11.1  397/G001-21 
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Precesso:~» 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DA PARAÍBA Folha: 
CARTÕRIO AZEVEDO BASTOS Ratrica: 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COM 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.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo 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 site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

e ps://corregedoria.tjubjus.briselo-digital/. 

A autenticação 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 20/07/2021 17:16:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo 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 disponivel para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 51022406215459697165-1 a 51022406215459697165-2 
'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 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ac10c26402bd53f1a0791afdc23db9be723ddf8d2f2c94f24f1762e1c7a59b2baad85a142b0145c654368bffe92735f2c2
6f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14 
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Cair,Ci.,iI Brasil 

Nte,Ácig Pre.jsár,
ec 24 agosto ac 2121' 


