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MINISTÉRIO DA FÂZENDA
Secrêtariâ da Receita Federal do Bresit
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
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cERrDÃo NEGATtva DE DÉB[os RELAnvos aos rRtBUTos FEDERA|S E À DivtDA aIVA

DA uNrÃo

Nome: ADTR SERVICOS DE INFORMATTCA LTDA
CNPJ: í7.422.433/000í-38

Ressalvedo o direito dê a Fazenda Nacional cobrar e inscrevêr quarsquer dlvtdas de
responsabilidedê do sujeito pâssivo acima identiÍicado que vieÍem a ser apuradas, e ceíiÍcâdo que
náo constam pendências em seu nome, reletlvâs a cÍéditos kibutáÍios administrados pela Secretane
da Recerta F-ederal do Brasil (RFB) e e inscríçóes em DÍvida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
ProcuÍadoía-Gerel dâ Fazendâ Nâcional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabêleclmenlo matriz e suas liltâjs e, no caso de ente federet|vo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ete vincutados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passjvo no âmbilo da RFB e dâ pcFN e âbrânge inctusivê as contribuiçôes sociais pr;vistas
nas âlineas 'a' a 'd' do pârágrafo únlco do art. 11 de Lei no 8.212, de 24 de jutho de .t991.

A aceilaÉo desta cêrtidáo está condic@nadâ à veriícâção de sua autentlcidade na lntemet, nos
endereços <http://rflc.govbr> ou <hnp:/^rww. pgÍn. gov. bÊ.

Certidão emitida gretuitamente com base nâ portaria Coniunta RFB/PGFN no 1.751, de2l1\t21j4.
Emitida às 17:49:48 do dia 08/0212019 <horâ e data de Brasítie>.
Válida eté 07 10812019.
Código de contÍole da certidáot 0crl5.c)7C6.A63E.DC8O
Ouelquer rasura ou êmenda invalidaÍá esle documenlo.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçãor 17,422,433/aaat3a
Rãzão Social:aDrR sERVIcos DE tNFoÂr.4aÍtca LTDA ME
Endereço: Pc aLFREDo TEIXEIM / 1 / coHÂB aNIL II sao LUrs - MA

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

O presente Certificado não servirá de prova contrà cobrança dequaisquer débitos referentes ê contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validâder01/06/2019 ô 30/ 06/ 2]lg

Ceft ificação Númêro: 2019060103 125849169015

Informação obtida em 03/06/2019 09i2S:08

A utilização deste Certificãdo parâ os fins previstos em Lei êstã
condicionada a verificação de autenticidade no site dô Caixa:
www.cãlxa.gov.br

lps //consulla-cícaixá.govbr/@nsullácí/pagesÍmpressáô.jsí



CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS

'

TRÀBÀLHI STÀS

Nôme: ÀDTR SSRVICOS DE TNFORMÃTICÀ LTDA
(MÀTRIZ E FILIÀIS)CNpJ: 1.7.422.433/OOOt_3a

Certidão n". t695a!6j7 /2019
ExpediÇão: Al/03/2At9, às 1O:10:16
Validade: 2'7/A8/2019 - 190 (cento e oitenra) dias. contaatos da datade 6ua expedição.

Cêrtifica-se que ÀDTR sERvIcos DE rN!,oRMÀTrcÀ rJTDÀ
{XÀTRIZ E FILIÀIS), inscriLo(a) no CNPJ sob o n.17.422.433/000f-38. NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de DevedoresTrabalhisEas.

Cêr:tidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão alas Lêis doTrabalho, acrescentado pela Lei r\. \2.44O, de 7 de julho de 2011, ena Resôlução Administrativa n" t47O/2Oa1 do rribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constanEes desEa Certidão são dê responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atualizados até Z (aois) aiasanteriores à data dâ sua expediÇão.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a ehpresa em relaÇãoa todos os selrs estabefecimentos, agências ou fili;is.À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verlflcaÇão de suaautenticidade no portal do Tribunal Supêrior do traOalho nafnterner (hLtp: //wwlr. tst. j us. br)
Cêrtidão emitida gretuitamence.

INFOR!íÀçÃo IxPoRrÀtÍIB
Do Banco Nacionâ1 dê Devêdores Trabalhistas consEam os aladosnecessários à identlficação das pessoas naturais e jurídicasinadimplentes peranEe a JustiÇa do Trabalho quanto às ob!igaÇõesesLabelecidas em sentenÇa condenaEória transit_ada em julgado ou emacordos j udicia i s trabalhistas, inclusive ,ro .orrá..rr".ra. .o=recolhimentos prêvidenciárjos, a honor.ários, a cu6tsasr aemolumentos ou a recolhimentos determinados em fei; ou alecorrentêsde execuÇão de acordos firmados perante o Ministério púbIico doTrabalho ou comissão de CônciliaÇão prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N'Certidão: 019660/19 Dâla da 12103/2019 23:1934

lnscriçãoEstadual: 125798512 CpF/CNpJ:17422433000138

Razão Social: ADTR SERVICOS DE TNFORMATICA LTDA

Enderêço: PCA ALFREDO TEIXE|RA, 1 CEp: 65050090

^TeleÍone: (86)32215300 Município: SAO LUIS UF: N,A

certificamos que, após a realizaçâo das consultas procedidas no sistema desta secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1gh2t2\O2 e disposto no artigo 205 da lei
no 5.'172, de 25 de outubro de í966 (código Tributário Nacionar), nâo constam débitos rerativos aos
tributos estaduais, administrados por esta secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identiÍicado. Ressalvado, todavia, à Fazenda pública Éstadual o direito da cobrança de dividas que
venham a ser apurâdas e não alcançadas pela dêcadência.

Validade da Certidão: ,t20 (cênto e vintê) diast 1OtO7l21,tg.

A autenticidade dêsta certidão deverá ser confirmada no endereçoj
http://portar.sefaz.ma gov.br/, cricando no item "certidõês" e em;êguida em ,varidação de cêrtidão Nêgativâ

^ 
de Débito".

CERTIDÀO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpÍessão: 13tO3l2O1S 09:26:52
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

NoCêrtidão:013495/19 Data da 121031201911 4316

lnscÍiçãoEstadual: 125798512 CPF/CNPJ:17422433000138

Razão Social: ADTR SERVICOS DE INFORMATTCA LTDA

EndêÍeço: PCA ALFREDO TEIXEIRA, í CEP: 65050090

Telêfonê: (86)32215300 Município: SAO LUIS UF: [44

certificamos que, após a rcalizaçâo das consultas procedidas no sistema desta secretaria e na
forma do d isposto do artigo 1 56, da rei n" 2.231 , de 29r12r1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei no 7 799, de 19t12t2002. bem como prescreve o artigo 205 da têi no S.172, de 25 de
outubro de 1966 (código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa. êm
nome do sujeito passivo aclma identificado.

Validade da CeÍtidão: í20 (cênto ê vintê) dias: i0/07/20í9.

A autenticadadê desta cêrtidão deverá ser conÍirmada no endereçoj
http://poíal.sefaz.ma.gov.br/, cricando no item "certidôes" e em sêguida êm ,,varidâção de certidão Negâtiva
de Dívida Ativa".

CERTIDAO EMIÍIDA GRATUITAMENTE

Data lmprêssão: 13t,3t2o1g Og:24:31



PREFEITURÁ DE SAO LÚS

SECRETÂRIÂ MI'MCIPAI, DÂ FÁZENDA

CERTIDAO PO§.rIT,/A COM EFEITO DE NEGATTVÁ

NUMERO DÁ CERTIDÂO: 00004714932019

v atidadet 12/07 /2019

CERTIF]CAMOs OUE. VERIITCANDO OS REGISTROS DÁ SECRETAR]A MUNICIPAL DA FAZENDA.
CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRÂDAS NA INSCRICÃO DA PESSOA
IURIDICÁ DESCRITA ABAIXO. AS OUAIS ESTAO COM IXIGIBIL]DÂDE SUSPENSÀ. CÔNFORME O

?rsPoSTo No ARTIGO E 2Sl12l2017.
R!§IALYADo o DIRÊlTo DE R pEBrTos
AINDA NAO REGISTRÂDOS OU OUE VENHAM A SER APUfuADOS,

A presehte cêrtidao, sem conter rasurasi rem sua êficacia ate â dâta dê validade acima
tendo sido tavrada em sao Luis (MÁ), em 12 de junho de 2019 ?s 17:26, sob o
autenlicidade n, AB438DE1C7 CI5O2a2C2OB1BO69FBEBF7.

irformada,
.odigo de

{ dr,trnli.rJdde de5ld cerr,ddo poderd,er .onrrrmddd nd .nterh(r 
em

hrto.://\rr,.s(n,r.,,."_,or,rir,l!t\.b^fu4!q!!sl!!4.

.NAO 
E VÁI.DÂ Á CERTDAO QUE CONTIVER EMENDÂS, RÁ§URÂS OU ENTREÍINH,ÀS..,

CNPJ: rr.122.,113/ocoi 3E Inscricao Mrmicipal: 9824 2 2 0o

Rázao Sociali ÂDIR St.RVtÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

620230000 DEsENVoLVrueNro r ucrnclaúríro oíFnõõniüIsõEffiiffim-[
CUSTOMIZAVE]S

logadouro: PRACÂ ALFREDo TETXEIRA

Compl€mento:

Baino: COHAB ANI| tt

Mlmicipio:5^o I UIS MA

'àerrirrrúoo

1020190092140ís

mt:-of:
l:te;nrf 0t(
Rrü,m, 4., I4{-+l

DÂDOS DA PE5SOÀ JURIDIC,\,



RÊPÚBLrcA F€DERÂÍIVA
OO BRASIL

ESTAOÔ OO *ÀRÂ}{HÀO
POO€R Jt DlcrÁRro

SEcfiETABIA DE DtSTÊtBUtÇÃO oO TERMO JUDtCTÂRtO
DE SÂO LUíS, CAPITAL oo ESTADo Do MABANHÀo,

-; -'v6* )| ", I' ,.r'__p/l__i
jtuona. 

. ---Q...,..-l

USAIIDO dâ lacutdad6 que mê conÍere a Lei. CERÍtFtcO a
requ€rlmenlo ds pessoâ intersssada que, dando busca em nossos Aíquivos
dos Feitos rêÍêíente às Valrs Clvais o Comórclo, a partir do dia primBiro
('1") do mês dê janeiro do ano d€ dois mil e nova (2009) atá o dia vints € novê
(29) do mês dê mâio (05) do ano corrênlo constarer NÃO EXISTIR
distribuiçáo de pedido de Falôncia, Concordata ou Recupereção

Judiciel o EÍrajudici.l s lnsolvôncia Civil conrra: ÂDTR
SERVICO§ DE INFORIATICA LTDA , inscÍ*e no CNpJ n.
'17.422.4:1U0001-38. ceanrtco tinâtmentô que, a Secreraria de Dislr,buição

é a únicâ existente nesla Cidadê e ToÍmo Judiciáio de Sáo Lu s O rererado é
verdade me reporto e dou Íé. Dada e passada a presente Certidáo na Secíeiaria de
Distribuição a meu cargo. no Fórum "OesembaÍgador Sarney Costa,. nesta Cidade
de Sáô Luis, Capitâl do Estado do Maranháo. Eu, Rosalina Nascimanto Âguiar
ilendos, Tácnico JudiciáÍio, irett43SS2, consufiei e dig[e]. E eu, Ricardo comos
CastÍo, Secrôtário Judicial dá Distribuição, subscrevo e assino. Sáo Luis/MA.29
de maio de 20'19.

^{"i;;!;.á;" "!,1"Sêcrêtârio Judiciat dâ Oistribuiçáo

U ( Nlr.oNlanrc msrr dí,dá,, r.,,nÍ.na,to pLt. \nr,ciraírc. Slat,lDt..dade der.. *r.L,ntcrirr Dct. iDrc.üriâlo c

Esta c!úoáo têra vatÉade d0 sessenÉ t6o) d,âs, coníoíme Aí r98 do codrqc ue \Jrnas dà cGJ.,:sTÀ cERIloÀo Á!RÁNct sonrrir Às r.as,rs c'ot![::rs oo reruó,rr.orcl rnro nr iio r_tígní^,PERIOÍ,(' Df, PqSOUt§^: lo 
^]\osPU5QUISA NOS SISTEMA THEMISIG. PJf,.

3.d.: rórún o...ínb.r9.dor.gr,n.y corr!",
^r.old. 

Prot. c.rtô. conhr,.,n.. - crrn.o, êEp.. ar.o7a.'r2o tôn.l (o9s) rr94 3aot/!.o,

,A§



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA IIr]UNICIPAL DE FAZENDA

2019
ALVARA DE LTCENçA E FUNCTONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÂO MUNICIPÂL

9824220A

CPF/CNPJ

17 422 433IOOO1 3A

NUMERO DE CONÍROLE

92124191524312

RAZÃO SOCTAL

ADíR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.I\,IE

::5::I::...
LOCALTZAÇÂO |NSCR|ÇÃO tMOBtLtÁRÁ

PC ALFREDO TEIXEIRA N" 1. COHAB ANIL II

65050090 -sAo LUts-MA

CNAE Principal o Secundários
MÂS OE CÔMP!]IAOOR CUSTOM zAVE S

RESTRTÇÔES
Estê contribuinte está autorizâdo â desenvolveÍ as êtividades acima elêncâdas e firmâ compromisso, sob as
penas da lei de quê conhece e atendê os Íequisilos lêgais exigidos para funcionamenlo e exercício clâs
atividadês econômicas constanlês do objeto soctal, no que íespeita ao uso ê ocupâçáo do solo, as átividâdes
domicilares e restÍições ao uso de espaços públicos, acessibilidadê e de segurança sanitária, ambiêntal e dê
prevênção contra incêndios e pânico O conkibuinle reconhece que o não atendimenlo a estes requisitos
acarrelaÍá a suspensào e a cassação subsequente do Alvârá de Funcionamento, nos teÍmos da legislâção
vigente.

NOTA: ESTE ÂLVÂRÁ DEVE SER AFIXAOO EM LOCAL VISiVEL E ACESSiVEL À FISCALIZ,AçÁO.

cÓDIGo DE AUTENTIcIDADE:

o0c34856C6ACB3BBBE207B,t 2A6BOB9B8VALIDÂOEr 31/12120'19

ffi
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ALTtrRAçÃo CoNTRÁTUAL N. 02 E coNsoLDACÃo Do coNTRÁTo soctAL DA
SOCIEDADE "ADTR SERVIçOS DE TNTORMATICA LTDA -ME'

cNPJ N. 17.422,433/000r-38

Os â seguir qualiÍicados e ao finalsssinados, ANTONIO DE ASSIS BARROSO, bÍssileiro, cssado. no
regime de comunhão parcial dc bcns, empÍesirio, poíador da cédula de idenridrde no 412.534 SSp/pI..
CIC n' 182.670.503-10, nascido em 20-04-t960 nâ cidade dc pedÍo Ítlpt, Íesidente e domiciliâdo na

^v. 
Noronhâ de Almeida nô 220t, baino Sào João, Ccp 64045{50, em TcÍesins/pt c THAIARA

RAYANNE ARÂUJO BARROSO, brasíleira, soheira, msior, empres&ia, portado.a da cédula de
identidadc n" 3.654.906 SSP/P|, CIC no 600.676.523-07, nascida em 2ó-10-t990 nâ cidsde de
'l eresiná/Pl, resident€ e domicilisda ns Av. Noronhâ de Almeida n.22Ol, baiÍro São Joãq Ccp 64045-
500, em Tercsina,/Pl, único6 sócios componemes dô Sociêdade EmpÍêsariô Limitâd; ADTR
SERI'IçOS DE INFORM-ATICA LTDA - ME, com sede c foro na cidadê de pedro tI, Êsl.sdo do
Piaul, na Rua Coronel Cordeiro Íf 27j, Loja 02, CcnEo, Cep ú2j5-000, coÍn Contrato Social
aíquivado na Junta Comercial do &tado do piaut sob NIRE 22200376037, por desDacho de l7-t2_
2012, Inscriu no CNPJ-MF sob n 17.422.431/0m t-lE, enlrc si livre e dc càmum acoÍdo, resolvem
âh€mr c consolidarseu CoÍtrato Social nô forma das ctáusulas c coodições seguintes e de acordo com a
l,ei n" 10.40ó de l0-01-2002.

CLAUSULA PRIMf,IRA
A sede dâ sociedsde. ílesE data. psssa a ser m praça AlÊedo Teixeird n" l, bairro Cohab Anil II, CEp
ó5050-090. em São LuiyMA.

Em virtudc desta altemçào contratual e em alendimenlo a âdequação da sociedade . a Lei n"
10.4062002, oContrato Social consolidado prssará a rcr a seguinte redâçâo:

CONSOLIDAçÂO DAS DISPO§IÇÔES CONTRATUAI§ YIGENTE§ NA
socrEDADE EMPRESÁRrA LrMITÂDA "aDrR sERvrÇos ;írnronúfrice r,r»e
- ME"

CLAUST]LA PRIMETRÁ
Á sociedade gim sob â denominaÇâo social de ÂDTR SERVTÇOS DE INFORMÁTICA
LI DA ME e icm como nome fantasia'.AITR INFORMATICÀ.

CLAUSULA SEGUNDA
A sociedade tem sede na praçâ AtÊedo Teix€i.a n t. bains Cohab Anil II, CEp 65050-090, em SAo
LuivlúA.

CLAUSULA TERCEIRÁ
À sociedode úo tem ffliais, podendo constituíJas, atendidos os prcceitos legais, ern quaisquer
paíes do Teíritório Nacional.

N 2a/t0/2ara a2t2\.oÉ

JUCEmA,1,o,or5?5..ÚR SERVIçO'

sÃo Lqis, 2./rol2018

a
\N-

CóDIêÓ DE wRIFIcAÇÃo:

E n s*vtcos
DE ôLtwriÀ eMErc ,rúNroR

sEcrEÁRro -êEir
.EB!6rÀ,23l10/2013
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ALTERAçÀ. ..NTRÁTUAL N" 02 E coNso"rnçÀo oo 
"onr*o 

,o ,*^" rÍ,socrEDADE -ADTR srnvrços »e rnroiruerrca iruÀ _ úõ;-'
cNPJ N. 17.422.433/000 t _38

CLAUSULA QUÁRTÁ
A sociedadc conlinua conratada por prazo indeterminâdo e iniciou suâs arividades na dâla de
assrnatuÍá de §eu conlrato social em 03 dc dezembro de 2012.

CLAUSULA QUINTA

A s@iedâde lem os seguintes objetivos:

a) 62.02_3/00 - Dcs€nvolvimento e licenciamento de progmmas de compurldorcuslomiáveis:
b) 47.5 I -2l0 I -Comércio varcjista especializa do dc equipamenlos e supri me osdê inÍbImóticât

47.54-7101 - Cornércio vaÍejiía de móveis;
47 89.0/07 - Comércio vr.ejista de equip€mentos pâra escrilório.
ó1.19-4/00 - Ponâis. provedores de contcüdo e outros s(yviços de informaçào

0 82. I 9-910 j - D igilaliza çào pars reproduçào de copias.8) óq.20ól02 - Atividadcs de Consuitoria i audiroria ConraUile TribuEria.h) 63.ee-zo0 - ourftr.s Ariviaaaes ae nresraçàãà'e'Àiii'fii; l;#;;;: ,â"Especifi cados Anleriormenle;
i) 62.03- I /00 , Desenvolvimento e licenciamento de progÍamas dc computsdoinâo-cuslomiáveis:

ll . . 62.09- I i OO - Suponc técnico, mânulençâo e outÍos serviços em tecnologis darnlôrmâçío;
k) 62.04-0/00 - Consukoria cm rc.nologiâ da inforÍnação.

CLAUSULA SEXTA
O Capi(al Social da sociedadc permanece no vâlor de Rg 50.000,00 (cinquenu mil reâis) dividido em50000 (crnquenra mitr quorss no vator uniráno de RS f ,oo tr, ..àil. i""lã;;;' j;1"íu.ia" ** *

c)
d)
e)

Antônio de Assis Barroso
'Ihaiarâ Rayanm Araújo BaÍroso
Ioralizlndo

4 23110/2011 13 !22 sô3

cóDrco DE EnrrrcÀcÀo,

D! oLrwru eMEio rúNroR
srcrnÁlro -ê!N

"Bstrr,23l10/2013

4 21/1o/2a16 a2t2a so,
DE 2{/r0l20rs, cóDr6

463Y1 3f'liãlll$Çro'I ruoi"'zo7': Mm
loe sBrvrÇos

sÀo LúÍs, 2rl10/2013

R$ 40.000.00
R$ t0.000,00
R§ 50.000,00

40.000 quolâs
10.000quolôs
50.000 quotas

B
\
=\§

\

CI,AUSULA SETIMA
A responsabilidade dos sócios corislas limir
rodos respondcm soridariamenre pera inresÍf;;â',i,"#i:n:j:ff?*:l""ff.'*,',*
CLAUSULA OITAVA

^s 
quorâs do capi,ur sáo indivisíveis e nâo poderão ser cedidas ou transferidas a teÍceiÍos sem o

::1,.1.1'lll:1: !: *n" 
:ócio. â quem ncs âssesürâd", 

", ;g,àiàã" J" ii,iiiiüi ,iiil o,."u. o"pÍeterencra pôm sua aquisição.

JUCEPI
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ALTERÁÇÀO CONTRATUÀL N.02 E CONSOLTDAÇ,ÀO DO COMrRÁ"O &r^. Oi
socÍf,DADE "AITR Sf,R!'tÇOS DE TNFORMATTCÂ LTDA - ME"

CNPJ No 17.t22.433/0001.3t

CLAUSULA NONA

^ 
administmção da soc;€dade csberá âos sócios ANTONIO DE ASSIS BARROSO e THÂIÀR^

MYANNE ARÁUJO BARROSO, assinando isoladamenrc, com os podercs e alribuiçõrs de
administradores, autorizsdo o uso do nome cmpresrÍial. vedado, no enlanto. em stividades estmnhas âo
intercsse sociai ou assumir obrigaçôes seja em lavoÍ de quslquer dos quotistas ou de teÍrcir6, bem
como onerârou alienar bens iÍnóveis dasociedade, sem autorizáção dos outros socios,

CLAUSULA DECIMA
Os sócios 

^dminisrredores 
ANTONIO Df, ASSIS BARROSO c THAIAITA RAYÀNNE ARâUJO

BARROSO. terào direilo a umâ retimdâ mensâl â titulo dc pó-labore, conÍ'orme lci em vigor.

CLAUSULA DECIMÀ PRIMOIRA
Os socios Adminislmdores ANTONIO DE ASSIS BÀRROSO e TUÀ|ARÁ RAyANNE ARÀUJO
BARROSO. declalam sú ss penas de lei, quc nào esüo inclusos ern nenhum crime que 06 impeça de
ericrcer a atividade de comércio, de âco.do com o Áí. I.0l I pârágÍafo l" dô Lei 10.406de l0-Ol-2002.

CLAUSULA DECIMA SECUNDÀ
O exercício social coincide com o ano civil em cujo último diâ útil levânlar-se-á Bslânço
Patrimonial das operações da sociedade, s€ndo que os luqos ou prejulzo veÍificados sereo
distribuidos ou supoíados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

CLÀUSULA DECIMA TERCf,IRA
No caso dc falecimento de quaisquer dos sócios não se dissolve a sociedade, os herdei,os ou
sucessor€s, aÉs a devida homologaçâo de partilha poderão requerer à sociedade, suceder o
soçio falccido. o que Íicaú a exclusivo critério dos sócios reminescenles aceitarim ou não.
llavendo recusa por paíe dos sócios remanescentes, estes farâo levantar balanço especifico
psra aceío de conlas em fi:laçâo aos herdeiros ou sucessoÍes do úcio falecido,
preferencialmenlc ns datâ do óbito. Enqüanto nâo houve nomeaçeo de inventariante os haveres
do sócio Íàlecido poderão ser depositados em conta bancária abeía especialmeoüe para esse
fim, aplica-se ainda em relaçâo À moíe de qualquer sócio o comando legal dos sís. 1.027,
1.028 e 1.032 da I-ci 10.406 de2002.

CLAUSULÀ DECIMA QUÀRTA
O lbro deste contrato é o da cidade de Sâo Luís, capilal do Estsdo do Mâranheo. com íenuncja
exprcssâ e irrevogável dc todo e qualquer outro, por especial c privilegiado que seja.
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AITERAÇÃO CONTRÁTÚAL N" 02 E CONSOLIDÀÇÃO DO
SoCIEDADE "AI)TR SERI'IÇOS DE INFORI!íÀTICÂ LTDA _ ME"

CNPJ I!" 17.422.433/0001-3t

Assim juslos e co.tmt0dos fizeram lavmr o presente em 0l (umâ) única viq assinada pelos
sócios, para todos os efeitos legais.

Teresina, 24 de setembro de 20 I 8.
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