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ALTERAçÂO PARA ÍRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INOIVIDUAL EM EIRÊLI

JOÃO AMORIM CASTRO, Brasileiro, Empresário, Solteiro, natural de Chapadinha-Ma,
nascido em 2411111973, portador do CPF No 450.108.033-72 e Carteira de ldentidade No

0565974120150 SSP/MA, Titular da Íirma empresário individual, sob o nome empresarial
dê J AMORIN/l CASTRO, estabelecida a Rua Auxiliar ll, No 28-4, Quadra 13, Cohajap, Cep:
65.072-790, Sáo Luís-l\la, e devidâmente registrada nâ Junta Comercial do Estado do
Maranháo sob NIRE 211022173, arquivâda em 2O|OO|2O1A, e inscÍição no CNPJ sob n.'
30.747.36910001-23, resolve transformar o empresário individual em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo
presente ATO CONSTITUTIVO, nos seguintes termos e condiÇôês:

í') Fica transÍormada o empresário individual, já quâlificado, em Empresa lndividual de
Responsabilidade Limitada (ElRELl), passando a adotar como nome empresarial a

denominação de YAMÓVE|S coMÉRClo E SERVIÇOS ElRELl, com sub-rogação de
todos os direitos e obrigações pertinentes.

2")O acervo destia empresa individual, ora transformada, no valor de R$ 100.000,00
(Cem mil íeais), passâ a constituir o capital da Empresa lndividual de Responsabilidade
Limitada, ora constituída. Para tanto, firma em ato conlínuo, o'Ato Constitutivo de
Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - ElRELl".

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAçÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL

JOÃO AMORIM CASTRO, Brasileiro, Empresário, SolteiÍo, nâturâl de chapadinha-Ma,

nascido em 2411111973, portador do CPF N' 450.108.033-72 e Carteira de ldentidade No

0565974120150 SSP/MA, resolve, neste ato, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA (ElRELl) poÍ transformação de empresário individual, a

qual se regerá, doravante, pelas cláusulas, ã saber:

Cláusula Primeira. A empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a

denominaçáo de YAMÓvEls coMÉRclo E sERV|Ços ElRELl.

Cláusula Segunda. O titular declara que nâo participa de nenhuma outra empresa

individual dê responsabilidade limitada.

Cláusula Terceira. A empresa terá poí sede a Rua Auxiliar ll, N' 28-A, Quadra 13,

Cohajap, Cep: 65.072-790, Sáo Luís-Ma, podendo êstabelecer filiais e sucursais em

qualqueí ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

Cláusula Quarta. O objeto da empresa será a exploração do ramo de:

Comércio varejista de móveis, Sêrviços de monlagem de móveis de qualquer material, q

lnstalação de portâs, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.

Comércio varejista êspêcializâdo de êquipamentos e suprimentos de informática,ft)

dEN\/- 'V
ror..so, íí.à .uj.rto . ..4Ú.çáo a. .s. .rtuticló"â m' Ê4'érró Fd'r''
ralôlÉla. td! í..Fti'o. códiqo. .r.'.rtrl..ç'o_
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áudio e vídeoComercio vârêjistâ especializado de
Reparaçáo de aÍtigos do mobiliário

Cláusula quinta. O capital da empresa será de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil

reais), inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional.
Parágrafo único -A responsabilidâde do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta. O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima. A âdministração da empresa será exercida isoladamente pelo titular, já
qualificado.

PaÍágraÍo único- O Administrador declara, sob as pênas da lei, de que não está
impedido, por lei especial, e nem condenado ou êncontrar-se sob os efeitos de
condenação, que o proíba de exercer a administraçáo de empresa individual de
responsabilidade limitada (ElRELl).

E, Íirma o presente Ato Constitutivo, em 01 (Uma) via, de igual teor, indo após para o
competente arquivamento na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão).

São LuÍs(Mâ),24 dê Setembro dê 20'19

JOÃO AI\4ORIM CASTRO

cPF No 450.í08.033-72

ct No 056597120150 SSP/MA

eletrodomésticos e êquipamentos de

À ralid.d. .1..t. l!pr$.o/ Írcà .rj.ito à .@Pbv!çúo
r.!P..!ivoâ cóitrgo. d. Yârttt..çá..
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SecÍeiaria Espocialde DesbuíocÍâiizaçáo, Gestão e Gov€rno Digital

SecÍela a de Govsmo Digital

Dsparlâmênlo Nâcionâl de RegiíÍo Emplasanal e lntsgraÉo

ASSINATUBA ELETRÔNICA

certiÍicamos que o ato da empÍesa YAMÓVEIS COMERCTO E SERVTÇOS EtBELt consta assinado
digitalmente pori

ldêntlílcação do{§) Assin.niê(§)

CPFlCNPJ Nome
45010803372

JOAO AI\,,IOR IIVl CASIRO

JUCEI,IA

Ot/to/2oL9 t toa
?ao!úcorD, 191055026 oÁ 2a/oe/2ole. cóDtoo DE vr.t.rcÃçio:

Írrówt, codrcro E slRvrço8 rritr,l

rlcaEÁru-cEr ,
aÀo rüÍ§, 0l110/20!9

ü..'Tr...f .cil.u. gow. br

r.rp..riv.3.ódito.
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ALTE S COMÉRCI

cNPJ N" 30.747.369/000 1 -23

JOÃO AMORIM CASTRO, Brasileiro, Empresário, Solteiro, natural de Chapadinha-ÀIa, nascido
em 2411111973, portador do CPF N' 450.108.033-72 e Cad.€ira de ldentidade No
0565974120150 SSP/MA, residente e domiciliado a Avenida Japonesa SN, Cohabiano, Cep:
65.110-000, São José de Ribamar MA, Titular da empresa, sob o nome empresarial de
YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS ElRELl, estabelecida a Rua Auxiliar , No 28-A, Quadra
13, Cohajap, Cep: 65.072-790, Sáo Luís-lva, e deyidamente registrada na Junta Comercial do
Estado do l\4aranhão sob NIRE 21600'126886, arquivada em 0410312020. e inscrição no CNPJ
sob n.o 30.747.369/0001 -23, resolve, neste ato alterar o Ato Constitutivo, nas condiçóes que
seguem:

CúUSULA PRIMEIRA: O titular da empresa o Sro JOÃO AMORIM CASTRO, Íesotve
transferir a titularidade desla Empresa lndividual dê Responsabilidade Limitada para o SP
CIPRIANO AMORIM CASTRO. Brasileiro, Soltêiro, Emprêsário, nâtural de Mâtã Româ -
Maranhâo, nascido 26109/1972, CPF n" 418.559.303-15 e carteira nacional de habililação no
00225292029 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, no 01, Apartamento
602-A, Res Reserva da Lagoa, Jardim Renascença, Cep: 65.075-390, São Luís-Ma, que
passará a ser o titular da empresa individual dê responsabilidade limitada, com sub-rogação de
todos os direitos e obrigações pertinentes.

cúusuLA SEGUNDA: O Sf CIPRIANO AMORIM CASTRO, declara, sob as penas da lel,
de que não está impedido de exercer a administÍâção da ElRELl, por lei especial, ou em
viÍtude 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 fâlimentar, de
prevaricação, peitâ ou suborno, concussáo, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sislema ÍinanceiÍo nacional, contra normas de defesa da conconência, contra as relaçÕes de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

cLÁusuLA TERCEIRA: O SÉ CIPRIANO Al,4ORlM CASTRO, declara, sob as penas da lei,
que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

O titular Íesolvê consolidâr as cláusulas presentes no ato constitutivo e dêmais
alteraçóes, quê passam a teÍ os seguintês têrmos e condiçóes:

CIPRIANO AMORIM CASTRO. Brasileiro, Solteiro, Empresário, nâtural de Mata Roma -

Maranhão, nascido 26109/1972, CPF n" 418.559.303-'15 e carteira nacional de habilitação

no OO225292O29 OETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua das Sidemas, no 01,

Apartamento 602-4, Res Reserva da Lagoa, Jardim Renascença, Cep: 65.075-390, São

Luís-Ma.

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa lndividual de Responsabilidade lndividual gira sob o
nome empresarial de YAMÓvEls coMÉRclo E SERVIÇos ElRELl, com sede na Rua

Auxiliar ll, No 28-4, Quadra 13, Cohajap,

estabelecer filiais e sucursais em qualquer

disposiÇões legais e vigentes.

Cep: 65.072-790, Sáo Luis-Ma, podendo
ponto do território nacional, obedecendo às

il
b
I

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem como obieto social: Comércio varejista de

móveis, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, lnstalaçâo de portas,

janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, ComéÍcio Varejista

especializado de equipamentos e suprimentos de informátic€. Comércio varerista



especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Reparaçãpágfia 2 de 3
artigos do mobiliário.

CLAUSULÂ TERCEIRA: O capital da empresa é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenia
mil reais), intearamente integralizado, em moeda corrente nacional.
Parágrafo único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA QUARTA: O Sro CIPRIANO AMORIM CASTRO, declara não possuir nenhuma
outra empresa na modalidade ElRELl.

Cláusula QUINTA:. O prazo de duraçáo da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula SEXTA A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular, já
qualificado.

PaÍágÍelo único - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de

condenação, que o proíba dê exercer a administração de empresa individual de
responsabilidade Iimitada (ElRELl ).

E, firma o presente Ato Constitutivo, em 01 (Uma) via, de igual teor, indo após para

competente arquivamento na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão).

São Luís (Nra), '18 de junho de 2020

JOÃO AMORIM CASTRO

cPF No 450.108.033-72

ct No 056597'120'150 SSP/MA

CIPRIANO AMORIM CASTRO

CPF No CPF no 418.559.303-'15

CNH n" 00225292029 DETMN/MA

/
)l

tuffi, 
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Sêcreteriâ Especial de Dêsburocratizaçáo, Gestào ê Goveíno Digital

SecretaÍia de Govemo Oigilal

Dêpartamênto Nacional cÍe Registro Empíesârial e lntegraçáo
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ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa yAl\róVEtS COMÉRCtO
por:

E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente

DO(S) ASSINANIE(S)

JOAO AI\4ORIII/ CASTRO

5r 613310382 LUCIANO CABDOSO DINIZ

Í

4 L9/o6/2020r@!ocor.: 2oo.r233s DE tq/o6t2o2ô. cóDroo Di wiiaiüc ;-'t20025207e6. ir[, 2r6oo12ó336,
,rravats codrcro ü !.rvrç.s Br@r

JUCEIt^
sÀo !üt§, l9lo6lr020w,. .qr.t. fr.il, , u . gov. br fg

45010803372



CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito

I MARAí{r,Âo

QR-CODE

Documento assinado com cenificado digilâl em
conformidadc com a Medida provisória n'
220G2/200 L Su validad€ podeá ser corfirmâdâ por
meio da compaIaÊo desl€ arquivo digitâl com o
âÍquivo de assinatura (.p7s) no endeÍeço:
< http://wllw serpro.gov.bÍ/assinadoÍ-digital >.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

65,072-790

YArrovÉls@HoTMAlL.COi!
{98) 3405{896

20t06t201a

cor'rPRovaNÍE DE |NSCR|çÃO E OE STTUAçÃO

YAllrovEts coMERcto E sERvlcos EIRELt

47.í-7{1 - Comá.cio varcjastã d€ móEis

E o€sm&Áô DÀs 
^rúDoEataõiôvÍ:;ôssa-I.?9J-!1 .ser,ços do moír.sêm dé hovêis d€ quátquêr mãrêrrat/(,.30.'l'02 . lfttá|.çáo d. portáE. iahotas. têtoB, di;Eoriás Gámáric êmburidos d. ouàt.u.r her.ri, t./.5r n{1 - chércio Ereil.tá 6p.ciãti!.do.t equipámcnte e rupnmcmor ae rnrámirca.,.5r{-uu - uomercto v3rcll6tâ êsp€ct.Ízado dê etetrodortrêsticos ê equtpamentc dê áudto e vtdeor5.re-1{r - xêpôEçao dê.ítgos do hobrtiário

2306 -Emprcse tndiúduat.t. Rêspons.bnr,á.1. limibda íd. Nárurca ÉmpE.án

k)

Aprovado pela lnslruÇão Normâtiva RFB no 1.863 , de 27 de dezembÍo de 2O1B-

Emitido no diâ 09/082020 às í6:í5:33 (datâ e hora de grasítiá). Página:1/í
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MINISTÉRIO OA FAZENDÀ
SêcretâÍia da Rec€ita FedêÍat do Brâsit
Procuradoria€êíal da Fazenda Nacional

cERnDÃo PoSITIVA coM EFEITos DE NEGATIVA DE oÉB|ToS RELATIVoS Aos TRIBUToS
FEDERÂF E À D|VIDA AÍIVA DA UNIÂO

Nome: YAríOVEIS COMERCTO E SÊRV|COS EtRELt
CNPJ: 30.7,r7.389/0001 -23

Ressalvado o diretto de a Fazenda Nacronat cobrar e rnscreveí q{raisquer dívidas dê
responsabilidade do sujeilo pessivo acrme identiíicâdo que vierem â serapúÍadas, é cêrtificado quê:

1. constêm dêbjtos âdministrâdos peta Secretâria da Recêrte Fêderal do Brasit (RFB) êom' êxigibilidâde suspensê nos têrrnos do ârt 151 daLêi no S 172. dê 25 dê outubro de 1966 _

Códrgo T butá o Nâcronat (CTN). ou objeto de decrsão judrciât que determrna sua
desconsidêrêção pere ilns de cêftiÍcaÉo da regularidade fiscat, ou êrnda não vencidosi e

2 náo constâm inscrições em Dividá Attva da LJnráo (DAU) na pÍocuradoria-ce.atda Fazende
Nâcionat(pGFN)

conformê disposto nos arts 20s e 206 do crN, esle documento tem os mesmos efeitos da cêíidâo
negativa

Está certidáo e válida para o estábelecimênto ínetriz e suâs filiâts e. no câso de entê fêderáivo, para
todos os ôígáos e fundos públicos dâ edministraÇáo direta a êle vinculãdos Refêre-se à sltuaçáo do
sujêito passivo no âmbito de RFB e dá PGFN e abrange incrusrve âs contnbuiçóes smiais p.évistes
nâsatineas,aa,d,doparágrafoúnrcodoertIIdeLêino8.212.de24dejuthode1991.

A aceitâÉo desla certidáo está condrcionada à verificáÉo de suâ auteottctdâde oe lnteÍnel, nog
endeíêçôs <http7/rfb gov bÊ ou <http //www.pgfn.gov br>

Certidáo emiüda grâtuitamênte com base nâ porte a Conl!nta RFB/PGFN no 1 751, de 2nOnO14
Emitida às 07:4S:06 do d ia 22lO1nO2O <h6â e deiâ dê B;ásitia>
Vàrda elé 20n72020
Código de conirote da cenidáo 263F.0F76.893E..Í5E2
Oualquer rasurê ou eÍnendâ lnvahdârá êstê documenlo

%



T

&

-í

:E
:
!
É\

:
§

:

ii
:e!l

.E
: !R.;s

I :L
T5

:i!t
ii
aa

i3
:!

€:E'arr9lÉt9
!í
ET
.I
tl

t
x

€

a

á

Í

É

€

§

i:1
!6

n:

E -lÍ it

:.

Í'
xa€ r-l

II'I

!t
2

9

=
=

GLoEoIL
g
o
tJo
É

l'

l
I

I

I

!
t
ã
t
§

I



RUBRIC!: @.,
cERTtDÃo postTlvA cotrt EFEtros DE NEGATIVa DE oÉBrÍos REL Ítvos aos atBUTos

FEDERAIS E À DMDA AÍIVA DA UiIIÃo

Nome: YA OVEIS COMERCTO E SERVICOS EtRELt
CIPJ: 30.7,a7.369/000í 13

Ressãlvedo o dÍeito de a Fazehde Nâciohal mbrer e ihscrever quaisqueí dlvidas dê
responsabilidade do suieito passivo acima identaficado que vierem a ser apuradas, e ceíifcado que:

1. consiam débitos âdministrados pela S€cretana da Receitâ Federel do Brasjl (RFB) com
exjgibilidede suspensa nos termos do art. isl da Lei no 5.172, de 25 de outubro de .1966 _

Códiso Tributiário Nacionâl (CTN), oU obielo dê decisão judicial quê determina sua
desconsideraÉo pera íins de certiÍcação da rêgularidâde íscal, ou ainda não vencidos; ê

2. náo constam inscrições em Dívidá Ativa da União (DAU) nâ procurâdoria-ceral dâ Fãzenda
Nâcional(PGFN).

Coníorme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documênto tem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estâbelecimenlo malriz ê suês Íliais e, no c€so de ente federativo, parâ
todos os órgãos e fundos públicos da adminislraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à Êituaqào do
suieito passlvo ho âmbito da RFB e dâ PGFN e ãbrange ihcrrsive âs contribuiçóes sociais prévistas
nas afíneâs 'a' a 'd' do perágraío único do ert. 1í da Lei-n 8.212, de 24 de julfro'ae I óói.

A aceúação clesta certidáo está condicionada à verjficaÉo c,e sua autenticidadê nâ lntemet, nos
endereços <hnpr/íb.gov.bp ou <http:/,vwwpgín.gov.trÊ_

Certidão emilida gretuitamente com base na porteria Conjunta RFB/pcFN no 1.751, de 2t1Ot2Oj4.
Emitida às í6:08:32 do diâ 09/08/2020 <horâ e data de Biasítia>.
Válidà até 0510212021.
Código de controlê da certidão: /t89E.E66C.7í í 9.8??O
Qualquer rasuÍâ ou emendá invaliderá este documenlo.

MlNtsrÉRE DA FAzÊNDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGêral da Fazenda Nacional

ô
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CERTIDÁO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHI STÀS

Nomê: YÂMOVETS COMERC]O E SERVTCOS EIRELI (MÀTR]Z E EILIÂIS)
CNP,I : 30. 747. 369 / AlAt-23
Cer.tidào n"t 796497 84 / 2A2O
Expedição: 09/A8/2020, às 16:33:31
Vafidadê: 04/02/2A21 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Cêrtifica-se que YÀliOrrEIS CoNTERCIO E SERVICOS EIRELI (UATRIZ E FILIÀIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n" 30.7{?.369/0001-23, NÂO COrSTÀ do
Banco Nâcional de Devedores Trabalh-istas.
Certidâo emitida com base no art. 642-À da Consolidação das Lêis do
Trabafho, acr.escentado pela Lei no 12.44O, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Àdministrativa n" I4'70/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantês desta Certidào são de responsabilidade dos
Tribunais do Tràbalho e estão atualizados até 2 (dois) diàs
antêriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa juridicâ, a Certidão atesta a empresa em rêlação
a todos os sêus estabelecimentos, agências ou filiais.
À acêitaÇâo desta certidào condiciona-sê à verificaÇão de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htLp://lrww.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNEOR!.ÀÇÃO POREÀNIE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
nêcêssários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicâs
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelêcidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acor.dos ludiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recofhimentos prêvidenciários, a honorários, a custas, a

emofumentos ou a recolhi-mentos determinados em lei; ou decorrentes
de êxecução dê acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissào de Conciliaçào Prévia.

l^

wrg



09,0812020 CÕnsuha Reg!landade do Emp.eoador

t)

Cá.IxA
Certifi cado dc Regularidade
do l-(;TS - CRF

lnscrição: 30.-t47.3691000l-23
RazãO SOcialJ AI.4ORIM CASTRO

Endereço: R auxluaR II 2a eD 13 / coHAlÀp / sao LUIS / MA / 65072-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da ôtribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identiflcêda encontra-se em situação íegular peÍante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGÍS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrônça de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

validrdet3l l0T /2020 a 29/0A/2o2O

CeÉiÍicação Núm€Ío: 202007310411 1653194463

Informação obtÍda em 09/08/2020 16:05:23

A utilizêção deste Certificado paÉ os fins prcvistos em Lei esta
condicionada a veriflcação de autenticidade no site da Calxa:
www.caixa.gov.bl

htlpsT@nsu[a<í.6ixa so!.bíconsullãúÍ/paseíiúpreseo is,



241a7r2020 cônsu lâ Rêgurêndade do EmpÍcsadô.

CA',!rÂ
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Ins<riÉoi 30.747.369/0001,23
Rãzão SoclalJ aMoRIr,4 casrRo
Endêrêço: R ÂuxtLIAR n 28 QD 13 / COHAIAP / SAO LUiS / MA / 65072-790

A Caixa Econômicâ Federô|, no uso da atribúição que lhê confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certiflca quei nêsta datô, a
empresa âcima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de GArantia Clo Tempo de Servico - FGTS.

O presente CeÊificado não servirá de provô contra cobran9 de
quaisquer débitos refeíentes a contribuições e/ou encargos devados,
decorrentes dàs obflgações com o FGTS.

U alidadet 1 U 07 / 2020 a 09 / OA / 2O2O

CêÉificaçáo Númêrot 202007 tt}42g22g43736}a

lnformêção obtida em 20/07/2O2O t5tSBtt4

A utilização dêste Certificado parê os flns previstos êm Lei es;
condicionadà a verificãção de autenticidàde no site dâ Caixaiwww.cãixâ.gov.br

hnps //@súhá-6í€ xâ govbrconsutacrl/pãges/consuhêEmp.€gâdor 
tsr

frB



CERÍIFrcAoo
tült?ttCt?l.l4rqi

I

PRXFEITUR.â. DE SAO LÚS

SECRETARIA MT'NICIPAL DÂ TÁEI.IDÂ

CERTIDÃO NEGÁTWÂ

llúmero da Ce*idão: 00@5214102020

V aliàadet 23 /OB / 2o2o

cE:l;r:rf]!Al!o:s:!uE ArÉ A pRE Â pESSoÁ
IURIDicA. DEscRtrA ABÁtxo, RESERVA-sE o DIREITo or e reztN»e vúNlilpm ccrsRAR rrÍvmÀs

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eÍjcácia até a data de
tendo sido lavrada em são Luis (M^), em 25 de úril de 2020 ?§
àutenticidade ne rC2I4F1Dó158^4ZEF D3R1t2C7EÍÍ(,L.

validade acima informada,
10:26 sob o código de

Â aulentiLiàde des!â certrdào poderá ser connrmadâ na rnremer, em
I t,p.i//\tn..en,lj,,.do ui..- d do..o. \J. Ia.docertrddo.

nMo 
E vÁrD^ Á CERTIDÃo qIJE coNTIvER EMEIIDÁ§ RÂsuRts ou ENTREnHAS..

,('(fi

DÂDOS DÂ PÊsSOÁJUPIDTCÁ

CNPJ: 30.74 7.3 69/000 I -23 hscrlÉo Murdctpal: 98236aS6

Raziío Sodat YAMoVEIS CoMERcIo E SERVIcos EIRELI

ÂITVIDADE ECONÔMICA PRINCTPÁI

475470100 COMERCTO VÁRIJTSTA DE |\TOVEIS

LgradouÍo; RU^ AUXILIAR II

Coaplêmento: QUADRÂ t3i

BâI,To; CoHÂJÂP

Mulricípio: SAO LUIS MÂ

Ít!li:)ii r. '"ri, Y ,

lc:ierr.x «v.

CE?i 65072790



GOVEHNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Oata cla 1610412020 135447

ln.cÍiçãoÊst du.t: 12567Z52€ CpFrcNpJ:30747369000123

Razáo Social: YÂMOVEtS COMERCTO E SERVTCOS EtRELt

^ 
Endereóo: RUA AUX|L|AR lt, 28 A QUADRA13 CÉp: 65072790

Ieleíone: (98)84050896 Muntcípto: SAO LU|S

CERTIDÃO EMITIDA GBATUITAMENTE,

l,l" Cêrtldáo: 031628/20

UF: MA

certificamos que, após a realizaçâo das consultas procedidas no sistêma desta secÍêtaria,
substânciado peros ânigos 240 a 24?, da rei n'7.799, de 19/1212002 e disposto no artigo 205 da rei
n'5.172, de 25 de outubÍo de 1966 (código Tribulário Nacionar), não con$am débitos rerativos aos
tíibutos esiaduais, administrados por esta Secrêtaria, em nome do sujeito passivo acima
identiricado Ressârvado, todavia, à Fazenda púbrica Estaduar o direito da cobrança dê dividas que
venham a seÍ apuradas e não alcançadas pela decadência.

Vâlldade d. C6rüdiio: l2O ícento ê vinte) allas maig 90 (noventa) dias coníorÍne msdidr provlgó.iE N.o30812020. Data de vatidade :12t111tu21.

^ 
A âutênticidadê desle cêdidãO dêverá Ser @ntrrmâdâ nô ên.tôra^^.
http /t.rtat.seraz.ma.gov.br/, cricando no iiã- ;ó;ü;";;;;ãguida 

€m .vatrdação 
dê certidão Negativa

ú

{6
16M12üX 1355:17Data lmpressão:



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTTDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

No Certidão: 019OOO/20 Data da 16n4n020 140039

lnscrlçãoEstâdualr 1256Z7529 CpFrcNpJ:30747369000123
Razão Soçial: YAMOVEtS COMERCTO E SEBVTCOS EtBELI
Enderedo: BUA AUXILIAR , 28 A OUADRAI3 CEpr 65072790Â Teletone, (98)84050896 Muntcípior SAO LUIS

CERTIDÃO EMITIOA GRATUITAMENTE.

UF: MA

ceÍtiÍicamos que' após a rearizaçáo das consurtas procedidas no sistema desta secretaria e na
foÍma do disposto do artigo ,l56, da tei no 2.231, de 2gh211962, substanciado petos anigos 240 a
242 dalei no 7.799, de 1gt12t2}O2, bem como prescreve o artigo 205 da tei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacionar) náo constam débitos inscriros na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identiÍicado.

Validade dâ Certidâo: t2O (cento e vinte) dias: í410g/2020.

A autêrÍrcidade desta cenidão deverá ser contrrmâ.tâ nô ênírô.ô^^

ly#::irY?, ," sov.br/, cticando no rre, .c"il;";;;;ãsuida 
em ,,valrdaçào 

de cenidào Nesaüva

&a
Dala lmprêssão: 16/04/2020 14 OO:39


