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Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 

ENC: DOCUMENTOS PARA PREFEITURA 
1 mensagem 

Ériton Antonio Cezar de Assis <eritonassis@hotmail.com> 
Para: Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 

r 

De: Inova Soluções Contábeis Inova <inova-contabilidade@hotmail.com> 

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 19:45 
Para: eritonassis@hotmail.com <eritonassis@ hotmail.com> 
Assunto: DOCUMENTOS PARA PREFEITURA 

EM ANEXO 

9 anexos 

Inova Soluples CoaCdbelstarla.. 
Rua CapitJo JoSo Inácio de Almeida, 1S9,:centro, 

lúna/ ES - 29.3~ 
CNPJ: 08.652. 152/~i-80 

(28) 3545-2933 e (28) 3545.:1910 

~ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO.pdf 
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~ DECLARAÇÃO.pdf 
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~ CND FGTS.pdf 
116K 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CON~ 

REI DO ARMARINHO LTDA 

1/6 
ERITON ANTÔNIO CEZAR DE ASSIS, brasileiro, empresário, casado com regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 13/06/1981 , natural de Vitória - ES, filho de João 
Batista de Assis e Elenice Maria Cezar de Assis, portador da Carteira de Identidade n° 
11 .552.346- SSP-11/MG expedida em 18/11/1997 e do CPF n° 055.685.647-36, residente e 
domiciliado a Rua Alcino Ribeiro da Silva, s/n - Ferreira Vale - lúna - ES - CEP 29390-000 
e MARIA CLARA POLETO DE ASSIS, brasileira, estudante, solteira, filha de Eriton Antônio 
Cezar de Assis e Maria da Penha Poleto de Assis, nascida em 26/11/2008, natural de Vila 
Velha - ES, portadora da Carteira de Identidade n° 21 .789.778- PCEMGIIIMG expedida em 
17/03/2016 e do CPF n° 149.737.027-22, residente e domiciliada a Rua Alcino Ribeiro da 
Silva, s/n - Ferreira Vale - lúna - ES - CEP 29390-000, aqui representada por seus pais 
ERITON ANTÔNIO CEZAR DE ASSIS, brasileiro, empresário, casado com regime de 
comunhao parcial de bens, náscido em 13/06/1981 , natural de Vitória- ES, filho de Joao 
Batista de Assis e Elenice Maria Cezar de Assis, portador da Carteira de Identidade n° 
11.552.346 - SSP-11/MG expedida em 18/11/1997 e do CPF n° 055.685.647-36, residente e 
domiciliado a Rua Alcino Ribeiro da Silva, s/n - Ferreira Vale - lúna - ES - CEP 29390-000 
e MARIA DA PENHA POLETO DE ASSIS, brasileira, auxiliar..__administrativa, casada com 
regime de comunhão parcial de bens, nascida em 08/09/1978, natural de Alegre - ES, filha 
de Jorge Percilio Poleto e Pedrinha Folli Poleto, portadora da Carteira de Identidade n° 
1.705.740 - SPTC/ES expedida em 16/10/1998 e do CPF n° 087.304.687-01, residente e 
domiciliada a Rua Alcino Ribeiro da Silva, sln - Ferreira Vale- lúna - ES - CEP 29390-000; 

niCOS S CIOS a OCI a e 1m1a a , esaeectaa o · ó . d S 'ed d L. 't d REI DO ARMARINHO LTDA t b I 'd R ua 
Espfrito Santo, 17 - Quilombo - lúna - ES - CEP 29390-000, inscrita no CNPJ n.0 

36.312.288/0001-87 e na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo sob n.0 32201482718 
em 31/03/2010, resolvem de comum acordo alterar o pacto anterior nas cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -Aumentar o capital de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
já integralizado em moeda corrente do pais para R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 
mil reais), sendo a diferença de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado em 
moeda corrente do país no ato da assinatura deste e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais) a integralizar em moeda corrente do pais no prazo de 90 (noventa) dias contados a 
partir da data de registro desta alteraçao, dividido em 450 (quatrocentos e cinquenta) quotas 
no valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, assim subscritas pelos sócios, como 
segue: 

Sócios Quotas Valor R$ Valor total R$ 

Eriton Antônio Cezar de Assis 449 1.000,00 449.000,00 
Maria Clara Poleto de Assis 1 1.000,00 1.000,00 

Total 

tr.JUCEES 
~ 

450 450.000,00 

CERTIFICO O REGI STRO BM 08/ 01/ 2020 15:34 SOB N° 20192722816 . 
PROTOCOLO : 192722816 DB 23/ 12/2019 . CÓDIQO DB VERIFICAÇÃO : 
12000058106. NIRE: 32201482718 . 
REI DO AIUCARINHO LTDA 

Pa ul.o C.zar Juf fo 
SECRETÁRIO-GERAL 

VITÓRIA, 08/01/2020 
www. simplif iea .es.gov .br 

A validade deste clocumanto , s e impresso. fica suieito à COIIIPr ovac&o de sua autentic i dade nos reSl)ectivoa J>Ort&i• . 
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216 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade passa a ter os seguintes objetos: 

Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de relojoaria; 
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de outros artigos 
de uso pessoal e doméstico; Fotocópias; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e 
artesanatos; Comércio varejista de artigos esportivos; Reparação e manutenção de 
equipamentos eletroeletrõnicos de uso pessoal e doméstico; Outras atividades de ensino; 
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de 
tapeçaria, cortinas e persianas; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 
Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de discos, CDs, OVOs e fitas; Serviços de 
encadernação e plastificação; Comércio varejista de livros; Comércio varejista especializado 
de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video; Comércio varejista de artigos 
fotográficos e para filmagem; Comércio varejista de artigos de joalheria; Reparação e 
manutenção de equipamentos de comunicação; Ensino de arte e cultura; Comércio varejista 
de artigos de viagem; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para 
aparelhos eletroeletrõnicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio 
varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Reparação e 
manutenção de computadores e de equipamentos periféri.cos; Pesquisas de mercado e de 
opinião pública; Comercio varejista de artigos de cama, meSa e banho; Comércio varejista de 
calçados; Comércio varejista de artigos de papelaria 

Codificação das atividades econômicas: 
4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho 
4 783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente 
8219-9/01- Fotocópias 
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
4763-6/02- Comércio varejista de artigos esportivos 
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e 
doméstico 
8599-6/99- Outras atividades de ensino não especificadas·anteriormente 
4781-4/00- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4759-8/01 -Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
5819-1/00- Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 
4 755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 
4762-8/00- Comércio varejista de discos, CDs, OVOs e fitas 
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 
4761-0/01 -Comércio varejista de livros 

lt#JUCEES .. 
CERTIFICO O REGISTRO EN 08/01/2020 15:3• SOB N° 20192722816 . 
PROTOCOLO: 192722816 DB 23/12/2019. CÓDIGO D& VBRIFICAÇlO : 
12000058106 . NIRE : 32201.82718. 
REI DO AIUGJUNHO LTDA 

Paulo Cezar JuLLo 
SBCRETÁRIO·GBRAL 

VITÓRI A, 08/01/2020 
vvv.aimpliLica . ea .qov.br 

A validada desta documento. aa 1moraaao . fica au;aito à comDrovacAo da aua autenticidade noa raa~etivoa oortaia. 
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316 
4753-9/00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio 
e vídeo 
4789-0/08- Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
4783-1/01 -Comércio varejista de artigos de joalheria 
9512-6/00- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
8592-9/99- Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem 
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrOnicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 
4752-1/00- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
4782-2/01 -Comércio varejista de calçados 
4761 -0/03- Comércio varejista de artigos de papelaria 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de REI DO 
ARMARINHO L TOA com sede a Rua Espírito Santo, 17 - Quilombo - lúna - ES - CEP 
29390-000. 

l CLÁUSULA SEGUNDA- O capital social é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

I
~ ; reais), integralizado em moeda corrente do pars, dividido em 450 (quatrocentos e cinquenta) 

I q~o~as no valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, assim distriburdas entre os 

I I SOCIOS: 

/ Sócios Quotas Valor R$ Valor total R$ 
I Eriton AntOnio Cezar de Assis 449 1.000,00 449.000,00 

Maria Clara Poleto de Assis 1 1.000,00 1.000,00 
Total 450 450.000,00 

I I 
t r/f • i ~~ CLÁUSULA TERCEIRA - Os objetos sociais são: 

1 \ Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de relojoaria; 

I 
' Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de outros artigos 

de uso pessoal e doméstico; Fotocópias; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e 

J 
artesanatos; Comércio varejista de artigos esportivos; Reparação e manutenção de t equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Outras atividades de ensino; 
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de 

ftg JUCEES 
'iiii' 

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 15:34 SOB N° 20192722816. 
PROTOCOLO: 192722816 DE 23/12/2019 . CÓDIGO DE ~FICAÇlO: 
1200005810 6 . NIRE : 32201482718. 
REI 00 ARMARDIBO LTOA 

Paulo Cezar Juffo 
SECRETÁRIO-GERAL 

VITÓRIA, 08/01/2020 
www.simp1ifica .ea .qov.br 

A valid ada deste documento. ae i morasao. fica au;aito • c omorovac&o da a u a àutentici dada noa raao.ctiv oa cort ais . 
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tapeçaria, cortinas e persianas; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 
Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de discos, COs, OVOs e fitas; Serviços de 
encadernação e plastificação; Comércio varejista de livros; Comércio varejista especializado 
de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vfdeo; Comércio varejista de artigos 
fotográficos e para filmagem; Comércio varejista de artigos de joalheria; Reparação e 
manutenção de equipamentos de comunicação; Ensino de arte e cultura; Comércio varejista 
de artigos de viagem; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para 
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio 
varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Reparação e 
manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Pesquisas de mercado e de 
opinião pública; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de 
calçados; Comércio varejista de artigos de papelaria. 

Codificação das atividades econômicas: 
4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho 
4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 
4763-6/01 -Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente 
8219-9/01 - Fotocópias 
4789-0/01 -Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 

. 4 763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
9521 -5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrOnicos de uso pessoal e 
doméstico 
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
4781-4/00- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4759-8/01 -Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
5819-1/00- Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 
4755-5/01 -Comércio varejista de tecidos 
4762-8/00- Comércio varejista de discos, COs, OVOs e fitas 
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 
4761 -0/01 -Comércio varejista de livros 
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio 
e vfdeo 
4789-0/08- Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
4783-1/01 -Comércio varejista de artigos de joalheria 
9512-6/00- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
4782-2/02- Comércio varejista de artigos de viagem 
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos • 
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 

II#JUCEES 
~ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 15:34 SOB N° 20192722816. 
PROTOCOLO: 192722816 DE 23/12/2019. CÓDIGO DE ~FICAÇÃO : 
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516 
4752-1/00- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
9511-8/00- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
7320-3/00- Pesquisas de mercado e de opinião pública . 
4755-5/03- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
4782-2/01 -Comércio varejista de calçados · 
4761-0/03- Comércio varejista de artigos de papelaria 

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 
1.052 CC/2002. 

CLÁUSULA QUINTA -A administração da sociedade caberá ao sócio Eriton Antônio Cezar 
de Assis, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em julzo ou fora dele, em 
conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, 
sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em 
negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 21 de dezembro de 1991. 

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA NONA - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada 
exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será 
dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus 
haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O 
mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva 
em relação a um dos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, 
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão 
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem 
justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002. 

"JUCEES 

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/ 01/ 2020 15:34 SOB N• 20192722816 . 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido 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 dargqs .públicos estaduais; 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 QUARTA - As deliberações relativas à aprovação das cotas dos 
administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administra~ores, 
modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e 
fusão, cisão e incorporação, e outros assunto relevantes para a sociedade, serão definidas 
na reunião de sócios; 

Parágrafo primeiro: A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante 
convocação dos sócios; 

Parágrafo segundo: As deliberações serão aprovadas por % do capital social, salvo nos 
· casos em que a legislação exigir maior quórum; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As. partes elegem o foro de lúna - ES para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercrcio e 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem justos e 
contratados, assinam o presente instrumento particular. 

lúna- ES, 17 de dezembro de 2019 . . . 

""" 

·. ;:: I 
Maria Clara Poleto de Assis -~ 
Representada aqui ~ai-EritOifAnianíõCê i ASSis 

.. JUCEES 
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. . . . ..... . · 



:.!4/04/2020 Emissão de Certidão Negativa 

0 l f") 7 \.) (, 

~ 

PODER JUDIOÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória- ES I CEP: 29.050-275 I Tel: (27) 3334-2000. 

- A 

CERTIDAO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTANCIA 
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E 

CONCORDATA). 
Dados da Certidão--------------------------------------------------------------------~ 

Razão Social: REI DO ARMARINHO L TDA 
CNPJ: 36.312.288/0001-87 

Data de Expedição: 24/04/2020 16:18:32 

N° da Certidão: * 2018259229 * 
-- ENDEREÇO --

Município: 
Logradouro: 
Complemento: 

-- CONTATO --

Email: 

- NÃO INFORMADO -
- NÃO INFORMADO -
- NÃO INFORMADO -

-NÃO INFORMADO -

Validade: 30 DIAS 

Bairro: -NÃO INFORMADO -
Número: -NÃO INFORMADO -
CEP: - NÃO INFORMADO-

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO
Telefone Celular: -NÃO INFORMADO-

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do 
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante . 

ObseNa~------------------------------------------------------------------------~ 

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet; 
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo 

interessado e/ou destinatário; 
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 

do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova 
certidão; 

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -
www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado; 

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal 
estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória; 

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, 
Curatela, Interdição, ... ), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução 
Patrimonial (observado o item e); 

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados 
especiais criminais; 

h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica; 
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o 

registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 

https:/lsistemas.ljes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/oertidaofCERTIDAOIMPRESSAO.cfm?CFID=7840051&CFTOKEN=62121396 1/1 



U 1/UlS/lUl l:l Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇ O 
36.312.288/0001-87 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 
2011211991 

I NOME EMPRESARIAL 
REI DO ARMARINHO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
REI DO ARMARINHO 

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
47.55-5..02- Comercio varejista de artigos de armarinho 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUND RIAS 
47.55-5..03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.83-1..01 -Comércio varejista de artigos de joalheria 
47.61..0..03- Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.83-1..02- Comércio varejista de artigos de relojoaria 
47.59-8..01 -Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e pel'81anas 
47.82-2..02 -Comércio varejista de artigos de viagem 
47.81-4..00 -Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.63~..02 -Comércio varejista de artigos esportivos 
47.89..0..08- Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
47.63~..01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.82-2..01 ·Comércio varejista de calçados 
47.62-8..00 -Comércio varejista de discos, C Os, OVOs e fitas 
47.21-1..04- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 
47 .61..0..01 - Comércio varejista de livros 
47.89..0..01 -Comércio varejista de suvenlres, bijuterias e artesanatos 
47.55-5..01 -Comércio varejista de tecidos 
47.53-9..00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vldeo 
47.52-1..00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunlcaçlo 
47.57-1..00- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletr6nlcos para uso 
doméstico, exceto Informática e comunicação 
58.19-1..00- Edi io de cadastros, listas e de outros produtos ráflcos 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 
206-2 • Sociedade Em resária Limitada 

LOGRADOURO 
R ESPIRITO SANTO 

CEP 
29.390..000 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
QUILOMBO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

~ 
~ I MUNiciPIO 
I UNA 

I COMPLEMENTO 

I TELEFONE 
(28) 3545-1647/ (28) 3545-2933 

l~s 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/12/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 07/08/2019 às 09:56:00 (data e hora de Brasília). 

https:J/www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/2 
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NUMERO DE INSCRIÇ O 
36.312.288/0001-87 
MATRIZ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERT\JRA 
CADASTRAL 20/1211991 

I NOME EMPRESARIAl. 
REI DO ARMARINHO LTDA 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
82 .1 9-9~1 -Fotocópias 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
95.11-8~0- Reparação e manutençio de computadores e de equipamentos periféricos 
95.12-6~0- Reparaçio e manutenção de equipamentos de comunicaçlo 
95.21-5~0- Reparaçio e manutenção de equipamentos eietroeletr6nicos de uso pessoal e doméstico 
18.22-9~1 - Servi os de encademaçio e plastificaçio 

LOGRADOURO 
R ESPIRITO SANTO 

CEP 
29.390~00 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
QUILOMBO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) -

I ~~MERO 

I MUNiciPIO 

_IUNA 

I COMPLEMENTO 

I TELEFONE 
(28) 3545-1647 I (28) 3545-2933 

l~s 

I SITUAÇÂO CADASTRAL 
ATWA 

I DATA DA SITUAÇÂO CADASTRAL 
01/1212006 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 201 8. 

Emitido no dia 07/08/2019 às 09:56:00 (data e hora de Brasília). 

https:/lwww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 2/2 

0129 
~ 
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10/01/2020 

r 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiviDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: REI DO ARMARINHO LTDA 
CNPJ: 36.312.288/0001-87 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer drvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:41 :37 do dia 10/01/2020 <hora e data de Brasflia>. 
Válida até 08/07/2020. 
Código de controle da certidão: CC75.E55C.02F7.4B80 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

0130 
lAnmit 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2 

0131 
Jrrm1r 

Certidão N° 20200000085960 

Identificação do Requerente: CNPJ N° 36.312.288/0001-87 

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa 
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar 
~aisquer dívidas que venham a ser apuradas. 

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento 
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002. 

Certidão emitida em 24/04/2020, válida até 23/07/2020. 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço 
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual. 

Vitória, 24/04/2020. 

r 1tenticação eletrônica: 0021.2330.EE80.E3C2 



12/02/2020 https://servicos.cloud.el.com.br/es-iuna-pm/serviceslcertidao_impressao.php?tc=e&cd=LMBFEEEDMMGCGFHCKH&tpc=GE&tpc ... 

0132 
\)mn1r 

Prefeitura Municipal de lúna 

Secretaria da Fazenda 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CERTIDÃO 2020/0000175 

CERTIFICO: Para os devidos fins que: 
REI DO ARMARINHO LTDA 

r Devidamente Inscrito sob o CNPJ n°: 36.312.288/0001 -87 

r 

RUA ESPIRITO SANTO, N° 17, QUILOMBO IUNA- ES, CEP 29390-000 

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), 
qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda 
Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas. 

Chave de validação da certidão: 20200000175 

Validade 90 dias 

Emitida Quarta-Feira, 12 de Fevereiro de 2020 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://servicos.cloud.el.com.br/es-iuna-pm/services/certidao_impressao.php?tc=e&cd=LMBFEEEDMMGCGFHCKH&tpc=GE&tpccert=c 1/1 



24/04/2020 

r 

C<lnsulta Regularidade do Empregador 

~--v_o_ua_r __ ~~~~---~~~-p-ri_m_i_r _~~~ 

Certificado de Regularidade 
do FGTS -CRF 

Inscrição: 36.312.28810001-87 
Razão Sociai:REI DO ARMARINHO LTDA ME 
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 17 I QUILOMBO I !UNA I ES I 29390-000 

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 data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:15/03/2020 a 12/07/2020 

Certificação Número: 2020031502122930238121 

Informação obtida em 24/04/2020 16:14:13 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www .caixa.gov .br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pageslconsultaEmpregador.jsf 

0133 
~ 
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PODER ,JU DICIÁRI O 
JUSTIÇll. DO TRABALHO 

Página 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : REI DO ARMARINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 36 . 312 . 288/0001-87 
Certidão n°: 9796467/2020 
Expedição : 24/04/2020, às 1 6:15 : 39 

0134 
t)rmlr 

Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que REI DO ARMARINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 36 . 312.288/0001-87, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440 , d e 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www.ts t . jus . br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplent es perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
es tabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de e xecução de acordos firmado s perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conc i liação Prévia. 



ENC: DOCUMENTOS PARA PREFEITURA 

Ériton Antonio Cezar de Assis <eritonassis@hotmail.com> 
Para: Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 

Sicoob 

Agência 3010 

C/ C 35.237-3 

De: Ériton Antonio Cezar de Assis <eritonassis@hotmail.com> 

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 19:53 
Para: Joelma Dutra <joelma .compras@iuna.es.gov.br> 
Assunto: ENC: DOCUMENTOS PARA PREFEITURA 

(Texto das mensagens anteriores oculto] (' ___________________________ _ 
2 anexos 

CPF • RG e CRA VERSO.j pg 
791K 

CPF • RG e CRA.jpg 
801K 

0135 
Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.e~ 

24 de abril de 2020 17:24 
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ENC: DOCUMENTOS PARA PREFEITURA 

Ériton Antonio Cezar de Assis <eritonassis@hotmail.com> 
Para: Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 

r 

De: Joelma Dutra <joelma.compras@ iuna.es.gov.br> 

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 20:39 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

~ img20200424_17403350_0001.pdf 
117K 

0138 
Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 

\M 

24 de abril de 2020 17:41 



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7. o, INCISO XXXIII, 
DA CONSTITUIÇÃO 

Iúna - ES, 24 de Abril 2020. 

k empresa REI DO ARMARINHO L TDA, inscrita no CNPJ no 
36.312.288/0001-87, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
Eriton Antônio Cezar de Assis, portador (a) da carteira de Identidade n° 
11.552.346 SSP/MG e do CPF N° 055.685.647~36, DECLARA, para fins do disposto 

(' no indso V do art. 27 da Lei no8.666/93, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou Insalubre e não emprega menor de dezesseis anos . 

.. 

J 
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EMPRESA 

F. B. DE AS NUNES ME 



C141 
Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es~ 

QUADRO DE VALORES- TRANSPAR~NCIA DO PROCESSO N° 1165/2020 

speed cel speed <speedcel@hotmail.com> 
Para: Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 

Boa tarde, 

Segue doctos em anexo: 

Obrigada 

Carol 28 99928-9309 
F B De SA 

De: Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 18:29 
(' Assunto: QUADRO DE VALORES- TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO N!! 1165/2020 

(Texto das mensagens anteriores ocullo] 

11 anexos 

V:j Cartao CNPJ FB de Sa Nunes.pdf 
78K 

Vj cartao verso.pdf 
188K 

~ CERTIDAO CONJUNTA F B DE SA NUNES.pdf 
64K 

~ certidao debitos trabalhistas F B DE SA NUNES.pdf 
85K 

V:j certidao estadual F B DE SA NUNES.pdf 
578K 

Vj CERTIDAO FGTS.pdf r ssK 
~ CERTIDAO MUNICIPAL.pdf 

130K 

~ CONTRATO SOCIAL F B DE SA NUNES- ALTERADO PARA INDIVIDUAL.pdf 
95K 

24 de abril de 2020 16:55 

~ DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART.docx F B DE SA NUNES.pdf 
67K 

~ Documentos CNH E Cartao.pdf 
334K 

~ Emissão de Certidão Negativa falência F B de Sa Nunes.pdf 
78K 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO 

Nome Empre~rial: F. B. DE SA NUNES & CIA L TOA 

!' 1 42 U ..L 

lfr# 
I 

Fabio Rúbio Silverio, brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua Rene 

Crispim de Castro, 195, Apt 102, Quilombo, lúna- ES. CEP.: 29.39~. nascido em 

.05/10/1982, portador da Carteira de Identidade de n°. 324.994.965 expedida pela SSP

SP em 04/11/1999 e do CPF sob o n°. 303.116. 768-63; 

Fernando Barbosa de Sa Nunes. brasileiro, solteiro, empresário, residente na 

Rua Projetada, 339, Bairro Guanabara, lúna - ES, CEP .: 29.390-000, nascido em 

16/11/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação de n°. 03150411495, expedida 

pelo DETRAN-ES em 28/09/2016 e do CPF sob o n°. 320.917.168-80. 

Ambos sócios da sociedade empresária limitada: F. B. DE SA NUNES & CIA 

L TOA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta 

Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o nire n~ 32201859447, com sede na 

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 159, Loja C, Centro, lúna-ES, CEP 29.3~. 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.781.513/0001-45, deliberam de pleno e 

comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 

10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

ClAUSULA PRIMEIRA: O sócio Fabio Rúbio Silverio retira-se da sociedade, 

vendendo neste ato a totalidade de suas quotas de capital para o sócio Fernando 

Barbosa de Sa Nunes dando plena e geral quitação à sociedade e ao sócio 

remanescente, nada mais tendo a reclamar no presente e futuro. 

• JlfifS 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2019 16: 24 SOB N° 20192388274. 
PROTOCOLO : 192388274 DE 14/08/2019. CÓDIGO DE ~riCAÇlO: . 
11903755312. NIRE : 32201859447 . 
F . B . DI!. SA NONI!.S ' CIA LTDA 

Paulo Cezar Ju~~o 
Sl!.CRETÁJUO-GDAL 

VITÓRIA , 15/08/2019 
vvv . simplífica. es . gov .br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à c caprovaç&o de aua autenticidade no• re8p8ctivoa portai • . 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO 

Nome Empresarial: F. B. DE SA NUNES & CIA L TOA 

r'\ 1 43 U .L 

~ 
2 

Parigrafo Primeiro: O sócio que se retira da sociedade, declara haver recebido, 

neste ato, a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) de Femando Barbosa de Sa 

Nunes, assim também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres 

perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que titulo for, nem do 

cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quttaçao. 

Parigrafo Segundo: O sócio adquirente das quotas do sócio retirante Fabio 

Rublo Sllverlo, a partir deste contrato, assume todos os deveres e direitos sociais que 

.foram .vendidos e transferidos pelo sócio retirante. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O capital social da empresa que é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), 

dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, 

totalmente integralizado, que por força da cessao e transferência das quotas, passa a 

ser assim distribufdo: 

SÓCIO: QUOTAS % YALOR 

Fernando Barbosa de Sa Nunes 50.000 100 R$ 50.000,00 

TOTAL 50.000 100 R$ 50.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em 

Empresário, sob o nome empresarial de: F. 8. DE SA NUNES, com sub-rogaçao de 

todos os direitos e obrigações pertinenteS. 

~~ JUCEfS 

"' 

CERTIFICO O REGISTRO EN 15/08/2019 16:24 SOB N" 20192388274. 
PROTOCOLO: 192388274 D& 14/08/2019. CÓDIGO DK ~FICAÇlo: 
11903755312. NIRE : 32201859447. 
F. B. DE SA NUNES & CIA LTDA 

Paulo Cezar Juffo 
SECRETÁRIO-GERAL 

VITÓRIA, 15/08/2019 
www. simplifica .es.gov.br 

A validade deste documento, •• impresso, fica sujeito • comprovaç&o de sua autenticidade nos respectivos portais. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO 

Nome Empresarial: F. B. DE SA NUNES & CIA LTDA 

3 

CLÁUSULA QUARTA: .o acervo desta . .sociedade, .. no valor de R$ 50.000,00 

(CINQUENTA MIL REAIS), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na 

cláusula anterior. Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separa~o, a 

solicitaçao de sua inscriçao como empresário, mediante fonnulário de Requerimento de 

Empresário. 

lúna - ES, 08 de agosto de 2019. 

Fernando Barbosa de Sa Nunes 

b&JUCEES 
'iiJ' 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2019 16:24 SOB N° 20192388274 . 
PROTOCOLO: 192388274 DE 14/08/2019. CÓDIGO DE ~FICAÇlO : 
11903755312. NIRE : 32201859447. 
F. 8. DE SA NtJNES ' CIA L'l'DA 

Paulo Cezar Jutto 
SECRETÁRIO-GERAL 

VITÓRIA, 15/08/2019 
www. aimpli fica .ea . qov.br 

.·• 

.. .•. ,_ 

A validade deste doc~nto . se impresso, fica auieito i comprovacl.o de sua autenticidade noa retrPecti.vos -portais. 



• 

r 



,, 1 46 U .J. 

r 



~) 14 7 
Jmrlf 

PODER JUDIOÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES 1 CEP: 29.050-275 J Tel: (27) 3334-2000. 

- A CERTIDAO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTANCIA 
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA). 

- Dados da Certidão---------------------------------------------------------------------------

Razão Social: F B DE SA NUNES & CIA LTDA 
CNPJ: 24.781.513/0001-45 
Data de Expedição: 24/04/2020 16:31:41 
N° da Certidão: 

•• ENDEREÇO --

Mrcípio: 
L _ .tdouro: 

Complemento: 

-- CONTATO •• 

Email: 

* 2018259261 * 

I UNA 
AV PRES GETUUO VARGAS 
LOJA C 

SOMAIUNA@HOTMAIL.COM 

Validade: 

Bairro: 
Número: 
CEP: 

30DIAS 

CENTRO 
159 
29.390-QOO 

Telefone Fixo: (28) 3545-1001 
Telefone Celular: (28) 99935-3158 

:ERTlFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E
ud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante • 

-ObseNaç~-------------------------------------------------------------------------------

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet; 
b. Os dados do( a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou 

destinatário; 
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d. A autentiddade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo- www.tjes.jus.br 

-, utilizando o número da certidão acima identificado; 
{ · Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, 

falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória; 
f. As ações de natureza ável abrangem indusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, CUratela, 

Interdição, ... ), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item 
e); 

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais; 
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica; 
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o registro de 

todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

NUMERO DE INSCR~~O 
24.781 .513/0001-45 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
F. B. DE SA NUNES 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SPEEDCEL 

C DIGO E DESCRIÇÁO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

CADASTRAL 

47.52·1.00. Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

COOIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

DATA DE ABERTURA 

11/0512016 

47.57-1.00. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletr6nlcoa para uso 
doméstico, exceto Informática e comunicação 
95.12-6.00 ·Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

CÓDIGO E DESCRIÇÁO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 ·Empresário (Individual) 

LO, JOURO 

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 

CEP 

29.390.000 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I BAIRROIOISTRITO 
CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -

I MUNICIPIO 
IUNA 

I COMPLEMENTO 
LOJA C 

I TELEFONE 
(28) 9999-9999 

SITIJAÇÁO CADASTRAL 

ATIVA 
I DATA DA SITUAçAO CADASTRAL 

11/0512018 

MOTIVO DE SITUAÇM CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

\provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

: mitido no dia 24/04/2020 às 16:30:51 (data e hora de Brasília). 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA " "' 49 U .J. 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional l)mrlr 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: F. B. DE SA NUNES 
CNPJ: 24.781 .513/0001-45 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966-
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere.-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emítída gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 16:33:29 do dia 24/04/2020 <hora e data de Brasflia>. 
Válida até 21/10/2020. 
Código de controle da certidão: 7BB5.1A73.8832.EAA6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2 

-~. 1 50 
l.' .J. 

\_)nrrl}' 

Certidão N° 20200000086052 

Identificação do Requerente: CNPJ N° 24.781.513/0001-45 

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa 
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar 
~aisquer dívidas que venham a ser apuradas. 

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento 
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto no 1.090-R, de 25 de outubro de 2002. 

Certidão emitida em 24/04/2020, válida até 23/07/2020. 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço 
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual. 

Vitória, 24/04/2020. 

f'Jtenticação eletrônica: 0013.1A30.EE80.E96C 



Prefeitura Municipal de lúna 

Secretaria da Fazenda 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CERTIDÃO 2020l0000920 

CERTIFICO: Para os devidos fins que: 
F 8 DE SA NUNES & CIA LTDA- ME 

Devidamente Inscrito sob o CNPJ n°: 24.781.513/0001-45 
(' AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N° 159 , Centro IUNA- ES, CEP 

~) 151 

~ 

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), 
qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda 
Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas. 

Chave de validação da certidão: 20200000920 

Validade 60 dias 

Emitida Sexta-Feira, 24 de Abril de 2020 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



( ' 

.___v_o...,.lt_a_r ___,,, 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 24.781.51310001-45 

Razão Social: F B DE SA NUNES E CIA LTDA ME 

Imprimir I 
== 

Endereço: AV PRESIDENTE GETUUO VARGAS 121 I CENTRO I IUNA I ES I 29390-000 

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 data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:04/03/2020 a O 1/07/2020 

Certificação Número: 2020030404375784432320 

Informação obtida em 24/04/2020 16:39:16 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

0152 
l;tmnJt 
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FODER ,JUDICIÁPIO 
JI.1 :3'!':ÇA DO TRi\BALHO 

Página 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: F. B. DE SA NUNES (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 24.781.513/0001-45 
Certidão n°: 9799110/2020 
Expedição: 24/04/2020, às 16 :40: 07 
Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de s ua expedição. 

Certifica-se que F . B . DE SA NUNES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
CNPJ sob o n° 2 4 .781. 513/0 001 - 45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Traba l histas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Le i s do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst.jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identi fi cação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Jus tiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais traba l histas , inclu sive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorren tes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



0154 
Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.e~ 

QUADRO DE VALORES -TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO N° 1165/2020 
----- -----------------------------------------------------------------------
speed cel speed <speedcel@hotmail.com> 
Para: Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 

f ' 

( ' 

segue assinado 

De: Joelma Dutra <joelma .compras@iuna .es.gov.br> 
Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 18:29 
Assunto: QUADRO DE VALORES -TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO N2 1165/2020 

[Texto das mensagens anteriores oculto) 

~ FOT020200424_17565881.pdf 
291K 

24 de abril de 2020 18:03 



DECLARAÇÃO DE CUMPRiMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988 

A firma F. B. DE SA NUNES, inscrita no CNPJ n° 24.781 .513/0001-45, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) FERNANDO BARBOSA DE 

SA NUNES, portador da Carteira de Identidade n° 32499264 SSP SP e do CPF 

n° 320.917.168-ao; DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 d.a 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 05 de. setembro de 

2002, que cumpre com o "disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição 

Federal, de 5 de outubro de 1998. 

Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal: " ... proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na·condição de apre[ldiz, a partir 

de quatorze anos." 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz(). 

F. B. DE SA NUNES 
Representante legal 

lúna, 24 de a ril de 2020. 

f'. .., e; 5 
U .J..v 


