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CONTRATO de constituição de Sociedade Empresarial
celebrado entre partes lcomo abai ;'.(J se declaram,
constituí nde-se a : sociedade cmpresaria iimitads
ADTR SERViÇOS DE tNFORMATICA LTDA,.

1)., ti seguir qualiticadus e ao final assinados. THAJANE MARIA. ARA.ÚJO BARROSO,
hástl::ira, solteira. maior. empresária. portadora da cédula de identidade n° 2.304.4] ].SSP/PL ele

00IL'\M.563-06, nascida em 07·10·1986 na cidade de TeresinalPL residente e domiciliada na Av.
Noronha de Almeida n" 2201, bairro São João, Cep 64045-500, em Teresina/Pl e THAIARA
HA,YANNE ARAOJO BARROSO, brasileira, solteira, maior, ernpresaria, portadora da cédula de

1654.906 ssp.rpl. ele n" 60fL876,523-07. nascida cm 26-10-1990 na cidade de
'TC'>irlc:H'L residente e domiciliada na Av. Noronha de Almeida n" 2201, bairro São João, Cep

em Teresine/Pl, têm entre si justo e contratado por este e melhor forma de direito
,,'n,titu'r. como de fato constituem uma sociedade empresária limitada. a qual reger-se-a pelo

aplicável c pelo que vai pactuado nas cláusulas e condições seguintes, de
acordo com ii Lei n" 10.406de 10-0l-20m:

'~'

/\ sociedade empli!;aría limitada, girará sob ii denominação social de ADTR
OE INFORMATlC ...,TD.'%, com sede na Rua Coronel Cordeiro n" 277, Loja 02,

na cidade de Pedro II - Pi.

2' l :\ sociedade irucialmenrc não tem filiais, todavia poderá criá-las, mediante aditivo
'_'l\1tr:nuid, dn qualquer parte do território nacional.

3"10 Obictivo social da sociedade será:
a) 63.99·2100 - Outras Atividades de Prestação,de Serviços de Inlorma',:;lu nao

Especificados Anteriormente:
b) 47,51-2/01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e supnrnentos

de informárica; ,
cl 47.54-7/01 . Comércio varejista de móveis:
di 47.89,0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
c) 63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de mtonnaçào

na interner
fJ 82.1 9-9/01 . Digitalização para reprodução de copias,

Social da ,~:icdade será de R$ 50,000,00 (cinquenta mi! reais), dividido em
mil) quotas Ul*árias no valor de R$ J ,00 (um real), totalmente integralizado cm

corrente nacional na data da, .inatura deste instrumento e .lS;;'l1l distribuído:
\-t\RIA.i\RAtJJO I:L\RROSO 40.000 quotas RS

Ci-L\L\.R'\ RAYANNE ARAUJO BARROSO 10.000 quotas R$
Totalizando 50,000 quotas R$

40.000,00
10,000,00
50,000,00

:") O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado c o início de suas
:ü'vidóic", ser;í ~lpartir da data da assinatura deste instrumento,

,\ responsabilidade das "ócias se hmíw ao Capital SoctaI nos termo~ da lei, mas todas
-\)_~jjaríarn('ntepelo

o exercício social inicia a 01 de janeiro e C1R'CITa a 31 de ,dezembro de cada ano, quando
.·,:rá le<nUdu\)Balanço Patrimonial,

8") ():.; lucros c/ou prejuÍzos apurados cm cada f'xerc1ciü, :serão dlVÍ(.hdos ou suportados
sócias na proporção de SlHb quota, de Capital na Sociedade.

1
"<tOMlSSÃO PERMANENTE DE lICITAÇAQ .cPl
.~CONFE~E COMO OR!S;),:nl
Data(:~ú't'

Servidor

Ltq
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9") A administração da sociedade caberá a sócia THAIANE MARIA ARAÚJO BARROSO
assinando isoladamente, sob o nome empresarial do modo abaixo, com os poderes e atribui 5es de
<' ,1. • .; ,,,.....:I ..... ~,, .,.~~ •



ADTR SERViÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CNPj N° 17.422.433/0001-38
Rua Coronel Cordeiro nO277, Loja 02 - Centro
64255-000 - Pedro H-PI.
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ADITIVO AO CONTRA TO SOCIAL
N° 01

As a seguir qualificadas e ao final assinados, THAIANE MARIA ARAÚ,JO
BARROSO, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da cédula de identidade n" 2.304.413-
SSP/PI, CIC n° 008.564.563-06, nascida em 07-10-1986 na cidade de Teresina/Pl, residente e
domiciliada na Av. Noronha de Almeida n" 220l, bairro São João.Cep 64045-500. cm Icresina/Pl e
THAIARA RAYANNE ARAU.JO BARROSO, brasileira. solteira, maior, empresária, portadora da
cédula de identidade n° 3.654.906 SSPIPI, ele n° 600.876.523-07,.nascida em 26-10-1990 na cidade
de Teresina/Pl, residente e domiciliada na Av. Noronha de Almeida n" 2201, bairro São João. Ccp
64045-500, em TeresinaIPl, únicas sócias componentes da Sociedade Empresaria Limitada ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, com sede e foro na cidade de Pedro II. Estado do
Piauí, na Rua Coronel Cordeiro nO277, Loja 02, Centro, Cep 64255-000, com Contrato Social
arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200376037, por despacho de 17-12-
20!2, Inscrita no CNPJ-MF sob n? 17.422.433/0001-38, entre si livre e de comum acordo, resolvem
alterar seu Contrato Social na forma das cláusulas e condições seguintes e de acordo com a Lei n°
10.406 de 10-01-2002.

P) É admitido como sócio quotista ANTONIO DE ASSIS BARROSO, brasileiro.
casado, empresário. portador da cédula de identidade n° 412.534 SSP/Pl., CIC n° 182.670.503-10,
nascido em 20-04-1960 na cidade de Pedro II/PI, residente e domiciliado na Av. Noronha de
Almeida n" 2201, bairro São João, Cep 64045-500, em Teresina/Pl.

2a) A sócia THAIANE MARIA ARAÚJO BARROSO, já qualificada e que se
retira neste ato da presente sociedade, vende e transfere a sua participação societária de 40.000
(quarenta mil) quotas, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo pago. em moeda
corrente nacional, pelo sócio ora admitido ANTONIO DE ASS~S BARROSO, declarando nada
mais ter a receber ou reclamar, presente ou futuramente. seja a que titulo for, nem dos sócios e nem
da sociedade, dando-lhes aqui plena geral. rasa e irrevogável quitação, desistindo. ao mesmo tempo,
de qualquer direito à valorização do fundo do comércio.

3") Os sócios ANTONIO DE ASSIS BARROSO e THAIARA RAYANNE
ARAUJO BARROSO, assumem o Ativo e o Passivo da sociedade.

4") O Capital Social da sociedade permanece no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mi I reais) dividido em 50.000 (cinqüenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um rea 1), ficando
assim distribuído entre os sócios:

Antonio de Assis Barroso
Thaiara Rayanne Araujo Barroso
Total izando

40.000 quotas
10.000 quotas
50.000 quotas

R$ 40.000,00
R$ 10.000,00
R$ 50.000.00

53)A responsabilidade dos sócios se limita ao Capital Social nos termos de lei, mas
todos respondem solidariamente pelo capital integralizado.

6·) A administração da sociedade caberá aos sócios ANTONIO DE ASSIS
BARROSO e THAIARA RAYANNE ARAUJO BARROSO, assinando isoladamente, sob o
nome empresarial do modo abaixo, com os poderes e atribuições de administradores autorizado o L.f-,-.,·..lJ
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens j

imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. .

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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~DTR SERVIÇOS DK lNFORMA TIeA LTUA - ME
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Thaiara Rayanne Araujo Barroso
Sócia Administradora

7a) Os sócios Administradores ANTONIO DE ASSIS BARROSO e THAIARA
RAYANNE ARAUJO BARROSO, terão direito a lima retirada mensal a título de pró-labore,
conforme lei em vigor.

8a) Os sócios Administradores ANTONIO DE ASSIS BARROSO e THAIARA
RAYA.IIoiNEARAUJO BARROSO, declaram sob as penas de lei, que não estão inclusos em
nenhum crime que os impeça de exercer a atividade de comércio, de acordo com \) ArL 1,0 I I
Parágrafo l° da Lei 10.406 de 10-01-2002. '

9") O Objetivo social da sociedade será:
a) 62.02-3iOO- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador

customizáveis:
47.51-2/01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática;
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis:
47.89.0í07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação
na internet
82.19-9/01 - Digitalização para reprodução de copias.
69.20-6/02 - Atividade de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributaria.
63.99-2/00 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação não
Especificados Anteriormente;
62.03-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
não-custornizáveis;
62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia
da informação;
62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação.

b)

CIJ
d)
e)

t)
g)
h)

j)

i)

k)

10·) Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato Social primitivo
naquilo em que não colidir com as cláusulas do presente Aditivo.

E por estarem em perfeito acordo se obrigam entre si e seus herdeiros a cumprir
fielmente todas as cláusulas do presente Aditivo lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, todas
assinadas pelos sócios e duas testemunhas. para todos os efeitos legais.

COM1SSAOPERMIINENTEDE LICITAÇÃO.cPl
CONFTó COM«2~ORIJ;tNN,.
Data: I I~

~

Manoel rancisco do Santos.
(' ed, Idem, nO 180.Y54 SSP-PI.
..H, r" L , , f') i ,,, lO ~: ..f\15

\/Michelline Beici(a Sant~.
Ced. ldent. n° 1.564.493 SSP-PI.
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\1 CONTHAT1!AL N° 02 E CONSOLIDA<;:,tO no CONfRATO SOCIAl .•nA

SOCUWADE "ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA trDA _ ME"
CNI'J N° 17.412.433/0001-38

U,- " ,':guirqualiíí..:;:do$" ao Iiuul assinados, AN rONIO DE ASSIS BARROSO, bruxileir«, .;a~,do.n:
"q,mi>;de comunhão parcial de bens empresário. portador da cédula de identidade n" 412,53·1 S5P:P;
UI' n: !8267G.50J-IO. nascido em ]()·()4-196ü na cidade de Pedro ll/Pl, residente e domici!i:lô(.
A\. Noronha de Almeida 11" 220], bairro São João, Cep 64045·050, em Tereslna/Pl e TB!\JA!<A
RAYA!\NE AHAUJO BAHROSO, brasileira, solteira, maior. empresária. portadora da cédula de
íUl'tlliúllde o' 3.654,906 SSPiPl. elC 11" 600,876.523-07, nascida em 26-10-1990 na cidade (k
,'cn:,:naif'l, residente t' domiciliada no Av, Noronha de Almeida n" 2201, bairro São João, Cep 64045.
"DO, cdl Teresina/Pl, únicos sócios componentes da Secledade Empresnria Limitada AnTR
SERVIÇOS DE INFORM.ATICA LTDA • ME, com sede e foro na cidade do Pedro ll, Estude d",
PiClUI.1::1 R'ii' Coronel Cordeiro n" 277, L,!ja tl2, Centro, Cep 64255-000, com Contrato SI)C'ial
'llq .iva.io na Junta Comercia; do Estado do Piauí sob NfRE 22200376037, por despacho de IT.,

j'hcrita J:(l CNI'J-?vlF li\ih n" 17,422,433!üüOl-38, entre si livre e de comum 3;.;QrdD,re"'i\,.'"
i,,~çü§t)c)J idü( .::ot'uCOHlr~1{oSochJ na forma das CUiWjUJasc condições seguintes de ~KO;\!O

10..01,,2001

( L \l 'iUL\ I'HIMElR:\

!
1'--,;-,-,,·:\(') I V"flft~-:-ll' "ll ". ".'11 atend 1"l:"..nto a adecuacão da,i!''..'''l--~A .. jl.;,v, ~.~ U..~ l". -.,_, v~" ,,,,",, qU",'1 '-''I'"''

S()::i~f c:.~nsoiidadopassará a ter ri seguinte redução:

CO:\SOUDAÇAO DA,S DISPOSIÇÕES CONTRATLJAIS VIGENTE,S NA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA "AIYfH SERVIÇOS DE INFORMATICA LTOA
ME"

CI.c\t:SlJLA l'Rli\-1EIRA
{\ sociedade gira sob a denominação súcial de ADTR SERViÇOS DE INFOnMATlCA
LTDA ME e lem como nome úmtusía "ADTR INFORMATICA,"

CLALSULA SEGUNDA
-\ \,)ciúJade 10m sede na Pmça Aiii'coo I'eLxeiran" 1, bairro Colwb Anil H. CEP 65050-000, cm ::-;!io
'!h:'~'l,\

( L\LSULA TERCEIRA.
\ ,;,),,:i,,~L;J\; nâo tcm C1liais,podendo constitui-ias, atendidos os preceitos legais, cm quaisquer
f':~r:~>~~1~>r~"~YjrúríoJ"~uci("qaL

JUCEMA

CBR'l"IP'lCQC REGISTRe EM 2~/lO:'2~~8 12~:", :-:;'E
:tf'" ::1~:Olt}1_5754.
PROTOCOLO; 1606~a."'J D3 -:c;·'::qc
L'l!<VS>;lFlC'l\.ÇÃO,
21~C:U1575i,
JJ)".í"R 11BltVrçOS Da nJiOf.;,MhTICj\ lrr.L MI'

'I'BK.f:S1NA, 2:!/lO .'2.ç::~~
"'_"W"w.pii>l>.llÓigit"': ,xn.,~,,~v.b~

:'ilian n.resil Rod" ,i,gue!l ~~n'~<>~..,·~:<~
SECRBTÃRIA-G8kAL

SÃO Lufs, 24/1)í';::;)1..$
W""'_'·, t!mpr~IJ!,f;tl~i:;_ ,1Il1t, g"v. b!:'

t:;ilo .imt:.i-rfUl)!:JQ,tl.ca aujv.i.t';l à. ~n.-tlrp!'ova.c'~>ic,je aVo. autenticidade ncs
lnto4.-r\A.t-tdc$-$i.l.C .('",spe<':':t1.'."oc,::6.1.:1.;0'<;'d~ vcrl!\caçãQ

https:/ladtrinformatica,com,br:2096/cpsess2656370422/3rdparty/roundcuhe!? _task=mail&_frame= 1&_mbox=INBOX&_ uid=4922& _part=2&_ actio, " 1/1
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\LTEI1A(,:AO CONTIlATUAL N" 02 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL nA

SOCIEDADE "A1rm SERVIÇOS m; INFORMATICo\ 101'1),\·-ME"
CNP.J N° 17,422.433í0001·J8

( L\(..;tLA QUARTA
\ ·.uuc·dacc c-,nlimm contratada por prazo indeterminado e iniciou suas atividades na data dt:
;t- >. ';iT\!nil (h.: se; contrato $ocial em 03 de dezembro de 20 [2.

i
\ ';';,:d>Je i<::" \)S seguil~es objetivos:

I

62.02-3iOO - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadc:
custornizáveis:
ÍJ)
ce infonnáticn;

47.51-2/01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos

47.54-7/01 . Comércio de móveis;
47.3v,O/07 - Comercio de equipamentos para escriiór:c.
63~t 9-<1/00 Portais. provedores de conteúdo c outros st.·rv;çü:~d(>inf()nnaç.~l;:~

82.19-'j,()j para d,; copias.
(,().10-6/U2 Atividadcs de Ccnsultoria e Auditoria Contábil ,o, Tl'illutnr;:1.

I" 63 99-2íOO- Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação nào
í.spcciticados Anteriormente;
'i 61.lH-)/OO - Desenvolvimento c Iicenciamemo de programas de computador
,.,;10NGu')tO!nlZaVC:~:

62Jj9· UGtJ- Suporte técnico. manutenção e outros serviços em recno'ogia da

I· 62JJ4·Ü!O()· Consultoria em tecnologia da informação.

CL\tJSULA SEXTA
I.' i ':TCl: SJci;:1 (la soc.euade permanece no valor de RS 50.000,DO (cinquenta mil reais) dividido en:

;nqu('n1~i rnilf qL..)!_'a~nr> vnlot unitário de RS l~Oü (um real), ficando assim distribuído entre

de' ,;\~~:)i\Fk:in{)~t>
;Lr~:L:Ra) ,innc ..<'\rat;.if Barroxo

; _~L<_;! ·:-~r:rHh."

4().OOO quotas
W.OOOquotas
50.00U quotas

ns 40.0DG,OO
RS ro.ooo.oc
RS 50.000,00

L/\CSLI,A SETIMA
\ responsabilidade dos sócios coristas limita-se ao valor das cotas de capital que possuem. mas
["di." r,:spomkm solidariamente pela integralização do capital social, na forma da lei

CL.:\tS UIA. OITAVA
As Jn capital são i:1dívisivci:s e não poderão ser cedidas oe transferidas fi refeciro3 :;çrn ú

é()["~":l'n(;n(ü do outro SÓClO. J quem íica asscgur:Hb, cm iguaidt:de de condições e preço, ()Jir.:ílo de
P,tí'J sua aqo;_siç.à~.).

eER'rtF!CO ~~I RECISTRe· EM 23jl~J/2IH8 13: 22 SOB
N~ 2(;~J03C';t41.
P'R07JCC!/'i: Hd)"3ú)141. DE :l.;:n&~1!.>23
1.2>;~:J.l,6-4l023. CÓD1GODE VSR.:U'l:CAÇÁ-C;
],1804469682,NIRa: l22~C37E037.
ADTR ~1E:R\,tlÇ0S :i)g INF'ORMA:'!l':1l. (,'1'DA - M~

JUCEMA

CP.R'!'!FICO c MG!STaO EM ;4_,(20/~iitf_; ;2:1:~ ?;,~~
lr 214~l015154,
i'ROToca:'0~ 181)(;98443. OE' ~./:!'Q '2ü1$:, ;:ÔC_:,'}C
Plf VBRlf'ICAÇÃO: 11S0443ZC7:J, t!;-;j<1f;,
2t2.\ll.01.S754.
!\DTR S!!'Rvrços DE !NF'ORMt.."tX0h::.':DA !'1-a;

RArM';]NJ:n NONA',rOVII; OLrVzn~"A MONTkL'tRP .:r;JJ<lGR
SHC:HEnÃIuc-Ot:RAl.

TBRBSlNA. 2l-/,UJ/20lS
«:'W""w'. piauL",ig-it ..~.pi .gc>'v ,p-r

Li11an 1"b-QrtuJa Rodr:,S'<J188 M,'!Ou,-,(knçst
SBCRETÁ1UA - CE1<J\l.

SÃO :..u1s, 24/1C/201$
tII'WW', ml":p:r.esafaci '1 voa, qôv.~.~-

i
i
i

httPS:l/adtrinformatica.com.br:2096/cpsess2656370422brdParty/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=4922&_part=3&_ac:io .. ,

iJt"'llI:'tu)a.t\ f {iCEi <.r~j~iLt;i :& fSOmp(Ovli~J.Ó ;;}6 ,ua. .l.tt~\'ltici.dad~ n'::H~
IniQt"m.(,lnd<:i SE(o),1!!;:rtH\pectivoiS ,·01.i'1ol:>de. vé't"Jfic.çio

1/1
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AlIERA<,:Ao CONTRATUAL 1'1" 02 E cONSOLlDAÇI\O DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDAnE "ADTR SERVIÇOS DE INFORMA TlCA LTDA - ME"

CNJ>JN~ I7.422.433fOOOl-38

CLAusrL/\, NONA
i\ aGfr1inlstra<;::Jo da sociedade Cl'IbCTÚ aos sócios ANTONIO I>E ASSIS BARROSO e THAIAR\
RAYANNE AnAUJO BARROSO< assinando isoladamente, com os poderes e atribuições
adn,im'i!radon,;s, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranha' ac'
,n'.;rcs,t: social ou assumir obrigações seja em favor di! qualquer dos quotistas ou de terceiros tW!1'
cmno onerar alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLAUSI.iLA 11I1CIl\lA
{h 'ÓU(;S Administradores AN'l'ONlO DE ASSIS BARROSO e THAIAnA nA YANNE ARi\[J.IÜ
lL\RHOSO, tr:/,{O direito E urna retirada mensal a título de pró-labore, conforme lei eJn vigor.

CíAl1StiLA l)[CIMA PRlMIUHA
(h ; -c.os Adminisrradores ANTONIO 01': ASSIS BARROSO e THAIARA RAYANNE ARAV.JO
BARI<:OSO, declaram sob * penas de lei. que não estão inclusos em nenhum crime que os impeça d,

) ,,:iI idade de cornérpio. de acordo com o Art. 1.0II Parágrafo 1°da Lei 10A06 de 10-01·2002.
!
i

1. \ lsL!./\ DECIMA SEGUNDA
, '" 1-' ' •.'('ia! (;.,;,,_:iO<: '.:')m G ano Civil cm cujo último dia útil levantar-se-á B:dan,;.'

hli ;!'h.lJi',al eh, operações d'l sociedade, sendo que 05 lucros ou prejuízo verificados ser;i\,
,h;;,'íb\iídOl, ou suportados pelos na proporção de suas quotas de capital.

CLAtSLLA DECIMA 'n:nCEIRA
Nu C<lSO de falecimento de quaisquer dos sócios não se dissolve a sociedade, os herdeiros 01J

suces,"tc~, após a devida homologação de partilha poderão requerer à sociedade, suceder li

~úci() falecido, o que ficará a exclusivo critério dos sócios remanescentes aceitarem ou n:Jp
i !aY\'I1(IO recusa por parte dos sócios remanescentes, estes farão levantar balanço especifico
pmn ;)(:\)1'10 de contas em relação aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido,
preferencialmente na data do óbito. Enquanto não houve nomeação de Inventariante os havere,
do sóco falecido poderão ser depositados em conta bancária aberta especialmente paU1 ('sS(
fUl. [ca-se ainda em ii morte de qualquer sócio o comando legal dos ans, ! .027.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

I NÚMERODE INSCRiÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO~ DATADEABERTURA 117.422.433/0001-38 CADASTRAL 17/12/2012
MATRIZ

I NOMEEMPRESARIAL IADTR SERVlCOS DE INFORMATICA LTDA

I TiTULODOESTABELECIMENTO(NOMEDEFANTASIAI
I I ~;TE I********

I CODIGOE DESCRiÇÃODAATIVIDADEECONÓMICAPRINCIPAL I62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CDDIGOE DESCRiÇÃODASATIVIDADESECONÓMICASSECJNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
82.19-9-01 - Fotocópias
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação d~ serviços de informação não especificadas anteriormente
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento ide programas de computador não-customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

I CÓDIGOE DESCRIÇ.AODANATUREZAJljRiDICA , I206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I ~ÚMEROI lOGRADOURO I I I COMPLEMENTO _j: PC ALFREDO TEIXEIRA

ICEP
I
I BAIRRO/DISTRITO

I
I MUNICiplO

I I~A

,
I

: 65.050-090 COHAB ANIL II SAO LUIS I
I ENDERECOElETRÓNICO J I TELEFONE IMANOÉLEXATA@IG.COM.BR : (86) 3221-5300

I ENTEFEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR) I*****

I SITUAÇ.~OCADASTRAL I IDATADASITUAÇÃOCAD.\STRAl JATIVA 17/12/2012

I MOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL i
I SITU.;çÃO ESPECI~.l

I
I DATADA SITUAÇÃOeSPECIAL 1
*******k i*****-**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n~1.634, de 06 de maio de 2016.
!

Emitido no dia 07/01/2019 às 15:54:01 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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13/08/2018

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 17.422.433/0001-38

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
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 alíneas '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 nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:58 do dia 13/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2019.
Código de controle da certidão: 4831.1 FD9.CD7D.C2B2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N° Certidão: 082438/18 Data da 13/11/201816:52:26

Inscrição Estadual: 125798512 CPF/CNPJ: 17422433000138

Razão Social: ADTR SERVICOS DE fNFORMATICA LTDA

Endereço:

Telefone:

PCA ALFREDO TEIXEiRA, 1 CEP: 65050090

(86)32215300 :Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nO7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n?5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/03/2019.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/,clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão ~.]egativa
de Débito",

CER11DÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data impressão: 12/12/201815:23:45



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

N° Certidão: 060092/18 Data da 13/11/201816:52:56

Inscrição Estadual: 125798512 CPF/CNPJ: 17422433000138

Razão Social: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço:

Telefone:

PCA ALFREDO TEIXEIRA, 1 CEP: 65050090

(86)32215300 Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nO5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacionai) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima iddntificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/03/2019.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/,clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/01/201916:16:05



PREFEITURA DE SAO Luís

SEdRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA

Numero da Certidao: 00004323652018

Validade: 07/02/2019

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA
IURIDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE
28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

1
~ ~~~ __ ~~D~ADO~~..·~.$~P~~~•..~~E,S~S~O~.~~.JuruD~•••~..~I_C~A~.__ ~~ ~ __ ~ __ ~

I CNPJ:17.422.433/0001· 38 I InscriçãoMunicipal: 98242200

i Razao Social: ADTR SERVIÇOS DE INFORMAT1CA LTDA-ME~~~=---~~~~~~------------------~
ATIVIDADE ECONOMI CIPAL

I 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
I CUSTOMIZAVElS I

: ENDERECO DE LOCALIZACAO ..
I
!I Logradouro: PRAÇA ALFRED~ TEIXEIRA

L -------------------------------
I

----r-
Numero: 1 . Complemento:

Bairro: COHAB ANIL II

ICEP: 65050090
J

Município: SAO LUIS - MA

A presente certídao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada,
tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 10 de dezembro de 2018 1s 15:04, sob o codigo de
autenticidade na4423513569CDF521231B28C605098EA4.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na Internet, em

"NAO E VAUDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTREUNHAS."
,

f
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PREFEITURA DE SÃO Luís
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2019
ALVARÁ DE L~CENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRiÇÃO MUNICIPAL

98242200

RAZÃO SOCIAL

AOTR SERViÇOS DE INFORMATICA LTOA-ME

NÚMERO DE CONTROLE

92120191520312

CPF/CNPJ

17.422.433/000í -38

NOME FANTASIA
************************

LOCALIZAÇÃO

PC ALFREDO TEIXEIRA N° 1, COHAB ANIL ii
65050090 -SAO LUIS-MA

INSCRiÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários
620230000 - DESENVOLVIMENTO E LlCENCIAMENTO:DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

RESTRiÇÕES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das
atívidades econõmicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação
vigente. ,.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL vrslvsi, E ACESsivEL À FISCALlZAÇÂf

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
VALIDADE: 31/1212019 DOC34856C6AC83888E207812A68D8988



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

17422433/0001-38
ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
RUA CORONEL CORDEIRO 277 LOJA 02 / CENTRO / PEDRO II / PI / 64255-000

A Caixa EconôrrucaFederal, 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 Fundode Garantia do Tempode Serviço - FGTS.

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

Validade: 12/12/2018 a 10/01/2019

Certificação Número: 2018121204030345293699

Informação obtida em 19/12/2018, às 12:23:10.

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

,
j



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 17.422.433/0001-38

certidão nO: 164358487/2018
Expedição: 12/12/2018, às 16:43:16
Validade: 09/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cf:rtifica-se qu~ ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
! - -17.422.433/0001-38, 'NAO 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, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa ne>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
Int:ernet (http://wVJw.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional cte Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários ã iden~ificação das pessoas naturais e jurídicas
nadimplentes peran~e a Justiça do Trabalho quanto às obrigaç6es

estabelecidas em sen~ença 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 execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.


