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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS 

Prezado (a) senhor (a), 

R.C.L.GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 10.579.273-0001-96 

sediada em Imperatriz — MA, na Rua Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, N° 917 (Andar 2 Sala G), 

ntro, por intermédio de seu representante legal Sr. Regina Célia Lima Gomes, portadora 

cédula de identidade n° 000003858692-4 e do CPF n° 487.170.963-91, Declara sob as 

penas da lei, inciso IX com 54, inciso 1, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição 

Federal, que não existem impeditivos, que impeçam contratos com a Administração 

Pública. 

Imperatriz-MA 23 de Fevereiro de 2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Declaração Que Não Emprega Menor 

A empresa R.C.L.GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 

.579.273-0001-96, situada a Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, N° 917 (Andar 2 Sala G), 

ntro, neste ato representada por seu titular Sr.(a) Regina Célia Lima Gomes CPF 

487.170.963-91 RG 000003858692-4. Declara sob as penas da lei que: 

Declaro, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei n.° 

9.854, de 1999). 

Imperatriz-MA 23 de Fevereiro de 2022. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL LIV"RO:118 
ESTADO DO MARANHÃO - IMPERATRIZ FOLHA 186 

7° OFICIO EXTRAJUDICIAL 1° Traslado 
Tabellonato de Notas e Registra de lm6vels da 2 Zona 

ATO N 3286 - PROCURAÇÃO PUBLICA 
SAIBAM todos quantos virem este instrumento público ou dele tomarem conhecimento 
que, ao(s) quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (14/01/2021), 
nesta Serventia do 7° Ofício Extrajudicial de Imperatriz, situado ' na Rua Simplício 
Moreira, n° 825, Centro, CEP 65901-490 no Estado do Maranhão, perante mim, 
ANTUNES BERTULINO DE JESUS, ESCREVENTE, compareceu como Outorgante: 
R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA, Empresa de Responsabilidade 
Limitada (de Natureza. Empresarial), inscrita no CNPJ n° 10.579:273/0001-96, com sede 
e foro Avenida Dorgwal Pinheiro de Sousa, n° 917, Andar 02, Sala G, Bairro Centro, 
CEP 65903-270, Imperatriz, Maranhão e na Junta Comercial do 1?stado do Maranhão - 
JUCEMA sob o Nire n° 21200660435. Neste ato representada por REGINA CELIA 
LIMA GOMES, brasileira, solteira, empresária, filha de Tadeu" Pereira Gomés e 
Raimunda Pereira Lima, nascida em 09/09/1971, natural de Imperatriz/MA, portadora da 
CHN n° 04976186101, expedida por DETRAN/MA, em 24/11/2020 onde consta a 
Carteira de Identidade n° 000003858692-4 GEJUSPC/MA,, e inscrita no CPF n° 
487.170.963-91, residente e domiciliada na Rua Rio Branco, n° 755, Bairro Bacuri, CEP 
65.916-180, Imperatriz, Maranhão conforme Sétima Alteração "e Consolidação de 
Sociedade Empresária Limitada para Saciedade. Empresária Limitada (Impessoal, 
expedida aos 0111112020, registro na Jucema em 10/11/2020 sob o n° 20201039770,r 
protocolo: 201039770 de 10111/2020, código de verificação 12005479258, certidão 
simplificada da JUCEMA expedida aos 08/0112021, data do ato constitutivo 
08/01/2009, início de atividade 08/0112020, ultimo, arquivamento 10/11/2020, sob o 
código NPLXGPCN, Protocolo MAC2100936952 e certidão especifica da JUCEMA 
expedida aos 08/01/2021, ultimo arquivamento 10/11/2020, sob o código 9H98NYGV, 
Protocolo _ MAC2100936980. A presente identificada documentalmente por mim, 
ESCREVENTE, como a ptópna., cuja identidade e capacidade jurídica para o ato dou fé. 
Em atenção ao princípio da boa--fé objetiva, concretizado no. art. 422 e art. 689, do 
Código Civil, a Outorgante declara que, reconhece como verdadeira sua qualificação e, 

via de consequência, isenta este Serviço Notarial de quaisquer responsabilidades 
decorrentes da errônea ou inverídica qualificação por ela declarada no presente ato 
notarial. Então, pela outorgante, me foi Jitó que nomeia e. constitui sua bastante 

procuradora CAMILA ROLDÃO DOS SANTOS, brasileira, casada, Auxiliar 

Administrativa, filha de Angelo Cassiano dos Santos e Marli Gomes Roldão, nascida em 
13/06/1988, natural de Imperatriz/MA, portadora da Carteira de Identidade n 
015727772000-3 expedido por SESP/MA, em 18/09/2013, e inscrita no CPF n° 
028.548.033-29, residente e domiciliada na Rua Projetada IIl, n° 4040-B, Bairro Parque 
Alvorada 1, CEP 65.903-390, Imperatriz, Maranhão, A quem confere os . mais amplos. 
gerais e ilimitados, poderes de promover a participação da outorgante em licitações para 
cobrar, celebrar e receber de quem de direito for, quanto e por qualquer título lhe estejam 
a dever, celebrar contratos comerciais; assinar propostas, pedidos, correspondências, 

participar de licitações, sejam elas públicas ou privadas, cartas-convites, pregão 
presencial e/ou eletrônico, e quaisquer outras modalidades, bem como dar lances e enviar 
propostas: representar a outorgante .iunto fiC rer9rticõec .pub1wn fedcernuz, ert uIus*ia, 

municipais, autarquias, notadamente junto a PROCURADORIA GERAL DA 
FAZENDA NACIONAL - PGFN, RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, . 
SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA - SEFAZ, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ, INSTITUTO NACIONAL . DE 
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, IBAMA, INMETRO ou onde de 

Rua SimpUcio Moreira n° 825, Bairro Centro CEP.: 65901-490 - imperatriz/MA ( 
~~ Fone: (99) 3525-3552 contato@7ofieio.not.br - www.7oficlo.not.br 

i8Sfâ0 de Contratos. $(rM~$ VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS OU RASUR AS 
Mat. 52.Q0°-5 
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direito for, mesmo não expressamente mencionado neste instrumento, podendo requerer, 
alegar, recorrer, assinar, juntar documentos e tornar a recebe-los, constituir advogado 
com poderes da cláusula "ad judicia"; da clausula ad negotia, com os mais amplos 
poderes em, qualquer juizo, instância ou tribunal, receber citações, acordar, concordar, 
discordar; transigir, desistir, e finalmente, praticar todos os demais atos necessários e 
exigidos para o bom e fiel cumprimento, do presente mandato: PODENDO 
SUBSTABELECER. Pediu-me, lavrei-lhe a presente procuração, que após ser feita, foi 
lida à parte em voz alta e clara e, por achar-na em tudo conforme o que' havia 
convencionado, aceitou, outorgou e assinou corno sinal de aprovação, a saber: R. C. L. 
GOMES COMERCIO E SERVJCOS LTDA, Quantidade: I - (Código::13.9.3 - Outras 
procurações) - Emolumentos: R$ 82,4$; FERI: R$ 11,25; FERC: R$ 2,81; .FADEP: R$ 
3,74; FEMP: R$ 3,74 - Valor total: R$ 104,02. Quantidade: 1.7 - (Código: 13.30 - 
Arquivamento, por folha de documento) - Emolumentos:..R$ 69,19; FERJ: R$ 9,52, 
FERC: R$ 2,21; FADEP: R$ 3,06, FEMP: R$ 3,06 - Valor total: R$ 87,04. Valor Total: 
Emolumentos: R$ 151,67; FERI: R$ 20,77; FERC: R$ 5,02; FADEP: R$ 6,80; FEMP: 
R$ 6,80 - Valor total: R$ 191,06. Itens da Tabela de Custas e Emolumentos - Lei 
Estadual 9.10912009. Dispensado o comparecimento das testemunhas nos termos do 
artigo 215, parágrafo 5° do Código Civil Brasileiro. Eu, ANTUNES"BERTULINO DE 
JESUS, ESCREVENTE a fiz digitar subscrevo e assino. (aa) REGINA CELTA LIMA 
GOMES; Trasladada em seguida.. -

Imperatriz - MA, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 

REGINA CELTA LIMA GOMES'-

ANT 

4ntun'sBer► inodeJésxrs 
E .xc:v' el+utonzcdo 

Porte. T1t1Z N° 011 J2020 
7' 05c , Exua}uCicia de aa✓iz 1b~ 

UT0RG ANTE ~ 

US ,:ESCREVENTE 

Poder Judiciiáno - TJM4 
Selo: ARQWVQ29918K52XNW2054TZHK30 
Data/Hora: 1410112021 13:03:28 
Livro: 118 Folha: 166 
Ato:13.30 Total: RS. 87,04 
Emolumentoa.RS 78,71 FERC: RS 2,21 
FADEP: R53,06 FEMR'RS 3,0#3 
Coaaulte.a validade deste sela em httpa'llse1otjma.jus.br 

Poder Judiciário - TJMA 
Seto: PR0CUt%o29918JCUN0QKDSE7CNWt39 
Da ta!H o r8: 141012021 13:03:29 
Livro: 118 Folha: 186 
Ato:13.9.3 Total: RS 104,02 
Emolumentos:RS 93,73 FERE R$ 2,81 
FADEP: RS 3,74 FEMP: R5 3,74 . 
Consu#e a validade deste seio em httpsJ!salo.tjma.jus.br 

VÁLIDO EM Tt3IIf} TERRITÓRIO NACIONAL ,;- M EME Zti t7A`. ü lt .t .; É? QkS 
CONFERE COM. ORIGINAL 
rlaijza rrúthii aesfão de Contt~tos = SEMtlS Ma,`. 52.f1)Q-5 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL LIVRO:118 
ESTADO DO MARANHAO • IMPERATRIZ FOLHA:l84 

7° OFICIO EXTRAJUDICIAL 1° Traslado 
Tabeiionato de Notas e Registro de Imóveis da 2° Zona 

ATc) N° 3285 - PROCURAÇÃO PI:1~l.lCA 
SAIBAM todos quantos virem este instrumento público ou dele tornarem conhecimento 
que, ao(s) quatorze dias do mês de janeiro do ant.7 dc dois mil e vinte e um (14/01/2021), 
nesta Serventia do 7° Ofício Extrajudicial de Imperatriz, situado na Rua Simplício 
Moreira, n° 825, Centro, CEP 659()1-490 no Estado do .Maranhão, perante mim. 
ANTUNES BERTULINO DE JESUS, ESCREVENTE, compareceu como 
Outorgantes: R. C. L. GOMES COMERCIO .E SERVICOS .LTDA, Empresa de 
Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial), inscrita no CNI'J n°

10.579.273/0001-96.. com sede e foro Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, n°917, Andar 
()2, Sala (i, 13airro Centro, CEP 65.903-2711. Imperatriz, Maranhão e na Junta Comercial 
do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o Nire n' 21200660435. Neste ato 
representada por REGINA CÉLIA LIMA GOMES, brasileira, solteira, empresária. 
tinha de Tadeu Pereira Gomes e Rai inunda Pereira Lima, nascida em 09/09/1971, natural 
de Imperatriz/MA, portadora da CHN n° 04976186101. expedida por DETRAN/MA, em 

24/1 112020 onde consta a Carteira de Identidade n° 000003858692-4 GEJ t1SPC/MA, e 
inscrita no CPI" tt° 487.170.963-91, residente e domiciliada na Rua Rio Branco, n° 755.. 
Bairro Bacuri, CEP 65.916-180, Imperatriz. Maranhão conforme Sétima Alteração e 
Consolidação de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Empresária 
Limitada Unipessoal, expedida aos 01111/2020, registro na Jucema em 00/1.1/2020 sob 
o n° 20201039770, protocolo: 201039770 de 10/11/2020. código de verificação 
12005479258. certidão simplificada da ,IUCEMA expedida aos 08/01/2021, data do ato 
constitutivo 08/0112009, início de atividade 08/01/2009. último arquivamento 
10/11/2020, sob o código NPL.XGPCN. Protocolo MAC100936952 e certidão 
específica da JUCEMA expedida aos 0810.1/2021, sOb o código 9H98NYGV, Protocolo 
MAC2100936980. A presente identificada documentalmente por mim, ESCREVENTE, 
como aprópria, cuja identidade e capacidade jurídica para o ato dou fé. Em atenção ao 
princípio da boa-fé objetiva, concretizado no art. 422 e art. 689,. do Código Civil, a 
Outorgante declara que, reconhece comi, verdadeira sua qualificação e, via de 
consequência, isenta este Serviço Notarial de quaisquer responsabilidades decorrentes da 
errónea ou inverídica qualificação por ela declarada no presente ato notarial. Então, pela 
outorgante, me foi dito que nómeia e constitui seu bastante procurador ROBERTO 
PEREIRA SOARES, brasileiro, casado, Comea:ciante, filho de Vicente de Paula Soares 
e Francisc a Neccy Pereira Soares, nascido em 06/05/1970, natural de lmperatriz/MA, 
portador da Carteira de identidade n° 073480382020-9 expedido por SSP/MÃ, em 
19/.11/2020, e inscrito no CPF n° 269.813.273-68, residente e domiciliado na Rua 
Tupinambá, n° 2554, Bairro São José elo Egito. CE!' 65.901-110, Imperatriz, Maranhão: 
A quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados, poderes de promover a participaçáo 
da outorgante em licitações para cobrar, celebrar e receber tie quem de direito for, quanto 
e por qualquer título lhe estejam a dever, celebrar contratos comerciais; assinar propostas. 
pedidos, correspondências: participar de licitações, sejam elas públicas ou privadas, 
cartas-convites, pregão presencial e/ou eletrônico, e quaisquer turras modalidades, bem 
como dar lances e enviar propostas: representar a outorgante junto as repartições públicas 
federais, estaduais, municipais, autarquias. notadamente junto a PROCURADORIA 
GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PCFN, RECEITA FEDERAL 1)O BRASIL -
RFB, JUNTA COMERCI.~L DO ESTAI)() 1)O MARANHÃO - JUCEMA, 
SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA - SEFAZ, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ. INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, IBA~fÁ, INMFTR() ou onde dc direito for, mesmo „
não expressamente mencionado neste instrumento: podendo requerer, alegar, recorrer. I' 

( 
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Rua Simplício Moretra n° 825. Bairro Centro CEP.: 65901-490 - tmperatriz/MA 
Fone: (99) 3525-3552 contato~d7oficio.not.br - www.7oficio.not.br X11 ' ?.1m1&é 2 tO Úliliu11i 
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assinar, juntar documentos e tornar a recebe-los, constituir advogado corn poderes da 
cláusula "ad judicia"; da clausula ad negocia, corn os mais amplos poderes em qualquer 
juízo, instância ou tribunal, receber citações, acordar, concordar, discordar, transigir. 
desistir. podendo ainda, representar a outorgante perante o BANCO Do BRASIL S/A. 
Agência n°: 3280-8, Conta Corrente/Poupança n°: 36.163-1; e .BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, Agência n°: 3151, OPERAÇAO n" 003, Conta 
Corrente/Poupança n°: 3260-8, podendo para tanto, movimentar e encerrar ccmr:i: 
corrente e/ou contas-poupança; efetuar depósitos e retiradas; passar recibos e dar 
quitações; fazer transferência, TED, DOC, emitir, endossar e descontar cheques; requere 
saldos e extratos bancários; requerer talonários de cheques; reconhecer saldos; efetuar 
descontos de títulos; cadastr-ar, desbloquear e alterar senhas, fazer e renovar aplicações 
solicitar extratos de contas e correspondências, solicitar emissões de boletos bancario.. 
contrair empréstimos de qualquer natureza, podendo cóncordar ou não com valores. 
prazos, juros. modo de pagamentos; podendo assinar contratos, cédulas e nota. 
promissórias com todas as suas solenidades, cláusulas e condições de estilo: solicitar. 
receber e retirar cartões magnéticos de débito e/ou de crédito; alterar, desbloquear. 
efetuar cadastro de senhas bancárias, de qualquer natureza; efetuar e/ou atualizar 
cadastros: assinar todo e qualquer papel necessário e exigido; .fazer apresentações de 
quaisquer documentos; prestar informações e declarações; concordar, discordar, exigir. 
transigir; e finalmente, praticar todos os demais atos necessários e exigidos para o horn 
fiel cumprimento do presente mandato. PODENDO SUBSTABELECER. Pediu-me. 
lavrei-lhe a presente procuração, que após ser feita, foi lida à parte em voz alta e clara e. 
por achar-na em tudo conforme o que havia convencionado, aceitou, outorgou e assinou 
como sinal de aprovação, a saber: R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LIDA 
Quantidade: 1 (Código: 13.9.3 - Outras procurações) - Emolumentos: R$ 82,48: FÍRJ: 
R$ 11,25; FERO: R$ 2,81; FADEP: RS 3,74: FEMP: R$ 3,74 - Valor total: R$ l04.a12. 
Quantidade: 17 - (Código: 13.30 - Arquivamento, por folha de documento) -
Emolumentos: R$ 69,19; FERJ: R$ 9,52; .FERC: RS 2,21: FADEP: R$ 3,06: FEMP: RS. 
3,06 - Valor total: R$ 87,04. Valor Total: Emolumentos: R$ 151,67; FERJ.: RS 20.77. 
FERO: R$ 5,02; FADEP: R$ 6.80: FEMP: R$ 6,80 - Valor total: RS 19 1,06. liens da 

~1'abela de Custas e Emolumentos - Lei Estadual 9.109/2009. Dispensado o 
comparecimento das testemunhas nos termos do artigo 215, parágrafo 5° do Código (vi

Brasileiro. Eu, ANTUNES BERTULLNO DE JESUS, ESCREVENTE a fiz digitar 
subscrevo e assino. (as) REGINA CELTA LIMA GOMES; Trasladada em seguida.. 

Imperatriz - MA, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 

I' 
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SUS. ESCREVENTE 

Poder Judiciário - TJMA 
Seto: ARQWV029918FRFWGP8Q4OCRVE01 
Data/Hc a: 14/01/2021 12.56:19 
Urro 1'8 Fotha: 184 
Atc:13.30 Total. R687,04 
Emclumentos:R578.T1 FERC: 852,21 
FADEP: RS 3.06 FEMP: RS 3,06 
ConsLtte a va5dade deste selo em https:/tseio.tjma.jus.br 

O ~fi' PF~i 

Poder Judiciário - TJMA 
Selo: PR0CURt)29918D2WS83KT8QXRDG57 
Data/Hora: 14/01/2021 12:56:12 
Livro' 118 folha: 134 
Ato:13 9.3 Total RS 104,02 
Emo:umentos:R$93,73FERC RS2,81 
FADEP. R$ 3,74 FEMP: RS 3,74 
Consu*e a vakda'de deste selo em h1tps://selo t ma.jus.br 
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Rua Simplício Moreira n° 825. i3airro Cen1•o CEP.. 65901-490 - ImperatrìziMA 
Fone: (99) 3525-3552 contatot'cJ7r;1:c o.,ot.br - wn,s~vr.7oflcìo.not.br 
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Rua Simplíeío Moreira, 825, Centro, Imperatriz•MA,CEP-65.981.499 
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OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL - R. C. L. GOMES COMÉRCIO, 

F1s E SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ N°.10.579.273/0001.96 
NIRE N°. 21200660435 

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual e consolidação ao 
contrato social de sociedade limitada, os abaixo assinados: 

REGINA CÉLIA LIMA GOMES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob n°. 
487.170.963-91, portadora de Carteira de Identidade RG n°. 000003858692-4, GEJUSPC/MA 
data de expedição 01/09/2003, nascida em 09/09/1971, natural de Imperatriz/MA, residente e 
domiciliada na Rua Rio Branco, n°; 755, Bairro Bacuri, Imperatriz/MA, CEP 65916-180. Única 
sócia da sociedade empresarial limitada, R. C. L. GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
com sede e domicílio na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n°. 917, Bairro Centro, 2° andar, 
Sala G, Imperatriz — MA, CEP 65903-270., com seus atos constitutivos registrados na Junta 
Comercial do Estado do Maranhã, sob n°. 21200660435 por despacho em 08/01/2009, 
devidamente inscrita no CNPJ n°.10.579.273/0001-96, têm entre si deliberado alterar o contrato 
social. 

SEMUS 

18. — A sociedade tem de como objetivo: Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios — supermercados; Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de 
leite e laticínios; Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio atacadista de 
pães, bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio 
atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente (copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados 
e similares); Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios 
domiciliar; Comércio varejista de carnes — açougues; Peixaria; Comércio varejista de bebidas; 
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral 
ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (merenda escolar, 
com predominância de polpas de frutas, frios e congelados); Comércio varejista de tintas e 
materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens 
e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais 
hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista 
de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, azulejos, 
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cerâmicas, box, caixa d'agua, calhas, cimento, divisórias, esquadrias, forro, gesso, pisos, pias,
janelas, portas, portões e rodapés); Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de
cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de Seus 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis (cadeiras, 
mesas e carteiras escolares); Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista 
de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos (malha para confecção); Comercio 
varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de outros 
artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (utensílios domésticos); 
Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de 
discos, cds, dvds e fitas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio 
varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (fardamento escolar); 
Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista 
de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros -
locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Fornecimento de alimentos 
preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e 
recepções — bufê; Cantinas - serviços de alimentação privativos; Fornecimento de alimentos 
preparados preponderantemente para consumo domiciliar; Serviços de arquitetura; Locação de 
automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para 
escritórios; Fotocópias (serviços de fotocópias, digitação, encadernação e xerox). Tendo como 
atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos: 

Principal: 
4711-3102 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios — supermercados; 

Secundaria: 
4639-7101— Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
4623-1109 — Comércio atacadista de alimentos para animais; 
4631-1100 — Comércio atacadista de leite e laticínios; 
4634-6102 — Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 



Página 3 de 15 

4637-1104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; f 339 
4639-7101— Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; __-- 
4649-4108 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; \SMus 

4649-4199 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente (copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para 
alimentos preparados e similares); 
4691-5100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios; 
4712-1100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 
4721-1103 — Comércio varejista de laticínios e frios domiciliar; 
4722-9101— Comércio varejista de carnes — açougues; 
4722-9102 — Peixaria; 
4723-7100 — Comércio varejista de bebidas; 
4724-5100 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 
4729-6199 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente (merenda escolar, com predominância de polpas 
de frutas, frios e congelados); 
4741-5100 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 
4742-3100 — Comércio varejista de material elétrico; 
4744-0101— Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 
4744-0102 — Comércio varejista de madeira e artefatos; 
4744-0103 — Comércio varejista de materiais hidráulicos; 
4744-0104 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 
4744-0105 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
(artefatos de cimento, azulejos, cerâmicas, box, caixa d'agua, calhas, cimento, divisórias, 
esquadrias, forro, gesso, pisos, pias, janelas, portas, portões e rodapés); 
4744-0199 — Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4751-2101— Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
4751-2102 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 
4753-9100 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo; 
4754-7101— Comércio varejista de móveis (cadeiras, mesas e carteiras escolares); 
4754-7102 — Comércio varejista de artigos de colchoaria; 
4754-7103 — Comércio varejista de artigos de iluminação; 
4755-5101— Comércio varejista de tecidos (malha para confecção); 
4755-5102 — Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5103 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
4759-8101— Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 
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4759-8199 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente (utensílios domésticos); F s 
4761-0101— Comércio varejista de livros; I 3 ,✓

4761-0103 — Comércio varejista de artigos de papelaria; 
4762-8100 — Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; ~, s 
4763-6101— Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 
4763-6102 — Comércio varejista de artigos esportivos; 
4772-5100 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
4781-4100 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (fardamento escolar); 
4782-2101— Comércio varejista de calçados; 
4782-2102 — Comércio varejista de artigos de viagem; 
4789-0101— Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 
4789-0104 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 
estimação; 
4789-0105 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
4789-0107 — Comércio varejista de equipamentos para escritório; 
4921-3101— Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 
4923-0102 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
4924-8100 — Transporte escolar; 
4929-9101 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal; 
4930-2101 —Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 
4930-2102 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional; 
5620-1101— Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 
5620-1102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções — bufê; 
5620-1103 — Cantinas - serviços de alimentação privativos; 
5620-1104 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 
domiciliar; 
7111-1100 — Serviços de arquitetura; 
7711-0100 — Locação de automóveis sem condutor; 
7732-2101 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes; 
7732-2102 — Aluguel de andaimes; 
7733-1100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 
8219-9101— Fotocópias (serviços de fotocópias, digitação, encadernação e xerox); 

2°. — Neste ato fica alterada seu objetivo para as atividades: Comércio atacadista de 
produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio 
atacadista de leite e laticínios; Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio 
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atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de produtos de higiene; 
limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos d .J 
uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, pratos, talheres,
guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares); Comércio atacadista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios — supermercados; 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios domiciliar; 
Comércio varejista de carnes — açougues; Peixaria; Comércio varejista de bebidas; Comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 
especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (merenda escolar, 
com predominância de polpas de frutas, frios e congelados); Comércio varejista de tintas e 
materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens 
e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais 
hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista 
de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, azulejos, 
cerâmicas, box, caixa d'agua, calhas, cimento, divisórias, esquadrias, forro, gesso, pisos, pias, 
janelas, portas, portões e rodapés); Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de 
cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis (cadeiras, 
mesas e carteiras escolares); Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista 
de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos (malha para confecção); Comercio 
varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de outros 
artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (utensílios domésticos); 
Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de 
discos, cds, dvds e fitas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio 
varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (fardamento escolar); 
Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista 
de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros -
locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Fornecimento de alimentos 
preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e 
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recepções — bufê; Cantinas - serviços de alimentação privativos; Fornecimento de aliment ~s 1 J 3 
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de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para 
escritórios; Fotocópias (serviços de fotocópias).. Tendo como atividade principal e secundária 
de acordo com CNAE os seguintes códigos: 

Principal: 
4639-7101 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 

Secundaria: 
4623-1109 — Comércio atacadista de alimentos para animais; 
4631-1100 — Comércio atacadista de leite e laticínios; 
4634-6102 — Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 
4637-1104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 
4649-4108 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
4649-4199 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente (copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para 
alimentos preparados e similares); 
4691-5100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios; 
4711-3102 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios — supermercados; 
4712-1100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 
4721-1103 — Comércio varejista de laticínios e frios domiciliar; 
4722-9101— Comércio varejista de carnes — açougues; 
4722-9102 — Peixaria; 
4723-7100 — Comércio varejista de bebidas; 
4724-5100 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 
4729-6199 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente (merenda escolar, com predominância de polpas 
de frutas, frios e congelados); 
4741-5100 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 
4742-3100 — Comércio varejista de material elétrico; 
4744-0101— Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 
4744-0102 — Comércio varejista de madeira e artefatos; 
4744-0103 — Comércio varejista de materiais hidráulicos; 
4744-0104 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 
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4744-0105 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriorment ,i s 
(artefatos de cimento, azulejos, cerâmicas, box, caixa d'agua, calhas, cimento, divisória í~ 
esquadrias, forro, gesso, pisos, pias, janelas, portas, portões e rodapés); 
4744-0199 — Comércio varejista de materiais de construção em geral; \ seus 

4751-2101— Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
4751-2102 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 
4753-9100 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo; 
4754-7101— Comércio varejista de móveis (cadeiras, mesas e carteiras escolares); 
4754-7102 — Comércio varejista de artigos de colchoaria; 
4754-7103 — Comércio varejista de artigos de iluminação; 
4755-5101— Comércio varejista de tecidos (malha para confecção); 
4755-5102 — Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5103 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
4759-8101— Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 
4759-8199 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente (utensílios domésticos); 
4761-0101— Comércio varejista de livros; 
4761-0103 — Comércio varejista de artigos de papelaria; 
4762-8100 — Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; 
4763-6101— Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 
4763-6102 — Comércio varejista de artigos esportivos; 
4772-5100 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
4781-4100 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (fardamento escolar); 
4782-2101— Comércio varejista de calçados; 
4782-2102 — Comércio varejista de artigos de viagem; 
4789-0101— Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 
4789-0104 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 
estimação; 
4789-0105 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
4789-0107 — Comércio varejista de equipamentos para escritório; 
4921-3101— Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 
4923-0102 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
4924-8100 — Transporte escolar; 
4929-9101 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal; 
4930-2101 —Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 
4930-2102 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional; 
5620-1101— Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 
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5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções — bufê; 1 36 
5620-1/03 — Cantinas - serviços de alimentação privativos;

MUS
_--- 

5620-1/04 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumh` ,, 
domiciliar; 
7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 
7711-0/00 — Locação de automóveis sem condutor; 
7732-2/01 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes; 
7732-2/02 — Aluguel de andaimes; 
7733-1/00 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 
8219-9/01— Fotocópias (serviços de fotocópias, digitação, encadernação e xerox); 

3a. — A administração da sociedade e a representação ativa e passiva serão exercidas pelo a 
sócia Sra. REGINA CÉLIA LIMA GOMES, já qualificado anteriormente, conforme artigos 997, 
VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002. 

4a. — A administradora terá os mais amplos poderes na gestão dos negócios socais, podendo, 
individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à 
realização dos objetivos sociais, tais como abertura e encerramento de contas bancarias, 
emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar 
ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e 
financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos 
sociais. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002. 

58. — A administradora poderá nomear procuradores em nome da sociedade, cujos mandatos 
deverão especificar os respectivos poderes e em se tratando de procuradores "ad negotia" 
deverá especificar os respectivos poderes e prazos e validade. 

68. — A administradora declara sob as penas de 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 ou acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1° do 
C/C 2002). 

7a. — Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato social não alteradas por este 
instrumento. 
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Á Vista da modificação ora ajustada, e para total adequação a Lei 10.406102, consolida  '1 "\ 
se o presente contrato social, de acordo com seguinte redação: j 3

1a. — A sociedade é EMPRESÁRIA do tipo SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
UNIPESSOAL, fazendo parte como integrante o sócio devidamente nomeado e qualificado. 

2. — A sociedade gira sob o nome empresarial: R. C. L. GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LIDA, tendo como nome fantasia: COMERCIAL SOARES, Com sede e domicílio na Av. 
Dorgival Pinheiro de Sousa, n°. 917, Bairro Centro, 2° andar, Sala G, Imperatriz— MA, CEP 
65903-270. 

3a. — O objetivo da sociedade é de: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de leite e laticínios; 
Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio atacadista de pães, bolos, 
biscoitos e similares; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente (copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para 
alimentos preparados e similares); Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios — supermercados; Comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 
Comércio varejista de laticínios e frios domiciliar; Comércio varejista de carnes — açougues; 
Peixaria; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio 
varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente (merenda escolar, com predominância de polpas de frutas, frios e 
congelados); Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de 
material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira 
e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente (artefatos de cimento, azulejos, cerâmicas, box, caixa d'agua, calhas, cimento, 
divisórias, esquadrias, forro, gesso, pisos, pias, janelas, portas, portões e rodapés); Comércio 
varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de 
equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de 
informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo; Comércio varejista de móveis (cadeiras, mesas e carteiras escolares); Comércio varejista 
de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de 
tecidos (malha para confecção); Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista 
de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e 
persianas; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 



anteriormente (utensílios domésticos); Comércio varejista de livros; Comércio varejista d 
artigos de papelaria; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Comércio varejista d  
brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista us 

de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios (fardamento escolar); Comércio varejista de calçados; Comércio 
varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; 
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de 
equipamentos para escritório; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções — bufê; Cantinas - serviços de 
alimentação privativos; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
consumo domiciliar; Serviços de arquitetura; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de 
andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Fotocópias (serviços de 
fotocópias).. Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os 
seguintes códigos: 
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Principal: 
4639-7101— Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 

Secundaria: 
4623-1109 — Comércio atacadista de alimentos para animais; 
4631-1100 — Comércio atacadista de leite e laticínios; 
4634-6102 — Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 
4637-1104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 
4649-4108 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
4649-4199 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente (copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para 
alimentos preparados e similares); 
4691-5100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios; 
4711-3102 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios — supermercados; 
4712-1100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 
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3 
4721-1103 — Comércio varejista de laticínios e frios domiciliar; 
4722-9101— Comércio varejista de carnes — açougues; 3 9 
4722-9102 — Peixaria; 
4723-7100 — Comércio varejista de bebidas; 
4724-5100 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 
4729-6199 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente (merenda escolar, com predominância de polpas 
de frutas, frios e congelados); 
4741-5100 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 
4742-3100 — Comércio varejista de material elétrico; 
4744-0101— Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 
4744-0102 — Comércio varejista de madeira e artefatos; 
4744-0103 — Comércio varejista de materiais hidráulicos; 
4744-0104 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 
4744-0105 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
(artefatos de cimento, azulejos, cerâmicas, box, caixa d'agua, calhas, cimento, divisórias, 
esquadrias, forro, gesso, pisos, pias, janelas, portas, portões e rodapés); 
4744-0199 — Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4751-2101— Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
4751-2102 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 
4753-9100 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo; 
4754-7101— Comércio varejista de móveis (cadeiras, mesas e carteiras escolares); 
4754-7102 — Comércio varejista de artigos de colchoaria; 
4754-7103 — Comércio varejista de artigos de iluminação; 
4755-5101— Comércio varejista de tecidos (malha para confecção); 
4755-5102 — Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5103 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
4759-8101— Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 
4759-8199 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente (utensílios domésticos); 
4761-0101— Comércio varejista de livros; 
4761-0103 — Comércio varejista de artigos de papelaria; 
4762-8100 — Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; 
4763-6101— Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 
4763-6102 — Comércio varejista de artigos esportivos; 
4772-5100 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
4781-4100 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (fardamento escolar); 
4782-2101— Comércio varejista de calçados; 
4782-2102 — Comércio varejista de artigos de viagem; 

SEyIUS 



4789-0/01— Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 
4789-0/04 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de\ 
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estimação; 
4789-0/05 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
4789-0/07 — Comércio varejista de equipamentos para escritório; 
4921-3/01— Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
4924-8/00 — Transporte escolar; 
4929-9/01 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal; 
4930-2/01— Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 
4930-2/02 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional; 
5620-1/01— Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções — bufê; 
5620-1/03 — Cantinas - serviços de alimentação privativos; 
5620-1/04 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 
domiciliar; 
7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 
7711-0/00 — Locação de automóveis sem condutor; 
7732-2/01 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes; 
7732-2/02 — Aluguel de andaimes; 
7733-1/00 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 
8219-9/01— Fotocópias (serviços de fotocópias, digitação, encadernação e xerox); 

48. — O Capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 
(quinhentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente do país. Distribuídos da seguinte forma: 

SÓCIOS % QUOTAS VALOR R$ 
REGINA CÉLIA LIMA GOMES 100,00 500.000 500.000,00 
TOTAIS 100,00 500,000 500.000,00 

58. — A sociedade iniciou suas atividades em 08/01/2009 e seu prazo de duração é 
indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força 
maior ou impedimento temporário ou permanente do sócio conforme artigo 997, II da Lei 
10.406/2002 

s~-MU
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6a —As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem a consentim 
do sócio, aquém fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferê 
para aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçá 
contratual pertinente. (Art.1.056, art. 1.057, CC/2002). 

78 — A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responde 
solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, CC/2002). 

8a. —A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, depósitos, escritórios, ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por seu sócio. 

9a. — A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL caberá ao 
sócia Sra. REGINA CÉLIA LIMA GOMES, que recebe poderes e atribuições de representar a 
empresa ativa, passiva, judicial, e extrajudicialmente, na gestão dos negócios, podendo, 
individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à 
realização dos objetivos sociais, tais como: abertura e encerramento de contas bancarias, 
emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar 
ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e 
financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos 
sociais. Artigos 997, VI, art. 1.060, art., 1.061, 1.062, art. 1.063 e 1.064 todos do CC/2002). 

10a. — A sócia REGINA CÉLIA LIMA GOMES, poderá designar o administrador não sócio da 
sociedade em contrato social ou em ato separado, indicando suas atribuições e poderes, dentre 
eles o de usar o nome empresarial e o prazo de gestão, se determinado (artigo 1.061 da Lei 
10.406/200. 

118. — A sócia REGINA CÉLIA LIMA GOMES, poderá de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

12a. — Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal. 

13a. — 0 exercício social inicia-se a 01 de janeiro e encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, 
levantando-se nesta data; Inventário, balanço patrimonial e a demonstração de resultado do 
exercício, sendo o lucro ou prejuízo apurado em cada exercício transferido para a conta de 
lucros ou prejuízo do exercício, cuja destinação será dada por deliberação do sócio. (art. 1.065, 
CC12002), (art. 1.078 CC12002). 

148. — Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as 
contas e designará o sócio, quando for o caso (Artigos 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, 
CC12002). 
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158. — Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com s 
herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou existindo interesses destes ou os 1 i z 
sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situa 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço geral especifico para esse 
fim. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002). 

168. — A sócia REGINA CÉLIA LIMA GOMES, declara sob as penas da lei, que de 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 cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade (Art.1.011, § 1°, CC/2002). 

178. - O sócio elege o foro de Imperatriz, Estado Maranhão, para dirimir eventuais dúvidas 
inerentes ao presente contrato. Com expressão renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. (Art. 53, III, "e" do Dec. 1.800/96) 

E, por estar justo e contratado, assina o presente instrumento, lavrado em 01 (uma) via de igual 
teor e forma, processando-se em seguida os devidos registros. 

Imperatriz — MA. 01 de fevereiro de 2021. 

REGINA CÉLIA LIMA GOMES 
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Certificamos que o ato da empresa R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

48717096391 REGINA CELIA LIMA GOMES 

JUCEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021 09:43 SOB N° 20210244003. 

PROTOCOLO: 210244003 DE 18/02/2021. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇ~O: 12101127020. CNPJ DA SEDE: 10579273000196. 

MIRE: 21200660435. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2021. 

R. C. L. GORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

LÍLLAM THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETARIA—GERAL 

www.ampreoafaoil.ma.gov.br 

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

informando seus respectivos códigos de verificação. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se em situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME  JOSE DE JESUS MARQUES 
REGISTRO  MA-0056351O-2 
CATEGORIA  TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
CPF  215.432.323-53 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 07/02/2022 as 09:05:47. 
Válido até: 31/03/2022. 
Código de Controle: 2454.7804.5795.7569. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 



Páçiina 1 ria  13 
R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:10579273/0001-96 NIRE:21200660435 

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903-270 
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020  E Folha: 1 

a 6 °

Descrição 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

Classificação Exercício Atual 

Caixa Geral 1.1.1.1.0001 8.452,24D 

-CAIXA ******8,452,24D 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

Banco Conta Movimento 1.1.1.2.0001 16.544,20D 

-BANCOS CONTA MOVIMENTO *****16.544,20D 

6DISPONIVEL 996,44D 

CONTAS A RECEBER 

CLIENTES 

Titulos a Receber 1.1.3.1.0001 885.884,64D 

=CLIENTES ****885.884,64D 

-CONTAS A RECEBER ****885.884,64D 

ESTOQUES 

MERCADORIAS DE REVENDA 

Mercadorias P/ Revenda 1.1.4.1.0001 564.122,40D 

MERCADORIAS DE REVENDA ****564,122,40D 

—ESTOQUES •***564.122,40D 

-To t a t - ATIVO CIRCULANTE **1.475.003,48D 

ATIVO NAO CIRCULANTE 

ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 

CLIENTES 

Títulos a Receber 1.4.1.1.0001 473.447,58D 

-CLIENTES ****473.447,58D 

=ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO ****473,447,58D 

IMOBILIZADO 

REGINA CELIA LIMA GOMES 
Administrador 

CPF:48717096391 

JOSE DE JESUS MARQUES 
Tec.Contabil 

CPF:215.432.323-53 CRC: 5635 



R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LIDA ,'is. 
CNPJ: 10579273/0001-96 NIRE:21200660435 t~ 
Endereço: AV DORGNAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903f270 ,"ÇU 
Balanço Patrimonial encenado em 31/12/2020 

Página 2 ria  13 

Folha: 2 

Descrição 
BENS EM USO 

Classificação 

SC:MU 

Exercício Atual 

Instalações 1.4.4.1.0001 62,140,50D 

Edificações 1.4.4.1.0002 69.632,52D 

Velculos 1.4.4.1.0004 1Ú1.001,30D 

Maquinas e Equipamentos 1.4.4.1.0005 46.321,20D 

Equipamentos de Informática 1.4.4.1.0007 23.654,52D 

BENS EM USO ****302.750,04D 

DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES 

Depreciações Acumuladas 1.4.4.3.0001 120.777,30C 

DEPRECIAÇÕES A AMORTIZ.tÇOES ****120.777,30C 

IMOBILIZADO ****181.972,74D 

=T u I a I - ATIVO NÃO CIRCULANTE ****655.420,32D 

Total - ATIVO **2:130.423,80D 
##M####*#################M##########################( XXXXX ###*###i###**#########*###*##*############### 

REGINA CELTA LIMA GOMES JOSE DE JESUS MARQUES 
Administrador Tec,Contabil 

CPP:48717096391 CPF:215.432.323-53 CRC: 5635 
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R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA /`~Fis. 

CNPJ: 10579273/0001-96 N1RE: 21200660435

Endereço: AV DORGNAL PINHEIRO ICE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G, CENTRO, IMPERATRIZ -MA, CEP: 65903-270 
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/020 

Descrição 
PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

EXIGÍVEL A LOGO PRAZO 

FORNECEDORES 

Classificação 

Folha: 3 

Exercício Atual 

Fornecedores Diversos 2.1.1.1.0001 337.873,99C 

=FORNECEDORES ****337.873,99C 

=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO ****337.873,99C 

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS 

OBRIGAÇÕES FISCAIS 

Provisão p/ IRPJ 2.1.2.1.0002 2.889,01 C 

Provisao p/ CSLL 2.1.2.1.0003 1.830,06C 

=OBRIGAÇÕES FISCAIS 719,07C 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar 2.1.2.2.0001 16.434,19C 

INSS a Recolher 2.1.2.2.0002 4.250,55C 

FGTS a Recolhes 2.1.2.2,0003 5.344,12C 

OBRIGAÇÕES TRABALIISTAS *****26.028,86C 

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS *****30.747,93C 

FINANCIAMENTOS 

ENTIDADES FINANCEIRAS 

Outros Creditos Bancarios 2.1.6.1,0004 39.448,98C 

=ENTIDADES FINANCEIRAS *****39.448,98C 

=FINANCIAMENTOS *****39.448,98C 

=To t a I - PASSIVO CIRCULANTE ****408.070,90C 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO, 

ENTIDADADES FINANCEIRAS 

Emprestimos Bancarias 2.2.1.1.0003 103.771,99C 

REGINA CELIA 1 TMA GOMES JOSE DE JESUS MARQUES 
Administt'ador Tec.Contabil 

CPF:48717096391 CPF:215.432.323-53 CRC: 5635 



P~oina a rlP  13 

R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 10579273/0001-96 NIRE; 21200660435 
~Q Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903270 1\ 

Balanço Patrimonial encenado em 31/12/2P20 

Descrição 

=ENTIDADADES FINANCEIRAS 

=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 

mT o t a 1 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

PATRIMONIO LIQIJI )O 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL INTEGRALIZADO 

Capital Social 

=CAPITAL INTEGRALIZADO 

RESERVAS DE LUCRO 

Lucros / Prejuizos Acumulados 

Lucro do Exercícios 

=RESERVAS DE LUCRO 

'PATRIMONIO LIQUIDO 

=T o t a 1 - PATRIMONIO LIQUIDO 

=T o t a I - PASSIVO **2.130.423,80O 

Folha: 4 

Classificação 

2.3.4.1.0001 

2.3.4.6.0001 

2.3.4.6.0002 

Exercício Atual 

** **103.771,99O 

****103.771,99C 

****103.771,99C 

500.000,00C 

****500.000,00C 

854.428,97C 

264.151,94C 

** 1.118.580,91 C 

**I.618.580,91C 

**I.618.5S0,91C 

********************************.4*********T*********(xi{i(xi()************r*************40******w**************Y** 

REGINA CELIA 1IMA GOMES JOSE DE JESUS MARQUES 

Administtador Tec.Contabil 
CPF:48717096391 CPF:215.432.323-53 CRC: 5635 
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R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 10579273/0001-96 NIRE: 21200660435 

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO bE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903.2 

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO 
ATIVO E NO PASSIVO 2.130,423,80 (DOIS MILHÕES, CENTO E TRINTA MIL, 
QUATROCENTOS E VINTE E TRêS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE 
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. 

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020 

REGINA CELTA LIMA GOMES 

Administrador 

CPF:48717096391 

JOSE DE JESUS MARQUES 

TEC.CONTABIL 

CPF:215.432.323-53 CRC: 5635 

\ '9t 
S~.V'VC

Folha: 5 
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i1$. 

R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDÀ 
CNPJ: 10579273/0001.96 NIRE:21200660435 

Endereço: AV DOROIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA 0, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903.270 

Balanço de Resultado EconOmico de 01/01/2020 até 61/12/2020 Folha: 6 
1 T~~ 

Descrição Classificação Exercício Atual 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ~$~ 
Ú 

RESULTADO OPERACIONAL 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

VENDAS 

Venda da Mercadorias 3.1.1,1.0001 2.640.447,81 C 

=VINDAS **2,640.447,81C 

-RECEITA OPI3tACIONAL BRIJ['A **2.640.447,81C 

DEDUÇÕES DAS VENDAS/ SERVICOS 

OUTRAS DEDUÇÕES 

Devoluçaes 3.1.2.2,0002 7.038,37D 

=OUTRAS DEDUÇÕItS  7.038,370 

=DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS  7.038,37D 

-T o t a I - RESULTADO OPIIRACIONAL **2.633.409,44C 

=Total - DFMONSTRAÇÃODERESUL111ADO **L633.409,44C 

CUSTOS E DESPESAS 

CUSTOS 

CUSTO OPERACIONAL 

CUSTO DAS VENDAS/ SERVICOS 

Custo das Mercadorias Vendidas 4.1.1.1.0001 I.720.415,65D 

SUSTO DAS VfVDAS / SERVICOS **I 720.415,65D 

SUSTO OPERACIONAL  1.720.415,651) 

=T o t a 1 - CUSTOS ** 1,720.415,65D 

DESPESAS 

DESPESAS OPERACIONAIS 

REGINA CELTA UMA GOLES JOSE DE JESUSMARQUES 
Administrador Teç.Contabil 

CPF:48717096391 CPF:215.432.323.53 CRC: 5635 
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R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNVJ:10579273/0001-96 NIRF.:21200660435 

Endereço: AV DOROIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA O, CENTRO, IMPERATRIZ- MA, CEP: 65903.270 

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2020 até 1/12/2020 Folha: 7 

Descrição Classificação Exercício Atual 

DESPESAS COM PESSOAL ~SEMUS / 
Salarios e Ordenados 4.3.1.1.0001 179.014,99D 

Férias 4.3.1.1.0002 19.689,63D 

13' Salario 4.3.1.1.0003 103.115,65O 

INSS Empregador 4.3.1.1.0004 1.219,91O 

POTS 4.3.1.1.0005 32.653,880 

Pro - Labore 4.3.1.1.0006 11,090,081) 

Reaciaôo 4.3.1.1.0013 106.353,140 

=DFSPFSAS COM PESSOAL *"**453.137,280 

=DESPESAS OPERACIONAIS *"* * 453.137,280 

DESPESAS GERAIS 

DESPESAS OPERACIONAIS 

Desposas corn Veicalos 4.3.2.1.0001 53.274,890 

Mantaeoção de Maquinas e Equipamentos 4.3.2.1.0002 28.415,150 

Matoriaia do Expedionto 4.3.2.1.0004 8.552,300 

Energia Eletrica 4.3.2.1.0007 25. 170,270 

Água e Esgoto 4.3.2.1.0008 8.357,1 ID 

E.P.1 4.3.2.1.0016 4.867,29D 

Telefones, Fax e intemet 4.3.2.1.0021 7.562,830 

=DESPESAS OPERACIONAIS ****136.199,84D 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Desposas Financeiras 4.3.2.3.0001 2.875,720 

=DESPESAS FINANCEIRAS 

=DESPESAS GERAIS "139.075,560 

TRIBUTOS FEDERAIS 

TRIBUTOS S' LUCROS 

Imposto de Renda- PJ 4.3.7.1.0001 34.668, I 9D 

REGINA CELTA LIMA GOMES JOSE DE JESUS MARQUES 
Aániniatrador Teç.Contabll 

CPF:48717096391 CPF:215.432,323-53 CRC: 5635 
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R. C. L. GOMES COMERCIO E SER VICOS LTDA 

CNPJ: 10579273/0001.96 NIRE:21200660435 
Endereço: AV DOROIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA O, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903.270 

Balanço de Resultado Econômico de 01 /012020 at6,31/12/2020 Folha: 8 

Descriçlo Classirtcaçao Excrcicio Atual 

ContribuiçAo Social 4.3.1.1.0002 21.960,82D 
\~s t Ú 

drRIB UTOS SI LUCROS  56.629,010 `.-..o.,. 

TR1BUrOS FFDFRAIS  56.629,01 D 

-Total - DESPESAS ****648.841,850 

Total- CUSTOS EDFSPFSAS **2.369.257,500 

RESULTADO DO EXERCÍCIO 

RECEITAS > 2.633.409,4• 

DESPESAS+CUSTO > 2.369.257,501) 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO: " "264.151.94 

i#irrrii#rt#Frtrt#irt##i#♦ii#rtiiirt###riri +iirtii##rt#ii*( XXXXX ) 

REGINA CELTA LIMA GO 
Ad ilnietrador 

CPF:48717096391 

?S JOSE DE JESUS MARQUES 
Tac.Contabil 

CPF:215.432.323-53 CRC: $635 



R. C. L. GOMES COMERCIO E $RVICOS LTDA _ 
CNPJ: 10579273/0001-96 Nire:21 00660435
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Página 9 de 13 

Endereço: AV DOROIVAL PINHEIRO E SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903-270 

Demonstração do Resultado do Exercücio em31/12/2020 Folha: 9 

SEYIUS 
~ 

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE 
R ULTADO COM LUCRO DE 264.151,94 (DUZENTOS E 
SESENTA E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E UM 
Reais E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO 
CQM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. 

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

REGINA CELTA LIMA GOMES 
Administrador 

CPF: 48717096391 

JOSE DE JESUS MARQUES 

TEC.CONTABIL 

CPF: 215.432.323-53 CRC: 5635 
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R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVIOS LIDA 
CNPJ: 10579273/0001-96 NIRE: 21200660435 Data: 14/06/2017 

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE (SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903-270 

Análise Econômica  Financeira de 01/01/2020 at631/12/2020 

Solvência Geral 

Ativo 2.130.423,80 

Passivo Circulante+Passivo não Circulante (obrigações a LP) 

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 416 
do capital de terceiros, 

Liquidez Geral 

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 

5l 1.842,89 

1.475.003,48 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,88 de ativo Circulante 
e ativo realizável a longo prazo para cada RSI,00 de dívida total. 

Liquidez Corrente 

— 4,16 800- 

600 

400 

200-

o 

 — 2,88 600-
511.842,89 

400 

200-

SE►y1US 

Ativo Circulante 1.475.003,48 600-: 

 c 3,61 500 J361
Passivo Circulante 408.070,90 400 

300 

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,61 de ativo circulante 200 

para cada R$1,00 de divida de curto prazo. 100 

0 — 

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi 
apresentada. 

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020. 

REGINA CELIA LIMA GOMES JOSE DE JESUS MARQUES 
Administrado¡ Tec.Contabil 

CPF:48717096~91 CPF:215.432.323-53 CRC: 5635 



K. C. L. tiOMLA WIVJEKIJU E J1U(V U:UJ LIDA Página lide 13 
CNPJ:10579273/0001-96 MItE:21200660435 
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903-270 S. 

Nota Explicativas dc 01/01/2020 atd 31/12/2020 Folha: 11 

I CONTEXTO OPERACIONAL \S1✓IVIUS 

.,,., 

R. C, L. GOMES COMEI~iCIO E SERVICOS LIDA é uma sociedade empresária limitada unipessoal constituída em 8 de 
janeiro de 2009, atuantes no mercado nacional e com sede no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. O objeto 
social é a Comércio atácadista de produtos alimentícios em gerai; Comércio atacadista de alimentos para animais; 
Comércio atacadista de leite e laticínios; Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio atacadista de pães, 
bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio 
atacadista de outros equ pamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, pratos, 
talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares); Comércio atacadista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - supermercados; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios domiciliar; Comércio varejista 
de carnes - açougues; Peixaria; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de hortifrutigranjelros; Comércio 
varejista de produtos alí enticios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 
(merenda escolar, com predominância de polpas de frutas, frios e congelados); Comércio varejista de tintas e materiais 
para pintura; Comércio vrejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de 
madeira e artefatos; Coriércio varejista de materials hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e 
telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, azulejos, 
cerâmicas, box, caixa d' gua, calhas, cimento, divisórlas, esquadrias, forro, gesso, pisos, pias, Janelas, portas, portões e 
rodapés); Comércio var jista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informát a; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video; Comércio varejista de móveis (cadeiras, mesas e carteiras escolares); 
Comércio varejista de a igos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos 
(malha para confecção) Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e 
banho; Comércio vareji ta de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de outros artigos de uso 
pessoal e doméstico n o especificados anteriormente (utensílios domésticos); Comércio varejista de livros; Comércio 
varejista de artigos de apelaria; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Comércio varejista de brinquedos e 
artigos recreativos; Co rcio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal; Co ércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (fardamento escolar); Comércio varejista de 
calçados; Comércio var jista de artigos de viagem; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio 
varejista de animals viv s e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários; Comér io varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; 
Transporte rodoviário c letivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Transporte rodoviário de carga, 
exceto produtos perig sos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicip I, interestadual e internacional; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Cantinas - serviços de alimentação privativos; 
Fornecimento de alime tos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; Serviços de arquitetura; Locação 
de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 
Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Fotocópias (serviços de fotocópias). 

2 CRITÉRIOS CONTABEIS JJTILIZADOS 

Declaramos que as Demo strações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica 
Geral (ITG) 1000 - Modelol Contébii para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas 
aprovadas pela Resoluçâ CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de 
demonstrações contábeis, LL

3 PRATICAS CONTABEIS AbOTADAS 

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições 
contidas na ITG 1000. Os i nçamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência. 

4 NOTAS AS DEMONSTRA ÕES CONTABEIS 

Todos os lançamentos quje deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idónea fornecida pela 
Administração da empresai que se responsabiliza pela sua veracidade. 

5 SALDOS DE DISPONIBIL AIDES 

REGINA CELIA LIMA DOMES JOSE DE JESUS MARQUES 
Administra,ior Contador 

CPF:48717096391 CPF:215.432.323-53 CRC: 5635 
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K. U. L. tlUMES (:UIVIEKU!U E SMQV1CU1 L1'I)A / Fjs. 
CNPJ:10579273/0001-96 NIRE:21200660435 
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE OUSA, 917 ANDAR 2 SALA O, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65903-70 w15 
Nota Explicativas dc 01/01/2020 até 3l/12/2020 

SEMUS 

Página 12 de 

Folha: 12 

13 

Todas as receitas foram re istradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de 
cada mês, sem qualquer di inuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da 
Empresa. 

6 IMPOSTOS FEDERAIS A R~COLHER 

O saldo a recolher do impo$tos Federais IRPJ e CSLL a recolher apresentou queda de quase 78,53% com relação aos Imposto Federais 
do exercicio de 2019 sendo a empresa no exercicio passado apurado no Simples Nacional, passando a representar 0,13% das 
obrigaçbes de curto prazo. Em janeiro de 2020 foram efetuados os ajustes dos saldos referentes aos débitos junto à Receite Federal, 
devidos de janeiro de 202 a outubro de 2020. Destaca-se que ao longo do exercício de 2020 não foram efetuados pagamentos do 
Simples Nacional de outrobo a dezembro 2020 a Empresa nao aderiu ao parcelamento destes débitos. 

7 FGTS A RECOLHER 

0 saldo a recolher do FOT~ de R$ 5,344,12, deveu-se principalmente aos pagamentos dos meses de janeiro a setembro desse ano de 
2020. O valor remanescent compete ao mês de outubro a dezembro e tem vencimento para janeiro de 2021. 

8 AUMENTO DOS CUSTOS DESPESAS 

Houve expressivo aument nos custos e despesas da Empresa no exercicio de 2020, fato que acompanhou o crescimento do 
faturamento. Dentre estes, estaca-se o custo com as mercadorias vendidas, seguida com os custos dos Impostos Federais. O Montante 
de despesas operacionais m 2020. 

REGINA CELTA LIMA GOMES 
Administrador 

CPF: 48717096391 

JOSE DE JESUS MARQUES 
Contador 

CPF:215.432.323-53 CRC: 5635 
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Certificamos que o ato da err}presa R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVIÇOS LIDA consta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

21543232353 JOSE DE JESUS MARQUES 

48717096391 REGINA CELTA LIMA GOMES 

JUCEIIA 

A validade deste doe 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 31/03/2021 07:55 SOB N° 20210460113. 
PROTOCOLO: 210460113 DE 30/03/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 12102161924. CNPJ DA SEDE: 105797.73000196. 

MIRE: 21200660435. COM EFEITOS DO REGISTRO EN: 31/03/2021. 
R. C. L. OOMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.empreaafacil.ma.gov.br 

ento, se impresso, fica sujeito à comprovaçào de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
ECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO 
3° BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR 

LICE CA VINCULADA N°.: CA-760322-3BBM 
cença emitida através do Processo Simpiicado 

O Corpo de Bombeiros Militar do Ma -nhão atesta que o estabelecimento abaixo está devidamente aparelhado com. as: medidas 
de segurança contra incêndio e pãni o, conforme Certificado de Aprovação n°, pertencente ;a empresa. , nos termo§ da Lei N° 
11.390, DE 21 de dezembro de 2020. 

Nome! RazSo Social: 
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 

CPF I.CNPJ: 
10.579.273/0001-96 

Classificação: . 
COMERCIAL 
Ramo de Atividade: 

;.COMi:RCIO VAREJISTA DE MERCAD 

Técnico rasp sável: 
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 N• CA . ERTIFICADO DE APROVAÇAO 

CPf/CSPJ NOMEIRAZAO SOCIAL 

NOME FAA TASIA 

ENDEREÇO 
.+r 1O(1:!.. . .. .>rT .EN'; i, S(LIV 

BAIRRO 

CIDADE 

TIPO PROCESSO 
SIMPLIFICADO VINCULADO 



ALVARÁ PROVISÓRIO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

2022 077/2"_. 

_. Municipal 

Nome/Razão Social 

PREFEITURA DE ]MPERATR]Z 

C*.P:7:06.,5? 455'» . 

CNPJ Data da Ccn~ -t. :: . 

10.579.273/0001-96 

R. C. L. -GOMES COMERCXO E SER`.'ICC'S LTDA 

Denominação Comercial 

COMERCIAL SOARES 

68/01/2009 

Natureza Jurídica `'Í'- Cul Ç.4D 

206-2 SOCIEDADE EMPRE ÁRIA LIMITA ENTIDADES EMPRESARIAIS 

ATfVIDADE ECON!;P9_:í'A 

Atividade Principal 

t.vi•àa•5e-:> Secundãria 

E)~ta de III1C1Cì 

08/01/2009 LOCAL I ZAÇAO 

Logradouro 

AVENIDA DORGIVAL PINH IRO DE SOUSA 

Complemento Quadra Bairro 

ANDAR 2 -? a _.E ;TR0 

Data de Cadastro Vaidade Código de Autet;caçr3o 

281)2/2023 HATW- ....__. 

informações Adiciona_ 

It9FE?ATR_^_ NP, G3/03/~6'2_ 

Número 

J,-

O PRESENTE ALV DEVERÁ SER AFIXADC _M LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇAC 

)3 'C__ ..8 Cz 



I~REFLiTURA IWiUNiCIPAI<. DE IMPERATRIZ 
Sacretaria Municipal de Saúde/SUS 

Divisão de Vigilância Sanitâri~ 
CNPJ: Gü.939.023/0Q01.4J& 

•!V ÚMERO MERO 
RAZÃO SOCIAL: H.(r: t.. GOMES C;OMERGIO E SERVIÇOS:LTDA 

CNPJ OU CPP:1 á.579.27.3/G001-96 

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA DE PROI)J'COS SANEAN1 ES 
DOMIS$ANiTÁRIOS . 

. ïtiDIEREÇG : AV. DC`RGl1/AL r~l ' ~~~ 1, ,, 91;' CEN I F2O 

NOME DE FANTASIA: COMERCIAL ARE 
~. 

sus 
SdfUtMA ÚNtiCb trc Sr+ú:at: 

1SÌ22-Yt_: 

Atestamos que à Divis .. *, ~ ' _- n a Seria, através do seu 
núcleo competerte, e 

: R ' - ` d.~' • riment 'da empresa acima 
citada, inspecionou su..  -icas, constatou que a 
mesma oferece, rio iiul > cori ações satisf .tóa ias de higiene e 
salubridade con`orme pr era a o ) artigo(s) 1 ! da lei Municipal 
1.455 de 29 de março de 2012 c!c Artigo 69 da 1v iEstadual 
Complementar 039 de 15 de dezembro de 1598. 

~ o'$ f à. ~x ~ í sa, <"' f, S. f— 
Dir

y

etor de Vgil.neià L~anitr~ra 

:":IARÍ,t Mi;,'~•.tY S. C?

O1rS;pra d¢
¡y(üi1l.ulw. . ii: Ï4.A 

Imperatriz/MA„ fl3 DE MARÇC.~DÇ í?0?2_ 

4 
L,..~...~-•~^'` 

VALIDADE ATÉ 31.12. 2022. 

de Saba 
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O Presente Afifará Sanitário deverá ser afixada em kcal bem visível á 
fiscalização e deverá ser renovado anualmente. 



CERT 

Nome: R. C. L. 

CNPJ: 10.579.27 

Certidão n°: 36 

Expedição: 14/1 

Validade: 11/04 

de sua expediçã 

Certifica-se qi 

FILIAIS) , inscr~ 
do Banco Nacion 

Certidão emitid 

Trabalho, acres 

na Resolução Ac 
Trabalho, de 2 
Os dados const 

Tribunais do ' 

anteriores à 

No caso de pess 

a todos os seus 

A aceitação de 
autenticidade 

Internet (htt~ 

Certidão emitid, 

INFORMAÇÃO IMPO 

Do Banco Naci~ 
necessários à 

inadimplentes 

estabelecidas e 

acordos judic: 
recolhimentos 

emolumentos ou 

de execução de 
Trabalho ou Co 

Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

DÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

OMES COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
/0001-96 

66162/2021 

/2021, às 14:57:21 

2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

1e R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E 
.to(a) no CNPJ sob o n° 10.579.273/0001-96, NÃO CONSTA 
al de Devedores Trabalhistas. 

com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
sentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

iministrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
E de agosto de 2011. 

antes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Crabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

3.ata da sua expedição. 

oa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

estabelecimentos, agências ou filiais. 

esta certidão condiciona-se à verificação de sua 

no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

)://www.tst.jus.br). 

i gratuitamente. 

[tTANTE 
)nal de Devedores Trabalhistas constam os dados 

identificação das pessoas naturais e jurídicas 

)erante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

m sentença condenatória transitada em julgado ou em 

ais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

previdenciários, a honorários, a custas, a 

a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

acordos firmados perante o Ministério Público do 

nissão de Conciliação Prévia. 

Júvicias e sugestões: cndtatst.jus.br• 

Iva 

^O FERE QOM b IGINAL 
4anza Danie1Ce d 1e brun?nt 
estão de Contratos . SEMCS 

Mat. 52.008-5 



07/02/22, 16:52 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar Imprimir 

I AA 

CAIXA ECONGMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: t0.579.273/0001-96 

Razão SOCiahR C L GOMES E CIA LTDA 

Endereço: R SIMPLICIO MOREIRA 3253 TERREO / BACURI / IMPERATRIZ / MA / 
65916-073 

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:27/01/2022 a 25/02/2022 

Certificação Número: 2022012702333990472669 

Informação obtida em 07/02/2022 16:52:47 

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-cri'.caixa.gov.br/consultacrf/pag~s/consultaEmpregadorjsf 1/1 



Duds nas Freqt,entc::~ 

Situação de Regularidade do 
~ rnpregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

€^scríçào: 10579.273/00C1-96 
~záo sot:rtat: R C t.. GOMES E. r;rA LIDA 

Nome fantasia: COMERCIAL SOARES 

≥ testiitado da consulta eir 08/03/2022

-,i. _.rií~3a o Certifïcadc~ df~ r2eguiarida1e c~o í _Y ;~,. ,~-z : 
:: ,suite o Histórico do Empregador 

Voltar 

a stas informacoes para os fins previstos em iei deve ser precedido de venhic.a:; : . 

entacidade no site da Caixa: www.caixa.gov.hr 



Histórico do Empreg 
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MINISTÉ 
Sec reta r 
Procu rac 

CERTIDÃO POSITIVA 

Nome: R. C. L. GOME 
CNPJ: 10.579.273/000 

Ressalvado o direit 
responsabilidade do su 

1. não constam pe 
Federal do Brasil 

2. constam nos sist 
em Divida Ativa c 
5.172, de 25 de c 
bens ou direitos, 
objeto de decisã 
regularidade fisca 

RIO DA FAZENDA 
a da Receita Federal do Brasil 
lona-Geral da Fazenda Nacional 

COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

COMERCIO E SERVICOS LIDA 
-96 

de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
ito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

dências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita 
RFB); e 

;mas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
a União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°
utubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante 
)u com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou 

judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da 

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

Esta certidão é válida p 
todos os órgãos e fundi 
sujeito passivo no ãmbi 
nas alíneas 'a' a 'd' do r 

A aceitação desta cert 
endereços <http://rfb.gc 

Certidão emitida gratuit 
Emitida às 09:27:37 do 
Válida até 25/06/2022. 
Código de controle da c 
Qualquer rasura ou em 

ira o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
s públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
o da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
rrágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

dão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
'br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

emente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Jia 27/12/2021 <hora e data de Brasília>. 

:rtidão: 3518.6A4E.CA53.E738 
nda invalidará este documento. 



BRASIL 

(HTTPS://GOV.BR) 

Confirm$ão da Autenticidade de 
Certidões 

Resultado da Confirmaçã de Autenticidade de Certidão 

CN PJ: 10.579.273/0001-96 

Código de Controle: 3518.6A E.CA53.E738 

Data da Emissão: 27/12/2021 

lora da Emissão: 09:27:37 

I ipo Certidão: Positiva com E eitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos e Negativa emitida em 27/12/2021, com validade até 25/06/2022. 

Nova consulta /Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar) 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRE 

CERTIDÃO POSITI 

N° Certidão: 013546/22 

Inscrição Estadual: 12310827E 

Razão Social: R C L GOMES 

Endereço: AVE DORGIVAL 

lefone: (99)35284713 

Certificamos que, após a r 

substanciado pelo art. 240 a 

5.172, de 25 de outubro de 

vencidos ou com exigibilidadE 

identificado. Ressalvado, tod 

venham a ser apuradas e não 

ARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

A DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA 

Data da 03/02/2022 09:35:54 

C P F/C N PJ :10579273000196 

COMERCIO E SERVIAOS LTDA 

PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G CEP: 65903270 -

Município: IMPERATRIZ UF: MA 

alização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

?42, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei n° 

1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não 

suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima 

via, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

alcançadas pela decadência. 

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS 
TIPO DOCUMENTO DATA EMISSÃO SITUAÇÃO 

AUTO DEINFRACAO 21764000062 27/10/2017 PARCELADO 

LANC. POR DECLARACAO 15104813 20/07/2018 PARCELADO 

LANC. POR DECLARACAO 93079546901 24/05/2021 PARCELADO 

LANC. POR DECLARACAO 93079694554 24/06/2021 PARCELADO 

LANC. POR DECLARACAO 93079934893 24/08/2021 PARCELADO 

LANC. POR DECLARACAO 2133007312997 27/12/2021 PARCELADO 

LANC. POR DECLARACAO 2133007408045 25/01/2022 PARCELADO 

Validade da Certidão: 120 (Ce to e vinte) dias: 03/06/2022. 

A autenticidade desta certidão ceverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, cl cando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 03/02/2022 09:35:54 



Estado dcs 
Maranhão Certidão Negatíva de Débito 

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito 

N° da Certidão: 013546/22 

Data de validade: 03/06/2022 09:35:54 

Data de E 'nissão: 03/02/2022 09:35:54 

Inscrição Estadual: 123108276 

C PP/ CN PJ: 10579273000196 

Razã Social: R C L GOMES COMERCIO E SERVIA$OS LTDA 

/ Fts\ 



~FIS. 

GOV 
SECI 

CERTIDÃO POSITI 

N° Certidão: 092368/21 

Inscrição Estadual: 12310+ 

Razão Social: R C L GOP 

Endereço: AVE DORGI 

Telefone: (99)3528471 

Certificamos que, após a 

forma do disposto do artig 

n° 7.799, de 19/12/2002, 

1966 (Código Tributário N 

inscritos na Dívida Ativa c 

SEyIUS 

:RNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
ETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA 

A DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

Data da 30/12/2021 10:06:38 

276 CPF/CNPJ:10579273000196 

ES COMERCIO E SERVIAOS LIDA 

(AL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G CEP: 65903270 -

3 Município: IMPERATRIZ UF: MA 

realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 
156 da lei n° 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei 

sem como prescreve no artigo 206 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 
Icional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos 
~m exigibilidade suspensa, conforme indicado acima. 

DESCRICÃO DOS DÉBITOS 
TIPO DOCUMENTO DATA EMISSÃO SITUAÇÃO 

AUTO DEINFRACAO 21764000062 27/10/2017 PARCELADO 

LANC. POR DECLARACAO 15104813 20/07/2018 PARCELADO 

Validade da Certidão: 120 ($ento e vinte) dias: 29/04/2022. 

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 04/01/2022 09:34:05 



Negativa de Divida Ativa 
Sacre 

Rfsultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa 

N° da Certidão: 092368/2 1 

Data de alidade: 29/04/2022 

Data de Emissão: 30/12/2021 10:06:38 

Inscrição stadual: 123108276 

PF/CN PJ: 105792 73000196 

Ra ão social: R C L GOMES COMERCIO E SERVIMOS LIDA 
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SECR 

CER 

A Prefeitura do Muni 
arrecadação, CERTIFICA, 
COMERCIO E SERVICO 
qualificado, encontra-se 
DO MUNICÍPIO DE IMPEI 
ou não em Dívida Ativa, a 

Reserva-se o direi. 
comprovados, ou que vei 
CTM e prerrogativa legal 

DADOS DA EMPRESA: 

CNPJ: 10.579.273/0001-96 

Razão Social: R. C. L. GOr 

Endereço: AVENIDA DORt 

Inscrição: 876780-3 

Enquadramento: ISS HOM 
Data de Inicio: 08/01/2009 

Atividade Principal: 46397 

Nome Fantasia: COMERCI 

A Referida Certidão terá v 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 
TARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTAO ORÇAMENTARIA. SEFAZGO 

CNPJ:  06.158.455/0001.16 
Rua Godotredo Viena 7221738, Centro CEP 85901.480 - Imperatriz-MA 

~Fis`~ 

(4Th
~ SMUS

C~7 4-..,.. 
CENTIDAO 

11/01/2022 09:17:21 
USUÁRIO:ANONYMOUS 

IDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N° 827/2022 
AUTENTICAÇÃO:NXKV-KAJB 

~ípio de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de 
a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte R. C. L. GOMES 

3 LTDA, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ 10.579.273/0001-96 abaixo 
em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

2ATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos 
te a presente data. 

o de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente 
iham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal -
revista no artigo 149 da Lei Federal n°5.172/1966. 

ES COMERCIO E SERVICOS LTDA 

IVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 ANDAR 2 SALA G CENTRO 

LOGADO 

1-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 

L SOARES 

lidade até 12/03/2022. 

IMPERATRIZ-MA, 11/01/2022. 
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SECR 

CERTIDÃO N 

CERTIFICO a pedido da 
SERVICOS LTDA, Inscr 
PINHEIRO DE SOUSA, 
com os tributos municip~ 
prefeitura, nada consta r 
Requerente pretende co 
outros fins. 

A Referida Certidão terá 
Ressalvado à Prefeitura 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 
ARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO 

CNPJ: 06.158.45510001-16 
Rua Godotredo nana 7221738, Centro CEP: 85807-480 - Imperatriz-MA 

11/01/2022 09:19:08 
USUARIO:ANONYMOUS 

CATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA N° 828/2022 
AUTENTICAÇAO:NRQR-PEOT 

pessoa interessada, que a empresa R. C. L. GOMES COMERCIO E 
ta sob o CNPJ: 10.579.273!0001-96, situada à AVENIDA DORGIVAL 
917 ANDAR 2 SALA G CENTRO, Neste Município, encontra-se quites 
is, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta 
o que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O 
n esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para 

validade até 12/03/2022. 
o direito de cobrar dividas que venham a ser apuradas. 

IMPERATRIZ-MA, 11/01/2022. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO 

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E►OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

USANDO a faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento por escrito de 
pessoa interessada que, dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO de feitos, referentes à 
FALÊNCIA EIOU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de 

qualquer processo/distribuiçao dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica R. C. L. GOMES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,  inscrita no CNPJ n° 10.579.273.0001-96, situada na cidade de 
Imperatriz. Estado do Maranhão. 

CERTIFICO, ainda, que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta cidade 
e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão 
nesta S- (etaria, cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, Carlos Wátima Silva de 
Castro, "'&" matrícula 112300, digitei e datei. Eu, Edilene Bandeira de Araújo, Distribuidora Judicial 
desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino. 

LUDM 
retária J 

O 

Imperatriz!MA, 20 de janeiro de 2022 

S DE SOUSA 
tituta da Distribuição 

n •` ' : Glnul 
a~~lo~ TRN 

Consutt ldade ~ 

N° da Guia: 22.053.601.001.147.53 -3— Valor: R$ 56,72 — Selo Oneroso 

~ 

CO~FERECO ORICINAL 
vtanza ~lanie[/ode~%QJrunthi ~estâo de Contratos - SEMUS 

Aa•`.. ,52.0t1º-5 

13;18 
RP:Rsb20 '.-~

em nttps xssrttJI,s.Jus 

Obs.: Esta Certidão Judicial é álida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante 
assinatura do servidor, conform os artigos 198 e 199 do Código de Normas. 

RuaR iB 

Fórum Ministro Henrique de La Roque Almeida 

s/n en r• I r.= = ri /MA— CEP; • 1.' ~ ~ — Fine • • 3529-20 _ 9 
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Consulta 

Este relatório tem por objetivo 
realizadas diretamente nos 
pela veracidade do resultado 
informação relativa à razão 
Pessoa Jurídica, mantido 

Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 3

Consolidada de Pessoa Jurídica 

apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 

da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 

pela Receita Federal do Brasil. 

07/02/2022 16:24:43 

Jurídica: 
Razão Social: R. C. L. GOMES 
CNPJ: 10.579.273/0001-96 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada 

Para acessar a certidão original 

Consta 

no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada 

Para acessar a certidão original 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Consta 

no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da 
Cadastro: Cadastro Nac, 
Resultado da consulta: Nada 

Para acessar a certidão original 

Transparência 
oval de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Consta 

no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da 
Cadastro: CNEP - Cadastro 
Resultado da consulta: Nada 

Para acessar a certidão original 

Transparência 
Nacional de Empresas Punidas 
Consta 

no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



i ` F~is~ 

racionalização de serviç 
de 2014, Lei n° 13.460, 
Decreto n° 8.638 de 15, 

\ StMUS 
s públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril ..-
e 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
le janeiro de 2016. 


