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Daniela Slainle, bÍesileira, sollêira, do comércio, residente e domiciliadâ na cidade e
Comarca de Londrins-Pr., à Rus CasêmiÍo de Abreu, 83, Jardim Shângrilá, portadoÍa da CaÍteirg
de ldentidade Civil 6.595,27ô-9-Pr., e do CPF 021.15Í.549-32, e Gâbriela Stainte, brasiteirâ,
solteira, do coméÍcio, residento e domiciliada à Rua CasemiÍo de Abrêu, 83, Jardim Shangrilá,
portâdora da certoire de ldontidsde civil E.103.552-0-Pr., e do cPF 005.E87.469-0E, neste ato
essiíldâ por Maria dê LourdBs Steinle, brssileiÍs, casâda, do comercio, residontê o domiciliada à
Rue Câsômiro do AbrÊu, 83 Jaíüim Shengrilá, Loodrina-Pr., poíadora dâ CaÍteira de ldentidado
Civil 990.001-2-Pr., e do CPF 149.69í.069-9í, unicas sócias componenles de sociedade por
cotas do responsebilidado limiteds, qu6 gira nâ cidado de Londína, Estâdo do Paraná à Ruâ
Piauí,681, sob a donomlnagão Steinlo & Cie Ltda, com seu sto conslitutivo aÍquivado na Junlg
Comerciel do Eslâdo do Parená, sob nr. 980395658 em 10 dê Março do '1998, resolvêm por este
instrumonlo, alterar o conlreto socisl, modients às cláusulas e condiçôes s€guintes:

CúUSULA PRIMEIRA: A sociêdade anlêriormente situada à Rus Piauí,683, Centro, Londrina-
Pr., mudou-se pere o Bloco E do Campus ds Unopar, União Noí16 do Parsná de Ensino, sito à
Avenlda P8ris, 675, Jârdim Piza, Londrina-Pr.

CúUSULA SEGUNDA: A §ociodede que tinha como objetivo mercantil a preíação de serviços
roprográÍicos 6 heliográÍicos, encrdernações, plasliÍicações, seNiços de manutonção de máquines
reprográflcas, pâsse e lor o objotivo morcantil de prêíação de sêrviços repmgráficos e
holiogÍáÍicos, encadornagões, plastiílcsÉss, serviços do mânutongão dB máquinas reprográÍicâs e
locsção do máquines ÍêprográÍicas.

CúUSULA TERCEIRA: Doclarsm, quê e prosonto emprosa s€ €nqusdra no disposto do arl. 2o,

inciso lda Lei no 8.864 do 28l0gl1S91e quo o volumô de sua recsitâ bnÍs náo excedsrá o limite
Íixado no arl. 20, inciso I da Loi no 9.317, do 0511211596 não so onquedrendo igualmente 6m
nonhumâ des gxclusõês ds quê trate o artigo 9o dá mêncionádâ Loi n" 9.317.

CúUSULA QUARTA: Parmanocam instteradas as demais cláusulas vigentes que náo colidirem
com es disposiÉca doste instrumsnto.

E, poÍ âssim estarem juíos o contratados, levram, datam o assinsm o prosonle in§rumento
Juntamente com dues lestsmunhas, dôvidam€nte rubricedas pelos sócios no verso de suas folhas,
om trôs viss de igual t6or e Íorme, obrigandGse Ílelmonle poí si e por sBus herdeiro§ â cumpri-lo
em todos os s€us tormos.

Londrina-Pr., 06 de NovembÍo de 2000

!tfr'^rr/h...^..iri,,
Daniêla Stâinlesbrielâ Stainle

-Assistida

Mari u es n

nte

ToslomqnDis:

L,sie-AhíJn{àqfffiíár
nc s.olt.zez-{-Pr
cPF 843.960.24&9 Í

MaÍia SAUT Slainle
RG S2 .481-PR

STAINLE & CIA LTDA
cNPJ 02.420.945/0001-98

PRTMETRA ALTERAÇÂo DE coNTRATo soctAL

cPF 635.608.529-00
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STAINLE & CIA LTDA ME
CNPJ 02.420.945/000 I -98

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAI,

Daniela Stainle, brasileira, natural de Londrina-Pr., solteira, nascida em 0l de Julho de
1975, administradora, pofiadora do CPF 02l.l5l .549-32 e da Carteira de Identidade Civil
no 6.595.276-9-SSP/Pr., residente à Rua Casemiro de Abreu, 83 no Jardim Shangri-lá A,
CF,P 86.070-630 na cidade de Londrina-Pr e Cabriela Stainle, brasilcira, natural de
Londrina-Pr., solteira, nascida em 02 dc Março de 1980, administradora, portadora do CPF
005.887.469-08 e Carteira de Identidade Civil no 8.103.552-0-SSP/Pr., residente à Rua
Casemiro de Abreu, 83 no Jardim Shangri-lá A, CEP 86.070-630 na cidade de Londrina-
Pr., únicas sócias da sociedade empresária limitada, sob a denominação social STAINLE &
CIA LTDA ME, conr sede na Avenida Juscelino Kubitscheck,25258, Centro, Londrina-
PR., CEP 86.020-000, registrada na Junta Comercial de Londrina-Pr., sob o NIRE
41203873"12-0 em sessão de l0 de Março de 1998; e a última alteração de Contrato Social
20022621610 em 2l de Outubro de 2002 com CNPJ 02.420.945/0001-98, resolvenr,
assim, alterar o contrato social:

PRIMEIRA: A alteração do Contralo Social no 20022621610 em sessão de 2lll0/2002
tendo cm seu cabeçallro escrita Primeira Alteração de Contrato Social fica aqui ratificado e

esclarecido que se trata da Segunda Alteraçâo de Contrato Social, Í'icando assim
esclarecido que a empresa tem o seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do
Estado do Paraná sob n" 41203873'12-0 em sessão de l0/03/1998; a Primeira Alteração do
Contrato Social registrada sob no 20010274766 en sessão de29l03l200l; e a Segunda

Alteração do Contrato Social é registrada sob no 20022621610 em sessão de 2111012002.

SECUNDA: O objeto social da empresa que era prestação de serviços reprográficos e

heliográficos, cncadernaçôes, plastificações, serviços de mÍmutenção de máquinas

reprográficas c locação de maquinas reprográficas, possa a ser de prestação de serviços
reprogúfrcos e heliográficos, encadernações, plastiÍicações, scrviços c ntanutcnçãr: de

máquinas reprográÍicas e sistemas de impressão, locação de máquinas reprográÍicas e

sistemas de impressão.

TERCEIRÂ: A sócia Gabriela Stainle, que possui na sociedade 5.000 (Cinco Mil) cotas de

capital, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando a impoíância de R$

5.000,00 (Cinco Mil Reais), inteiramente integralizadas na sociedade, retira-se da mesma

cedendo e transferindo todas as suas cotas a Senhora Mariana Stainle Barros, brasileira,
natural de Londrina, casad& em regime de comunhão Parcial de Bens, nascida ern 12 de

Maio de 1982, administradora, residente e domiciliada à Rua João Sampaio no 170,

Apartamento no 102, Jardim Bancários, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP
86.062-100, portadora da Carteira de ldentidade Civil n'8.194.547-0-SSP/PR e do ClllF
038.087.08948. O capital totalmente integralizado, Íica assim distribuído entrc as sóçias:

,g

sÓcrAs QUo'rAS
DANIELA STATNLE 5.OOO

MARIANA STAINLE BARROS 5.OOO

CAPITAL
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00 %^

I



fi4n
úç.tt

STAINLE & CIA LTDA ME
CNPJ 02.420.945/000 l -98

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

QUARTA: A cedente dá a cessionária, plena, geral e raze quitação das cotas

Em consonância com o gue determina o art.2.03l da t,ei n'10.406/2002, as sócias
RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim
sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que,

adequando as disposições da referida Lei 10.40612002 aplicáveis a este tipo societário,
passa o ter a seguinte redação:

PRIMEIRA: A empresa gira sob a nome empresarial Stainle & Cia Ltda ME, c tem sede c
domicilio à Avenida Juscelino Kubitscheck,25258, Centro, Londrina-Pr., CEP 86,020-
000.

SEGUNDA: O capital social da enlpresa é de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) dividi«lo em
10.000 (Dez Mil) quc.rtas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada unra, totalmenle
integralizados, sendo assinr subscritas:

SOCIAS QrroTAS CAPIl'AL

DANIELA STAINLE 5.OOO

MARIANA STAINLE BARROS 5.OOO

R$ 5.000,00
R$ 5.000,00

TERCEIRA: A sociedade tem como objetivo mercantil a prestação dc serviços
reprográficos e heliográficos, encadernações, plasÍificações, serviços e manutenção de

máquinas reprográficas c sistema-s de impressão, locação de máquinas reprográÍicas e

sistema de impressão.

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Março de 1998 e scu prazo de

duração é indeterminado.

QUINTA: As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros

sêm o consentimento da outra sócia, a quem Íica assegurado, cm igualdade de condiçõcs e

preço direito de preferência para a sua aquisiçâo se postas à venda, formalizando, se

realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mrs todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIUA: A administração da sociedade caberá a Daniela Stainle con) os poderes e

atribuições de gerente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, n«r enlanto. ent

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sent

autorização da outra sócia.
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STAINLE & CIA LTDA ME
CNPJ 02.420.945/000 I -98

TERCEIRÂ, nlrcnnçÃo DE coN'rRÂTo soctAl

OITAVA: Âo término cle cada exercício social, em 3l de dezemhro, a adminislradora
prestará contas justificada.s de sua administração, procedendo à elahoração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados,

NONA: Nos qualro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

nÉCtUA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependênciq mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DECIMA PRIMEIRA: As sócias poderãn, de comum âcordo, fixar uma rclirada mensâl, a

título de "pro labore", observadas as disposições regulamentarcs pertinentes.

DÉCIMA SECUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará
suâs atividadss com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou da(s) sócia(s) remanescente(s), o valor dc sens haveres será apurado c
liquidado com base na situação patrinronial da sociedade, à data de resolução, verificada
em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedirnento será adolado enr outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a sua sócia.

nÉCtpm TERCEII{A: A administrarlora deulara sob pena tJa lei, de que não es(á inrpeclida
de exercer a administraçâo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçãr:
criminal, ou por se encontr&rem sob efeitos dela, a pênâ que vede. ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricaçào,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defcsa da concorrência, contra a.s rclaçties de

consumo, fé pública, ou propriedade.

DECIMA QUARTA: Declaram, para os furs do artigo 5o cla Lei no 9.841/99 que:

a) se enquadra na situaçâo de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excsderá o

limite frxado no inciso I do artigo 2o da Lei no 9.841/99, ot:scrvado o disposlo no §

lo do mesmo urtigo;
c) não se enquadra em qualquer das hipótcses de exclusão relacionadas no artigo 3" da

mesma Lei.

DÊCIMA QUINTÁ: Irica eleito o foro de Londrina-Pr., para o e.xercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resullantes deste contrato.
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STAINLE & CIA LTDA ME
CNPJ 02.420.945/000 I -98

]'ERCETRA AL'IERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

E por estarem assimjustos e contratados assinam o presente instrumento em

Londrina-Pr., 25 de Outubro de 2006

,Aar-;Lap- z*\-'*-
DANIEL.A STAINKÉ

qohsdq.&bdl
cÀBntaln srntttt-r
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MARIANA STAINLE BARROS
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srArNLE & crA lrne- úu
eUARTA ALTERAÇÃo coNrR.rruAI-

CNPJ - 02 -420.9 45/000 I -9t

DAIYIELA STAINLE, brasileira, empresária, solteira, maior, natural de l-ondrina, Estado do
Paraná, nascida em 01 de julho de 1975, residente e domiciliada em l-ondrina, Estado do
Paraná, à Rua Casemiro de Abreu no 83, Jd, Shangri-Lá, CEP 86070-630, portadora da cédula
de identidade RG no 6.595.276-9ISSP-PR, inscrita no CPF-MF sob o no 021.151.549-32 e

MARIANA STAINLE BARRO§, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, residente e domiciliada em Londrina, Estado do Paraná, à Rua João Sampaio
no 170, Apto. 102, Jd. Bancários, CEP 86062-100, portadora da cédula de identidade RC no

8.794.547-0/SSP-PR, inscrita no CPF-MF sob o no 038.087.089-48; sócias componenles da

sociedade limitada, que gira sob a denominação socíal de "STAIhILE & CIA LTDA - ME",
com sede e foro em Londrina, Estado do Paraná, à Avenida Juscelino Kubitscheck no 2.525-8,
Centro, CEP 86020-000, inscrita no CNPJ sob o n.o 02.420.94510001-98, com Contrato Social

registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.o 412.03873720, por despacho em

sessáo de 10 de março de 1998; Primeira Alteração Contratual registrada na Junta Comercial
do Estado do Paraná sob o no 2A0n?74766, por despacho em sessão de29 de março de 2001;

Segunda Altera$o Contratual registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no

20022627610, por despacho em sessão de 2'1. de outubro de 2002 e Terceira Alteraçáo
Contratual registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no 20064049779, por

despacho em sessão de l0 de novembro de 2006; resolvem por este instrumento particular de

comum acordo alterar o contrato primitivo conforme as cláusulas e condi@es seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a atividade econômica para "comércio de

máqulrras reprográficas, sistemas de escritório, sistemas de impressÃo e multifuncional,
prestaçâo de serviços reprográficos e heliográÍicos, encadernações, plastiíicaçiles'
serviços e manutençâo de máquinas reprográficas e sistemas de impresslo, locação de

máquinas reprográficas e sistemas de impressiio".

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não

colidirem com as disposiçóes do presente instrumento.

E, por assim estarem contratados, datam e assinam o presente instrumento ern 03 (três)

vias de igual teor e forma em todos os seus termos.

Irrndrina.Pr., 05 de novembro de 2072.

t,e*.^üt^ kJ^o.L"ur
DANIELA STAINLE
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STAINLE & CIA LTDA. MT
QUTNTA ALTERAÇÃO COXTRA'r'UAL

CNPJ - 02.420.945/000r-98

DANIELA §TAINLE, brasileira, empresária, solteira, maior, natural de Londrina, Estado do
Paraná, nascida em 0l de julho de 1975, residente e domiciliada em Londrina, Estado do
Paran{ à Rua Casemiro de Abreu n" 83, Jd. Shangri-Lrii CEP 86070-630, portadora da cédula
de identidade RG no 6.595.276-9/SSP-PR, inscrita no CPF-MF sob o no 021.151.549-32 e

MARIANA STÂINLE BARROS, brasileirq empresária, casada sob o regime de comruüão
parcial de bens, residente e domiciliada em Londrina, Estado do Paranrí, à Rua João Sampaio
no 170, Apto. 102, Jd. Bancários, CEP 86062-100, portadora da cedulade identidade RG no

8.194.547-1/SSP-PR, inscrita no CPF-MF sob o no 038.087.089-48; sócias componentes da
sociedade limitada, que gira sob a denominação social de "STAINLE & CIA LTDA - ME",
com sede e foro em Londrin4 Estado do Paranár, à Avenida Juscelino Kubitscheck no 2.525-8,
Centro, CEP 86020-000, inscrita no CNPJ sob o n.o 0?.420.94510001-98, com Contrato Social
registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.o 412.03873720, por despacho en:

sessâo de l0 de março de 1998; Primeira Alteração Conúatual registrada na Junta Comercial
do Estado do Paraná sob o no 20010274766, por despacho em sessão de 29 cle março de 2001;
Segunda Alteração Contratual registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no

20022621610, por despacho em sessão de 2l de outubro de 2002; Terceira Alteração
Contratual registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no 20064049779, por
despacho em sessão de l0 de novembro de 2006 e Quarta Alteração Contratual registrada na

Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no 20127662235, por despacho em sessão de 22

de novembro de 2012; resolvenr por este instrunento paÍicular de comum acordo alterar o

contrato primitivo conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedatle fica alterado para "Rua Buclides da
Cunha a" 347, Jd. §hangri-la A em Londrina, Estado do Paraná, CEP 86070-500".

CLÁUSULA §EGLINDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que nãcr

colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por assim estaÍem contratados, datam e assinam o presente instrumento ern 03 (três)

vias de igual teor e forma em todos os seus tcrmos.

Londrina.Pr.,0l de maÍço de 2013

êor Ê>
MARIANA ST BARROS
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STAINLE & CIA L"I'DA- ME.
sExTA AL'rERAÇÂO C«rNrnAl'Lr,r. L

cNPJ - 02.{20.945/000 l -98

DANIELA STAINLE, brasíleira" empresária solteira, maior, n{rtural de l-ondrina, F,stado do
Paran4 nascida em 0l de julho de 1975, residente e domiciliada em Londrina, Estado do
Paraná, à Rua Casemiro de Abreu no 83, Jd. Shangri-Lá" CEP 86070-630, portadora da cedula
de identidade RC no 6.595.276-9/SSP-PR, inscrita no CPF'-Mtj sob o no 021.151.549-32 e
IUARIANA STAINLE BARROS, brasileirq empresária, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, residente e donriciliada em Londrina" Estado do Paraná, à Rua Joâo Sanrpaio
no 170, Apto. 102, Jd. Bancários, CEP 86062-100, portadora «la cédula de identidade RG no

8.194.547-0/SSP-PR, inscrita no CPF-MF sob o no 038.087.089-48; sócias cornponentes da
sociedade limitadA que gira sob a denominaçâo social de "STAINLE & CIA LTDA - ME",
com sede e lbro em L,ondrina, Estado do Paraná" à Rua Euclides da Cunha n" 341, Jd.
Shangri-la A, CEP 86070-500, inscrita no CNPJ sob o n.o 0?.420.945/0001-98. com Contrato
Social registrado na Junta Comercial do Estado tJo Paraná sob o n.o 412.038737?0, por
despacho em sessão de l0 de março de 1998; Primeira Alteração Contratual registrada na
Junu Comercial do Estado do Paraná srlb o n" 2001A274766, peir clespacho em sessâo de 29
de março de 2001; Segunda Altcração Contratual registrada na Junta Comercial do l:stado do
Paraná sob o no 2A022621610, por despacho em sessão de 2l de outubro de 2002;'lerceira
Alteração Contratual registrada na Junta Comercial do F.stado do Paraná sob o nn

2A064049779, por despacho em sessâo de l0 de novembro de 2006; Quarta Alteraçâo
Contratual registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nn 20127662235, por
despacho em sessâo de 22 de novembro de 2012 e Quinta Alteração Contratual registrada na

Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no 20131306430, por despacho em sessão de 06

de março de 2013; resolvem por este instrumento particular dc comum acordo alterar o
contrato primitivo conlonne as cláusulas e condições seguintes:

CLÁU§ULA PRIMEIRA: O nonre de fantasia da smierlade limitada será de "AllC".

CLÁUSULA SEGIJNIIA: O endereço da sociedade Íica alterado para "Rua Emilio tle
Menezes no 347, Jd. Shangri-la A em Lontlrina, Estado do Paraná, CEP 86070-590".

CLÁUSULA TERCETRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigcntcs quc rrão

colidircm oom as disposiçties do prescnte instrumento.

E, por assim estarem contratados, datam e assinam o presente instrumento e m 03 (três)

vias de igral teor e forma em todos os seus lermos.

l.,ondrina.Pr., l2 de abril de 2013

ü \) 9;^"1, -Y3a,r'ts:
TAINLE BARROSIELA ST
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RAZÃO SOCIAL:

RICOTECH COMERIO DE MÁQUNAS SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA.

ENDEREÇO: RUA AMADOR BUENO 158, LOJAS 3A E 38

CNPJ: 13.588.830/0001-23

CONTATO : ISA RAMOS

Á PreÍ'eitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/000r-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"corAÇÃo DE t REÇo"

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES :

- Os equipamentos s:io ltovos nn caira ( rneiros usuários):
- Os equipalnentos ofertados são nrultifuncionnis (cónin. irnprcssão c tliqitalização)-
tamanho A.l.
- Caso exceda a quantidade contratada, será cobrado valor fixo mensal + R$ 0,05 por página

excedente.
- Vigência contrato l2 meses, com renovação automática

0001-27
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tI3. B3t) I
Quer descomplicar sua rotina de impressão?!
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Item Descrição Qtde Unid Valor
Mensal

I Locação de máquina copiadora (Preto e

branco), para uma demanda de

aproxirnadamente 3 (três) mil cópias mês

Despcsas de manutenção c toner por conta
da contratada

0l Unid. R$ 180,00

2, Locação de máquina copiadora (Preto e

branco), para uma demanda de

aproximadamente 2 (duas) mil cópias mês

Despesas de manutenção e toner por conta
da contratada

01 Unid. R$120,00

Data : 0110612017
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RlcoTECH - COMERCTO DE MÁQUTNAS,SUPRIMENTOS E STSTEMAS L'rDA-ME
CNPJ : I 3.588,830/0001 -23
PRTMEIRA ALTEITAÇÃO CONTRATUAL

IvíAIICELO RAMOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,

crrrpresár'io, portador da cedula de identidade civil RG no 4,427.661-5 SSP PR e CPF
70-5.000.029-91, residente e dorniciliado em Londrina Pr., a Rua Colibri, no ll6, Coniunto
Vitória ltegia, CEP: 86038-210 e FRAISA DE LOURDES ABUCARUB 'I'RIANÍ,

brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, ernpresária, portadora da

cedula de identidade civil RG7.57?.772-0 SSP PR e CPF no 036588159-73, residente e
donriciliado em Londrina Pr., a Rua Colibri, no 116, Conjunto Vitória Régia, CEP: 86038-
210, os sócios compnnentes da sociedade empresarial limitarla que gira sob o nome de

RlcoTÉcH - coMERClo DE MAQUINAS,SUPzuMENTOS E SISTEMAS LTDA-ME
com scde e tbro ern Londrina PR; Rua Amador Bueno, no 158, Loja 02, Vila lpiranga, CEP

86010-620, com contrato junto a Junta Comercial do Paraná sob no 41207047867, em data

27.04.2A11, resolvenl por este instrumento paíicular de alteração contatual modificar o

sr;u contrato de conÍbrme as cláusulas seguintes:

CI-AUSULA PRIMEIRA: O objeto da sociedade e de Comercio varejista de equipamentos

e suprimentos de inlbrmática, equipamentos para escritório, eleuodomésticos e

equipzunentos de áudio e vídeo, especializado de peças e acessórios para aparelhôs
eletroeletrônicos par uso doméstico e prêsteção de serviços de reparação e manutenção de

computadores, eletrodomésticos de áudio e vídeo passa a ser Comércio varejista de

equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos para escritório,
cletrodomesticos e equipamentos de áudio e vídeo, especializado de peças e acessórios

para aparelhos eletroeletrônicos par uso doméstico, prestação de serviços de reparação e

nranutençâo de oonrputadores, eletrodomésticos de áudio e vídeo, comércio varejistu dc

artigos de papelaria, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório e serv'iços de

tirtocópias.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não

colidirem corn as disposições do presente instrumento.

E, por terem justos e contratados , Íirmam presente instrumento, em tres vias ds igual teor
e fbmra.

Londrina Pr., 20 dc agosto de 2012.

FRAISA DE ABt]CARTJ

DO PARANA

01
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SEGUNDA ALTERA.çÃO CONTBATUAL DA SOCTEDADE
RICOTECH - COMÉRC|o DE ITÁ-OUIUAS,SUPRIMENTOS E SISTEIÚIAS LTDA.ME

CNPJ/MF: ne I 3.588,830/000Í -23
NIRE: 412.0704786-7

Folha: 1 de 2

rrnrm%r.r,qET§nE
oo panaruÂ

Os abaixo identiÍicados e qualiÍicados:

í) MARCELO RAMOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob ne.705,000.029-91,
portador da carteira de identidade EO ne, IH276615/SSP-PB, resldente e
damiciliado na Rua Collbri, 116, Conjunto Vltória Régla, Londrina-PR,
CEP:86438-210.

2) FRAISA DE LOURDES ABUCARUB TRlANl, brasileira, casada sob o
regime de comunhão parcialde bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob
ne. 036,588.159-73, portadora da carteira de identidade nG pe.

7.572.V2-0ÊSP-PR, resldente e domÍcllÍada na Rua Collbrl, 1í6,
Conju nto Vitória Rég la, Londrina-PR, CEP : 86038-21 0.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gir-a

nesta praça sob o nome de RTCOTECH - COMÉRCIO DE
MÁOUINAS,SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA-ME, com sede na Rua
Amador Bueno, 158, Lola 02, Vlla lpitanga, Londrlna-PR, CEP
86A10-620, e inscrita na CNPJ/MF soâ 17e, 13.588.830/0001-23,
registrada na Junta Comerclal do Paraná sob ne 412.07M786-7 em
27/04/2011; resolvem alterar o contrato social mediante as condlções
estabelecidas nas cláusulas segulntes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DA ALTEnAçÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente

sociedade que é na Rua Amador Bueno, 158, Loia 02, Vila lpiranga, Londrina-PR, CEP:
86010-620, Íica alterado para Rua Amador Bueno, 158, Loja 3A e 38, Vila lpiranga,
CEP : 8601 0-620, Londrlna-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORO: Fica elelto o Íoro da comarca de Londrina-PR para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha
ser.

CLÁUSULA TERCETRA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentés que não

colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 03 (três) vias

de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a
f.r

i(
n

cumpri-lo em todos os seus termos.
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,^{.ltt/



SEGU]
RICOTECH. COM

NDA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE
IERCIO DE MÁOUINAS,SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA.ME

CNPJIMF: nc 13.588.830/0001 -23
NIRE: 412.07a4786-7

n?q
\J L, \,

FTIFmY{'r,ttffif*ltTE
Do PAnAN/ít

Testemunhas:

RG ne.22,

ALIERAçÃO CONTRATUAL

SEflTEC

Fones:

2 0?0{?86 7

í1

Folha: 2 de 2

Londrina-PR, 21 de janeiro de 2015
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RICOTEC}{ _ COMERCIO DE MAQUINAS, SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA

C]ONTRAI-O SOCIAL

MAIICIILO RAMOS, brasileiro , casado sob o reginle de comunhão parcial de bens,
entpresário. residente e donriciliado em Lonclrina - Pr., a Rua Colibri, n' I16, Conjunto
Vitória Régia. CEP 86038-210, portador da cédula de identidade civil RG no 4.427.661-5
SSP PR , CPF n" 705.000.029-91, FRAISA DE LOURDES ABUCARUB TRlANl.
brasileira. empresária , residente e domiciliada em Londrina Pr., Rua Colibri, no I16,
Conjunto Vitória Régia. CEP 86038-210, portadora da Cédula cle Identidade Civil RG no

7.572.772-0 SSP PR, CPF no 036588159-73. resolvem por este instrumento particular de
contrato, constituir uma Sociedade Empresarial Limitada que sérá regida pelo artigo 1052 e

seguintes da Lei I 0.406. de 10 de janeiro de 2002 e pelas clausulas adiante aduzidas:

CI-AUSULA PRIMEIRA: A sociedade se denominará RICOTECH - COMERCIO DE
MAQLIINAS, SUPRTMENTOS E SISTEMAS LTDA, tendo a sua sede e foro a Rua Amador
Bueno. no 158, Loja 02, Vila Ipiranga. CEP 86010-620, Londrina Pr.. sendo constituída por
prazo indeterminado de duração iniciando as suas atividades em 20 de abril de 201L

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade será de Comercio varejista de equipamentos
e suprimentos de intbnnática, equipamehtôs para escritório, eletrodomésticos e equipamentos
de áu<Jir: e vídeo. especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
domestico e prestação de serviços de reparação e manutenção de computadores.
eletrodonresticos e equipamentos de áudio e vídeo.

CLAI.iSULA l'llttctrlRA: O capital da sociedade e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
representado por 40.000 (quarenta mil) cotas, no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada

uma, totalmente itltegralizado nestc ato, em moeda corrente do pais, distribuidora entre os

sócios da seguinte forma:

l) O sócio MARCELO RAMOS, 3.600(três mil e seiscentos) cotas, no valor de R$ 3.600,00
(três mil e seiscentos reais) representativos de 9,000Á (nove por cento) do capital social;

2) A sócia T RAISA DII I,OURDES ABUCARUB TRIANI, 36.400(trinta e seis mil e

quatrocentos) cotas. no valor de RS 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais),
representativos a 9l,007o (noventa e um por cento), docapital social.

Par.lo - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.( íartigo 1052 da Lei
10.40612002).

§ 2" - A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas será proporcional a quantidade de
quotas que possuírem na sociedade.

I
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Rlco'I'ECH - COMIIRCIO DE MAQUINAS, SUPRIMEN'I'OS E SISTEMAS LTDA

CONTRAT'O SOCIAI, FLS. 02

CLALISTJLA QI".IARTA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios
MAIICEI-O RAMOS e FRAISA DE LOURDES ABUCARUB TRIANI, aos quais compete
a representação ativa e passiva. judicial e extrajudicial da sociedade, privativa e
individualntente, sendo-lhes entretanto vedado ao seu uso e emprego em operações ou
negócios estranhos ao objeto social . em especial prestar avais, endossos. fianças ou cauções
de Íavor. [: dispensada a caução de adnrinistração

§ tJNICO: F'ica estabelecido que a destituição do administrador será Í'eita por votos que
representem a maioria absoluta do capital social.

CLALiSULA QUINTA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial , ou em virtude de
condenação criminal . ou por se encontrar sob os eÍbitos dela, a pena que vede, ainda que
tentporariamenle , o acesso a cargos públicos ,ou por crime falimentar, de prevaricação peita
ou subortto. concussão . peculato, ou contra a economia popular , contra o sistema financeiro
nacional. contra as normas de deÍ'esa de concorência , contra as relações de consumo , fé
púrblica. ou a propriedacle .(art. l0l l, § lo, Codigo Civil/2002).

CILAUSUL,A SEXTA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas
ou alienadas a qualquer titulo sem o consentimento dos outros sócios , cabendo a estes o
direito de-preÍ'erência na sua aquisição na proporção da parte que possuir.

CLAI"JSULA SETIMA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade , ou ceder parte de suas

cotas. deverá notiflcar por escrito aos demais sócios , com antecedência minima de
60(sessenta) dias, para que estes exerçam o direito de pref'erência na aquisição das cotas do
sócio retirante.

§ l" - () valor das cotas do sócio retirante. excluído. cedente ou que venha a Í'alecer, será
considerada em relação ao que et'etivamente Íbi realizado liquidando-se , suas cotas, com base

na situação patrimonial da sociedade , a data da resolução , verificada em balanço
especialmente levantado para esta finalidade.

§ 2o - As quotas liquidadas serão pagas em dinheiio, em l0(dez) parcelas iguais e mensais, a

contar-se a primeira 30(trinta) dias após a.verificação do balanço especialmente levantado.

§ 3o - Irica Íacultado mediante consenso entre os sócios e os herdeiros , outras condições de
pagamento , desde que não afetem a situação econômica e financeira da;sociedade.

CLAUSULA OITAVA: Pelos serviços que prestarem a sociedade , perceberão os sócios , a
titulo de rernuneração , pró-labore mensal, cujo valor será fixado em comum acordo .

CLAUSULA NONA: O ano social coincidirá com o ano civil , devendo a 31. de dezembro de

cada ano, ser procedido o balanço geral dq$ociedade , nos termos legais e técnicos.-Íl
\lr /'t ttl {,-/ L,','.-'"i't/ ir
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RICOTECI{ _ COMERCIO DE MAQUINAS, SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA

CONTRATO SOCIAL FLS. 03

CLALI SULA DECIMA : Em caso de falecimento de quaisquer dos sócios , a sociedade não se

dissolverá. podendo os herdeiros do De Cujus ingressarem na sociedade ou nornearem um

representante legal para ingressar na socicda{le, mediante prévia aprovação dos sócios
remanescerttes.

CLAUSUI-A DI:CIN4A PRIMEIRA: Nas omissões deste contrat'o e do Titulo II. Capitulo IV.
rla Lei 10,40612002, esta sociedade utilizará , supletivamente, as noffnas da sociedade
anôninra.

CLAUSLILA DECIMA SEGLINDA : Fica eleito o foro da cidade e Comarca de Londrina.
Estado do Paraná. para dirimir as dúvidas advindas do presente contrato .

E. por terem justos e contratados , tlrmam em três vias de igual teor e forma.

Londrina Pr ., I 8 de abril de 201 I .

MARCI]LO RAMOS

Ê\

)
./

FRAISA DE LOURDES ABUCARUB TRIANI
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í 6242491-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.588.830/0001-23
Nome: RICOTECH-COMERCIO DE MAQUINAS,SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidáo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem co descumpri mento de obri gações tri butárias acessórias.

Válida Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov. br

Página 1 de 1

Enilido ia lnternet Pública (02fi5f2017 11:3114)

30/08/20í

GOVERUO DO ESÍADOkú&te.ú



)Íicial tla Cidadc de [-ondrina:: Prelcitura do Município dc l,ondrina:.

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

http://www2.londrina.pr.gov.br/sistema\/irs/negativa./index.php
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Dlroloíla de Arracadação - GêÍênci! de Pronto Atendimênlo

cÉRTrDÁO DE REGULARTDADE ESpECíFrCA DO TMPOSTO SOBBE SEBVTÇOS

data dâ êxpediÇão

laxõ, Contíibuiçáo bem
DÍvida Ativa, @m rolaçào releíidol

Nomo / Rlzão SoalBl
RICOTECH COMERCIO DE MAOUINAS SUPRIMENÍOS E SISTEMAS LTDA ME

CPF/ CNPJ lnrcrlçio Uunlcip.l
r3588830000123 CmC 1843389
Sltu!Éo Cldstlnl
ATIVO

Fica íesetuado ao Município o direito ds cobrar débitos quê poryenluía venham a seÍ
@nstaúos em buscas, assim 6mo d6 gletuar ou rwsí lilçamentos sobíe Íatos g€íadoís
já o@íík os.

Finalidâdê dâ cêdidáo: PâÍá lins dê dirêito

Ob!: Vedada a gur utilizsção pam llnr

A aceitaçáo desta certidáo está @ndicionada à

no endeÍêço

Códl9o Valldedor
4UOfHa 8UuoYr

Disponsados caíimbo e assinaluÍâ, conÍorme aít. 30 do D@íoto N0 640/15.
Modelo aprovado pela Poítaía n0 002/20'IYGAB/SMF.

120 (cento s vinlê) dias a

não

27 de fraço de 2017

.: Sitc Oficiâl dâ (lidade dc Londrina :: Preleitura do Município de... 2710312017 l4:42
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http ://www.receita. fazenda. gov.br/Aplicacocs/ATSPO/Certidao/CNDC...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recelta Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RICOTECH. COMERCIO DE MAOUINAS, SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME
CNPJ : í 3.588.830/000í -23

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para

todos os órgãos e Íundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 1 1 da Lel n9 8.21 2, de 24 de julho de 1 991 .

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://wwwreceita.Íazenda.gov.br> ou <hüp://www.pgÍn.Íazenda.gov.br>.

Certidão com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02h012014.
Emitida 1910512017 <hora e data de Brasília>.
Válida
Código 51 8C.03E9.0C9F.7596
Qualquer OU emenda invalidará este documento
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FICHA CADASTRAL

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: RlcoTEcH- coMÉRclo DE wtÁQuttrtRs, suPRlMENTos E

SISTEMAS LTDA - ME

Nome Fantasia: RICOTECH

Endereço: Rua Amador Bueno, ns 158 loja 3 A e 3 B

Bairro: Vila lpiranga Cidade: Londrina

Estado: Paraná CEP:86010-620

Telefone : (43) 3323-9510/ 3323-93LL

CN PJ : 13.588.830/0001-23

lnscrição Estadual: 90557328-49

lnscrição Municipal: 184338-9

E-mail : ricotechlda@email.com

Site : www.ricotech.com. br

Skype: ricotech.

Nome do (a) Representante Legal: MARCELO RAMOS


