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TNSTRUMENTo pARTtcULAR or elreRaçÃo DE EMeRESA TNDtvtDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ze etreRaçÃo coNTRATUAL

GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONTCOS EIRELI

cNPJ/MF 07.110.36s/0001-18

NtRE 35.602.243.945

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa lndividual de Responsabilidade
Limitada,

cARtos AIBERTO PIMENTEL, brasileiro, casado com regime parcial de bens, comerciante,
portador da cédula de ldentidade RG ns 12.501.026-5 - ssp/sp e inscrito no cpF/MF sob o ne
055.789.358-50, residente e domiciliado à Viela Professora Ana Maria Cesar Silveira de Moraes, ne

5 - Bela vista - cEP: 06.070-282 - osasco/sp, único sócio da sociedade Empresária Limitada
denomina

'GEocENTER coMÉRcto DE Eeurpamentos óprrcos etetnôtrcos EtRELt,,, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 07.110.365/0001-18, com contrato social registrado
e arquivado na Junta comercial do Estado de são paulo -JUCESP sob o ne NIRE 35.219.4s4.32g em
21 de outubro de 2004, com sede à Rua João Cachoeira, ne 48g - conj. 804 - Vila Nova conceição -
cEP: 04.535-001- são Paulo/sp, resolve, na melhor Íorma de direito e consoante com o Art. 1.033
e 980-A da Lei 10.406/2002, e em conformidade com a Lei L2.44r/zoL1, alterar e transÍormar o
Contrato Social da Empresa, conforme as cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira

Alteração da sede da sociedade para Rua Nelson coggo, ne 30 - Bela vista - cEp: 06070-300 -
Osasco/SP.

Cláusula Segunda

Em virtude das alterações ocorridas, o titular resolve consolidar as disposições do Contrato
Social da Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada.

ECON Escritório Contábil
Avenida Hilário Pereira de Souza. no.406 - Torre l- 2'Andar - Sala 206 - Centro - CEp: 06.010-l70, Osasco/Sp.

Telefone: (l l) 3653-9988
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corrrsouonçÃo coNTRATUAL

GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS E!RELI

cNPJ/MF 07. 110.36s/0001-18

NtRE 35.602.243.946

CARTOS AIBERTO PIMENTEL, brasileiro, casado com regime parcial de bens, comerciante,
portador da Cédula de ldentidade RG ns 12.501.026-6 - SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob o ne

055.789.358-50, residente e domiciliado à Viela Professora Ana Maria Cesar Silveira de Moraes, ne

5 - Bela Vista - CEP: 06.070-282 - Osasco/Sp.

cepftuto t
oe oeuomwecÃo socAt t stue

Cláusula Primeira

A Empresa gira sob a denominação social de "GEOCENTER COMERCIO OE EqUIPAMENTOS

OPTICOS ETETRONICOS ElRELI", pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ/MF sob ns

07.110.365/0001-18, com sede na Rua Nelson Coggo, ne 30 - Bela Vista - CEP: 06070-300 -
Osasco/SP, podendo a qualquer tempo abrir, manter ou fechar filiais, sucursais, agências e

escritórios em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, mediante alteração do Ato
Constitutivo, obedecidas as disposições legais do Artigo 997, lnciso , da lei LO.4O6/2OO2, que lhe
forem aplicáveis.

CAPITULO II
DO OBIEÍO SOCIAL

Cláusula Segunda

A Sociedade tem por Objeto Social o comércio, locação e prestação de serviços de aparelhos
topográficos, fotográficos e suas respectivas peças e acessórios.

CAPÍTULO III

DA DURACÃO

Cláusula Terceira

A Empresa tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, podendo, entretanto, ser
dissolvida a qualquer momento, por deliberação do titular.

ECON Escritório Contábil
Avenida Hilário Pereira de Souza. n'. 40ó - Torre I - 2' Andar - Sala 206 - Centro - CEp: 06.0 | o- l 70 - Osasco/Sp.

Telefone: (l l) 3653-9988



CAPíTULO IV
DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quarta

O Capital Social é de RS 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda
corrente do País, respeitando o valor mínimo de 100 (cem) vezes o salário mínimo vigente no pais,

detido, em sua totalidade, pelo Titular CARLOS ALBERTO ptMENTEL.

PoráoÍofo Único: A responsobitidode do titulor é timitodo oo copitol integrolizado.

CAPÍruLOV
DA ADMINISTRACÃO

Cláusula Quinta
A administração da empresa ficará a cargo do titular CARTOS ATBERTO PIMENTEL, que

conforme disposto do Art. 1.060 do código civil, com os poderes e atribuições de representação
ativa e passiva na empresa, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias,
podendo praticar todos os atos compreendídos no objeto, sempre de interesse da Empresa,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto
empresarial.

o administrador da Empresa ora nomeado, observado o disposto no Art. 1.011, parágrafo re,
do código civil, declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da
Empresa, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporaria mente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Poráorofo Primeho: Fico focultodo oo titulor nomeor procurodores em nome do Empreso, com
poderes od judicia e od negotio, pdro um periodo determinodo em procuraçõo, devendo o
instrumento de prccuroção especiÍicor os otos o serem prqtícodos pelos procurodores ossim
nomeodos.

PoróoruÍo Seoundo: Coberó oo titulor umd retirodo mensol, o titulo de pró-tobore, por ele o set
Íixodo onualmente, respeitodo o situoçõo Íinanceiro da Empreso.

PotáoroÍo Íerceiro: É vedado o uso do fírma em negocios ou documentos olheios oos fins sociois,
bem como oneror, ovolizor ou oÍidnçor obtigoções de terceiros em nome do Empreso.

ECON Escritório Contábil
Avenida Hikirio Pereira de souza, n'.406 - Torre I - 2. Andar- Sala 206 -cenrro - cEp: 06.0l0-170

Telefone: ( I | ) 3653-9988



CAPíTULO VI

DO EXERCíC\O SOCTAL

Cláusula Sexta

O Exercício Social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de

cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimoniale efetuada a apuração de

resultados, em conformidade com o Art. l-.065 da Lei 70.406/2002, atendendo ao interesse social e

respeitando-se a legislação em vigor.

Pdráqrqto Primeirc: O títulor poderá levontor baldnços ou boloncetes trimestrois ou em intervolos
menores, com bose nos quois os lucros ou ptejuizos opurodos serõo creditodos ou debitodos em
nome do títulor, opós os deduções dos encorgos eventuolmente incidentes, do Íormo do legisloção

Íiscol oplicóvel.

Pqráarofo Seaundo: O titulot sero obrigodo à reposiçõo dos lucros e dos quontios retirodos, o
quolquer título oindo que qutorizodo pelo controto, quondo tois lucros ou quontios se distribuírem
em prejuizo do copitol.

CAPíTULO VII

DA LIQUIDACÃO

Cláusula Sétima

Falecendo o titular, a Empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores.

Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da Empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em
balanço especialmente levantado para este fim.

CAPíTULO VIII

DA DECLARACÃO DO TITU|.r'.R

Cláusula Oitava

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa na modalidade ElRELl.

ECON Escritório Contábil
Avenida Hilário Pereira de souza, no.406 Torre I - 2' Andar - sala 206 centro cEp:06.010-170 osasco,/Sp.

Telefone: (l l) 3653-9988



CAPíTULO IX

DAS DISPOSICÕES GERAIS

Cláusula Nona

Fica desde já eleito o Foro da sede da Sociedade, para o exercício e o cumprimento dos direitos
e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

E assim, por estar de comum acordo, firma o presente instrumento em 03 (três) vias na forma

da Lei.

São Paulo, 08 de janeiro de 2020.

ECON Escritório Contábit
Avenida Hilário Pereira de Souza, n'.406 Torre I - 2" Andar - Sala 206 - Centro CEP: 06.01 0- l 70 - Osascoi SP.

Telefone: (l l) 365-l-9988
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