






CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GILMAR M. DE LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.831/0001-38
Certidão nº: 31706082/2020
Expedição: 01/12/2020, às 11:37:29
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que GILMAR M. DE LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.833.831/0001-38, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:28 do dia 28/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Código de controle da certidão: DAF8.EBF0.A381.BE91
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nome: GILMAR M. DE LIMA EIRELI
CNPJ: 26.833.831/0001-38

Válida até 27/03/2021.



/

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 26.833.831/0001-38
Razão Social: RONALD CORDEIRO RODRIGUES EPP
Endereço: VL HEBRON / RAMAL SAO BENEDITO / IRITUIA / PA / 68655-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:20/01/2021 a 18/02/2021 

Certificação Número: 2021012004252114599380

Informação obtida em 22/01/2021 14:17:12

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

Voltar Imprimir
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CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 
 

 

Nome: GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

Inscrição Estadual: 15.548.475-3 
CNPJ: 26.833.831/0001-38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa. 

 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

 
Emitida às: 15:43:15 do dia 16/02/2021 

Válida até: 20/08/2021 

Número da Certidão: 702019080313069-4 

Código de Controle de Autenticidade: 88C0FBC0.918F3801.13C0CB92.BC9C00B1 

 
Observação: 

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

 

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 

http://www.sefa.pa.gov.br/
http://www.sefa.pa.gov.br/
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CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 
 

 

Nome: GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

Inscrição Estadual: 15.548.475-3 
CNPJ: 26.833.831/0001-38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa. 

 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

 
Emitida às: 15:43:15 do dia 16/02/2021 

Válida até: 20/08/2021 

Número da Certidão: 702019080313069-4 

Código de Controle de Autenticidade: 88C0FBC0.918F3801.13C0CB92.BC9C00B1 

 
Observação: 

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

 

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 

http://www.sefa.pa.gov.br/
http://www.sefa.pa.gov.br/
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.833.831/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/01/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MAYDALIS 5 IRMAOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente 
46.23-1-03 - Comércio atacadista de algodão 
46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada 
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada 
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 

NÚMERO 
39 

COMPLEMENTO 
BLOCO B CASA 39 

 
CEP 
68.630-838 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMBOATA 

MUNICÍPIO 
PARAGOMINAS 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VENDASRRCITROS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(61) 9688-9018 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/01/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/01/2021 às 14:09:25 (data e hora de Brasília). Página: 1/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.833.831/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/01/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial 
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 

NÚMERO 
39 

COMPLEMENTO 
BLOCO B CASA 39 

 
CEP 
68.630-838 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMBOATA 

MUNICÍPIO 
PARAGOMINAS 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VENDASRRCITROS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(61) 9688-9018 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/01/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.833.831/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/01/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 
96.01-7-01 - Lavanderias 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 

NÚMERO 
39 

COMPLEMENTO 
BLOCO B CASA 39 

 
CEP 
68.630-838 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMBOATA 

MUNICÍPIO 
PARAGOMINAS 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VENDASRRCITROS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(61) 9688-9018 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/01/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/01/2021 às 14:09:25 (data e hora de Brasília). Página: 3/3

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Politica/Privacidade.htm
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/index.html
http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo
http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj
https://estatistica.redesim.gov.br/
http://www.redesim.gov.br/parceiros
http://www.redesim.gov.br/servicos
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.
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Certifico o Registro em 17/08/2020
Arquivamento 15600390112 de 17/08/2020 Protocolo 204014662 de 14/08/2020 NIRE 15600390112
Nome da empresa GILMAR M. DE LIMA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 97082789228704

17/08/2020

 
ATO CONSTITUTIVO 

POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL POR 
TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI 

 
RONALD CORDEIRO RODRIGUES 

 

RONALD CORDEIRO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 

27/01/1994, portador da Cédula de Identidade nº. 7189310 PC/PA e CPF 556.020.962-

72, residente e domiciliado sito a VL HEBRON, S/N – Bairro RAMAL SAO 

BENEDITO, cidade de IRITUIA-PA Cep 68.655-000. Representado neste ato  por seu 

PROCURADOR PAULO RICARDO FEITOSA GURJÃO,  nacionalidade 

BRASILEIRA, nascido em 11/02/1988, SOLTEIRO, CONTADOR, CPF nº 

004.256.322-45, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 019592/O-3, 

Órgão Expedidor CRC - PA, endereço: TRAVESSA WE-34, 722, CIDADE NOVA, 

ANANINDEUA, PA, CEP 67133170. 
 
Na condição de único sócio empresário individual sob o nome empresarial de 

RONALD CORDEIRO RODRIGUES. Com sede na VL HEBRON, S/N – Bairro 

RAMAL SAO BENEDITO, cidade de IRITUIA-PA Cep 68.655-000, com 

Requerimento de Empresário arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará – 

JUCEPA sob o NIRE nº 15101855527, e inscrita no CNPJ sob Nº 26.833.831/0001-38. 

Resolve Alterar e Transformar a SOCIEDADE EMPRESARIA INDIVIDUAL em 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, 

doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA. Fica Transformada esta Sociedade Empresaria em Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando o nome empresarial a ser: 

GILMAR M. DE LIMA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Ingressa na sociedade o sócio GILMAR MOURA DE 

LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/01/1990, portador da Cédula de 

Identidade nº. 6009188 PC/PA e CPF 013.339.002-01, residente e domiciliado na RUA 

ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA 39 - BLOCO:B;CASA:39 - CAMBOATÃ 

PARAGOMINAS - PARA CEP: 68630838. representado neste ato  por seu 

PROCURADOR PAULO RICARDO FEITOSA GURJÃO,  nacionalidade 

BRASILEIRA, nascido em 11/02/1988, SOLTEIRO, CONTADOR, CPF nº 

004.256.322-45, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 019592/O-3, 

Órgão Expedidor CRC - PA, endereço: TRAVESSA WE-34, 722, CIDADE NOVA, 

ANANINDEUA, PA, CEP 67133170 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. Retira-se da sociedade o sócio RONALD CORDEIRO 

RODRIGUES, detentor de 200.000 (Duzentas Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 

(Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 200.000,00 (Duzentos Mil  Reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA. O sócio RONALD CORDEIRO RODRIGUES transfere suas 

quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$200.000,00 (Duzentas Mil), direta 

e irrestritamente ao sócio GILMAR MOURA DE LIMA, da seguinte forma: DOAÇÃO, 

dando plena, geral e irrevogável quitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA. O Capital Social é R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), 

totalmente integralizadas pelo empresário neste ato em moeda corrente nacional. 

GILMAR MOURA DE LIMA, com 500.000,00 (Quinhentos mil) quotas, perfazendo 

um total de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) integralizado. 

 

CLAUSULA SEXTA. A administração da empresa cabe a GILMAR MOURA DE 

LIMA, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no 
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entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou 

assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou 

alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa. 

 

CLAUSULA SETIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 

impedido de exercer a administração da EIRELI, 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 a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública ou a propriedade. 

 

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA, que se regeram pelas clausulas e condições 

seguintes e nas omissões pela legislação que disciplina esta forma de empresa. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial de: GILMAR M. DE 

LIMA EIRELI. 

 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem seu endereço sito à RUA ANTÔNIO 

BARBOSA DE SOUZA 39 - BLOCO:B;CASA:39 - CAMBOATÃ PARAGOMINAS - 

PARA CEP:68630838. 

 

CLAUSULA TERCEIRA.  O Capital Social é R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), 

totalmente integralizadas pelo empresário neste ato em moeda corrente nacional. 

 

CLAUSULA QUARTA. O objeto da empresa é: 

8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 

1813099 - Impressão de material para outros usos; 

4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 

                   Automotores; 

4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 

                  materiais odonto-médico-hospitalares; 

4618499 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio 

                  especializado em produtos; 

4623103 - comércio atacadista de algodão 

4623108 - comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de 

fracionamento e acondicionamento associada 

4623109 - comércio atacadista de alimentos para animais 

4623199 - comércio atacadista de matérias-primas agrícolas; 

4632003 - comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, 

                amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento 

associada 

4635401 - comércio atacadista de água mineral 

4639701 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

4639702 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com 

atividade de fracionamento e acondicionamento associada 

4641902 - comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 

4642701 - comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 

profissionais e de segurança 

4642702 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e 

de segurança do trabalho 

4646002 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

4649499 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso 

pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

4651602 - comércio atacadista de suprimentos para informática 

4669999 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 
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especificados anteriormente; partes e peças 

4679604 - comércio atacadista especializado de materiais de construção não 

especificados anteriormente 

4684299 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 

não especificados anteriormente 

4723700 - comércio varejista de bebidas 

4724500 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

4729602 - comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 

4729699 comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 

especializado em produtos alimentícios; 

4741500 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

4742300 - comércio varejista de material elétrico 

4744003 - comércio varejista de materiais hidráulicos 

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 

                  Informática; 

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 

                 equipamentos de áudio e vídeo; 

4754701 - Comércio varejista de móveis; 

4761001 - Comércio varejista de livros; 

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 

                  higiene pessoal; 

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 

4782201 - Comércio varejista de calçados; 

4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 

6621502 - Auditoria e consultoria atuarial; 

6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; 

8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios 

                  Prediais; 

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios; 

8129000 - Atividades de limpeza; 

8220200 - Atividades de tele atendimento; 

9601701 – Lavanderias; 

 

CLAUSULA QUINTA. O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado. 

 

CLAUSULA SEXTA. A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu 

capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. 

 

CLAUSULA SÉTIMA.  A administração da empresa cabe a GILMAR MOURA DE 

LIMA, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no 

entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou 

assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou 

alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa. 

 

CLAUSULA OITAVA. A EIRELI poderá vir a constituir procuradores. 

 

CLAUSULA NONA.  Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados. 

 

CLAUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o 

empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou 

fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente 

assinada pelo titular da empresa. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo o empresário, a empresa será extinta, 

levantando-se um balanço especial nessa data e, os herdeiros receberão todos os seus 

haveres, apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, 

corrigidas monetariamente pelos índices da caderneta de poupança, vencendo-se a 

primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A Administradora declara, sob as penas da lei, de 

que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, 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 a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. Declaro, sob as penas da lei, que não participo de 

nenhuma outra empresa dessa modalidade. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.  Fica eleito o foro de Ananindeua, Estado do Pará, 

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 

instrumento. 

 

E por se achar em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obriga-

se a cumprir o presente, assinando-o, destinado o registro e arquivamento na Junta 

Comercial do Estado do Pará. 
 
 
 

PARAGOMINAS/PA 13 de Agosto de 2020. 

 
_______________________________________________________ 

GILMAR MOURA DE LIMA 
P/P: PAULO RICARDO FEITOSA GURJÃO 

 
 
 

________________________________________________________ 

RONALD CORDEIRO RODRIGUES 
P/P: PAULO RICARDO FEITOSA GURJÃO 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 

 
 

 

A empresa GILMAR M. DE LIMA EIRELI de CNPJ: 26.833.831/0001-38, 

representada pelo Sr. GILMAR MOURA DE LIMA declara   de   que   a   mesma  

atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, atestando 

que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que 

exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum 

funcionário menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos. 
 
 
 

Paragominas-Pará, fevereiro de 21 de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sócio Administrador 

 

 

 

 

 
 

 

 







 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.833.831/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/01/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MAYDALIS 5 IRMAOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-
hospitalares 
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente 
46.23-1-03 - Comércio atacadista de algodão 
46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada 
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada 
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e
peças 
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 

NÚMERO 
39 

COMPLEMENTO 
BLOCO B CASA 39 

 
CEP 
68.630-838 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMBOATA 

MUNICÍPIO 
PARAGOMINAS 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VENDASRRCITROS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(61) 9688-9018 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
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SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/01/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
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******** 
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******** 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.833.831/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/01/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial 
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 

NÚMERO 
39 

COMPLEMENTO 
BLOCO B CASA 39 

 
CEP 
68.630-838 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMBOATA 

MUNICÍPIO 
PARAGOMINAS 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VENDASRRCITROS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(61) 9688-9018 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/01/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.833.831/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/01/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 
96.01-7-01 - Lavanderias 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 

NÚMERO 
39 

COMPLEMENTO 
BLOCO B CASA 39 

 
CEP 
68.630-838 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMBOATA 

MUNICÍPIO 
PARAGOMINAS 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VENDASRRCITROS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(61) 9688-9018 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/01/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/12/2020 às 16:59:29 (data e hora de Brasília). Página: 3/3

15/12/2020 16:59
Página 5 de 5
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Data da consulta: 19/08/2020

IDENTIFICAÇÃO
CNPJ: 26.833.831/0001-38 Inscrição Estadual: 15.548.475-3 UF: PA 

Razão Social: GILMAR M. DE LIMA EIRELI 

ENDEREÇO
Logradouro: RUA ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 

Número: 39 Complemento: BLOCO B CASA 39 Bairro: CAMBOATA 

UF: PA Município: PARAGOMINAS CEP: 68630838 

Endereço Eletrônico: VENDASRRCITROS@GMAIL.COM 

Telefone: (61) 96889018 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atividade Econômica: Principal: 

8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde 

Secundário: 
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- Atividades de teleatendimento
- Comércio atacadista de suprimentos para informática
- Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais
odonto-médico-hospitalares
- Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em
produtos não especificados anteriormente
- Comércio atacadista de algodão
- Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada
- Comércio atacadista de alimentos para animais
- Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas
anteriormente
- Comércio atacadista de água mineral
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada
- Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e
de segurança
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente
- Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados
anteriormente
- Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não
especificados anteriormente
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de materiais hidráulicos
- Comércio varejista de móveis
- Comércio varejista de livros
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e
féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados
anteriormente; partes e peças
- Comércio varejista de bebidas
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e
vídeo
- Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança
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do trabalho
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Comércio varejista de artigos de papelaria
- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- Lavanderias
- Comércio varejista de calçados
- Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Auditoria e consultoria atuarial
- Impressão de material para outros usos

Data da Inscrição Estadual: 10/01/2017 

Situação Cadastral Atual: Não Habilitado  Data desta Situação Cadastral: 28/02/2018 

Observações: -EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-e DESDE 24/07/2019.  

Regime de Apuração de ICMS: Simples Nacional 

Esclarecimento quanto as situações da consulta do SINTEGRA

Voltar para nova seleção de contribuinte (PA)

Acessar cadastro de outro Estado

https://app.sefa.pa.gov.br/sintegra/ajuda.html
https://app.sefa.pa.gov.br/sintegra/index.jsp
http://www.sintegra.gov.br/
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