
2aALTERACÃO GONT TUAL
Transform êm EmDrese lnd ividual de ResDonsebilidade L imitada - EIRELI

CNPJ: 1't.r75.931|OOO147

DANIEL ARCARI, brasileiro, natural dê Vila LangaÍo/Rs, casado sob o regime de
comunhão universal de bens com Patricia paula Andrêttâ Arcari, empÍesário,
residente e domiciliado na Rua Abílio Lotário Machry, no 295, Bairro Novo A ântico,
CEP 99705-174. na cidadê de EÍechim/Rs, portador da Céduta de tdentidade nô
8079776186 - SSP/RS e CPF no 0O2.379.79S80.
A parte acima qualificada, na condiÉo de titutâr da emprêsa ,,G.p.Á

GERENCIAMENÍO E PROJETOS LTDA -,t 8,,, estabetecida na Rua Henrique Schwering, no
766, Sala 01, Bâirro José Bonifácio, CEP 9970Í-506, nâ cidade dê Erechim/Rs, com contrato
constitutivo de 26 de agosto de 2009, arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul, sob n.o 43206,477070 em 10 de selembro de 2OO9 e última alleÍação de .17 de
iulho de 2017, arquivada sob no 11493304 em í6 de agosto de 2017, inscrita no CadastÍo
Nacional da Pessoa Jurídica sob nô 1í.175.931/0001-47, rêsolve, na melhor forma de direito e
consoante com o artigo íO33 e 98GA da Lei no 1O.4O6n2, e em confoÍmidade com a Lei
12.44112011 , alterar ê transÍormar o Contrato da empresâ, crníoÍme as cláusulas seguintes:

-t-
Fica transformada esta sociedade empresária limitada em EMPRESA

INDIVIOUAL OE RESPONSABILIDADE LIMITAOA - EtRELt, sob a denominação G.p.A
GERENCIAMENTO E PROJErOS EiREL4 @m sub.rogação de todos os direilos e obrigaçôes
da empresa "G.P.A GERENCIATíENTO E PROJETOS LIDA - ME .

-1t-- 
A partir desta data a EIRELI passa a ter o seguinte objeto:

a) Comefcio varejista do matêriais dê construção em geral. (1740/99)
b) Comercio varolsta da mate ais elétricos. (it42-3/OO)
c) Comercio varalista de matêrlais hidráuticos. (dl4+Omg)
d) Serviços de projêtos na construçáo civit. (2112-O/OO)

-iil-
Resorve o tituler nesta dâta, aumenrar o capíar de R$ 93.7oo,oo (Noventa e trêsmil e setecênlos reais), para R$ 96.000,00 (Novenrâ e seii mir reais), mediante i intáõirLáiao,

nesle ato, de R$ 2.30o,o0 (Dois mil e trezêntos reais), êm moêda coirente nacionar. -

JV-

Com a presente altêraÉo, o novo Capital dê RS 96.000,00 (Noventa e seis mil
reais), divididos em 96.oo0 (Noventa e seis mil) quolas sociais, no valor nominal de Rs i,oo (um
real) cada uma, totalmente integrâlizado, tica assim distribuído:

DANIEL ARCARI, a participação de 96.000 (Noventa e seis mit) quotas sociais, no vator de R$
96,000,00 (Novente e seis mil reais), de acordo com o disposlo no inciso lV do Artigo í.033 do
Código Civil Bresileiro.
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PaÍa tanto, passa a transcÍever, na integra, o ato constitulivo da reÍerida ElRELl,
com o teor seguinte:

ATO CONSÍITUTIVO
G.P.A GERENCIAMENÍO E PROJETOS EIRELI

CNPJ: í 1.175.93'l/0001 -47

Pelo presente instrumento do Ato Cônstitutivo de lransformação em ElRELl,
OANIEL ARCARI, brasileiro, natural de Vila Langaro/Rs, casado sob o Íegime de comunhão
universal de bens com Patricia Paula Andrelta Arcari, êmpresário, residente e domiciliado na
Rua Abíl,o Lotário Machry, no 285, Bairro Novo Atlántico, CEP 99705-174, na cidade de
Erechim/Rs, portador da cédula de ldentidadê n'8079776186 - SSP/RS e CPF n'002.379.790-
80, ora transforma seu registro de Sociedade Empresária Limitâda em EMPRESA INOIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAOE LIMITADA - ElRELl, e qual se rêgerá, doravante pelo Ato
Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes, consoFnte a faculdade prevista no Pârágrafo
Único, do Artigo 't033 a 980 A da Lei no '10.406/02:

Cláusula Primêira: A presente giraÍá sob a denominaçáo de "G-P.A GERENCIAMENTO E
PROJETOS EfRELl", com sede na Rua Henrique Schwering, no 766, Sala 01, Bairro José
Boniíácio, CEP 99701-506, na cidade de Erechim/Rs, inscrita no CNPJ sob n'1í.175.931/000'1-
47, podêndo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou Íechar filiais em qualquer parte
do território Nacional.

Cláusula Segunda: O objeto da EIRELI será:

a) Comêrcio varcjista de materiais de construção êm geral. (47tH-0/99)
b) Comercio varqista da materiais elétricos, (1712-3/OO)

c) Comorcio verejista de meteriais hidráulicos. (17U-O/03)
d) Seruiços de projetos ne construção civll. (7112-0/OO)

Cláusula Terceira: O prazo de duração é por tempo indeterminâdo. É garanlida a continuidade
da pessoa .iurídica diante do impedamento por força maior ou impedimento temporário ou
permanente do titulaí, podendo a empÍesa ser alterada para atender uma nova situagáo, tendo
iniciado atividades em 01 de se{embro de 2009.

Cláusula Quarta: O capital da EIRELI ê de RS 96.OOO,OO (Noventa e seis mii Íeeis), totalmênte
integralizado.

cláusula Quinta: A empresa será administrada por seu tilulat DANIEL ÁRCÁR, a quem
caberá, dentre outras atribuições, a Íepresentação ativa e passiva, judicial e e)Írajudicial da
empresa ElRELl, sendo a responsabilidadê do tilular limitada ao capitâl integralizado.

Cláusula Sexta: O término de cada exeÍêício será encerÍado em 31 de dezembro do ano civil,
com a apresentaçáo do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscá1.

Cláusula Sétima: O titular da ElRELl, declara, sob as penas da lei, que não participa de
nenhuma outÍa empresa, dessa modalidade.
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Cláusula Oitava: A Íesponsabilidade do titular é hmitada.ao caoital integralizado da empresa

que será resida pelo reglme''iJÍiico*a;;;ú; Limitada e supletrvlmente pela Lei dâ

Sociedade Anônima

Cláusula Nona: O titular declara, sob as penas da. lêi'. que não êstá impedido de exercer a

administÍaçáo da ElRELl, p"r. ?;'";;;; ; ãrrt'itt'à" .0t condenaçáo crrminal' ou por se

encontrar sob os efeitos d"1", ";;;;;;'"0"' fitog 1'1"^lemoorariamente' 
o acesso a cargos

oúblicos: ou por crime tarimeniallâã irevarica-ção' peita ou suborno' concussáo' peculato' ou

contra a economia pop,t,l., "oiii"ã 
5sttm" tin"n"ei'o' nacional' contra normas de defesa da

il;;ãn;: ;Àú" 
"à 

teraçot" àt "oni"o' 
Íé pÚblica' ou a propriedede'

Cláusula Décima: Fica eleito o foro da cidade de Erechim/Rs para resolveÍ quaisqu€r litígios

oiúnãã" Oo pt 
"ente 

Ato Constitutivo da EIRELI'

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI será assinadÔ êm via única' para que produza seus

Erechim/Rs, 09 de janeiro de 2018

IEL ARCAR
CPF n." 002.379.790-80
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