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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM 

SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL:  

"HIGH LEVEL  COMERCIAL  LTDA"  
CNII/MF: 16.847.666/0001-10  

• Pelo presente instrumento particular, o abaixo-assinado: 

LUCAS FERREIRA LOPES, brasileiro, nascido em 29/12/1989, solteiro, maior, 

capaz, empresário, portador da cédula de Identidade RG n.° 33.552.089-3, 

expedida pela SSP/SP e do CPF n.° 378.723.008-42, residente e domiciliado na 

cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, à Rua Diógenes Muniz Barreto, n.2  

720 - Apto. 134 - Vila  Yamada  - CEP 14802-145, titular da empresa individual 

LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842,  corn  sede na Av. Infante Dom 

Henrique, n.2  504 - Vila José Bonifácio - CEP: 14802-060, Município de 

Araraquara, Estado de São Paulo, inscrita na Junta Comercial do Estado de são 

• 
Paulo BUCESP)  sob NIRE 35805899226,  em sessão de ).3/09/2012  e no 

CNPI/MF  sob o no. 16.847.666/0001-10,  fazendo uso do que permite o § I e 

H do artigo 1.052, da Lei 10.406/02 de 10/01/2002, ora transforma seu registro 

de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, que se regerá 

pelas seguintes cláusulas e condições: 

ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE 

"CLÁUSULA PRIMEIRA" 

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade gira sob a Denominação Social de:  HIGH LEVEL  COMERCIAL LTDA.  
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"CLAIISiliA SEGUNDA" 

DA SEDE SOCIAL 

A sociedade tem sua sede na cidade de Araraquara, Estado de  So  Paulo, á Rua 

Paschoal Bonavina, ng 55 - Parque Residencial Vale do Sol - CEP: 14804-086. 

§ Único: Observada as disposições da legislag5o aplicável, a sociedade poderá, a 

• qualquer tempo, abrir ou fechar Reis, sucursais, agências e escritórios em 

qualquer parte do território nacional, a critério do sócio único, mediante 

alteração do presente ato. 

"CLAUSULA TERCEIRA" 

DO OBIETO SOCIAL  

A sociedade tem por objeto social: "Comércio, importação e exportação de 

materiais elétricos, sistemas de segurança e controle de incêndio para uso 

industrial, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas e 

equipamentos para escritório, empilhadeiras, macacos e bombas 

hidráulicos, compressores, aparelhos de ar condicionado, máquinas, 

aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional, equipamentos de 

ginástica e condicionamento físico, sistemas de segurança para uso 
residencial, reboques e semirreboques novos e usados, comércio de  peps,  
acessórios, pneumáticos e câmaras de ar novos para veículos automotores, 

motocicletas e motonetas, comércio de ferragens e ferramentas, pedras para 

revestimento, mármores e granitos, cimento, cal, argamassa, areia, pedra, 
tijolos e telhas, pisos e revestimentos, azulejos, esquadrias, forro, gesso, 
Janelas, portas e portões, calhas, canos, tubos e conexões, pias,  box  para 
banheiro, bombas e materiais hidráulicos, caixas de água, piscinas, 
madeiras e artefatos, vidros, espelhos e vitrais, comércio de materiais de 

Oi,cor)  
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construção em geral, comdmiti .* de equipamentos e suprimentos de 
informática, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e 

comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de  (ludic*  e  video,  peças e 

acessórios para aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos para uso 

doméstico, instrumentos musicais e acessórios, artigos fotográficos e para 

filmagem, comércio de equipamentos para escritório e artigos de papelaria, 

comércio de embalagens de qualquer material, livros, jornais e revistas, 

artigos de armarinho, colchoaria, tapeçaria, cortinas e persianas, artigos de 

cama, mesa e banho, artigos do vestuário e acessórios, calçados, carteiras, 

balsas, malas e artigos de viagem, brinquedos e artigos esportivos, artigos 

de iluminação, comércio de móveis, tecidos, artigos de óptica, relojoaria, 

joalheria, objetos de arte, suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio de 

animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, plantas e 

flores naturais, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 

produtos odontológicos, artigos médicos e ortopédicos, artigos religiosos, 

artigos funerários, artigos eróticos, artigos para decoração, adornos de  

Olt 

	

	
natal, velas para iluminação e decorativas, Comércio atacadista de 

máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso agropecuário, 

industrial, comercial e odonto médico hospitalar, roupas e acessórios para 

uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de 

máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos,  peps  e acessórios para 

aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos para uso doméstico e comércio 

atacadista de fios e fibras beneficiados, serviços combinados de escritório e 

de apoio administrativo, atividades de consultoria e assessoria em gestão 

empresarial". 
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"CtitlIjLA QUARTA" 

DO PRAZO DE DURAÇÃO 

A duração da sociedade será por tempo indeterminado  com inicio em 

13/0912012. 

"CLAUSULA QUINTA" 

DO CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000 

(Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real), cada uma, 

tomadas, subscritas, distribuídas e integralizadas neste ato, em moeda corrente 

nacional, da seguinte forma: 

I 	,t 	l''SiiCi0 Otiotãs"' , Pitifciimcão.;- Percentual 
ILUCAS FERREIRA LOPES 	 50.000 R$ 	50.000,00 100% 

'Total do Capital Social 	 50.000 R$ 50.000,00 100% 

§ Primeiro: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas 

quotas, não havendo responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais, mas 

responde pela integralização do capital social. 

§ Segundo: A decisão do sócio único, quando da redução de capital considerado 

excessivo em relação ao objeto da sociedade será publicada nos termos do § 10  

do artigo 1.084 do Código Civil. 

"CLAUSULA SEXTA" 

DA ADMINISTRAÇÃO 

A sociedade será gerida e administrada pelo sócio único, LUCAS FERREIRA 

LOPES, isoladamente, podendo assinar em todo e qualquer documento que diga 

respeito à sociedade, vedado, expressamente, o uso e emprego da 
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denominação social em negóciotaltiaios e estranhos aos fins sociais. 

§ Primeiro: O sócio-administrador esta dispensado de prestar caução em 

garantia de seus atos de administração. 

§ Segundo: Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao 

quadro societário, nos termos do  art.  1.061 da Lei ri° 10.406/ 2002. 

§ Terceiro: Por deliberação do sócio único, o administrador nomeado poderá ser 

destituído ou substituído a qualquer momento, sem direito a qualquer 

remuneração ou indenização. 

§ Quarto: O sócio único, poderá nomear procuradores, por tempo determinado 

ou indeterminado, devendo o Instrumento de procuração especificar 

detalhadamente os atos a serem praticados pelos procuradores assim 

nomeados. 

"CLAUSULA SÉTIMA" 

DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE 

O sócio único, terá direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, 

cujos valores serão livremente convencionados. 

"CLAUSULA OITAVA" 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

O exercício social  sera  coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de 

Dezembro de cada ano. 

§ Primeiro: Os Lucros ou Prejuízos verificados no curso do ano civil, através de 

balanços ou balancetes de verificação, poderão ser distribuídos ou 

reembolsados ao sócio único. 

§ Segundo: Os Lucros de anos anteriores, mantidos em reserva, poderão ser 

distribuídos ao sócio único, no mês que lhe convier. 

§ Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio 

único deliberara sobre as contas e designará administrador(es) quando for o 
/-• 

.4" caso. 

A.Cdt" 5 
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"CisiaSULA NONA" 

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE 

Ocorrendo o falecimento ou incapacidade superveniente do sócio único, a 

empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não 

sendo possível ou inexistindo o interesse destes, o valor de seus haveres  sera  

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

"CLAUSULA DÉCIMA" 

DOS CASOS OMISSOS  

Os casos omissos neste Instrumento serão regidos pelas disposições da Lei n0  

10.406/2002 acerca das sociedades empresariais limitadas, aplicando-se 

subsidiariamente as regras da Lei no 6.404/76 e alterações, naquilo que for 

cabível. 

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA" 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O sócio único declara, sob as penas da lei, que não esta incurso em quaisquer 

crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer a 

administração da sociedade, conforme § 10  do Artigo 1.011 do NCC (Novo 

Código Civil). 

"CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA" 

DO FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca de ARARA QUARA, Estado de São Paulo, para 

dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para 

o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 

instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

6 
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Araraquara-SP, 04 de Maio de 2.022. 

LUCAS FERREIRA 

TESTEMUNHAS:  

17/4(  

RC  I. 	ANO A SILVA 
n.2  20.863.282 - SSP/SP 

CPF. n.2  132.136.198-09 

,----- / 

• /e---- 

CLA 	A DE CASSI /GUZZI BIAGION1 
RG. W.2  12.97.1,,9.44-6 - SSP/SP 
CPF. n.2  122,413.618-79 
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E, por estar assim, justo e 'centratado, o sócio único assina o presente 

Instrumento em 03 (três) vias, de igual e absoluto teor, na presença de duas 

testemunhas, maiores, capazes, residentes e domiciliados na cidade de 

Araraquara, Estado de  So  Paulo, para os devidos fins e efeitos de direito. 



GOVERNO DO ESTADO DE sko PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA 

JUCESP 
Junta Co.morcial do 

Estado de São Paulo 

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E 

TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE A SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO. 

A SEGUIR,  SAO  INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER. 

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO  SITE  WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, 

MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO. 

PARA OBTER 0 HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA. 

EMPRESA 	 /  

HIGH LEVEL  COMERCIAL LTDA 

TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL E.P.P.) 

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO 

35232986125 12/05/2022 22/08/2022 00:28:22 

INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

13/09/2012 16.847.666/0001-10 

CAPITAL 

R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 

ENDEREÇO 

LOGRADOURO: RUA PASCHOAL BONAVINA NUMERO: 55 

BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL COMPLEMENTO: 

MUNICÍPIO: ARARAQUARA CEP: 14804-086 UF: SP 

• 

OBJETO SOCIAL 

COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 

COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 

COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS 

COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 

COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA 

LUCAS FERREIRA LOPES,  CUT'S:  BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 378.723.008-42, RG/RNE: 335520893 - SP, RESIDENTE A RUA 

DIOGENES MUNIZ BARRETO, 720, APT0.134, VILA YAMADA, ARARAQUARA - SP, CEP 14802-145, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, 

ASSINANDO PELA EMPRESA. COM  VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDAQE DE $ 50.000,00. 	 ii  
1. 

SESSÃO: 12/05/2022 

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 

Pagina 1 de 2 
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TRANSFORMADA DE NIRE 35805899226. 

NUM.DOC: 705.099/22-2 	SESSÃO: 12/05/2022 

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME). 

NUM.DOC: 806.030/22-7 	SESSÃO: 23/05/2022 

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 
(EPP). 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232986125 
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 22/08/2022 

JUCESP 
00VERNO 00 ESTADO DE 500 PAULO 

documento 
assinado 

digital monte 

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO. A Junta 
Comercial do Estado de  Ski  Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal 

www.jucesponfine.sp.gov.br  sob o número de autenticidade 177381896, segunda-felra, 22 de agosto de 2022 as 

00:28:22. 

Documento Gratuito 	 NIRE: 35232986125 
Proibida a Comercialização 
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711:ucas Ferreira Lopes 

Sócio proprietário 

CPF 378.723.008-42 - RG 33.552.089-3 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N2  0062/2022 

PROCESSO N2 0165/2022 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa  HIGH LEVEL  COMERCIAL LTDA., CNPJ n° 16.847.666/0001-

10 é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 0062/2022, realizado 

pelo Município de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo. 

Araraquara, 19 de outubro de 2022. 

-r 
4 0001-4 01  AER7 wp  

HIGH LEVEL 
COMERCiAL  

RUA PASCHCW,.1. BONAVINA 55 
PARQUE RE:SID. VALE DO SOL. CEP 14404-08-6 

ARARAQUARA - SP 



Lucas Ferreira Lopes 

Sócio proprietário 
CPF 378.723.008-42 - RG 33.552.089-3 

ANEXO Ill DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9  0062/2022 
PROCESSO N9  0165/2022 

A empresa  HIGH  LEV L COMERCIAL LTDA. devidamente inscrita no CNPJ sob n9 

16.847.666/0001-10 om sede na Rua Paschoal Bonavina, 55, Jardim Vale do Sol, 
Araraquara-SP, por seu representante Lucas Ferreira Lopes, em conformidade com o 
disposto no artigo 49, inciso VII, da Lei n9 10.520/2002, DECLARA que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitac5o exigidos no Edital que rege o certame acima 
indicado. 

Araraquara, 19 de outubro de 2022. 

F1-6.847.666/0001 .1V 
HIGH LEVEL 
COM2RICIAL  

RUA PASCHOAL SONOMA N°55 
ARQUE  RES1D. VALE DO SOL • CEP 14SO4,4126j 

ARARAQUARA - SP 

'(?) 
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