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1ª (primeira) Alteração Contratual da empresa D.H.MORS EIRELI 

 

DANIEL HENRIQUE MORS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 
17/03/1989, natural de Lajeado/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.140.460-
80, portador da cédula de identidade civil RG nº 107.624.184-1 SSP/RS, 
residente e domiciliado na Rua David Carneiro, 491, São Francisco, Curitiba/PR, 
CEP: 80.530-070. 
 
Titular da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI - D.H. MORS 
EIRELI, com sede na Rua Heitor Stockler de França, 396, Conj. 405, andar 04, 
Cond. Neo Super, Quadra Ed. Bloco Neo Super Quadra Tor, Centro Cívico, 
Curitiba/PR, CEP 80.030-030, com Ato Constitutivo registrado na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 416.0087167-7 em 14/05/2019, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.638.575/0001-41, ora transforma seu registro de 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI em 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, conforme as cláusulas seguintes.    

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ADMISSÃO DE SÓCIA: O titular DANIEL HENRIQUE MORS, 
acima qualificado, admite o ingresso da sócia: 
 
OLIVIA ADRIANA BRECHER, brasileira, solteira, nascida em 20/04/1984, natural de Arroio do 
Tigre/RS, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.236.720-19, portadora da cédula de 
identidade civil RG nº 110.643.182-6 SJS/RS, residente e domiciliada na Rua da Glória, 251, apt. 
1003, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP: 80.030-060. 
 
Paragrafo único - A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da 
sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: O titular DANIEL HENRIQUE 
MORS, acima qualificado, transfere de forma onerosa, 20.000 (vinte mil) quotas integralizadas em 
moeda corrente nacional que possui pelo valor nominal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a sócia 
ingressante, OLIVIA ADRIANA BRECHER, acima qualificada, dando plena quitação das quotas 
vendidas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: O capital social no valor total de 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (duas milhões) quotas no valor de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país a partir da 
presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios. 
 

   Nome          (%)       Quotas         Valor R$ 

   DANIEL HENRIQUE MORS        99,00        1.980.000        1.980.000,00 

   OLIVIA ADRIANA BRECHER         1,00          20.000           20.000,00 

   TOTAL         100,00        2.000.000         2.000.000,00 

  
CLÁUSULA QUARTA – INCLUSÃO DE NOME FANTASIA: A sociedade passa a utilizar como 
nome fantasia ORE & STONES.  

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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1ª (primeira) Alteração Contratual da empresa D.H.MORS EIRELI 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFORMAÇÃO: Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, 
passando para ORE & STONES COMÉRCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E JÓIAS LTDA, com sub-
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.  
 
 

 
 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
ORE & STONES COMÉRCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E JÓIAS LTDA 

CNPJ/MF nº 20.638.575/0001-41 
 

DANIEL HENRIQUE MORS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 
17/03/1989, natural de Lajeado/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.140.460-
80, portador da cédula de identidade civil RG nº 107.624.184-1 SSP/RS, 
residente e domiciliado na Rua David Carneiro, 491, São Francisco, Curitiba/PR, 
CEP: 80.530-070. 
 
OLIVIA ADRIANA BRECHER, brasileira, solteira, nascida em 20/04/1984, 
natural de Arroio do Tigre/RS, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 
003.236.720-19, portadora da cédula de identidade civil RG nº 110.643.182-6 
SJS/RS, residente e domiciliada na Rua da Glória, 251, apt. 1003, Centro Cívico, 
Curitiba/PR, CEP: 80.030-060. 
 
Únicos sócios da sociedade empresária limitada ORE & STONES COMÉRCIO 
DE PEDRAS PRECIOSAS E JÓIAS LTDA com sede na Rua Heitor Stockler de 
França, 396, Conj. 405, andar 04, Cond. Neo Super, Quadra Ed. Bloco Neo 
Super Quadra Tor, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80.030-030, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 20.638.575/0001-41. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL SEDE E DOMICÍLIO: A Sociedade girará sob a 
denominação social de ORE & STONES COMÉRCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E JÓIAS LTDA, 
com sede na Rua Heitor Stockler de França, 396, Conj. 405, andar 04, Cond. Neo Super, Quadra 
Ed. Bloco Neo Super Quadra Tor, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80.030-030. 
 

Parágrafo Único – A Sociedade utilizará como nome fantasia ORE & STONES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer 
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração 
contratual assinada por todos os sócios. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DAS ATIVIDADEDES PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE: 
A sociedade iniciou suas atividades em 16/05/2014 e seu prazo de duração e por tempo 
indeterminado. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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1ª (primeira) Alteração Contratual da empresa D.H.MORS EIRELI 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL: A Sociedade terá por objeto social a exploração no 
ramo de Gestão de ativos intangíveis não-financeiros; Comércio varejista de artigos de joalheria, 
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas 
lapidadas. 

 
CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social da sociedade é inteiramente subscrito 
na forma prevista neste ato na importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais), divido em 
2.000.000 (duas milhões) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente 
integralizados, em moeda corrente nacional e distribuídos entre os sócios quotistas da seguinte 
forma: 

 

   Nome          (%)         Quotas           Valor R$ 

   DANIEL HENRIQUE MORS        99,00        1.980.000        1.980.000,00 

   OLIVIA ADRIANA BRECHER         1,00          20.000           20.000,00 

   TOTAL         100,00        2.000.000         2.000.000,00 
 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é 
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. 

Parágrafo Primeiro - Cada quota do capital social dará direito a um voto nas deliberações dos 
sócios. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS ENTRE SÓCIOS: As quotas 
são indivisíveis e nenhum sócio poderá ceder as suas quotas, sem antes oferecê-las por escrito 
ao sócio remanescente, que no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da 
proposta, poderão adquiri-las, indicarem um comprador ou não exercerem seu direito de 
preferência.  

Parágrafo Primeiro – Se o sócio remanescente não manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
interesse em adquirir a totalidade das quotas que lhe forem oferecidas, nem indicar 
comprador(es), as referidas quotas poderão ser cedidas a terceiros, desde que sejam pelo mesmo 
valor e nas mesmas condições em que forem oferecidas aos demais sócios. 

Parágrafo Segundo – Na proporção das quotas possuídas terão os sócios preferências para a 
subscrição dos aumentos de capital 
 

CLÁUSULA OITAVA – ACORDO DE QUOTISTAS E OUTROS ACORDOS:  A Sociedade, o 
sócio e administrador poderá estabelecer acordo de quotistas, que deverá ser arquivado em sua 
sede, sendo expressamente vedado à Sociedade aceitar e proceder à transferência de quotas 
e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de quotas e/ou de outros 
valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de 
quotistas. 
 

CLÁUSULA NONA - SAÍDA DE SÓCIO: O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá 
manifestar-se ao outro sócio com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista 
para o seu afastamento, sendo, os haveres a que fizer jus, pagos de acordo com a cláusula 
sétima deste mesmo instrumento. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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1ª (primeira) Alteração Contratual da empresa D.H.MORS EIRELI 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: 
A administração da Sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio DANIEL HENRIQUE 
MORS, o qual poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da Sociedade, com os poderes 
de gerência e administração, para representar a Sociedade em juízo ou fora dele, ficando vedado 
o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens da 
Sociedade, sem autorização do outro sócio. 
 

Parágrafo Primeiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Sociedade, os atos de qualquer procurador ou funcionário, que a envolverem em obrigações 
relativas às operações e negócios estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos 
ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. As contas bancárias da Sociedade poderão 
ser movimentadas por seu administrador, ou ainda por procurador, cujos poderes serão 
outorgados nos termos do parágrafo seguinte. 
 

Parágrafo Segundo – O administrador, observadas as disposições contidas no presente contrato 
e no instrumento de nomeação, poderá nomear procuradores, desde que sejam fixados no 
instrumento de mandato a extensão dos poderes do mandatário, sua forma de seu exercício, e o 
prazo de vigência do mandato, exceto nos casos de procurações com os poderes da cláusula “ad 
judicia et extra”, cujo prazo poderá ser indeterminado e não necessitará de previsão especifica de 
poderes. 
 

Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo dos sócios em conformidade com o 
presente contrato social e a violação deste ou quaisquer outros preceitos legais acarretará a 
responsabilidade pessoal do mesmo por perdas e danos. 
 

Parágrafo Quarto – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores, procuradores, prepostos ou 
funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao 
objeto social. 
 

Parágrafo Quinto – Fica desde já, vedado aos sócios o uso do nome da Sociedade em negócios 
estranhos aos interesses e objetivos da Sociedade, como por exemplo, mas não se limitando: 
avais, endossos e fianças em benefício de terceiros, sendo, para a Sociedade, nulos e 
inoperantes. Ademais, sem prejuízo do exposto, fica vedado aos sócios o uso do nome da 
Sociedade em estabelecimentos comerciais, produtos ou negócios que não os da Sociedade. 
 

Parágrafo Sexto - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art. 
1.061 da lei nº 10.406/2002. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador 
declara, 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 
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 as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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1ª (primeira) Alteração Contratual da empresa D.H.MORS EIRELI 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU EXCLUSÃO DE SÓCIO: 
O falecimento, retirada, interdição, concordata ou exclusão de qualquer sócio não dissolverá a 
Sociedade que continuará com os sócios remanescentes, e/ou herdeiros, salvo deliberação de 
dissolução da sociedade, sendo certo que os haveres do sócio retirante, falecido, concordatário ou 
excluído, serão calculados com base no último balanço geral, levantado pela sociedade e pagos a 
seus herdeiros e ou sucessores no prazo de até seis meses após o encerramento da apuração, 
com correção monetária. 

 
Parágrafo Primeiro – O sócio que, pela conduta grave, colocar em risco a continuidade da 
Sociedade, poderá ser excluído por deliberação dos sócios representando a maioria do capital 
social. 
 

Parágrafo Segundo - Entende-se por conduta grave, entre outras coisas, (i) o não cumprimento 
de obrigações assumidas perante a Sociedade, (ii) a prática de atos que, direta ou indiretamente, 
possam prejudicar os interesses da Sociedade, (iii) incompatibilidade com os demais sócios em 
detrimento da Sociedade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 
de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas 
pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção 
das quotas de capital que possuem na sociedade.  

Parágrafo Primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social, a reunião 
de sócios deliberará sobre as contas tomadas dos administradores, o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico, e ainda, se for o caso, tratarão de outros assuntos constantes da ordem do 
dia para reunião. 

Parágrafo Segundo - Os lucros apurados serão distribuídos na proporção equivalente a 
quantidade de quotas de cada sócio, exceto quando houver deliberação que exclua qualquer 
sócio de participar dos lucros e das perdas, ou ainda, que estabeleça uma distribuição 
desproporcional de participação nos lucros e nas perdas. 

Parágrafo Terceiro - Poderão ser levantados balanços trimestrais ou balanços intercalares em 
períodos inferiores ou superiores a três meses, à base dos quais será permitida, por decisão dos 
sócios quotistas, a distribuição dos lucros apurados nesses períodos, à conta do resultado do 
exercício social ainda não encerrado, bem como a de lucros acumulados registrados no balanço 
geral dos exercícios anteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes.  

Parágrafo Único: Os sócios, mediante deliberação conjunta, e conhecimento prévio dos 
resultados, poderão a qualquer tempo, efetuar retiradas a título de antecipação de lucros, sempre 
atendendo a legislação em vigor. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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1ª (primeira) Alteração Contratual da empresa D.H.MORS EIRELI 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: 
Os sócios declaram que:  
a) a sociedade se enquadra na situação de microempresa;  
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado 
no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo 
artigo;  
c) a sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do 
art. 3º da mesma Lei.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO - Os sócios elegem o foro da Comarca de Curitiba-PR com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 
E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, para que 
valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta 
Comercial do Estado do Paraná, depois de anotadas, obrigando-se fielmente por si. 

 

Curitiba, 11 de outubro de 2019. 

    

 
 

    DANIEL HENRIQUE MORS 
Sócio Remanescente 

 

OLIVIA ADRIANA BRECHER 

Sócia Ingressante 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA

 
Certificamos que o ato da empresa ORE & STONES COMÉRCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E JÓIAS

LTDA consta assinado digitalmente por:

 

 

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
00323672019

01914046080

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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