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Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI: 

 

ZILKA FERREIRA ANDRETTA, brasileira, nascida em 30/12/1990, natural de Curitiba - PR, 

solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.847.459-31 e Cédula de Identidade – RG sob o 

nº 6.749.541-1 SSP/PR expedido em 23/11/2007, residente e domiciliada na Rua Almirante Tamandaré, 

1408 – Apto 31 – Juveve – Curitiba – PR - CEP. 80.040-110. 

 

Na qualidade de empresário da empresa ZILKA FERREIRA ANDRETTA SERVICOS DE 

CADASTROS, pessoa jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 31.612.839/0001-04 com 

sede Rua Almirante Tamandaré, 1408 – Apto 31 – Andar 03 – Cond Ed Rosa Gauto – Juveve – Curitiba 

– PR - CEP. 80.040-110, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 

n°. 41108493630 em 26/09/2018, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato 

Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 

10406/02, resolve: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de SANTA NIGHT SERVICOS DE 

CADASTROS EIRELI com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.  

 

CLAUSULA SEGUNDA – O capital social da empresa que era de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), em 

razão da transformação, passa a ser, alterado para o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 

Mil Reais), representando por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 

(um real), totalmente integralizados em moeda nacional neste ato, pela titular ZILKA FERREIRA 

ANDRETTA. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – A sede que era na Rua Almirante Tamandaré, 1408 – Apto 31 – Andar 03 – 

Cond Ed Rosa Gauto – Juveve – Curitiba – PR - CEP. 80.040-110, passa a ser, na Rua Conselheiro 

Carrão, 445 – Juvevê – Curitiba – PR – Cep. 80.040-130. 

 

CLAUSULA QUARTA – O objeto social que era Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 

informação na internet, passa a ser, Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na 

internet. 

 

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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CLAUSULA QUINTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, 

com o teor seguinte: 

 

SANTA NIGHT SERVICOS DE CADASTROS EIRELI 

CNPJ: 31.612.839/0001-04 

 

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI: 

 

ZILKA FERREIRA ANDRETTA, brasileira, nascida em 30/12/1990, natural de Curitiba - PR, 

solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.847.459-31 e Cédula de Identidade – RG sob o 

nº 6.749.541-1 SSP/PR expedido em 23/11/2007, residente e domiciliada na Rua Almirante Tamandaré, 

1408 – Apto 31 – Juveve – Curitiba – PR - CEP. 80.040-110. 

 

Na qualidade de empresário da empresa SANTA NIGHT SERVICOS DE CADASTROS EIRELI, com 

sede sito a Rua Conselheiro Carrão, 445 – Juvevê – Curitiba – PR – Cep. 80.040-130, devidamente 

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n°. 41108493630 em 26/09/2018 ora 

transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista 

no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02. 

 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial SANTA NIGHT SERVICOS DE 

CADASTROS EIRELI.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na Rua Conselheiro Carrão, 445 – Juvevê – Curitiba – 

PR – Cep. 80.040-130. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante alteração do ato constitutivo.  

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

 

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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CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto social:  

  

Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet. 

  

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 26/09/2018 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

 

CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 

250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato 

em moeda corrente do país, pela titular ZILKA FERREIRA ANDRETTA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade da titular é restrita ao valor do capital integralizado. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA OITAVA. A administração cabe a titular ZILKA FERREIRA ANDRETTA, com os poderes 

e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 

atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.  

 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

 

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á  a 

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

titular, os lucros ou perdas apurados. 

 

DO FALECIMENTO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditada a titular, a empresa continuará sua atividade com os 

herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres 

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

em balanço especialmente levantado.  

 

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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DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida 

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 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 propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A titular da empresa declara que não participa de outra empresa da 

mesma modalidade, estando desimpedida para constituir o presente EIRELI.  

DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de 

MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.  

  

DO FORO  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Curitiba – PR para o exercício e o cumprimento 

dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.   

 

A titular lavra este instrumento em 01 (uma) via. 

 

Curitiba - PR, 09 de outubro de 2019 

 

ZILKA FERREIRA ANDRETTA 

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 SANTA NIGHT SERVICOS DE CADASTROS EIRELI consta assinado

digitalmente por:

 

 

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
07784745931

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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