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MARLY FERREIRA SOARES, brasileira, natural de Itambé/PR, solteira, 

maior, data de nascimento 31/05/1976, empresária, portadora do RG n.° 

5.743.584-4 expedida pelo SSP/PR em 29/06/2017 e CPF nº 027.145.019-31, 

residente e domiciliada na Rua Pedro Rolim de Moura, 80 Ap. 401 – Alto da 

Gloria – Curitiba – PR CEP: 80030-250 e KAROL CRISTINA RIBAS DE 

ANDRADE, brasileira, solteira, maior, data nascimento 24/09/1996, 

empresária, natural de Curitiba - PR, portadora da Cédula de Identidade 

Civil RG n. º 12815175-3 SSP-PR, CNH n° 06617994706 expedida em 

17/11/2020 validade 17/11/2025, inscrita no CPF / MF sob o n. º 103.521.519-

51, residente e domiciliada em Curitiba - PR, na Rua Jaime Rodrigues da 

Rocha n. º 1258, Capão Rosa, CEP: 81150-130, únicas sócias da sociedade 

empresaria limitada “UNI GESTÃO PUBLICA CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO LTDA”, com sede na cidade de Curitiba, Paraná, à Rua 

Desembargador Clotario Portugal, n. º 39  -  Centro, CEP: 80410-220, com 

contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob o n.° 41209319694 em 19/03/2020 e primeira alteração sob o n.° 

20215017889 em 29/07/2021, e CNPJ n.° 36.731.728/0001-30, resolvem 

modificar o seu Contrato Primitivo de acordo com as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

Cláusula Primeira: O nome empresarial que era:“UNI GESTÃO PUBLICA 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA” passa a ser: “UNYFLEX 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA”. 
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Cláusula Segunda: A Sócia Marly Ferreira Soares, já qualificada, não 

desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, vendendo, 

cedendo e transferindo de forma onerosa a sua totalidade de 5.000 (cinco mil) 

quotas de valor R$ 1,00 (um real), perfazendo o valor total de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a sócia remanescente Karol Cristina Ribas de Andrade, por 

este ato também, a sócia que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de 

seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus 

direitos na sociedade. 

 

Cláusula Terceira: Em razão da alteração havida, o capital social, que 

permanece inalterado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido 

em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 

subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, passa a ser dividido 

entre os sócios na seguinte proporção: 

 

Sócia Quotas Valor 

Karol Cristina Ribas de Andrade 50.000 R$: 50.000,00 

Total 50.000 R$: 50.000,00 

 

Cláusula Quarta: A sócia cedente desiste de eventuais ativos existentes na 

empresa, em favor da sócia remanescente e da própria sociedade. Quanto a 

passivo existe, é de responsabilidade exclusiva da sócia remanescente. 
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Cláusula Quinta: A administração da sociedade caberá a sócia, Karol Cristina 

Ribas de Andrade, na qualidade de administradora, ao qual compete 

individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e 

extrajudicial autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 

de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia. 

 

Parágrafo Único: No exercício da administração, o administrador terá direito 

a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, cujo valor será definido de 

comum acordo entre os sócios.  

 

Cláusula Sexta: Desimpedimento – a administradora declara sob as penas da 

lei 10406/02 art. 1011, de que não está impedida 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 normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 

Cláusula Sétima: As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. 
 
 

Cláusula Oitava: À vista das modificações ora ajustada, consolida-se o 

contrato social, com a seguinte redação:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 3 de 9



UNI GESTÃO PUBLICA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA 

CNPJ: 36.731.728/0001-30 

NIRE: 41209319694 

SEGUNDA ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

Fl. 4 de 8 

 
 
 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO 

DO CONTRATO SOCIAL 

UNIFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA  

CNPJ: 36.731.728/0001-30 NIRE: 41209319694 

 

 

KAROL CRISTINA RIBAS DE ANDRADE, brasileira, solteira, maior, data 

nascimento 24/09/1996, empresária, natural de Curitiba - PR, portadora da 

Cédula de Identidade Civil RG n. º 12815175-3 SSP-PR, CNH n° 06617994706 

expedida em 17/11/2020 validade 17/11/2025, inscrita no CPF / MF sob o n. º 

103.521.519-51, residente e domiciliada em Curitiba - PR, na Rua Jaime 

Rodrigues da Rocha n. º 1258, Capão Rosa, CEP: 81150-130, única sócia da 

sociedade empresaria limitada “UNIFLEX CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO LTDA”, com sede na cidade de Curitiba, Paraná, à Rua 

Desembargador Clotario Portugal, n. º 39  -  Centro, CEP: 80410-220, com 

contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob o n.° 41209319694 em 19/03/2020 e primeira alteração sob o n.° 

20215017889 em 29/07/2021, e CNPJ n.° 36.731.728/0001-30, RESOLVEM, 

consolidar seu Contrato Primitivo de acordo com as cláusulas seguintes: 

 

 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de “UNYFLEX 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA”, e tem sua sede e domicílio em 

Curitiba, PR na  Rua Desembargador Clotario Portugal, n. º 39  -  Centro, 

CEP: 80410-220. 
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Cláusula Segunda: O objeto social da sociedade é: TREINAMENTO EM 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, EDUCAÇÃO 

SUPERIOR – GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, EDUCAÇÃO SUPERIOR 

– GRADUAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLOGICO, EDUCAÇÃO 

SUPERIOR – PÓS – GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. 

 

Cláusula Terceira: O capital social é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), 

dividido em 50.000 (cinqüenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), 

cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas: 

 

Sócia Quotas Valor 

Karol Cristina Ribas de Andrade 50.000 R$: 50.000,00 

Total 50.000 R$: 50.000,00 

 

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 12/03/2020 e seu 

prazo de duração é por tempo indeterminado.  

 

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica 

assegurada, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a 

sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 

alteração contratual pertinente. 
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Cláusula Sexta: A administração da sociedade caberá a sócia, Karol Cristina 

Ribas de Andrade, na qualidade de administradora, ao qual compete 

individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e 

extrajudicial autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 

de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

 

Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital 

social. 

 

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a 

administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo 

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

econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou 

perdas apuradas. 

 

Cláusula Nona: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as 

sócias deliberarão sobre contas e designarão administradores quando for o 

caso. 

Parágrafo Primeiro: As sócias comprometem-se a declarar por escrito, 

ciência do local, data, hora e a ordem do dia para todas as convocações 

de reuniões, dispensando assim as formalidades do §3º do art. 1152 do 

Novo Código Civil. 
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Parágrafo Segundo: Ficará dispensável qualquer reunião, se todas as           

sócias decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela. 

 

Cláusula Décima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 

ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as 

sócias. 

 

Cláusula Décima Primeira: As sócias poderão de comum acordo, fixar uma 

retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições 

regulamentares pertinentes. 

 

Cláusula Décima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócia, a 

sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. 

Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, 

o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos 

em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia. 

Cláusula Décima Terceira: Desimpedimento – A administradora declara sob 

as penas da lei 10406/02 art. 1011, de que não está impedida de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrarem 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. 
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Cláusula Décima Quarta: Comunicação de enquadramento – a empresa 

declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de 

MICROEMPRESA, nos termos do art.3°, caput e parágrafos, da Lei 

Complementar n.° 123, de 14/12/2006. 

 

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro de Curitiba – Paraná para o 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

 

E, por assim terem justas e contratadas, lavram, datam e 

assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e 

forma, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a 

cumpri-lo em todos os seus termos. 

 

Curitiba, 05 de agosto de 2021. 

 

 

Marly Ferreira Soares 

 

 

Karol Cristina Ribas de Andrade 
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