CERTIDÃO ESPECÍFICA
A Secretária Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais CERTIFICA, nos termos do art. 29
da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800,
de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a
requerimento, conforme o protocolo de nº 18/090.116-8, que consta no Cadastro Estadual de
Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º,
VIII, do Decreto 1800/1996, registro de MAXIMUS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EIRELI -

EPP, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, NIRE 31600434287, CNPJ 47.581.558/0001-71, ATIVA, com sede na RUA PADRE ROSSINI CANDIDO 96,
SALA 416, CENTRO, CONTAGEM/MG, antes denominada a MAXIMUS
TERCEIRIZAÇÕES EIRELI - ME. Certifica, também, que foi registrado sob o NIRE
3160043428-7, em 12/05/2017, Alteração/Inscrição Transferência Sede Outra Unidade
Federativa, datado de 02/03/2017, deliberando dentre outros assuntos, o seguinte:
Cláusula 5ª O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e
integralizado neste ato em moeda corrente do país, destinado ao titular. Certifica, ainda,
que foi registrada sob o número 6.435.384, em 05/01/2018, 3ª Alteração, datada de
11/12/2017, deliberando dentre outros assuntos, o seguinte: R$ 100.000,00 (cem mil
reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país passa a
ser: R$1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) totalmente subscrito e
integralizado em moeda corrente do país. Certifica, por derradeiro, ser este o último ato
registrado nesta Junta Comercial até a presente data.
O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo
Horizonte, 06 de Fevereiro de 2018. Nada mais.
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