
Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31205868547 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

1

1

1

1

051

2001

2211

2244

BELO HORIZONTE

24 Setembro 2019

Nº FCN/REMP

MGP1900665229

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGP1900665229

Data

24/09/2019

456.353.666-00 FABIO MAIA FRANCO

063.057.666-14 JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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CONTEF  
ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA 

 

Rua Dos Carijós, 424, Salas 608/609 – Tel: (31) 3271-9670 * FAX (31) 3271-9670 – CEP 30120-064 – Belo Horizonte - MG 

 

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 

COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP 

NIRE: 3120586854-7 

 

                                                   FÁTIMA DE JESUS RIBEIRO, brasileira, separada, 
comerciante, nascida em Miralta-MG aos 26/11/1953, residente e domiciliada em                        
Belo Horizonte-MG na rua Diametral, 33 bairro Sagrada Família CEP: 31030-350, portadora 
da carteira de identidade M-517.182, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Minas Gerais e C.P.F. 408.190.356-53 e representado pelo procurador                                      

FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG nº 38903/0-0, 
nascido em Santa Izabel do Ivaí-PR aos 14/09/1962, residente e domiciliado em                      
Belo Horizonte-MG na rua Dos Carijós, 424/608 bairro Centro CEP: 30120-064, portador da 
carteira de identidade MG-1.443.457, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 

e C.P.F. 456.353.666-00 e HERYCK LEONARDO RESENDE PARANHOS, brasileiro, 
casado no regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em Belo                  
Horizonte-MG aos 21/05/1981, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG na rua Jose 
Júlio Ferreira, 170 bairro Fernão Dias CEP: 31910-460, portador da carteira de identidade                   
MG-8.658.846, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e 

C.P.F. 043.988.736-43 e representado pelo procurador FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro, 
casado, contador, inscrito no CRC/MG nº 38903/0-0, nascido em Santa Izabel do Ivaí-PR 
aos 14/09/1962, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG na rua Dos Carijós, 424/608 
bairro Centro CEP: 30120-064, portador da carteira de identidade MG-1.443.457, expedida 
pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e C.P.F. 456.353.666-00, únicos sócios 

componentes da firma "COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP"; com 
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 
3120586854-7 em 02/02/2000 e alterações posteriores, sob os nºs 2481267 em 05/10/2000, 
2563050 em 16/01/2001 e 2968078 em 23/07/2003 e 3406295 em 14/09/2005 e 5435095 
em 22/12/2014 e inscrita no C.N.P.J nº 03.638.381/0001-27, resolvem de comum acordo 

fazer a presente alteração contratual, na qual é admitido a sócia JULIANA RIBEIRO 

FONSECA PARANHOS, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, 
pedagoga, nascida em Belo Horizonte-MG aos 17/07/1983, residente e domiciliada Belo 
Horizonte-MG na rua Jose Júlio Ferreira, 170 bairro Fernão Dias CEP: 31910-460, portadora 
da carteira de identidade MG-12.291.706, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Minas Gerais e C.P.F. 063.057.666-14, mediante as seguintes clausulas e 
condições; 
 

PRIMEIRA:                           ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 
 

A sociedade continuará girando sob a denominação social de 

"COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP", estabelecendo-se a partir desta 
data na rua Pouso Alegre, 2.585 loja, bairro Horto CEP: 31015-025 Belo Horizonte-MG, por 
prazo indeterminado; 
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CONTEF  
ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA 

 

Rua Dos Carijós, 424, Salas 608/609 – Tel: (31) 3271-9670 * FAX (31) 3271-9670 – CEP 30120-064 – Belo Horizonte - MG 

 

SEGUNDA:                           NOVO OBJETIVO SOCIAL 
 

O objetivo social passa a ser o comércio atacadista de 
reagentes, vidrarias e equipamentos para análise clínicos e industriais; produtos médicos, 
cirúrgicos, hospitalares; kit’s laboratoriais e odontológicos; material de limpeza, material de 
segurança, material hidráulico, material de construção em geral, material elétrico, produtos 
em fibra de vidro, tanques elétricos e reservatórios, ferramentas, ferragens, tubos diversos; 
placas de sinalização, tapumes e madeiras diversas, botas de borracha e calçados de 
segurança, tintas, louças, telhas, ferros, vigas, perfis em aço, ferro fundido, alumínio, 
registros e válvulas em ferro fundido e em bronze, papéis diversos, higiênicos, laminadas, 
toalha, material de escritório, bobinas para fax, papel apergaminhado, fita crepe, fita adesiva, 
teflon, apoio para pés, grampeadores, ventiladores, exaustores, bebedouros e móveis para 
escritório; descartáveis em geral; suprimentos para informática; 

 

TERCEIRA:                            NOVO CAPITAL SOCIAL 
 

Os sócios, de comum acordo e obedecida as disposições legais 
pertinentes, resolvem reduzir o capital social da empresa que era de R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais) nesta data, para R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), a saber; 

 
A sócia Fátima de Jesus Ribeiro até então possuidora de 3.000 

quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), totalizando R$ 3.000,00 (Três mil reais), 
totalmente integralizada em moeda corrente do país passa para 1.750 quotas no valor 
unitário de R$ 1,00 (Hum real). Fica devolvido à sócia na proporção de suas quotas 1.250 no 
valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação, 
declarando ter recebido a importância de R$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais). 

 
O sócio Heryck Leonardo Resende Paranhos até então 

possuidor de 57.000 quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), totalizando                   
R$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais), totalmente integralizada em moeda corrente do 
país passa para 33.250 quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real). Fica devolvido ao 
sócio na proporção de suas quotas 23.750 no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), dando-
lhe plena, geral e irrevogável quitação, declarando ter recebido a importância de                         
R$ 23.750,00 (Vinte três mil setecentos cinquenta reais).  

 

QUARTA:                              CESSÕES DE COTAS 
 

O sócio Heryck Leonardo Resende Paranhos, até então 
possuidor de 33.250 cotas de capital no valor total de R$ 33.250,00 (Trinta e três mil 
duzentos e cinquenta reais), cede e transfere neste ato 33.250 cotas pelo valor nominal, a 
sócia Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação, 
declarando ter recebido a importância de 33.250,00 (Trinta e três mil duzentos e cinquenta 
reais), em moeda corrente no país, no ato da assinatura deste; 

 

QUINTA:                             CAPITAL SOCIAL 
 

Após as alterações havidas, o capital fica assim distribuído: 
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                                                                                   Nº de Cotas                   Valor R$ 
 

Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos.................................. 33.250                    33.250,00 
Fátima de Jesus Ribeiro   ...............................................   1.750                      1.750,00 
Totais   ............................................................................. 35.000                    35.000,00 
 

SEXTA:                                 ADMINISTRAÇÃO 
 

A administração da sociedade caberá à sócia Juliana Ribeiro 
Fonseca Paranhos, assinando isoladamente, com os poderes e atribuições de 
administradora, autorizando o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do 
outro sócio; 

 

SÉTIMA:                                RETIRADAS PRO-LABORE 
 

A sócia Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos terá uma retirada 
pró-labore mensal, dentro dos limites permitidos pela legislação federal e tais retiradas serão 
pagas ou creditadas a débito da conta retirada pró-labore ou outra subsidiária; 

 

                                              CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

Deliberam os componentes da sociedade, procederem à 
consolidação dos atos constitutivos, mediante redação de seu Contrato Social, passando a 
vigorar com as condições aqui estabelecidas; 
 

PRIMEIRA:                           DENOMINAÇÃO SOCIAL 
 

A sociedade continuará girando sob a denominação social de 

"COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP", estabelecida e sediada em Belo 
Horizonte-MG à rua Pouso Alegre, 2.585 loja, bairro Horto CEP: 31015-025, por prazo 
indeterminado; 
 

SEGUNDA:                          OBJETIVO SOCIAL 
 

O objetivo social é o comércio atacadista de reagentes, 
vidrarias e equipamentos para análise clínicos e industriais; produtos médicos, cirúrgicos, 
hospitalares; kit’s laboratoriais e odontológicos; material de limpeza, material de segurança, 
material hidráulico, material de construção em geral, material elétrico, produtos em fibra de 
vidro, tanques elétricos e reservatórios, ferramentas, ferragens, tubos diversos; placas de 
sinalização, tapumes e madeiras diversas, botas de borracha e calçados de segurança, 
tintas, louças, telhas, ferros, vigas, perfis em aço, ferro fundido, alumínio, registros e válvulas 
em ferro fundido e em bronze, papéis diversos, higiênicos, laminadas, toalha, material de 
escritório, bobinas para fax, papel apergaminhado, fita crepe, fita adesiva, teflon, apoio para 
pés, grampeadores, ventiladores, exaustores, bebedouros e móveis para escritório; 
descartáveis em geral; suprimentos para informática; 
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TERCEIRA:                          CAPITAL SOCIAL 
 

O capital social é de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), 
dividido em 35.000 cotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada, integralizadas em 
moeda corrente do país, assim subscrita 
 
                                                                                   Nº de Cotas                   Valor R$ 
 

Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos.................................. 33.250                    33.250,00 
Fátima de Jesus Ribeiro   ...............................................   1.750                      1.750,00 
Totais   ............................................................................. 35.000                    35.000,00 

 

QUARTA:                              INICIO DAS ATIVIDADES 
 

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de março de 2.000 e 
seu prazo é indeterminado; 

 

QUINTA:                               INDIVISIBILIDADE DAS COTAS 
 

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para aquisição se postas a venda 
formalizando, se realizadas cessão delas, alteração contratual pertinente; 

 

SEXTA:                                 RESPONSABILIDADE 
 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social; 

 

SÉTIMA:                               ADMINISTRAÇÃO 
 

A administração da sociedade caberá à sócia Juliana Ribeiro 
Fonseca Paranhos, assinando isoladamente, com os poderes e atribuições de 
administradora, autorizando o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do 
outro sócio; 
 

OITAVA:                               LUCROS E PREJUÍZOS 
 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro os 
administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros e perdas apurados; 

 

NONA:                                  DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS 
 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso, 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 6/11



 
CONTEF  
ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA 

 

Rua Dos Carijós, 424, Salas 608/609 – Tel: (31) 3271-9670 * FAX (31) 3271-9670 – CEP 30120-064 – Belo Horizonte - MG 

 

sendo que a mesma ocorrerá em data a ser definida como previsto no parágrafo 3º do artigo 
1.152 e fica assim decidido que será comunicada por escrito e não por publicação; 

 

DÉCIMA:                              ABERTURA DE FILIAL 
 

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

 

DÉCIMA PRIMEIRA:            RETIRADAS PRO-LABORE 
 

A sócia Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos terá uma retirada 
pró-labore mensal, dentro dos limites permitidos pela legislação federal e tais retiradas serão 
pagas ou creditadas a débito da conta retirada pró-labore ou outra subsidiária; 

 

DÉCIMA SEGUNDA:            FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO 
 

Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios a 
sociedade não se dissolverá, podendo os herdeiros do sócio falecido ou interditado, vir a 
participar da sociedade, mediante a tomada de contas do falecido ou interditado; 

 

DÉCIMA TERCEIRA:            DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 

Declaram os sócios, para os efeitos do disposto no art. 1.011 
do Código Civil, sob as penas da lei, que não estão sendo processados e nem foram 
definitivamente condenados em qualquer parte do território nacional pela prática de crime, 
cuja pena vede ainda que de modo temporário, o acesso às funções ou cargos públicos, ou 
por crime de prevaricação, falência culposa ou fraudulenta, peita ou suborno ou qualquer ato 
que os impeçam de exercer o comércio ou a administração mercantil; 

 

DÉCIMA QUARTA:               CASOS ESPECIAIS 
 

Os casos especiais e as dúvidas porventura suscitadas de 
futuro, cujas características não foram tratadas neste instrumento, constituindo omissão, 
serão resolvidos por mútuo consenso ficando eleito o foro de Belo Horizonte-MG, para 
qualquer ação decorrente de execução do presente instrumento, com dispensa de qualquer 
outro; 

  
 

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2.019. 

 

 
Assina digitalmente o presente ato Fátima De Jesus Ribeiro por 

seu procurador FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG 
38903/0-0, nascido em Santa Izabel do Ivaí-PR aos 14/09/1962, residente e domiciliado em 
Belo Horizonte-MG na rua Dos Carijós, 424/608 bairro Centro CEP: 30120-064, portador da 
carteira de identidade MG-1.443.457, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
e C.P.F. 456.353.666-00, Heryck Leonardo Resende Paranhos por seu procurador            
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FÁBIO MAIA FRANCO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG 38903/0-0, nascido 
em Santa Izabel do Ivaí-PR aos 14/09/1962, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG 
na rua Dos Carijós, 424 sala 608/609 bairro Centro CEP: 30120-064, portador da carteira de 
identidade MG-1.443.457, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e        

C.P.F. 456.353.666-00 e Juliana Ribeiro Fonseca Paranhos, brasileira, casada no regime de 
comunhão parcial de bens, pedagoga, nascida em Belo Horizonte-MG aos 17/07/1983, 
residente e domiciliada Belo Horizonte-MG na rua Jose Júlio Ferreira, 170 bairro Fernão Dias 
CEP: 31910-460, portadora da carteira de identidade MG-12.291.706, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e C.P.F. 063.057.666-14. 

 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/427.794-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGP1900665229

Data

24/09/2019

456.353.666-00 FABIO MAIA FRANCO

063.057.666-14 JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -
EPP, de nire 3120586854-7 e protocolado sob o número 19/427.794-1 em 25/09/2019, encontra-se
registrado na Junta Comercial sob o número 7495697, em 30/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo
examinador Wilson Luiz de Freitas Dias. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

456.353.666-00 FABIO MAIA FRANCO

063.057.666-14 JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

456.353.666-00 FABIO MAIA FRANCO

063.057.666-14 JULIANA RIBEIRO FONSECA PARANHOS

Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

WILSON LUIZ DE FREITAS DIAS040.762.376-09

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7495697 em 30/09/2019 da Empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP, Nire 31205868547 e
protocolo 194277941 - 25/09/2019. Autenticação: 7A2B649D8D49E4064143A2F278C8EA61A0178F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/427.794-1 e o código de segurança zACM Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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