


























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

31202858168 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

MUVE LOCADORA LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

1

1

020

2221

UBERABA

13 AGOSTO 2021

Nº FCN/REMP

MGP2100720517

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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Número do Processo Módulo Integrador

MGP2100720517

Data
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17ª (DÉCIMA SÉTIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA 

 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA 

 

SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA. 

CNPJ/MF Nº 25.308.164/0001-01 

NIRE 31202858168 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo 

nomeadas e qualificadas: 

 

VERSÃO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade empresária, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.937.649/0001-83, registrada na Junta Comercial do 

Estado de Minas Gerais sobe o NIRE 31203969079, com endereço na Avenida 

Leopoldino de Oliveira nº 2851, Apto 500, Bairro Centro, Uberaba/MG, CEP 38015-000, 

representada por seu administrador, PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARÃES, 

brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro civil e 

empresário, portador do RG nº MG-935.422 expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF 

sob o nº  222.933.966-49, residente e domiciliado na Rua Mozart Furtado Nunes, nº 

317, Apto 600, Bairro Mercês, Uberaba/MG, CEP 38060-400; 

 

MCC - PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

01.417.172/0001-28, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o 

NIRE 31204995847, com endereço na Rua Um nº 125, Sala 02, Distrito Industrial-I, 

Uberaba/MG, CEP 38056-630, representada por seu administrador, MARCO ANTÔNIO 

CUNHA CASTRO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, 

advogado, empresário e pecuarista, portador da Carteira de Identidade RG nº M-

421.908 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.432.746-04, residente 

e domiciliado na Rua João Luiz Alvarenga, nº 288, Vila Olímpica, Uberaba/MG, CEP 

38066-050; e 

 

SAN MARCO VEÍCULOS LTDA., sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

22.204.101/0001-17, estabelecida na Av. Guilherme Ferreira, nº 2.600, Bairro São 

Benedito, CEP 38022-200, Uberaba/MG, devidamente registrada na Junta Comercial do 

Estado de Minas Gerais sob o NIRE n° 31202394773 em 23.07.86, representada pelo 

seu administrador PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARÃES, brasileiro, casado sob 
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o regime da comunhão universal de bens, engenheiro civil e empresário, portador do 

RG nº MG-935.422 expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.933.966-

49, residente e domiciliado na Rua Mozart Furtado Nunes, nº  317, Apto 600, Bairro 

Mercês, Uberaba/MG, CEP 38060-400. 

 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária de forma limitada denominada 

SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CPF/MF sob o n° 25.308.164/0001-01, 

estabelecida na Av. Coronel Joaquim de Oliveira Prata, nº 1.175, Sala 10, Bairro Parque 

São Geraldo, Uberaba, MG, CEP: 38031-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

de Minas Gerais sob NIRE 3120285816-8 em 06/06/1988, e alterações posteriores, 

resolvem, de comum acordo, proceder a presente a fim de alterar a razão social e do 

nome fantasia, atualização das cláusulas  e ao final consolidar o contrato social, 

conforme segue: 

 

 

1. ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E DEFINIÇÃO DE NOME FANTASIA 

 

Os sócios resolvem por alterar a denominação social e definir nome fantasia da 

Sociedade que passará a ser denominada “MUVE LOCADORA LTDA” e adotará o nome 

fantasia de “MUVE LOCADORA”. 

 

 

2. ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 

Os sócios resolvem por atualizar a alterar as cláusulas do Contrato Social, consolidando-

o de acordo com as seguintes cláusulas e condições, nos termos dispostos a seguir: 
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MUVE LOCADORA LTDA. 

CNPJ/MF Nº 25.308.164/0001-01 

NIRE 31202858168 

 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO. 

 

Cláusula 1ª. A sociedade empresária limitada tem a denominação social de MUVE 

LOCADORA LTDA  e adotou o nome fantasia “MUVE LOCADORA”. 

 

Cláusula 2ª. A Sociedade tem sede e foro na Avenida Coronel Joaquim de Oliveira 

Prata, nº 1175, Sala 10, Bairro Parque São Geraldo, Uberaba/MG, CEP 38.031-000 e 

poderá abrir e encerrar filiais, escritórios ou outros estabelecimentos em qualquer parte 

do território nacional ou no exterior. 

 

Cláusula 3ª. A Sociedade tem por objeto social a locação de automóveis sem condutor, 

comércio de veículos novos e usados; peças e acessórios; derivados de petróleo e 

correlatos; prestação de serviços de assistência técnica, consertos e reparos de 

veículos; locação com opção de doação no término do contrato de veículos em geral, 

incluindo caminhões e máquinas pesadas; compra e venda de imóveis, e prestação de 

serviços de transportes rodoviários de cargas em geral. 

 

Cláusula 4ª. A Sociedade tem prazo indeterminado de duração, tendo iniciado suas 

atividades em 01/05/1988. 

 

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL. 

 

Cláusula 5ª. O capital social da Sociedade é de R$ 5.306.374,00 (cinco milhões 

trezentos e seis mil e trezentos e setenta e quatro reais), dividido em 5.306.374,00 

(cinco milhões trezentos e seis mil e trezentos e setenta e quatro) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, sendo distribuído entre os sócios da seguinte 

forma: 
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Sócio Quotas R$ % 
SAN MARCO VEÍCULOS LTDA. 
 

5.046.362 R$ 5.046.362,00 95% 

MCC - PARTICIPAÇÕES LTDA. 101.882 R$ 101.882,00 2% 
 

VERSÃO PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 
 

158.130 R$ 158.130,00 3% 

Total 5.306.374 R$ 5.306.374,00 100% 
 

Parágrafo Único. O capital social foi totalmente subscrito e integralizado pelos Sócios, 

em moeda corrente nacional. 

 

CAPÍTULO III - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. 

 

Cláusula 6ª. Nenhum sócio poderá ceder suas quotas, sem antes oferecê-las ao(s) 

sócio(s) remanescente(s) e/ou à Sociedade, de acordo com a lei.  

 

Parágrafo Único. A proposta de cessão de quotas a terceiros deverá ser dirigida aos 

sócios da Sociedade mediante notificação, por escrito, para que estes, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, exerçam ou não o direito de preferência acima referido e adquiram 

a participação nas mesmas condições da oferta a terceiro, sendo que caso a cessão 

proposta não seja consumada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

término do período de resposta à notificação, o sócio deverá realizar, novamente, todo 

o procedimento descrito nesta cláusula. 

 

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. 

 

Cláusula 7ª. A Sociedade é administrada, em conjunto ou isoladamente, por 2 (dois) 

administradores, MARCO ANTÔNIO CUNHA CASTRO e PAULO MARCOS 

JUNQUEIRA GUIMARÃES, acima qualificados, por prazo indeterminado. 

 

Parágrafo Primeiro. Os administradores serão responsáveis, civil e penalmente, por 

todos os atos praticados em desacordo com a lei, este contrato social, especialmente 

em desacordo com o objeto social da Sociedade. 

 

Parágrafo Segundo. Os administradores da Sociedade declaram expressamente para 

todos os fins e sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer 
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administração de sociedade e nem terem sido condenados (ou encontrar-se sob efeito 

de condenação (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, 

as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a 

propriedade. 

 

Cláusula 8ª. A Sociedade obriga-se por ato ou assinatura individual dos 

administradores. 

 

Parágrafo Primeiro. A Sociedade poderá constituir procuradores por mandato 

outorgado por instrumento público ou privado, assinado em conjunto pelos 

administradores, mandato este que deverá ter prazo não superior a 1 (um) ano, com 

exceção daqueles para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado. O 

instrumento de procuração deverá estabelecer os poderes do(s) procurador(es) para 

representar a Sociedade e a forma de representação, se em conjunto ou 

individualmente. 

 

Parágrafo Segundo. A representação da Sociedade perante órgãos públicos e Receita 

Federal do Brasil, podendo praticar qualquer ato perante o Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) e Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), qualquer 

órgão da federação, qualquer governo ou órgão de qualquer estado federação, qualquer 

prefeitura de qualquer município da federação, Instituto Nacional de Previdência Social, 

Caixa Econômica Federal, Banco Central do Brasil, quaisquer autoridades certificadoras 

no âmbito da ICP-Brasil para os fins de obtenção, renovação e validação  de certificado 

digital, poderá ser realizada por um procurador nomeado por instrumento público ou 

privado, outorgado mediante assinatura em conjunto dos administradores, mandato 

este que deverá ter prazo não superior a 1 (um) ano. 

 

Cláusula 9ª. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, em conformidade 

com a lei e com este Contrato Social, ficando a reunião dispensada quando todos os 

sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria. 

 

Cláusula 10. O Administrador pode fazer jus a uma retirada mensal ou anual, a título 

de Pró-Labore, cujo valor será levado a uma consta de despesas da sociedade. 
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CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 

 

Cláusula 11. O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, data 

em que serão levantados o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado 

econômico. A Sociedade poderá, ainda, levantar balanços intermediários, com 

periodicidade determinada pelos sócios. 

 

Parágrafo Primeiro. Os sócios poderão distribuir os lucros em periodicidade inferior a 

anual, com base nos balanços intermediários levantados para tal, observada a reposição 

de lucros quando tal distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 

1.059 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). 

 

Parágrafo Segundo. Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão 

ter o destino que vier a ser determinado pelos sócios, sendo que em caso de lucros 

estes poderão ser distribuídos e/ou reinvestidos na Sociedade mediante capitalização 

ou destinação a reserva de lucros, podendo, inclusive, os lucros serem distribuídos de 

forma desproporcional à participação de cada sócio no capital social da Sociedade, 

mediante aprovação dos sócios representantes da maioria do capital social da 

Sociedade.  

 

CAPÍTULO VII – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE E DA SUCESSÃO. 

 

Cláusula 12. No caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, os membros devem 

designar entre eles um responsável com a autoridade necessária para encerrar a 

Sociedade, que procederá de acordo com as leis em vigor. 

 

Parágrafo Primeiro. Após todos os credores serem pagos, todas as obrigações serem 

cumpridas e todos os ativos serem reduzidos em dinheiro, a riqueza líquida 

remanescente será distribuída entre os membros, em sua proporção da participação de 

cada um no capital social de Sociedade. 

 

Parágrafo Segundo. A morte ou interdição de qualquer dos sócios não dissolverá a 

sociedade, que continuará com os sucessores ou herdeiros, que passarão a integrar a 

Sociedade desde que seja comprovada legalmente a qualidade de sucessor ou herdeiro. 
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Não tendo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 com essa finalidade. 

 

CAPÍTULO VIII – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO ACORDO DE SÓCIOS 

 

Cláusula 13. A Sociedade é regida por este contrato social, pela legislação aplicável às 

sociedades empresárias limitadas, em especial o disposto no Código Civil (Lei n. 

10.406/2002) e, supletivamente, pela legislação aplicável às sociedades por ações, em 

especial a Lei 6.404/1976. 

 

Cláusula 14. A Sociedade obriga-se ainda por todo e qualquer acordo de sócios que 

os sócios celebrarem, desde que tal(is) acordo(s) seja(m) devidamente arquivado(s) 

na sede da Sociedade, nos termos do artigo 118 da Lei 6.404/1976. 

 

CAPÍTULO IX – DAS FILIAIS 

 

Cláusula 15.  A sociedade possui as seguintes filiais: 

  

a) Uma filial estabelecida na Rua Manoel Antônio Maciel, nº 1.160, Centro, CEP 14.550-

000, em Aramina, SP, inscrita no CNPJ 25.308.164/0002-92, com os mesmos objetivos 

da matriz, tendo iniciado suas atividades em 17/09/2014; e 

  

b) Uma filial estabelecida na Avenida Gabriela Junqueira Freitas, nº 332, Sala 01, Jardim 

Patrícia, CEP 38414-126, em Uberlândia-MG, inscrita no CNPJ 25.308.164/0003-73, 

Nire: 3190266986-4, com os mesmos objetivos da matriz, tendo iniciado suas 

atividades em 01/03/2019. 

 

 CÁPITULO X – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 15. Fica eleito o foro da cidade de Uberaba/MG para dirimir qualquer questão 

oriunda deste Contrato Social, com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 
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E por estarem justas e contratadas assinam o presente instrumento em uma única via 

para arquivamento na Junta Comercial de Minas Gerais. 

 

Uberaba/MG, 11 de agosto de 2021. 

 

 

 

VERSÃO PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Sócia 

Por Paulo Marcos Junqueira Guimarães 

MCC - PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Sócia 

Por Marco Antônio Cunha Castro  

 

 

 

 

 

SAN MARCO VEÍCULOS LTDA. 

Sócia 

Por Paulo Marcos Junqueira Guimarães 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

21/624.422-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGP2100720517

Data

17/08/2021

094.432.746-04 MARCO ANTONIO CUNHA CASTRO

222.933.966-49 PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARAES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8734856 em 19/08/2021 da Empresa MUVE LOCADORA LTDA, Nire 31202858168 e protocolo 216244226 -
18/08/2021. Autenticação: 1E57A5BCFE91508FCD80A5A26572656ED6A8DF4F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/624.422-6 e o código de segurança wbo0 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 20/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 21/624.422-6.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MUVE LOCADORA LTDA, de NIRE 3120285816-8
e protocolado sob o número 21/624.422-6 em 18/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob
o número 8734856, em 19/08/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Cesar Mariano dos
Santos.
Certifica o registro, 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

222.933.966-49 PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARAES

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

222.933.966-49 PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARAES

094.432.746-04 MARCO ANTONIO CUNHA CASTRO

Belo Horizonte. quinta-feira, 19 de agosto de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a)
Público(a), em 19/08/2021, às 10:22 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8734856 em 19/08/2021 da Empresa MUVE LOCADORA LTDA, Nire 31202858168 e protocolo 216244226 -
18/08/2021. Autenticação: 1E57A5BCFE91508FCD80A5A26572656ED6A8DF4F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/624.422-6 e o código de segurança wbo0 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 20/08/2021 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 :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. quinta-feira, 19 de agosto de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8734856 em 19/08/2021 da Empresa MUVE LOCADORA LTDA, Nire 31202858168 e protocolo 216244226 -
18/08/2021. Autenticação: 1E57A5BCFE91508FCD80A5A26572656ED6A8DF4F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/624.422-6 e o código de segurança wbo0 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 20/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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