








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

2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO

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

DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA

090 CONTRATO

TRANSFORMACAO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

1

1

1

1

046

2244

2247

2015

CAMPO GRANDE

3 Dezembro 2020

Nº FCN/REMP

MSP2000091912

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

 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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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL

Número do Protocolo

20/094.579-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MSP2000091912

Data

30/11/2020

025.594.001-70 DIEGO CAMARA PEREIRA

010.626.631-44 FERNANDA SILVEIRA BARROS

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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CONTRATO SOCIAL  POR TRANSFORMAÇÃO DE 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA 

 

DIEGO CAMARA PEREIRA, brasileiro, Casado(a) em Regime de Comunhão Parcial, 

empresário, nascido em 11/10/1987 portador(a) do documento de Identidade nº 1606971 

SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob o número 025.594.001-70, residente e domiciliado, na 

Rua Carlos Castilho, 443, Jardim Carioca, Campo Grande – MS, CEP 79.105-480; na 

condição de titular do Empresário Individual de nome empresarial DIEGO CAMARA 

PEREIRA, NIRE 5480078679-8, CNPJ nº 21.049.173/0001-74 e endereço da sede à Rua 

Carlos Castilho, 443, CASA, Jardim Carioca, Campo Grande – MS, CEP 79.105-480; 

resolve transformar a natureza jurídica da empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o 

nome empresarial DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Admite-se a Srª FERNANDA SILVEIRA BARROS, 

brasileira, Casado(a) em Regime de Comunhão Parcial, empresária, nascida em 

28/03/1991, portador(a) do documento de Identidade nº 1801308 SEJUSP/MS, inscrito 

no CPF sob o número 010.626.631-44, residente e domiciliado, na Rua Carlos Castilho, 

443, Jardim Carioca, Campo Grande – MS, CEP 79.105-460. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da empresa individual ora transformada, já 

integralizado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) passa a constituir o capital da 

LTDA. 

 

CLÁUSULA QUARTA: O capital da empresa individual ora transformada, já 

integralizado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) 

quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica alterado para R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 

uma totalmente integralizado em moeda corrente do país. 

Parágrafo único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente no 

presente ato de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no 

valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, pela sócia ingressante FERNANDA SILVEIRA 

BARROS. 

 

CLÁUSULA QUINTA: O capital da empresa que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

totalmente integralizado em moeda corrente do país fica distribuído entre os sócios da 

seguinte forma: 
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NOME % QUOTAS R$ 

DIEGO CAMARA PEREIRA 60 30.000 30.000,00 

FERNANDA SILVEIRA BARROS 40 20.000 20.000,00 

TOTAL 100 50.000 50.000,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se objeto social para: 

- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação e 

refrigeração 

- Instalação e manutenção elétrica 

- Serviços de pintura de edifícios 

- Obras de alvenaria 

- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 

- Outras obras de acabamento da construção 

- Escalagem para execução de trabalhos em edifícios e estruturas de grande altura 

- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

- Instalação de painéis publicitários 

- Instalação e manutenção de circuito de dados 

- Serviços de engenharia 

- Serviço de intermediação na compra e venda de equipamentos de geração de energia 

elétrica e energia solar 

- Instalação e revestimento de tubulações 

- Serviços de hidráulicas 

- Obras de alvenaria 

- Instalação, manutenção e reparação de sistemas e equipamentos de iluminação e 

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 

- Serviços de acabamento em obras 

- Serviços de tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 

- Suporte técnicos em tecnologia da informação 

- Consultoria em informática 

- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

- Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos eletrodomésticos 

- Manutenção de estações e redes de telecomunicações 

- Representação comercial de eletrodomésticos e utensílios para uso doméstico e móveis 

- Locação de mão-de-obra temporária 

- Serviços combinados para apoio a edifícios 

- Representação comercial de produtos diversos 

- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 

industrial e comercial 

- Comercio atacadista de gases industriais, gás refrigerante e cargas preparadas para 

extintores 

- Comercio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação 

- Comercio varejistas de portões eletrônicos e bombas d agua 
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- Comercio varejistas de materiais de construção 

- Comercio varejistas de ferragens e ferramentas 

- Comercio varejistas de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

- Comercio atacadista de equipamentos de geração de energia elétrica e energia solar 

- Comercio varejista de material elétrico 

- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 

    

Para tanto, passa a transcrever na integra seu contrato social da referida empresa com teor 

seguinte 

 

 

CONTRATO SOCIAL 

DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA 

CNPJ n° 21.049.173/0001-74 
 

 

Contrato Social de DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA  

DIEGO CAMARA PEREIRA, brasileiro, Casado(a) em Regime de Comunhão Parcial, 

empresário, nascido em 11/10/1987 portador(a) do documento de Identidade nº 1606971 

SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob o número 025.594.001-70, residente e domiciliado, na 

Rua Carlos Castilho, 443, Jardim Carioca, Campo Grande – MS, CEP 79.105-480, 

FERNANDA SILVEIRA BARROS, brasileira, Casado(a) em Regime de Comunhão 

Parcial, empresária, nascida em 28/03/1991, portador(a) do documento de Identidade nº 

1801308 SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob o número 010.626.631-44, residente e 

domiciliado, na Rua Carlos Castilho, 443, Jardim Carioca, Campo Grande – MS, CEP 

79.105-480. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa exercerá suas atividades sob o nome empresarial 

DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA e terá sua sede à Rua Carlos 

Castilho, 443, CASA, Jardim Carioca, Campo Grande – MS, CEP 79.105-480. 

Parágrafo único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social será: 

- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação e 

refrigeração 

- Instalação e manutenção elétrica 

- Serviços de pintura de edifícios 

- Obras de alvenaria 

- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 

- Outras obras de acabamento da construção 

- Escalagem para execução de trabalhos em edifícios e estruturas de grande altura 

- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
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- Instalação de painéis publicitários 

- Instalação e manutenção de circuito de dados 

- Serviços de engenharia 

- Serviço de intermediação na compra e venda de equipamentos de geração de energia 

elétrica e energia solar 

- Instalação e revestimento de tubulações 

- Serviços de hidráulicas 

- Obras de alvenaria 

- Instalação, manutenção e reparação de sistemas e equipamentos de iluminação e 

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 

- Serviços de acabamento em obras 

- Serviços de tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 

- Suporte técnicos em tecnologia da informação 

- Consultoria em informática 

- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

- Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos eletrodomésticos 

- Manutenção de estações e redes de telecomunicações 

- Representação comercial de eletrodomésticos e utensílios para uso doméstico e móveis 

- Locação de mão-de-obra temporária 

- Serviços combinados para apoio a edifícios 

- Representação comercial de produtos diversos 

- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 

industrial e comercial 

- Comercio atacadista de gases industriais, gás refrigerante e cargas preparadas para 

extintores 

- Comercio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação 

- Comercio varejistas de portões eletrônicos e bombas d agua 

- Comercio varejistas de materiais de construção 

- Comercio varejistas de ferragens e ferramentas 

- Comercio varejistas de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

- Comercio atacadista de equipamentos de geração de energia elétrica e energia solar 

- Comercio varejista de material elétrico 

- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

dividido em 50.000,00 (cinquenta mil) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, 

totalmente integralizado em moeda corrente do país, estando distribuído conforme o 

quadro seguinte: 

NOME % QUOTAS R$ 

DIEGO CAMARA PEREIRA 60 30.000 30.000,00 

FERNANDA SILVEIRA BARROS 40 20.000 20.000,00 

TOTAL 100 50.000 50.000,00 
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CLÁUSULA QUARTA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA iniciou suas 

atividades em 16/09/2014 e tem seu prazo de duração indeterminado. 

 

CLÁUSULA QUINTA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA encerrará seu 

exercício social em 31 de dezembro, no qual os administradores prestarão contas 

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos empresários, os lucros ou 

perdas apuradas. 

 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

será exercida pelo(s) sócio(s) DIEGO CAMARA PEREIRA e FERNANDA 

SILVEIRA BARROS já qualificados, que atuarão ISOLADAMENTE com os poderes 

e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto bem como a alienação ou a oneração de bens 

imóveis e móveis independente da autorização do outro sócio. 

Parágrafo único: O(s) Administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que 

não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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: Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como 

microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar n° 123/06 e que não se enquadra 

em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.  

 

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro da comarca de Campo Grande - MS para 

dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato. 

Estando tudo devidamente acordado, assina-se o presente ato em via única. 

 

Campo Grande - MS, sexta-feira, 27 de novembro de 2020 

  

 

 

DIEGO CAMARA PEREIRA 

 

 

FERNANDA SILVEIRA BARROS 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
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MSP2000091912

Data

30/11/2020

025.594.001-70 DIEGO CAMARA PEREIRA

010.626.631-44 FERNANDA SILVEIRA BARROS

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems 
informando o número do protocolo 20/094.579-3.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, de
NIRE 5420136332-6 e protocolado sob o número 20/094.579-3 em 30/11/2020, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 54201363326, em 03/12/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo
examinador GLAUCO FELIPE ORTIZ.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

025.594.001-70 DIEGO CAMARA PEREIRA

010.626.631-44 FERNANDA SILVEIRA BARROS

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

025.594.001-70 DIEGO CAMARA PEREIRA

010.626.631-44 FERNANDA SILVEIRA BARROS

Campo Grande. Quinta-feira, 03 de Dezembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por GLAUCO FELIPE ORTIZ, Servidor(a) Público(a),
em 03/12/2020, às 15:04 conforme horário oficial de Brasília.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA257.185.331-72

Campo Grande. Quinta-feira, 03 de Dezembro de 2020
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