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DIAG A — DISTRIBUIDORA_DL ;it.INIENt.OS AGA LTDA.
ALTERA (240 CONTRATUAL - 1' ADITIVO,
EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, natural de
Jaguaribara-CE, casado sob o regime de comunhão universal de
bens, comereiante, portador da RO
98002308224 SPSP-CE.,
C1C n." 244.851.95348, residente e deinieiliado it Rua Minas
Gerais. rep 149, Apto. 934 C. Bela Vista em Fortaleza e
EUDISVANDO CAVALCANTE DE ARRUDA.. brasileiro, natural
de Jaguaribara-CE. solteiro, maior, nascido cm 07/06/1968,
comerciante, portador da RG 379557241 SPSP-SP.. CIC
356.765..903-00, residente e domiciliado nesta Capital à Rua 729,
rasa 311. 3.` Etapa do Conjunto Ceara, únicos sócios componentes
da sociedade limitada que gira nesta praça sob a denominação
social de DIAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGA
LTDA.,, com sede a Rua 729, le 3 I I B na Etapa do Conjunto
Ceara, CEP: 60531-760 cm Fortaleza, Ceara. inscrita no CNPJ sob
o n." 41.557.349/0001-06_ tendo contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Ceara sob o a.° NIRE 23200552375 pôr
despacho de 10 de Agosto de 1992. Resolvent de plena e comum
acordo, alterar seus atos constitutivos e o fazem mediante as
.seguintes clausulas:
I - A sede social ma localiza nesta Capital Rua 729, n." 311 B na 3. Etapa do
Conjunto Ceara, CEP 60531-760 sera transferida para a As Osório de Pais a, n."
4666, Bom Jardine CEP 60720-000 am Fortaleza - CE.
O objetivo da sociedade qua 6. distribuir produtos alimentjeios, produtos de
limpezas, utilidades do tar, fica acrescido de material eseolar, material de.
informatics, material didático, rações, carnes e frango, material de construção e de
escritório e produtos veterinários, passando a ser o seguinte distribuidor de
produtos alimonitios, produtos de limpezas, utilidades do lar, material escolar,
material de informitiett, material didatico, rações, carnes e frango, material de
construção e de escritório e produtos veterinários.
111- 0 capital social que era de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) dc
acordo cam a lei re° 8:.1180/94 equivalente boje a RS 1,82 (tun real .e oitenta e dois
centavos), lien alterada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) assim distribuídos antra
os sócios.
EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA - R$ 15.000,00
EUDISVANDO CAVALCANTE DE ARRUDA R$ 15.000,00
Referidas quotas serio totalmente integraliz.adas neste ato em moeda corrente do
pais.
IV - As clausulas do contrato primitivo não modificadas pela presente, continuam
ern pleno vigor.
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E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam a presente em 04 (quatro) vias de
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DIAGA - DISTRIBUIDORA DE A LIIVIIENW
ALTERA CÃO CONTRATUAL — 2' 'WITTY°.
EUD1SMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, natural de
Jaguatibara-CE, rased° sob o regime de comunhão universal de
bens, comerciante, portador da RG a.° 98002308224 SPSP-CE„.
CiC n.° 244.851.953-68, residente e domiciliado à Rua Minas
Gerais, n.° 149, Apto. 934 C. Bela Vista em Fortaleza e
EUDISVANDO CAVALCANTE DE ARRUDA. brasileiro, natural
de Jaguaribara—CE„ solteiro, maior, nascido cm. 07/06/1968,
comerciante, portador da RG 37955724-1 SPSP-SP., CiC
356.765.903.-00, residente e domiciliado nesta Capital it Rua 729,
casa 311, 3.° Etapa do Conjunto Ceara. únicos sócios componentes
da sociedade !Mirada que gira nesta praça sob a denominação
social de D1AGA. - DISTRIBUlDORA DE ALIMENTOS AGA
LTDA., win sede a Rua 729, a.' 311 B na Etapa do Conjunto
Ceará, CEP: 60531-760 em Fortaleza, Ceani, inscrita no CNPJ sob
o 41.557.349/0001-06. tendo. contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Ceará sob o N1RE 23200552375 peir
despacho de 10/08/1.992 e aditivo a.° 232183507 de 26/06/2003.
Resolvem dc pleno e comum acordo, alterar seus atos constitutivos
CO fazemmediante as seguinteselausulas
1 Fica alterada a cliarsulall do primeiro aditivo ao contra() social para a seguinte
redação: Distribuidora e emettio varejista de prodatos alimenlicios, produtos de
limpezas, utilidades do lar, material escolar, material de informitica, material
didittico, raOes, carries e filing°, material de construção e de escritório e produtos
vctcrínàrio
fl — As clausulas do contrato primitivo não modificadas pela presente, continuam
em pleno vigor.

E. por estarem de pleno e conjun acordo, assinam a presente cm 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, pa ps6çl de duas testemunhas, sondo o primeiro exemplar
devidarnentearquivado Juntó Comercial do Estadódo Ceara.
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DIAGA DISTRIBUIDORA DE ALEMENTOS„WA LTD
ALTERA(40 CONTRATUAL:--

Aliiiare.

EUDLSMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, natural de
Jaguaribara-CE, casado sob o regime de comunhio universal de bens,
comerciante, portador da RG n.° 98002308224 SPSP-CE., CIC n:0
244.851.953,68, residente e domiciliado à Rua Maas Gerais, n.° 149,
Apto. 934 C, Bela Vista em Fortaleza e EUDISVANDO CAVALCANTE
DE ARRUDA, brasileiro, natural de Jaguaribara-CE, solteiro, maior,
=MA() ern 07/06/1968, comerciante, portador da RU 37955724-1 SPSPSP., CIC n.° 356.765.903-00, residente e domiciliado nesta Capital a Rua
729, casa 311, 3.° EMpa do Conjunto Ceara, únicos sócios componentes da
sociedade limitada que gira nesta praça sob a denorninagáo social de
DIAGA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGA LTDA., com sede
na Avenida Osório de Paiva, n.° 4666, Bom Jardim, CEP: 60720-000 em
Fortaleza, Ceara, inscrita no CNPJ sob o n.° 41.557.349/0001-06, tendo
contrato social arquivado Da Junta Comercial do Estado do Ceara sob o n.°
NIRE 23200552375 pôr despacho de 10/08/1992 e aditivos n.° 232183507
de 26/06/2003 e 20030455502 de 15/08/2003. Resolvem de pleno e
comum acordo, alterar seus atos constitutivos e o fazem mediante as
seguintes clausulas:
I - 0 capital social que era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), passa a ser de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais), dividido em 48.000 (quarenta e oito mil) quotas de R$ 1,00 (hum
real) cada urna, assim distribuídas antra os sócios:
EUD1SMAR CAVALCANTE DE ARRUDA
RS 24.000,00 24.000 QUOTAS
EUDISVANDO CAVALCWE DE ARRUDA R$ 24.000,00 - 24.000 QUOTAS
Referidas quotas sento totalmente integralizarlas neste ato em moeda corrente do pals.
- As cláusulas do contrato primitivo e aditivos posteriores no modificadas pela
presente. continuum em piano vigor.
E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam a presente em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presença de dims testemunhas, sendo o primeiro exemplar devidamente
arquivado na Junta Comercia o Estado do Ceará.
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DIAGA -DISTRIBUIDORA DE AIAMENTOS _ AGA LTDA
-

ALTERACAO CONMATUAL^4ritillTIVO..
EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, natural de Jaguaribara-CE, nascido
em 30/04/1965, casado sob o regime de comunhão universal de bens, comerciante,
portador da RG n.° 98002308224 SPSP-CE., CIC n.° 244.851.953-68, residente e
domiciliado ã Rua Minas Gerais, n.° 149, Apto. 934 C, Bela Vista ern Fortaleza e
EUDISVANDO CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, natural de Jaguaribara-CE,
solteiro, maior, nascido em 07/06/1968, comerciante, portador da RG 37955724-1 SPSPSP., CIC n.° 356.765.903-00, residente e domiciliado nesta Capital á Rua 729, casa 311,
3.4 Etapa do Conjunto Ceará, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira
nesta praça sob a denominação social de DIAGA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
AGA LTDA., com sede na Avenida Osbrio de Paiva, n.° 4666, Bom Jardim, CEP: 60720000 em Fortaleza, Ceara, inscrita no CNPJ sob o n.° 41.557.349/0001-06, tendo contrato
social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o n.° NIRE 23200552375
pôr despacho de 10108/1992 e aditivos n.° 232183507 de 26/06/2003, 20030455502 de
15/08/2003 e 20040368610 de 27/04/2004 Resolvem de piano e comum acordo, alterar
seus atos constitutivos e o fazem mediante as seguintes clausulas:
I - Retira-se neste ato da sociedade o sócio EUDISVANDO CAVALCANTE DE ARRUDA,
cedendo e transferindo suas 24.000 (vinte e quatro mil) quotas de capital já integralizadas,
no valor de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais) a MARIA VILMA COUTINHO, brasileira,
natural de Independência, nascida em 28/1111969, solteira, maior, comerciante, portadora
da RG 1.363.756 SSP-CE., CPF 549.543.983-04, residente e domiciliada nesta Capital na
Rua Audizio Pinheiro, N.° 1595, Bairro Henrique Jorge, Fortaleza-CE, CEP 60526-020.

ii - O sócio que se retira da e reciabe reciprocamente da sociedade e da sócia que ora
ingressa, plena, geral e irretratável quitação.

III - A sócia ora admitida declara não esta incursa em nenhum dos crimes previstos em lei
que a impeça de exercer a atividade mercantil.
IV - O objetivo da sociedade passa a ser o comércio varejista e representações de
produtos alimentícios, produtos de limpezas, utilidades do lar, material escolar, material
de informática, material didático, rações, carnes e frango, material de construção e de
escritório, produtos veterinários e material esportivo.
V em virtude da modificação do objetivo social, a denominação social da firma passa a
ser DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VI - A sede social, sera transferida para a Rua Audizio Pinheiro, N.° 1595, Bairro Henrique
Jorge, Fortaleza-CE, CEP 60526-020.
VII - A sociedade sera representada por ambos os sócios-administradores EUDISMAR
CAVALCANTE DE ARRUDA E MARIA VILMA COUTINHO, que representarão a empresa
ativa e passivamente, em juizo ou fora dale quando se tratar de assuntos administrativos,
ficando expressamente vedado o uso da firma em endossos, avais, fianças ou quaisquer
garantias em favor de terceiros ou assuntos estranhos aos objetivos sociais.
C\
\\
1

O

1' OFIZIO OE REGISTRO CIVIL GAS PESSOAS NATURAIS
E TA.1,1!ELIONATO DE ROTA? -. Catte NJ 06 STV), is,.
. ...,,
ql
--14-ifféfitic-a-416 Dibltál:- . --- ,
Oe..niAceR,Iii¡AkAg it''S.. 7. in. VIP. 41 a 52.1•Lef *tiers! 0.615/,9134 e Art 6 inc XII
N
presenlaknAjent AWN/Ueda. reirodur,le fki
- ao'downnobsrMaiiIselo a ccclealdo neat eta. 0 reed., e vereetle. Boo 61: ... •
Cód. Autenticação: 22071001201553120567-8; Data: 10/01/2020 15:59:

10 AZEVÉDO B S 0

.....0.06.2.90,,autongcoa

C

ki

/-9 . ' 6610. 9 iMalt de Fiscalização film Normal c:C163926-400W
AJ
''
....--.Valor Total do Ato: RS 4,56
averniira os dados do ate em: tdtps://selodi
e ItaLtipb.jui
.
., ,

VIII - O capital social continua sendo de R$ 48.000,00 (quarenta epito mil reais), dividido
em 48000 (quarenta e oito mil) quotas no valor unitário cie:Rr;
'(turin real), totalmente
integratizado ern moeda corrente do pais, assim distribuídas onirios r;.6cioss
Eudismar Cavalcante de Arruda
Maria Vilma Coutinho

50%
50%

24000 quotas
24000 quotas

R$ 24.000,00
R$ 24.000,00

IX - CONSOLIDAÇA0 A LEI N° 10604/02
Atendendo as exigências da Lei n° 10604/02 de 10 de Janeiro de 2002(novo Código Civil),
fica definida a adequação e consolidação dos atos constitutivos nos termos daquela lei,
conforme abaixo:
1.8 - A sociedade girará com a denominação social de DIAGA COMERCIO DE
ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., com sede na Rua Audizio Pinheiro, N.°
1595. Bairro Henrique Jorge, Fortaieza-CE, CEP 60526-020.
2.8 - A sociedade não tem filiais, podendo criá-las posteriormente em qualquer parte do
territorio nacional, quando for do interesse e do desenvolvimento da mesma.
3.3 - A sociedade iniciou suas atividades em 31 de Julho de 1992 e prosseguira por tempo
indeterminado.
4.8 - A sociedade tem como objetivo social o comercio varejista e representações de
produtos alimentícios, produtos de limpezas, utilidades do lat., material escolar, material
de informática, material didático, rações, carnes e frango, material de construção e de
escritório, produtos veterinários e material esportivo
5.a - O capital social f§ de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), dividido em 48000
(quarenta e oito mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real), totalmente
integralizado em moeda corrente do pais, assim distribuidas entre os sócios:
Euclismar Cavalcante de Arruda
Maria Vilma Coutinho

50%
50%

24000 quotas R$ 24.000,00
24000 quotas R$ 24.000,00

6.3 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.
- A sociedade sera representada por ambos os sócios-administradores EUDISMAR
CAVALCANTE DE ARRUDA E MARIA VILMA COUTINHO, que representarão a empresa
ativa e passivamente, em juizo ou fora dele quando se tratar de assuntos administrativos,
ficando expressamente vedado o uso da firma em endossos, avais, flanges ou quaisquer
garantias ern favor de terceiros ou assuntos estranhos aos objetivos sociais.
8.a - Ao término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro de cada ano, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial, demonstração de resultados e do
balanço de resultado económico, cabendo aos sôcios, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas.
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9.• Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedad, çontinuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herde roa daTs3idiolfaleoido, de comum
acordo, exercerão o direito as quotas. Entretanto, não heVer-ido interesse-ere participar da
sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros os resultados ^dos haveres do
soma falecido, regularmente apurados em balanço especial realizado no dia do evento, no
prazo de até 12 (doze) meses.
10.a Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza para dirimir quaisquer dúvidas e ou casos
omissos que porventura venham a surgir.
11.a - Os administradores declaram, sob as penes da lei, que não estão impedidos de
exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal du por se
encontrarem sob os eleitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, c-oncuss5o,
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade.
X— RATIFICAÇÃO CONTRATUAL
Todas as clausulas do Contrato Social e Aditivos que não foram alteradas pelo presente
instrumento, permanecem em pleno vigor.
E assim, por estarem de pleno e comum acordo com as cláusulas e condições pactuadas
neste instrumento, consideram-se os atos constitutivos plenamente adaptados ao novo
Código Civil e assinam a presente em 04 (quatro) vies de igual teor e forma, na presença
de duas testemunhas, sendo o primeiro exemplar devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado do Ceara.
Fortaleza, 21 de Dezembro de 2004.
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DULGA COMERCIO DE AUMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
5° QUINTO) ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

EUD1SMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasiIeiro,
divorciado, nascido no dia 30/04/1965, em
Jaguaribara - CE, portador da cédula de identidade
de ti.* 98002308224 SSP - CE., e CPF de n.°
244.851.953-68, residente e domiciliado á Rua
Minas Gerais n.* 149, Apt() 934 C - Bain.) Bela Vista
- CEP. 60.441-030 - Fortaleza- CE;
MARIA VILMA COUTINHO, brasileira, solteira
maior, comerciante, nascido no dia 28/11/1969, em
Independência - CE, portador da cédula de
identidade de n.° 1363756 SSP - CE., e CPF de n.°
549.543.983-04, residente e domiciliado a Rua
Audizio Pinheiro n..° 1595 - Bairro Henrique Jorge CEP.: 60.526-020 - Fortaleza - CE; únicos sócios
componentes da sociedade limitada, que gira nesta
cidade sob a denominação social de aDIAGA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA ME.", estabelecida na nesta capital, sito
Rua Audizio Pinheiro n.* 1595 - Bairro Henrique
Jorge - CEP.: 60.526-020; devidamente inscrita no
CNPJ sob o n,,° 41.557.34910001-06, cujo contrato
social arquivado na "MM JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO CEARA - JUCEC", sob o NIRC
23.200.552.375, por despacho do dia 10/08/ 1992
resolvem de piano e comum acordo tomar as
seguintes deliberaçóes como fazem a seguir:

PRIMEIRA - A Sociedade resolve aumentar o Capital Social para RA 100.000,00 ( Cem mil
teals ), totalmente em moeda corrente do pals, integralizado no ato, no total de 100.000 (cent
mil) cotas, no valor de R$ 1 700 ( urn real) cada, ficando assim distribuido:
Endiamar Cavtdcante de Amnia
Maria Vilna Coutinho
TOTAL

50.000 cotas
50.000 cotas

50.000,00
60.000,00

100.000 cotas

100.000,00

SEGUNDA - A sócio Maria Varna. Coutinho, neste ato cede e transfere parte de duas cotas de
capitais, no valor de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais), no valor de R$ 1,00 ( cada ), no total de
30.000 ( trinta Mil) cotas, para o sócio Etidismar Cavalcante de Arruda, o qual recebe e &A plena
e irrevogàvel quitação, ficando o capital social assim distribuído.
80.000 cotas
20.000 cotas

rEudismar Cavalcante de Arruda
!Maria Vibna Coutinho
f
L_
TOTAL

100.000 cotas

80.000,00
20.000,00
100.000,00

TERCEIRA - A partir desta data, a administração da sociedade sera exercida por Baths:mar
Cavalcante de Arruda, a qual possue poder e atribuição de administrador, podendo representar
o ativo e passivo, em juizo ou fora dele, podendo praticar todos os atos empreendidos no objeto
social, sendo do interesse da sociedade
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QUARTA - A Sociedade neste ato, resolve alterar o endereço comercial para a Rua Boa Vista
a.° 1020 - Bairro João XXII - CEP: 60.510-010 - Fortaleza - CE;
_

QUINTA - Perrnanecein em pleno vigor todas as demais clausulas contry.tt;ak igtialteridas fun
todos ou em parte por este instrument° contratual.
E, por se acharem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em
04 (quatro) vias. de igual forma e teor, para que possa surtir os efeitos legais e jurtdkos na forma
da Lei.

Fortaleza - (CE) 09 de Novembro de 2007

Eudimar Cavalcante De Arruda

e..6

i(Nha

Maria Varna Couttnho
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DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
60

(sextoLADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

BUDISKAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, divorciadO, naacidV VI; di:A N/
04/ 1965, eln
Jaguaribara - CE, portador da cédula de identidade de n.* 9'8002308224 -E7SP-- CE., e CPP de
ra° 244.851.953-68, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais n.° 149, Apto 934 C - Bairro
Bela Vista - CEP. 60.441-030 - Fortaleza - CE;
MARIA. VILMA COUTINHO, brasileira, solteira maior, comerciante, nascido no dia
28/11/1969, em independência CE, portador da cédula de identidade de n.° 1363756
SSP CE., e CPF de n.* 549.543.983-04, residente e domiciliado a Rua Audizio Pinheiro
a.° 1595 - Salem Henrique Jorge - CEP.: 60.526-020 - Fortaleza - CE; únicos sócios
componentes da sociedade limitada sue gira nesta cidade sob a denominação social de
"DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME", estabelecida na nesta
capital, sito à Rua Boa Vista a.* 1020 - Bairro Joao XXII - CEP.: 60.510-010- Fortaleza CE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 41.557.349/0001-06, colas contrato social
arquivado na "MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA - JUCEC", sob o N1RC
23.200.552.375, pôr despacho do dia 10108/ 1992, resolvem alterar de plena e comum
acordo, tomando as seguintes deliberações como fazem a seguir:
PRIMEIRA - A Sociedade neste ato, resolve alterar o endereço comercial para a Rua
Maceió, 1460- Bairro Henrique Jorge - CEP. 60.525.540 - Fortaleza - CE;
SEGUNDA Permanecem em piano vigor todas as demais clausulas contratuais não alteradas
ern todos ou em paste por este instrumento contratual.
E. por se acharem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em
04 (quatro) vias de igual forma e tear, para que possa surtir os efeitos lawns e juridicos na forma
da Lei.

Fortaleaa - (CE) 21 do Janeiro de 2010.
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DIAGA COMÉRCO DpAj'amENTos E REPRESENTAC,OES LTDA ME
7" (skimp) ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

=
EUDISMAR CAVALCANTE DE iitRityrot, brasileiro; ctivurciaaa, riascIdc no dia 30/04 / 1965, em
Ja.guaribara - CE, portador da ctclubi le identidade de n.° 98002308224 SSP - CE., e CPF de
n.° 244,851,953-68,,ireSideote.
Rua Minas Gerais n.* 149, Apto 934 C - Bairro
,
Bela Vista:, CEP. 60.441,6030,i1,,Tort4i*-7 CE;
MARIA VILMA COUTIN110; brasile*.solteira maior, comerciante, nascido no dia 28/ 11/1969,
em independ.encia - CE, portador daOdula de identidade de n.° 1363756 SSP - CE., e CPF de
n.° 549.543.983-04, residente e domiciliado 6. Rua Audizio Pinheiro n.° 1595 - Bairro Henrique
Jorge - CEP.: 60.526-020 - Fortaleza CE; Unicos sócios componentes da sociedade limitada,
que gira nesta cidade sob a denominação social de "DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME", estabelecida na nesta capital, sito a Rua Rua Maceió, 1460 Bairro Henrique Jorge - CEP. 60.525.540 - Fortaleza - CE, devidamente inscrita no CNPJ sob o
n.° 41.557.349/0001-06, cujo contrate social arquivado na "MM JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO CEARA JUCEC", Sob o NIRC 23.200.552.375, pOr despacho do dia
10/08/1992, resolvem alterar de plena e comum acordo, tornando as seguintes deliberações
como fazern a seguir:
PRIMEMA - A sociedade reolve alterar o objetivo social para: comércio varejista e
representações de produtos alimentieios, produtos de litupezas, utilidades do lar, material
escolar, material de infernuitica, :material didatico, rações, carnes e frango, material de
construção e de escritório, produtos veterintiries e material esportivo, material permanente,
material de expediente, latieinios etti gerai e frios, hortifrutigranjeiro, eletrodomesticos e
eletroeletrõllicos, instalações e prestação de serviços, treinamentos, artigos de vestuário e
acessórios' (fardamentos) calçados ant
carteiras e mobiliário escolares, artigos de came,
mesa e banha (copa e cozinha), kit Para gestantes, cesta básica, artigo de colchoaria (colchão e
colchonetes), brinotittediateartigos recreativos, instrumentos musicais e acessórios;
SEGUNDA Diante dadalteraçiões havidas, resolvem os sócios consolidarem o seu Contrato
Social e Aditivo que paii*.M4 a vigorar com seguinte redação de acordo com a Lei 10406 de
10/01/2002;
CONSOLIDAÇÃO DO 7" (sétimo) Apnivo

AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

•DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME

EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, divorciado, nascido no dia 30/04/1965, em
Jaguaribara - CE, portador da Odula de identidade de n.° 98002308224 SSP - CE., e CPF de
n.° 244.551,953-68, residente e domiciliado a Rua Minas Gerais n.0 149, Apto 934 C Bairro
Bela Vista - CEP. 60.441-030 Fortaleza - CE, MARIA VILMA, courniao, brasileira, solteira
maior, comerciante, nascido no dia 28/11/1969, ern Independencia - CE, portador da cedula de
identidade de n.° 1363756 SSP CE„, .e CPF de n.° 549.543.983-04, residente e domiciliado
Rua Audizio Pinheiro n.°. 1595 - Bairro Henrique Jorge - CEP.: 60.526-020 - Fortaleza - CE;
que ewa nesta cidade sob a denominação
únicos sócios componentes da sociedade
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME",
social de "DIAGA COMtROIO DE ALIMENTOS
estabelecida na nesta c-apital, sito it Rua Maceió, 1460 - Bairro Henrique Jorge - CEP.
60.525.540 - Fortaleza - CE, devidamente inscrita no CNPJ sob o m° 41.557.349/0001-06,
cujo contrato social arquivado na "MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA JUCEC". sob o NIRC 23.200.552.375, pew despacho do dia 10/08/1992, resolvem alterar de
seguintes deliberações como fazem a seguir:
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CLAUSULA PRIMEIRA
A sociedade gira sob 0 nome empresarial DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS
REPRESENTAÇÕES LTDA ME. •

E

CLAUSULA SEGUNDA
A Sociedikle é estabelecida a Rua Maceió, 1460 - Bairro Henrique Jorge - CEP. 60.525.540 Fortaleza - CE

CLAUSULA. TERCEIRA
O Prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades comerciais em
31.07.1992;
CLAUSULA QUARTA
O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no total de 100.000 (cem mil) quotas, todas
no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente em moeda corrente do pais integralizado no ato,
dividido entre os sócios nas seguintes condições;
Eu.dismar Cavalc:ante. de Arruda
!Maria Vilma Coutinlio
,
!TOTAL •

80.000 cotas
.20.000 cotas

80.00000
20.000,00

100.000 colas

100.000,00

CLAUSULA QUINTA
A sociedade tern como objetivo social comércio varejista e representações de produtna'
alimentícios, produtos de limpezas, utilidades do lar, material escolar, material de inforinatieti,
material didático, rações, carnes e frango, material de construção e de escritório, produtos
veterinários e material esportivo, Material permanente, material de expediente, laticinios em
geral e frios, hortifrutigranjeiro, eletrodornésticoa c eletroeletronicos, instalações e prestação de
serviços, •treinamentos, artigos de Vestuário e acessórios (fardamentos), calcados em geral,
carteiras,,e mobiliário espolarcs, artigos de cama, mesa e banho (copa e cozinha), kit para
gestantes,: cesta básica,artigo de -colchoaria (colchão e colehonetes), brinquedos e artigos
recreativos, instrutuentos: musicais eacessórios;
CLAUSULA SEXTA
Ao termino de cada exercício social em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração,, .procedendo 6 elaboração do inventario, do balanço
patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas'
quotas, os lucros ou perdas apuradas;
CLAUSULA SETIMA
As quotas sao indivisiveis e não podei do ser didas ou ti ansferklas a terceii-os sem o
consentimento dos outro-S sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço
direito de preferência pata sua aquisição se postas a venda, forrnalizando, se realiza a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSULA OITAVA
Falecendo ouinterditad&qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, ,
sucessora e a incapaz. NA.6 sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sociOs ,
remanescentes, o valor :.de seus haveres Sera apurado e liquidado corn base na situação
patrimonial da sociedade;: a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;
CLAUSULA NONA
A responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidaria.mente pela integralização do capital social;
CLAUSULA DECIMA
A gne'io (lade riot-ley-A erri niialntier
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Aos socios, fardo uma retira,da mensal a titulo de pro-labore, observadas as disposiOes
regulares Pertinentes;
CLAUSULA DECIMA. SEGUNDA
A administração da sociedade a Eudismar Cavalcante de:AZ-rtZdi, quallOtssue poder e atribuição
de administrador, em juito ou- fora dele, podendo pratir'a; todos, o4 atos empreendidos no objeto
social, podendo assinar em. conjunto, Ou em separado, sendo de intO"resse
' da sociedade;
CLAUSULA D.ECIMA TERCEIRA
Os socios administradores declarant não estarem condenados por nenhum dos crimes previstos
em lei, que possam vedar a administração da sociedade empresaria, conforme previstos Art.
1.011, parágrafo P, do cO.digo civil brasileiro;
CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fica eleito o foro de Portaleza - CE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaVies
resultantes desta alteração Contratual;
CLAUSULA DECIMA QUINTA
Continuam ern pleno viger, todas as demais clausulas contratuais, não alteradas em todo, ou
em parte por este instrumento contratual;
E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento de alteração
contratual, social em 04 - (quatro) vias de igual teor, para que possa surtir os efeitos legais e
juridicos. na forma da Lei;.

r Fortaleza - (CE) 12 de Setembro de 2012.

Eudismar Cavalcante De Arruda
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jogo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
0 Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DIAGA COMERCIO. DE ALIM. E REPR.
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DIAGA
COMERCIO. DE ALIM. E REPR. LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2020 17:34:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevãdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DIAGA COMERCIO. DE ALIM. E REPR. LTDA - ME ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site Aps://autdigitalazovedobastos.notbr e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1431840
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/01/2021 15:59:56 (hora local).
de Autenticação Digital: 22071001201553120567-1 a 22071001201553120567-16
Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
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DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

(oitavo) ADITIVOAO CONTRATO SOCIAA4,
'
EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, divorciado, nascido no dia 30/04/1965, em
Jaguaribara - CE, portador da cédula de identidade de n.° 98002308224 SSP CE., e CPF de
n.° 244.851.953-68, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais n.° 149, Apto 934 C - Bairro
Bela Vista - CEP. 60,441-030 - Fortaleza CE;
MARIA VILMA covrnmo. brasileira, solteira major, comerciante, nascido no dia 28/ 11/1969,
em Independõncia CE, portador da cédula de identidade de n.° 1363756 SSP - CE., e CPF de
rt.° 549.543.983-04, residente e domiciliado à Rua Audizio Pinheiro n.° 1595 - Bairro Henrique
Jorge - CEP.: 60.526-020 - Fortaleza - CE; Únicos sócios componentes da sociedade limitada,
que gira nesta cidade sob a denominação social de "DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME", estabelecida na nesta capital, sito à Rua Rua Maceió, 1460 Bairro Henrique Jorge - CEP. 60.521.105- Fortaleza - CE, devidamente inscrita no CM) sob o
n.* 41.557.349/0001-06, cujo contrato social arquivado na "MM JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO CEARA JUCEC", sob o MAC 23.200.552.375, pôr despacho do dia
10/08/ 1992, resolvem alterar de pleno e comum acordo, tomando as seguintes deliberações
como fazem a seguir:
PRIMEIRA - Os sócios resolvem alterar
endereço residencial, sendo: EUDISMAR
CAVALCANTE DE ARRUDA do endereço acima citado para Rua Belo Horizonte, 2830, Apto 811,
Bloco A - Bairro Jóquei Clube - CEP. 60440195 - Fortaleza - CE.. e MARIA VILMA COUTINHO
do endereço acima citado para Rua Aracaju, 1814 - Bairro Henrique Jorge - CEP 60521095 Fortaleza - CE.
SEGUNDA - Diante das alterações havidas, resolvem as sócios consolidarem o seu Contrato
Social e Aditivo que passará a vigorar com seguinte redação de acordo com a Lei 10406 de
10/01/2002;
CONSOLIDACÃO 0080 (oitsivolADITIVO
AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
DIAGA COMÉRCIO DRAM/LENTOS EREpREsENTAçops LTDA ME

EUDISNIA.R CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, divorciado, nascido no dia 30/04/1965, em
Jaguaribara CE, portador da cedilla de identidade de n.* 98002308224 SSP CE., e CPF de
n.° 244.851.953-68, residente e domiciliado A Rua Belo Horizonte, 2830, Apto 811, Bloco A Bairro Jóquei Clube - CEP. 60440195 - Fortaleza - CE., MARIA VILMA covrimo, brasileira,
solteira maior, comerciante, nascido no dia 28/11/1969, era Indeperidéricia CE, portador da
cédula de identidade de n.° 1363756 SSP CE., e CPF de rt.° 549.543.983-04, residente e
domiciliado à Rua Aracaju, 1.814 - Bairro Henrique Jorge - CEP 60521095 - Fortaleza - CE.,
únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira nesta cidade sob a denominação
social de "DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME",
estabelecida ria nesta capital, sito it Rua Maceió, 1460 - Bairn) Henrique Jorge - CEP.
60.521.105 - Fortaleza - CE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.* 41.557.349/0001-06,
cujo contrato social arquivado na "MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA JUCEC", sob o Now 23.200.552.375, pôr despacho do dia 10/08/1992, resolvem alterar de
pleno e comum acordo, tomando as seguintes deliberações como fazem a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA
A sociedade gira sob o nome empresarial DIAGA COMERCIO DE AUMENTOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA ME.
CLAUSULA SEGUNDA
R iti 10 AZEVÉD,C.414§
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CLAUSULA TERCEIRA
O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas a:;;;.iv:ids
' des'otiiiiirciais em
31,07.1992;
CLAUSULA QUARTA
O capital social e de R$ 100.000,00 teem mil reais) no total de 100.000 (cem mil) quotas, todas
no valor de R$ 1,00 (urn real) cada, totalmente em moeda corrente do pais integralizado no ato,
dividido antra os sócios nas seguintes condições;
Eudismar Cavalcante de Arruda

80.000 cotas

Mana Vilna Coutinho

20.000 cotas

TOTAL

100.000 cotas

80.000,00
20.000,00

1

100.000,00

1

CLAUSULA QUINTA
A sociedade tem como objetivo social comercio varejista e representações de produtos
alimenticios, produtos de limpezas, utilidades do lar, material escolar, material de informática,
material didático, rações, carnes e frango, material de construção e de escritório, produtos
veterinários e material esportivo, material permanente, material de expediente, laticinios em
geral e frios, hortifrutigranjeiro, eletrodomestipos e eletroeletrônicos, instalações e prestaga.- o de
serviços, treinamentos, artigos de vestuário e acessórios (fardamentos), calçados ern geral,
carteiras e mobiliário escolares, artigos de cama, mesa e banho (copa e cozinha), kit para
gestantes, cesta básica, artigo de colchoaria. (colchão e colchonetes), brinquedos e artigos
recreativos, instrumentos musicais e acessórios;
CLAUSULA SEXTA
Ao termino de cada exercido social em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço
patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios ria proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apuradas;
CLAUSULA SETIMA
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento dos outros siicios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço
direito de preferencia para sua aquisição se postas ã venda, formalizando, se realiza a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSULA OITAVA
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros,
sucessora e a incapas Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres sari apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;
CLAUSULA NONA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social;
CLAUSULA DECIMA
A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra clependencia mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios;
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Aos sócios, farão uma retirada mensal a titulo de pró-labore, observadas as disposições
regulares pertinentes;
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
A administração da sociedade a Eadismar Cavalcante de Arruda, o qual possue poder e atribuição
de administrador, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos empreendidos no objeto
social, podendo assinar em conjunto, ou em separado, sendo do interesse da sociedade;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
Pica eleito o foro de Fortaleza - CE, para o exercido e o cumprimento dOs: &I-046s -e'ôbrig•ações
resultantes desta alteração Contratual;
CLAUSULA DECIMA QUINTA
Continuam em pleno vigor, todas as demais clausulas contratuais, não alteradas em todo, ou
em parte por este instrumento contratual;
E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento de alteração
contratual, social em 04 (quatro) vias de igual teor, para que possa surtir os efeitos legais e
jurídicos na forma da Lei;

Fortaleza - (CE) 01 de Julho de 2015.

E.A 4.41\-ViAl

Maria Vihria Cautinho
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA E
JOÃO PESSOA
Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
0 Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DIAGA COMERCIO. DE ALIM. E REPR.
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DIAGA
COMERCIO. DE ALIM. E REPR. LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2020 17:35:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DIAGA COMERCIO. DE ALIM. E REPR. LTDA - ME ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigitalazevedobastos.notbr e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1431835
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 10/01/2021 15:59:56 (hora local).
'Código de Autenticação Digital: 22071001201553120944-1 a 22071001201553120944-3
2Legislaçóes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
0 referido é verdade, dou fé.
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N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministerio da Indústria, Comároio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integrag5o
Secretaria de Eslado da Fazenda (ICI Ceara
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ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comerciat do Estado do Ceara
DIAGA COMERCIO OF etIlIMPtITOS E REPSESFNTACOPS I TDA - MF
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio)

Nome:

N° FCN REMP

requer a VS° a deferimenio do seguinte ato:
N° DE
VIAS
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1 1111111E11

CÓDIGO CÓDIGO DO
DO ATO EVENTO
()TOE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO
ALTERACAO
002
ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
1
2244

Rini1 1

CE2201800052526

...

Representante Legal d

FORTALEZA
Local

Comercio:

nte

-

Nome: Pa (N s s p .04r

.,

. A.

Assinatura:

IW. P4P
0-cliZsA

-1

Telefone de Cont' to.

2.1149:a212.11i
Data
2- USO DA JUNTA COMERCIAL

flDECISÃO COLEGIADA

DDECISÃO SINGULAR
Nome(s) Empresariel(eis) igual(ais) ou semelhante(s):

ri SIM

Processo em Ordem
A decisbo

E-J SIM

._
II
Data

[]NÃO

i

/
Data

riNÃO
Responsável

DECISÃO SINGULM

1

i Processo em exigiincia. (Vide despacho em folha anexa)

[KI Processo ileferldo. Publique-se e arquive-se,

I

I
Data

Responsável
Responsável

2'Exig5ncia

ri

3. Exigência

4' Exigência

El

El

7 Processo indeferido. Publique-se.
2,3
DECISÂO COLEGIADA

LII Process° em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
iiProcesso deferido. Publique-se e arquive-se.
LiProcess() indeterido. Publique-se,
Oats

2' Exigência
0

3° Exigência
El

Vagai
Presidente da

5 Exigência

ri

&idle ), ale Monteiro
tosi zo q
• espoi s.: de
Data
4' Exigáncia

5" Exigência

0

Vogel

0

Vogel

Turma

OBSERVAÇÕES
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Junta Comercial do Estado do Ceara
Certifico registro sob o n° 5145662 em 23/05/2018 da Empresa DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - ME, Nire
23200552375 e protocolo 180743767- 21/05/2018. Autenticaçáo: 70E3B62DA274FA692652275C8BA295DF64C086AE. Lenira Cardoso de Alencar
Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n° do protocolo 18/074.376-7 e o código de
segurança WVSN Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine ---,Secretaria-Geral.
kir
'Dag. 1/2

DIAGA COMERCIO DE AUMENTOS E REPRESENTACÕES LTDA ME

Alteração contratual
90 aditivo ao contrato social

DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CNRI.: 41.557,349/0001-06
NI RE: 23.200.552.375
EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasiteiro, divorciado, comerciante, nascido no dia 30/04/1965, em Jaguaribara - CE; e RG:
98002308224 SSP/CE, inscrito no CPF: 244.851.953-68, residente e domiciliado sito a Rua Belo Horizonte, n° 2830, Apt. 811, Bloco A
Bairro - Jóquei Clube, CEP: 60,440.195; e MARIA VILMA COUTINHO, brasileira, solteira maior, comerciante, nascida no dia 28/11/1969,
Independência - CE, RG: 1363756 SSP-CE, CPP 549.543.983-04, residente e domiciliado a Rua Audizio pinheiro n° 1595 - Bairro

Henrique Jorge - CEP; 60.526-020 - Fortaleza - CE, Únicos sécios componentes da sociedade limitada, que gira nesta cidade sob a
denominação social de DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, estabelecida a Rua Maceió, n° 1460,
Bairro - Henrique Jorge, cidade de Fortaleza - CE, CEP: 60.521-105, devidamente inscrita no CNPJ sob o No. 41.557.349/0001-06, CLIP
contrato social arquivado na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA - JUCEC, sob o n° 23.200.552,375, por despacho do dia
19/0811992, resolvem altera de plano e cai-num acordo, tomando as seguintes deliberações como fazem â seguir.
Cláusula Primeira
A sociedade resolve al/era seu objeto social para, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimemadoe, mercearias e armazéns 47.12:1- 0.0 - 0400 Ararialfs44.0:produtpa aPneOrg9S-'09**.iitOif0,4789-9105..OPMOrCloverejista de
produtos alimentícios em jeref•dii 'eabecializa0em prOdutos:::•elirnatiticfos•neo especificados .anteriormente, pinta **a 4729-6199
comércio -varejista de artigos de jitipelede 47.61.0./03 comércio vaitglate especialfzado. de. eqUiparnentosfe suprimentoa,da ffiformetica 47512/01 comercio varejista de animals vivos e qe. artigos e alimenfos para animals de estimação 4789-0/04 CorriOrCio varejiSta.gecarnes açougues 4722-9/01 corhét‘pla.,:va0j100:$:Materlaj#V.eCtirtetniktãoleM.0.6-1 474470/99 cenier.clçki.rarajista:ite .anirnale. VitreS: e• de artigos e
alimentos pare an/trials de éstiovioe 4789-0/04 6iittiardie varejista de 6/1140, aspottivas 4763-6102 comércio varejista de'fatitinios e frios
4721-1/03 cbMarele vifréjisto;:e'sPOCiqiiketto.:614frodorn.stio..0.Auitlanlento,i 0,0Udió e video 4753-9/00 comércio varejista de artigos
do vestuário o acessórios, kit para geStanteS•4741-4/00.comoi*Vanaitsta -de móveis 4754-7/01 comercio Varejista de artigos de cama,
meseobenhd. 4755-5/03 cornercib varejista do artigos de .colebOatia4754-7/02 c.60:004,vareilis0 delidriquedos'e artigos recreativos 47636/01 OP.MérO/O'Yereliste:,04..oleii,400.*Ii1StOriargOkintiiideiS,kaCeSSOrloS.4756-3/00 cbinerOto;VerefiStalik.artigoi:de':Viagein 4782-2/02
comerclo varejista de hortifrutigranjelros 4724 -5/00 43.21- 5-00 - instalegAo e 'manutenge-o elétrica. 4189- 0-09 - camera) varejista de outros produtos
nâo especificados anteriormente. 45.20-0-01- serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
Continuam em pleno vigor todas as demais clausulas contratuais não alteradas em todo ou em parte por este instrumento de alteração
contratual,
E por estarem assim justos e contratados assina o presente instrumento, em 1 (um) para que possa surtir os efeitos legais e juridicos na
forma da Let.
FORTALEZA - C

Maio de 2018.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 6146662
EM 23106/2016.
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Junta Comercial do Estado do Ceara
• Certifico registro sob o n° 5145662 em 23/05/2018 da Empresa DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - ME, Nire
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pág. 2/2

Ministério da IndOstia, Comercio Exterior e Serviços
. :Ç'• Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departarnento de Registro Empresarial e Integração
e
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceara

4
A
.

"i•:„ 0'

NIRE (de sede ou filial, quando a
sede for ern outra UP)

.
Código da Natureza .
Juridica

Nti DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEC - SEDE

•

SEDE-FORTALEZA

N° de Matricula do Agente
Auxiliai do Comercio

1IIIII
III311191110111111
140.8617r

202

23200552375

.,

0

Ail

1 -REQUERIMENTO
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(do Empresa ou do Agente Auxiliar do Comer-do)

Nome:
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2 USO DA JUNTA COMERCIA

SAO sLEGIADA

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

Dslivi

O SIM

Processo em Ordem
A decisão

/

ElNÃO

/

ElMAO

/
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

D
ElProcesso indeferido. Publique-se.

.-_-_/
-_i
Data
20 Exigência

Responsável

Responsável
30 Exigência

4' Exigência

El
El
Ej Processo indeferido, Publique-se.
/

2' Exigência

o

5' Exigência

i

El

Data
DECISÃO COLEGIADA
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

/
Data

30 Exigéncia

El
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4° Exigência

El

5° Exigência

El

/

Data

Vogel
Presidente da

Vogal

Vogel

Turma
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Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o n° 5230411 em 30/01/2019 da Empresa DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA , Nire
23200552375 e protocolo 190408677- 30/01/2019. Autenticação: 18931D5521F1193213B1DDA5B9A9FED5645ACDE. Lenira Cardoso de Alencar
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segurança vTn6 Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Seoretária-Geral.
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DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REpRESENTAÇOES LTDA ME
CNN.: 41.557.3491000146
NIRE: 23.200.552.375
100 (Decimo) ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL
EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA, brasileiro, divorciado, comerciante, natural de Jaguaribara CE., nascido no dia
30/04/1965, portador da cédula de identidade n.° 98002308224 SSPDS-CE., e CPF n.° 244.851.953-68, residente e domiciliado
a Rua Belo Horizonte, 2830 - Apt 811 - Bloco A - Bairro Jóquei clube - CEP.: 60.440-195 - Fortaleza - CE; MARIA VILMA
COUTINHO, brasileira, solteira maior, comerciante, natural de Independência - CE, nascido no dia 2811111969, portadora da
cédula de identidade n.° 1363756 SSPDS-CE, e CPF n.° 549.543.963-04, residente e domiciliado a Rua Audizio Pinheiro, 1595 Bairro Henrique Jorge - CEP.: 60.52&-020- Fortaleza - CE; únicos componente da sociedade limitada, que gira nesta capital sob
a denominação social de DIAGA COMERCIO DE AUMENTOS E REPRESENTACOES LTDA ME, estabelecida nesta capital
Rua Maceió, 1460 - Bairro Henrique Jorge - Fortaleza - CE., CEP.: 60.621-105, devidamente inscrita no CI\IPJ sob o N.
41.557.34910001-06, cujo contrato social arquivado na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA - JUCEC, sob o n°
23.200,552.375, por despacho do dia 1010811992, resolvem de pleno e comum acordo tomar as seguintes deliberações como
fazem a seguir
CLAUSULA PRIMEIRA
A sociedade altera o objetivo social para 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 43.21-6-00 - Instalação
e manutenção elétrica, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores, 47.21-1-03 - Comercio varejista de laticínios e frios, 47.22-9-01 - Comércio varejista de
carnes - açougues, 47.24-5-00 - Comercio varelista de hortifrutigranjeiro, 47.29-6-99 - Comercio varejista
de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados
anteriormente, 47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral, 47.51-2-01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.53-9-00 - Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e vídeo, 47.54-7-01 - Comercio
varejista de moveis, 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.55-5-03 - Comercio
varejista de artigos de came, mesa e banho, 47.56-3-00 - Comercio varejista especializado de
instrumentos musicals e acessórios, 47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria, 47.63-6-01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos
esportivos, 47.81.4-00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.82-2-01 - Comércio
varejista de calçados, 47.82-2-02 - Comercio varejista de artigos de viagem, 47.89-0-04 - Comércio
varejista do animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 47.89-0-05 - Comercio
varejista de produtos aaneentes domissanitarios, 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não
especificados anteriormente, 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e
festas, 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8599699 - Outras
atividades de ensino não especificadas anteriormente, 49.29-9-01 - Transporte rodoviario coletivo de
passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 49.23-0-02 - Serviço de transports de passageiros locação de automóveis com motorista
E, por estarem assim justos e contatados assinam o presente instrumento contratual em 01 (uma) via, para que posse surtir os
efeitos legais e jurídicos na forma da Lei;

EUDISMAR CAVALCANTE DE ARRUDA
.-ar-e-kzx C-C3 .36436
MARIA VILNA COUTINHO

401/4_

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA
CERTIFICO O REGISTRO SOB 0 NRO: 523.3411.
EM 30101/2019.
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