
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

31600694653 2305

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento 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

MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)12244

BELO HORIZONTE

1 Abril 2019

Nº FCN/REMP

J193914919783

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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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/139.817-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193914919783

Data

01/04/2019

038.005.816-20 MARCOS CESAR GONCALVES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDE LTDA 

MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI  
1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

 
MARCOS CESAR GONCALVES, brasileiro, empresário, casado, regime sob o regime de 
comunhão parcial de bens, portador do nº.  CPF 038.005.816-20 e do documento de 
identidade MG-10.912.818, SSP, MG, residente à Rua Lorena, nº 1010, Apt. 302, bairro: 
Padre Eustáquio,  Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.730-170,   titular da empresa 
MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI, registrada na JUCEMG sob o nº: 
31600694653 em 15/01/2019 e Inscrita no CNPJ sob o nº: 32.445.646/0001-79, 
estabelecida na Av. Barão Homem de Melo, 4386, Sala 1.104, Bairro: Estoril, CEP: 
30.494-270, Belo Horizonte, MG, por este instrumento decidiu na melhor forma e direito 
alterar o seu ato constitutivo, da mencionada Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1.0. DA ALTERAÇÃO 
1.1. Alteração da atividade 

 
O titular decide alterar as atividades passando a ser a locação, prestação de serviços, 
compra e venda de software e equipamentos de topografia, treinamento e conserto, 
Importação e exportação de equipamentos na área de topografia, representação 
Comercial por conta de terceiros na área de topografia, escritório de contato comercial, 
Atividades de consultoria empresarial, representação comercial por conta e ordem na 
área de mercadorias em geral não especializado e o comercio atacadista e varejista de 
equipamentos e suprimentos de informática, bem como a locação de veículo automotor 
sem motorista, concessão de franquias a cessão temporária, gratuita ou onerosa, a seus 
franqueados, de direitos de utilização de marcas,  sistemas, conhecimentos, métodos, 
patentes, tecnologia de atuação e quaisquer outros direitos, interesses ou bens, moveis 
ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, de que ela, sociedade, seja ou venha a ser titular ou 
licenciada, relacionados ao desenvolvimento, implantação, operação ou administração 
das franquias que vier a conceder, o desenvolvimento de quaisquer atividades 
necessárias a assegurar, tanto quanto possível, a manutenção e o aperfeiçoamento 
contínuo dos padrões de atuação de sua rede de franquias, a criação de unidades dos 
sistemas de franquias que possuir para exploração direta, bem como a sua 
comercialização junto a terceiros, a participação, como sócia, cotista, acionista ou 
consorciada, em quaisquer outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, ou em 
empreendimentos de qualquer espécie. 
 
 2.0. – Da Consolidação – Tendo em vista as alterações acima, consolida-se o contrato 
social da forma abaixo: 

Cláusula Primeira - A empresa adota o nome empresarial de MCG EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS EIRELI. 
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Cláusula Segunda - O objeto social é a locação, prestação de serviços, compra e venda 
de software e equipamentos de topografia, treinamento e conserto, Importação e 
exportação de equipamentos na área de topografia, representação Comercial por conta 
de terceiros na área de topografia, escritório de contato comercial, Atividades de 
consultoria empresarial, representação comercial por conta e ordem na área de 
mercadorias em geral não especializado e o comercio atacadista e varejista de 
equipamentos e suprimentos de informática, bem como a locação de veículo automotor 
sem motorista, concessão de franquias a cessão temporária, gratuita ou onerosa, a seus 
franqueados, de direitos de utilização de marcas,  sistemas, conhecimentos, métodos, 
patentes, tecnologia de atuação e quaisquer outros direitos, interesses ou bens, moveis 
ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, de que ela, sociedade, seja ou venha a ser titular ou 
licenciada, relacionados ao desenvolvimento, implantação, operação ou administração 
das franquias que vier a conceder, o desenvolvimento de quaisquer atividades 
necessárias a assegurar, tanto quanto possível, a manutenção e o aperfeiçoamento 
contínuo dos padrões de atuação de sua rede de franquias, a criação de unidades dos 
sistemas de franquias que possuir para exploração direta, bem como a sua 
comercialização junto a terceiros, a participação, como sócia, cotista, acionista ou 
consorciada, em quaisquer outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, ou em 
empreendimentos de qualquer espécie. 
 
Cláusula Terceira - A sede da empresa é na Av. Barão Homem de Melo, 4386, Sala 1.104, 
Bairro: Estoril, CEP: 30.494-270, Belo Horizonte. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 21/12/2018 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital é R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), 
totalmente integralizado em moeda corrente do País. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, 
com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-
se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico. 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
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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 Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como 
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

Belo Horizonte, 15 de Março de 2019. 

      Assina digitalmente 

                                     ____________________________________ 
          MARCOS CESAR GONCALVES 
                Titular/Administrador 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/139.817-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193914919783

Data

01/04/2019

038.005.816-20 MARCOS CESAR GONCALVES

NomeCPF

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

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI,
de nire 3160069465-3 e protocolado sob o número 19/139.817-9 em 03/04/2019, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 7252639, em 04/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador
Raed Pereira Amaral. 
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

038.005.816-20 MARCOS CESAR GONCALVES

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

038.005.816-20 MARCOS CESAR GONCALVES

Belo Horizonte. Quinta-feira, 04 de Abril de 2019
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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 :

RAED PEREIRA AMARAL080.329.406-93

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Quinta-feira, 04 de Abril de 2019
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