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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 E CONSOLIDAÇÃO DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 3A DISTRIBUIDORA DE 

MERCADORIA LTDA CNPJ n° 36360.688/0001-68 

LETICIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO, nacionalidade Brasileira, 
nascido em 10/08/1994, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF no 
047.627.271-80, CARTEIRA DE IDENTIDADE RG no 24942286, órgão 
expedidor SEJUSP-MT, residente e domiciliado na RUA ARAUCARIA, 
335, bairro NOVO DIAMANTINO, município DIAMANTINO- MT, CEP 
78.400-000, BRASIL. 

ÚNICO Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial 3A 
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA, registrada legalmente 
por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 
Estado de Mato Grosso, sob NIRE n° 51201689601 com sede na Rua 
das Paineiras , 351, bairro Novo Diamantino, DIAMANTINO/MT, CEP 
78.400-000,BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica/MF sob o no 36.360.688/0001-68 , deliberam de pleno 
e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos 
termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas 

o 	nas cláusulas seguintes: 

DO OBJETO SOCIAL 

CLAUSA PRIMEIRA. A sociedade passa ter o seguinte objeto: Lojas de 
variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. 

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, 

móveis e artigos de uso doméstico. Representantes comerciais e 

agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de 

viagem. Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 
alimentícios, bebidas e fumo. Representantes comerciais e agentes do 
comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria. 
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos. 
Representantes. Comerciais e agentes do comércio de mercadorias. 

Comércio atacadista de tecidos. Comércio atacadista de artigos de 

cama, mesa e banho. Comércio atacadista de artigos de armarinho. 

1 	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 

profissionais e de segurança. Comércio atacadista de roupas e 

acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio 
atacadista de calçados. Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos 

de viagem. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de 

perfumaria. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. 

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Comércio 

atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. 
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e 
doméstico. Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e veículos 
recreativos. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 E CONSOLIDAÇÃO DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 3A DISTRIBUIDORA DE 

MERCADORIA LTDA CNPJ n° 36.360.68810001-68 

Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas. 

Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures. Comércio 
atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar. Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive 

pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Comércio atacadista de 
equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio 

atacadista de equipamentos de informática. Comércio atacadista de 
suprimentos para informática. Comércio atacadista de componentes 

eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. Comércio 

varejista de bebidas. Comércio varejista de mercadorias em lojas de 

conveniência. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 
Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de vidros. 

Comércio varejista de ferragens e ferramentas. Comércio varejista 

especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de móveis. 

Comércio varejista de artigos de colchoaria. Comércio varejista de 

artigos de iluminação. Comércio varejista de tecidos. Comercio 

varejista de artigos de armarinho. Comercio varejista de artigos de 
cama, mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos 

musicais e acessórios. Comércio varejista especializado de peças e 

acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 

informática e comunicação. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, 
cortinas e persianas. Comércio varejista de artigos de uso pessoal e 

doméstico. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais 

e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio 
varejista de discos, CDs, DVDs e fitas. Comércio varejista de 
brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos 

esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e 

acessórios. Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal. Comércio varejista de artigos de óptica. Comércio varejista de 

artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de calçados 
Comércio varejista de artigos de viagem. Comércio varejista de artigos 

de joalheria Comércio varejista de artigos de relojoaria. Comércio 

varejista de antiguidades. Comércio varejista de suvenires, bijuterias 

e artesanatos. Comércio varejista de plantas e flores naturais. 

Comércio varejista de objetos de arte. Comércio varejista de 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 E CONSOLIDAÇÃO DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 3A DISTRIBUIDORA DE 

MERCADORIA LTDA CNP) n° 36.360.68810001-68 

equipamentos para escritório. Comércio varejista de artigos 
fotográficos e para filmagem. Comércio varejista de produtos. 

Transporte rodoviário de carga, produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional. Obras de terraplenagem. 
Atividades de apoio à agricultura. 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou 
magazines. 

46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 

eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico. 
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 
têxteis, 	vestuário, 	calçados 	e 	artigos 	de 	viagem. 

. 	 46.17-6-00- Representantes comerciais e agentes do comércio de 

produtos alimentícios, bebidas e fumo. 
46.18-4-01-Representantes comerciais e agentes do comércio de 

medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria. 

46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio 

especializado em produtos não especificados anteriormente. 

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 

mercadorias em geral não especializado. 

46.41-9-01-Comércio 	atacadista 	de 	tecidos. 

46.41-9-02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho. 

46.41-9-03-Comércio atacadista de artigos de armarinho. 
46.42-7-01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, 

exceto profissionais e de segurança. 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso 
profissional e de segurança do trabalho. 

46.43-5-01-Comércio atacadista de calçados. 

46.43 -5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de 

viagem. 
46.46-0-01-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de 

perfumaria. 
46.46-0-02-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. 

46.47-8-01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de 

papelaria. 
46.49-4-01 -  Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso 

pessoal 	 e 	 doméstico. 

4-46.49-02 - 
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 E CONSOLIDAÇÃO DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 3A DISTRIBUIDORA DE 

MERCADORIA LTDA CNP) n° 36.360.688/0001-68 

pessoal 	 e 	 doméstico. 
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros 

veículos recreativos. 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. 
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas 

e cortinas 
46.49-4-06-Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures. 
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos. 

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 

conservação domiciliar. 
46.49-4-10 - Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, 

inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos 

de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. 

• 46.51-6-01-Comércio atacadista de equipamentos de informática. 

46.51-6-02-Comércio atacadista de suprimentos para informática. 
46.52-4-00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 

equipamentos de telefonia e comunicação. 

47.23-7-00-Comércio 	varejista 	de 	bebidas. 

47.29-6-02-Comércio varejista de mercadorias em lojas de 

conveniência. 
47.41-5-00-Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 
47.42-3-00-Comércio varejista de material elétrico. 

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros. 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 

47.51-2-01-Comércio varejista especializado de equipamentos e 

suprimentos 	 de 	 informática. 

47.52-1-00-Comércio varejista especializado de equipamentos de 

telefonia 	 e 	 comunicação. 

• 	47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 

equipamentos 	 de 	 áudio 	 e 	 vídeo. 

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria. 

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação. 

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos. 

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho. 

47.55-5-03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos 

musicais 	 e 	 acessórios. 

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 E CONSOLIDAÇÃO DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 3A DISTRIBUIDORA DE 

MERCADORIA LTDA CNP) n° 36.360.68810001-68 

para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto 

informática e comunicação. 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e 
persiana s. 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e 

doméstico não especificados anteriormente. 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros. 
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas. 
47.61-0-03-Comércio 	varejista 	de 	artigos 	de 	papelaria. 
47.62-8-00-Comércio varejista de discos, CDs, DVD5 e fitas. 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 
47.63-6-02-Comércio varejista de artigos esportivos. 
47.63-6-03-Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e 
acessórios. 

• 	47.63-6-04-Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. 
47.72-5-00 -Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria 	 e 	 de 	 higiene 	 pessoal. 
47.74-1-00-Comércio varejista de artigos de óptica. 

47.81-4-00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados. 
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem. 
47.83-1-01-Comércio 	varejista 	de 	artigos 	de 	joalheria. 
47.83-1-02-Comércio 	varejista 	de 	artigos 	de 	relojoaria. 

47.85-7-01-Comércio varejista de antiguidades. 
47.89-0-01-Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. 

47.89-0-02-Comércio varejista de plantas e flores naturais. 

47.89-0-03-Comércio varejista de objetos de arte. 

47.89-0-07-Comércio varejista de equipamentos para escritório. 

47.89-0-08-Comércio varejista de artigos fotográficos e para 

• 	filmagem. 

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente. 
4930-2102 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 

perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 

4313-4100 - Obras de terraplenagem. 

0161-0199 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas 

anteriormente. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 E CONSOLIDAÇÃO DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 3A DISTRIBUIDORA DE 

MERCADORIA LTDA CNPJ n° 36.360.68810001-68 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece 
DIAMANTINO - MT. 

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em 
atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por 
esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, 
nos termos da Lei n° 10.40612002, mediante as condições e 
cláusulas seguintes 

LETICIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO, nacionalidade Brasileira, 
nascido em 10/08/1994, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF no 
047.627.271-80, CARTEIRA DE IDENTIDADE RG no 24942286, órgão 
expedidor SEJUSP-MT, residente e domiciliado na RUA ARAUCARIA, 
335, bairro NOVO DIAMANTINO, município DIAMANTINO- MT, CEP 
78.400-000, BRASIL. 

ÚNICO Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial 3A 
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA, registrada legalmente 
por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 
Estado de Mato Grosso, sob NIRE n° 51201689601 com sede na Rua 
das Paineiras , 351, bairro Novo Diamantino, DIAMANTINO/MT, CEP 
78.400-000, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica/MF sob o no 36.360.688/0001-68 , deliberam de pleno 
e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos 
termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de 
empresarial 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA e nome 
fantasia 3A DISTRIBUIDORA. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede e domicilio a Rua 
das Paineiras, 351, bairro Novo Diamantino, DIAMANTINO/MT, CEP 
78.400-000, BRASIL. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem por objeto: Lojas de 

variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. 

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, 

móveis e artigos de uso doméstico. Representantes comerciais e 
agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de 

viagem. Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 
alimentícios, bebidas e fumo. Representantes comerciais e agentes do 
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comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria. 
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos. 
Representantes. Comerciais e agentes do comércio de mercadorias. 

Comércio atacadista de tecidos. Comércio atacadista de artigos de 

cama, mesa e banho. Comércio atacadista de artigos de armarinho. 

Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança. Comércio atacadista de roupas e 
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio 
atacadista de calçados. Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos 
de viagem. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de 

perfumaria. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. 

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Comércio 
atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. 

Comércioatacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e 
doméstico. Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e veículos 
recreativos. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. 

Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas. 
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures. Comércio 
atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar. Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive 

pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Comércio atacadista de 
equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio 
atacadista de equipamentos de informática. Comércio atacadista de 
suprimentos para informática. Comércio atacadista de componentes 

eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. Comércio 

varejista de bebidas. Comércio varejista de mercadorias em lojas de 

conveniência. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 
. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de vidros. 

Comércio varejista de ferragens e ferramentas. Comércio varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 

equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de móveis. 
Comércio varejista de artigos de colchoaria. Comércio varejista de 

artigos de iluminação. Comércio varejista de tecidos. Comercio 

varejista de artigos de armarinho. Comercio varejista de artigos de 
cama, mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos 
musicais e acessórios. Comércio varejista especializado de peças e 
acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 
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informática e comunicação. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, 

cortinas e persianas. Comércio varejista de artigos de uso pessoal e 
doméstico. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais 
e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio 

varejista de discos, CD5, DVDs e fitas. Comércio varejista de 
brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos 

esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e 

acessórios. Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal. Comércio varejista de artigos de óptica. Comércio varejista de 
artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de calçados 

Comércio varejista de artigos de viagem. Comércio varejista de artigos 

de joalheria Comércio varejista de artigos de relojoaria. Comércio 

varejista de antiguidades. Comércio varejista de suvenires, bijuterias 

e artesanatos. Comércio varejista de plantas e flores naturais. 
Comércio varejista de objetos de arte. Comércio varejista de 
equipamentos para escritório. Comércio varejista de artigos 
fotográficos e para filmagem. Comércio varejista de produtos. 

Transporte rodoviário de carga, produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional. Obras de terraplenagem. 
Atividades de apoio à agricultura. 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou 
magazines. 
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 

eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico. 

4616-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 

S 	têxteis, 	vestuário, 	calçados 	e 	artigos de 	viagem. 

46.17-6-00- Representantes comerciais e agentes do comércio de 

produtos 	alimentícios, 	bebidas e 	fumo. 

46.18-4-01-Representantes comerciais e agentes do comércio de 

medicamentos, 	cosméticos 	e 	produtos 	de 	perfumaria. 

46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio 

especializado 	em 	produtos 	não 	especificados anteriormente. 

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 

mercadorias em geral não especializado. 
46.41-9-01-Comércio 	atacadista 	de tecidos. 

46.41-9-02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho. 

46.41-9-03-Comércio 	atacadista 	de 	artigos de 	armarinho. 
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46.42-7-01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, 
exceto profissionais e de segurança. 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso 

profissional e de segurança do trabalho. 

46.43-5-01-Comércio atacadista de calçados. 
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de 
viagem. 

46.46-0-01-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de 
perfumaria. 

46.46-0-02-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. 
46.47-8-01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de 
papelaria. 
46.49-4-01- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso 
pessoal 	 e 	 doméstico. 

1 	4-46.49-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso 

pessoal e doméstico. 
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros 

veículos recreativos. 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. 

46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas 

e cortinas 
46.49-4-06-Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures. 
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVD5, fitas e discos. 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar. 

46.49-4-10 - Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, 

inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. 

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos 
de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. 
46.51-6-01-Comércio atacadista de equipamentos de informática. 

46.51-6-02-Comércio atacadista de suprimentos para informática. 

46.52-4-00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 

equipamentos de telefonia e comunicação. 

47.23-7-00-Comércio 	varejista 	de 	bebidas. 

47.29-6-02-Comércio varejista de mercadorias em lojas de 

conveniência. 
47.41-5-00-Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 
47.42-3-00-Comércio varejista de material elétrico. 

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros. 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 
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47.51-2-01-Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática. 

47.52-1-00-Comércio varejista especializado de equipamentos de 

telefonia e comunicação. 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo. 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria. 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação. 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos. 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho. 
47.55-5-03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos 
musicais 	 e 	 acessórios. 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios 
para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto 
informática 	 e 	 comunicação. 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e 
persianas. 

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e 

doméstico não especificados anteriormente. 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros. 

47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas. 
47.61-0-03-Comércio 	varejista 	de 	artigos 	de 	papelaria. 
47.62-8-00-Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas. 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 

47.63-6-02-Comércio varejista de artigos esportivos. 

47.63-6-03-Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e 

acessórios. 
47.63-6-04-Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. 

47.72-5-00 -Comércio varejista de cosméticos, produtos de 

perfumaria 	 e 	 de 	 higiene 	 pessoal. 

47.74-1-00-Comércio varejista de artigos de óptica. 
47.81-4-00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados. 

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem. 

47.83-1-01-Comércio 	varejista 	de 	artigos 	de 	joalheria. 

47.83-1-02-Comércio 	varejista 	de 	artigos 	de 	relojoaria. 

47.85-7-01-Comércio 	varejista 	de 	antiguidades. 

47.89-0-01-Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. 
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47.89-0-02-Comércio varejista de plantas e flores naturais. 
47.89-0-03-Comércio 	varejista 	de 	objetos 	de 	arte. 
47.89-0-07-Comércio varejista de equipamentos para escritório. 
47.89-0-08-Comércio varejista de artigos fotográficos e para 
filmagem. 

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados 
anteriormente. 
4930-2102 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 
4313-4100 - Obras de terraplenagem. 
0161-0199 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas 
anteriormente. 

DO CAPITAL SOCIAL 

. 	CLÁUSULA QUARTA.. O capital social subscrito é R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) divido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor 
nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato 
em moeda corrente do país. 

PARAGRAFO ÚNICO: O Capital social fica assim distribuído: 

	

T 200.000 	 100% R$ 200.000106 
UU 

CLÁUSULA QUINTA. A quotas são indivisíveis e não poderão ser 
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) 
socio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para sua aquisição, se postas a venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual 

. 	pertinente. 

CLÁSULA SEXTA. A sociedade teve início 13/02/2020 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá 
CONJUNTAMENTE e/ou ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LETICIA DE 
FIGUEIREDO PINHEIRO , com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicial mente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
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qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

CLÁUSULA OITAVA. A empresa 3A DISTRIBUIDORA DE 
MERCADORIA LTDA, declara, sob as penas da lei, que se enquadra 
nas condições de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA NONA. Os sócios terão direito a uma retirada mensal a 
título de pró-labore, a ser fixada pelo consenso unânime dos mesmos, 
dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Anualmente será levantado um balanço geral, 
em 31 de dezembro, cabendo aos sócios, partes proporcionais ao 
capital social investido, nos lucros ou nos prejuízos. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A sociedade não se dissolverá com o 
falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os 
remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes aos 
herdeiros do falecido, suas quotas de capital e sua parte nos lucros 
líquidos apurados até a data do falecimento, de acordo com o consenso 
e de forma a não afetar a situação financeira da empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A sociedade mediante acordo dos 
sócios, poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filiais, ou outra 
dependência, mediante alteração contratual, assinada por todos os 
sócios, destinando, no caso de abertura, parte do seu capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os sócios declaram na forma da Lei, 
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade 
por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela à pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o Foro da comarca de 
DIAMANTINO - MT, para dirimir quaisquer dúvidas que surjam com 
respeito às cláusulas do presente contrato, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento 

Diamantino- MT,19 de ABRIL de 2021. 

LETICIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO 

(Sócio/Administrador) 

. 

. 
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autenticada digitalmente e assinada em 2210412021 por Julio Frederico Mulier Neto - Secretário-Geral. / 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

211052.408-1 MTP2 100056247 1910412021 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome Data Assinatura 

047.627.271-80 LETICIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO 1910412021 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gtvb 

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

4íwCertifico registro sob o n°2363962 em 1910412021 da Empresa 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA, CNPJ 36360688000168 o protocolo 

210524081 - 1910412021. Autenticação: 31 ADF3CC573F7F8A9C1 91 AB922154F4EEA441 EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe n° do protocolo 211052.408-1 e o código de segurança XxXv Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 2210412021 por Julio Frederico Muiler Neto - Secretário-Geral. 	
/ 	 / 	 1 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA, de CNPJ 
36.360.688/0001-68 e protocolado sob o número 21/052.408-1 em 19/04/2021, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 2363962, em 19/04/2021. O ato foi deferido eletrômcamente pelo examinador Priscilla 
Peraro. 

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Mulier Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 

eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/  
imagemProcesso/viaUnica.jst) e informar o número de protocolo e clave de segurança. 

Uaia de Processo 

- 	

* 

CPF 	 Noinc 	 Dai:i Assinatura 
047.627.271-80 	LETICIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO 	 19/04/2021 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial 

Documento Principal 

- 	 -- 
CPF 	 Nome 

047.627.271-80 	ILETICIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO 

Cuiabá, segunda-feira, 19 de abril de 2021 

Documento assinado eletrônicamente por Priscilia Peraro, Servidor(a) Público(a), em 19/04/2021, às 
20:32. 

4512M 

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o 
número do protocolo 21/052.408-1. 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

1aCertifico registro sob o no 2363962 em 1910412021 da Empresa 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA, CNPJ 36360688000168 o protocolo 

210524081 - 1910412021. Autenticação: 31ADF3CC573F7F8A9C191AB922154F4EEA441EF. Julio Frederico MulIer Neto - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.9Ov.br/ e informe n° do protocolo 211052.408-1 e o código de segurança XxXv Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 2210412021 por Julio Frederico MulIer Neto - Secretário-Geral. / 1. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 

Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF 	 Nome 

955.179.101-06 	JULIO FREDERICO MULLER NETO 	 - 

Cuiabá. segunda-feira, 19 de abril de 2021 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

WCertifico registro sob o no 2363962 em 1910412021 da Empresa 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA, CNPJ 36360686000168 e protocolo 
210524081 - 19/04/2021. Autenticação: 31ADF3CC573F7F8A9C1 91AB922154F4EEA441 EF. Julio Frederico Muiler Neto - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe n° do protocolo 211052.408-1 e o código de segurança XxXv Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 2210412021 por Julio Frederico Mulier Neto -  Secretário-Geral. / , , 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 

atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DE 

MATRIZ CADASTRAL 

227TURA 

NOME EMPRESARIAL 
3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA 

PORTE TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
31 DISTRIBUIDORA EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 

CÓDIGO E OESCRIÇÁO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
01.61-0-99 - Atividades da apoio à sgricuftura não especificadas anteriormente 
43.134.00 - Obras de terraplenagem 
46.15.0.00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 
4616-8.00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 
46.17-6.00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 
48.18-4.01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 
46.184.99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
46.41.9.01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.41-9.02 -Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.41-9-03 -Comércio atacadista de artigos de armarinho 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
48.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 
46.43-5-02 -  Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
48.46.0.02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletr6nicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

NUMERO 	COMPLEMENTO LOGRADOURO 

R DAS PAINEIRAS 1351 

MUNICIPIO 	 UF CEP BAIRROADISTRITO 

78.400-000 INOVO DIAMANTINO DIAMANTINO 	 MT 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

TRESADISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM  j 	
(65) 9283-21 59 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL )EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/0212020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO EÃPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310812021 às 11:37:13 (data e hora de Brasília). 	 Página: 114 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

6  DE INSCRIÇAO 
 3340 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE 	RTURA 

NOME EMPRESARIAL 

31 DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA 

OOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.82-2.01 - Comércio varejista de calçados 
47.82-2-02 -Comércio varejista de artigos de viagem 
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 
47.85-7-01 - Comércio varejista de antigüidades 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenlres, bijuterias e artesanatos 
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89.0-03 -Comércio varejista de objetos de arte 
47.89.0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.8941-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e pare filmagem 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunlcipai, interestadual e 
Internacional 

CÓDIGO E OEUCRIÇÁO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

NUMERO 	COMPLEMENTO 

351 

MUNICIPIO 	 UF 

DIAMANTINO 	 MT 

LOGRADOURO 
R DAS PAINEIRAS 

CEP 

78.400-000 
BAIRROdOISTRITO 

NOVO DIAMANTINO 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

TRESADISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM  
TELEFONE 

(65) 9283-2159 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

1310212020 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2016. 

Emitido no dia 0310812021 às 11:37:13 (data e hora de Brasília). 	 Página: 414 

CONSULTAR OS 	OVOLTAR 	iMPRIMIR 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, Jjggâgijj. 

Passo  passo 	o CNPJ 	Consultas CNPJ 	Estatísticas 	Parceiroâp_rviçSQi! 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DF: ABFRTURA 

3A  190  68810001 -68 
MATRIZ CADASTRAL 

1Y0212020 

NOME EMPRESARIAL 

3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.54-7-03 -  Comércio varejista de artigos de iluminação 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.56-3.00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.57-1-00 -Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto Informática e comunicação 
47.594-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 
47.61-0.03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6.02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.63-6.03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

NUMERO 	COMPLEMENTO LOGRADOURO 

R DAS PAINEIRAS 351 

MUNICIPIO 	 UF CEP BAIRROIDISTRITO 

78.400-000 NOVO DIAMANTINO DIAMANTINO 	 MT 

ENDEREÇO E---'- TELEFONE 

TRESADiSTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM  (65) 9283-21 59 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SIWAÇAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATiVA 1310212020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÁO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/0812021 às 11:37:13 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 314 

. 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO RA 

I
NUMERO 

36160 
MATRIZ CADASTRAL 

[t/  212020 

NOME EMPRESARIAL 

3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECIJNDAAIAS 

46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4.05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
46.49.4.06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CD5, ovos, fitas e discos 
46.49-4-08 -Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.494-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, Inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.51-6-01 -Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.52-4-00 -Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
41.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 
4741-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
4753-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudlo e vídeo 

E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 1 CÓDIGO 

2116 - Sociedade Empresária Limitada 

NUMERO 	COMPLEMENTO LOGRADOURO 

R DAS PAINEIRAS 351 

MUNICÍPIO 	 UF CEP BAIRROIDISTRITO 

78À00-000 NOVO DIAMANTINO DIAMANTINO 	 MT 

ENDEREÇO ELETRCINICO TELEFONE 

TRESADISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM  (65)9283-2159 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 1310212020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITIJAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n °  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310812021 às 11:37:13 (data e hora de Brasília). 	 Página: 214 

. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 36.360.688/0001-68 
Certidão n°: 25338414/2021 
Expedição: 17/08/2021, às 08:40:35 

Validade: 12/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.360.688/0001-68, NO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior dc 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

. 	INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ao 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tstjus.br  



I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA 
CNPJ: 36.360.688/0001-68 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:Ilwww.pgfn .gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o  1.751, de 211012014. 
Emitida às 08:50:41 do dia 1710812021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1310212022. 
Código de controle da certidão: 151 B.3BDF.16C2.2CBE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



' 	 ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO 
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
CND N° 0033774897 

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À 
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Data da emissão: 2710912021 Hora da emissão: 09:54:23 

Nome/denominação do sujeito passivo: 3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA 
CNPJ: 36.360.68810001-68 

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo 1 da Portaria 

Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento 

de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de 

processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do 

sujeito passivo acima indicado. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa 

quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. 

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou 

integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa. 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br  ou 

www.pge.mt.gov.br . 

Certidao válida até: 2611012021. 

Fornecimento gratuito 

. 

Número de Autenticação: 2MAU7AA2M7MK92BB 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

RUA DESEMBARGADOR 30AQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, CENTRO 
01648.54010001-74 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBJjTÁMOS E NÃO TRIBUTÁRIOS )UNTO AO MUNICtPIO 

14558/202i 

Dados do Contribuinte 

Nome/Razão Soda 

3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA 

CPF/CNP] 	 Inscrição Munldpal 

36.360.68810001-68 	 20001 

Endereço 

RUA DAS PAINEIRAS 

Complemento 

Inscrição Estadual 	 Início da Atividade 

Número 

351 

Bairro 
	

Cidade 
	

UF 	 CEP 
NOVO DIAMANTINO 
	

DIAMANTINO 
	

MT 	 78402000 

Finalidade 

CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO 

DIAMANTINO - , 27 de Setembro de 2021. 

Observações 

PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIO COM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E PGM NÃO SERVIRÁ DE PROVA CONTRA COBRANÇA 

E QUAISQUER DÉBITOS REFERENTES AOS RECOLHIMENTOS QUE NÃO TENHAM SIDO EFETUADOS E QUE VENHA A SEREM APURADOS PELA SECRETARIA 

IUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/TRIBUTOS, CONFORME PRERROGATIVA LEGAL PREVISTA NO ART. 294 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL N&ORDM; 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b8eçJ607b0ae61a215a62c3b54c8853f9 

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 27110/202 1 

o EII IDI 

kG .4-ç 

:m D. 

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço 

1 	Emitido Por 	 SEGUNDA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2021 



2710912021 09:56 

. 

Consulta Regularidade do Empregador 

r Voltar 	Imprimir 

cA. 1JM•: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	36.360.68810001-68 

Razão Sociah3A DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA LTDA 

Endereço: RUA DAS PAINEIRAS 3511 NOVO DIAMANTINO / DIAMANTINO / MT / 
78400-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 27109/2021 a 26/1012021 

Certificação Número: 2021092702150089806140 

Informação obtida em 27/09/2021 10:57:49 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

o 

httpsi/consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jSf 	 111 



MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Em papel timbrado da empresa) 

(Nome da empresa:3 2  Distribuidora: CNPJ:36.360.688/0001-68, com sede na rua das (Av.) 

Palmeiras N. 2351 Bairro: Novo Diamantino CEP:784000-000 no Município de DIAMANTINO 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 

impeditivos da habitação; 

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

S (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 

16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7 2  da 

Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n. 2  9.854/99; 

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 

Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, 

de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 92 

da Lei 8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.2  04/90) 

. 

Cidade- DIAMANTINO UF:MT,18 de a 

ASSINATURA 

NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA 

39 Distribuidora de Mercadorias Itda 

CARIMBO RG:24942286 /CPF:047.62 

CARIMBO CNPJ: 36.360.688/0001-68 


