














































Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

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

DELICATO EVENTOS E VIAGENS LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMACAO

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

1

1

1

1

051

020

046

2211

TANGARA DA SERRA

28 Outubro 2021

Nº FCN/REMP

MTP2100276349

1

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

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

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

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

21/139.086-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MTP2100276349

Data

20/10/2021

089.729.728-86 MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO 28/10/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via
Internet Banking

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

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE 

LIMITADA 

M. CRISTINA T. DELICATO EIRELI 

CNPJ 09.245.276/0001-04 

NIRE 51600033165 

 

MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO, nacionalidade brasileira, nascida em 

15/08/1967, separada judicialmente, empresária, CPF/MF nº 089.729.728-86, portadora 

da carteira nacional de habilitação sob nº 04163736734, órgão expedidor Detran - MT, 

residente e domiciliada na Rua Sebastião Barreto, n° 410, Setor W, Primeiro Andar, 

Centro, Tangara da Serra – MT, Cep 78.300-070. 

 

Titular da empresa de nome empresarial M. CRISTINA T. DELICATO - EIRELI                

registrada nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600033165, 

com sede na Rua Sebastião Barreto, n° 410, Setor W, Centro, Tangara da Serra – MT, 

Cep 78.300-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob 

nº 09.245.276/0001-04. Resolve transformar a natureza jurídica da empresa em 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas 

seguintes: 

 

DO NOME EMPRESARIAL DA SEDE 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA. A Sociedade Empresária Limitada girará sob o nome 

empresarial DELICATO EVENTOS E VIAGENS LTDA. 

 

OBJETO SOCIAL  

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto social passa a ser: 

• Agências de viagens; 

• Coordenação e gestão de projetos administrativos; 

• Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 

• Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 

• Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não 

especificados; 

• Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 

• Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 

 

CNAE FISCAL 

CLÁUSULA TERCEIRA. Os CNAES da empresa passam a ser: 

• 7911-2/00 – Agencia de Viagens; 

• 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 

técnica especifica; 

• 7729-2/02 – Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 
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• 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 

• 8219-9/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 

administrativos não especificados; 

• 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 

• 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.  

DO ENDEREÇO DA EMPRESA 

 

CLÁUSULA QUARTA. A empresa passa a ter a sede na Rua Sebastião Barreto, n° 

410, Setor W, Primeiro Andar, Centro, Tangara da Serra – MT, Cep 78.300-070. 

 

Parágrafo Primeiro. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 

outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 

correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do 

art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002. 

 

Parágrafo Segundo. As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses: a) ocorrendo à 

extinção do estabelecimento sede; ou, b) por decisão expressa de todos os sócios.  

 

CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA. O capital social anteriormente integralizado no valor total de R$ 

75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) dividido em 75.000 (Setenta e Cinco Mil) quotas 

de valor nominal R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, passará a ser no valor de R$ 100.000,00 

(Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Hum 

Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, ficando assim 

distribuído: 

 

a) MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO, com 100.000 (Cem Mil) 

quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais). 

 

Em ato sequencial, aprova-se o Contrato Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA que passa a ser transcrito. 

 

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

DELICATO EVENTOS E VIAGENS LTDA 

CNPJ 09.245.276/0001-04 

NIRE 51600033165 

 

MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO, nacionalidade brasileira, nascida em 

15/08/1967, separada judicialmente, empresária, CPF/MF nº 089.729.728-86, portadora 

da carteira nacional de habilitação sob nº 04163736734, órgão expedidor Detran - MT, 

residente e domiciliada na Rua Sebastião Barreto, n° 410, Setor W, Primeiro Andar, 

Centro, Tangara da Serra – MT, Cep 78.300-070. 
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DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial DELICATO 

EVENTOS E VIAGENS LTDA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua Sebastião Barreto, n° 410, 

Setor W, Primeiro Andar, Centro, Tangara da Serra – MT, Cep 78.300-070. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 

ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 

correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do 

art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002. 

 

Parágrafo Único. As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses: a) ocorrendo à 

extinção do estabelecimento sede; ou, b) por decisão expressa de todos os sócios.  

 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social, as atividades de: 

 

• Agências de viagens; 

• Coordenação e gestão de projetos administrativos; 

• Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 

• Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 

• Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não 

especificados; 

• Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 

• Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 

  

CNAE FISCAL 

 

• 7911-2/00 – Agencia de Viagens; 

• 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 

técnica especifica; 

• 7729-2/02 – Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 

• 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 

• 8219-9/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 

administrativos não especificados; 

• 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 

• 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.  

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades a partir de 07/12/2007 e seu 

Prazo de duração é indeterminado. 

 

DO CAPITAL SOCIAL 
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CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 

100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente 

integralizado em moeda corrente do país. 

 

Parágrafo Primeiro: O capital social fica assim distribuído: 

 

a) MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO, com 100.000 (Cem Mil) 

quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade se enquadra da condição de MICROEMPRESA, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 

Parágrafo Primeiro. É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à 

sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses 

sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos a favor, mesmo que em 

benefício de qualquer dos sócios. 

 

Parágrafo Segundo. Os sócios serão responsáveis pessoalmente quando causarem 

prejuízos a terceiros ou a sociedade, em virtude de atos praticados com excesso de 

poderes, com intuito de dolo, fraude e/ou violação à lei e/ou contrato social.   

 

CLÁUSULA NONA. O capital pode ser aumentado, com a correspondente modificação 

deste contrato social, mediante aprovação dos sócios que representem 100% do capital 

social. A sociedade poderá reduzir o capital social, através de alteração deste contrato, 

mediante aprovação dos sócios que representem 100% do capital social, nas seguintes 

hipóteses: I) depois de integralizado o capital, se houver perdas irreparáveis; II) se o 

capital se tornar excessivo em relação ao objeto da sociedade 

 

DA ADMINISTRAÇÃO E PRO LABORE 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia 

MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO, com os poderes e atribuições de 

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, 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 qualquer dos cotistas 

ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 

do(s) outro(s) sócio(s). 

 

Parágrafo Primeiro. Havendo renúncia ou destituição da administradora 

designada acima, a sociedade poderá a qualquer tempo nomear para o cargo de 

administrador um não-sócio, desde que deliberado em reunião de todos os sócios, 
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com a aprovação unânime, mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas e 

registrado no órgão competente no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo Segundo. O administrador não-sócio quando nomeado conforme 

descrito no parágrafo anterior, após decurso do mandato, cessará o exercício de seu 

cargo, sendo necessário para sua recondução, nova nomeação. 

 

Parágrafo Terceiro. Quando houver administrador não-sócio, o mesmo poderá 

ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação de todos os sócios, 

independentemente de justificativa.  

 

Parágrafo Quarto. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua 

destituição poderá se operar pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a 

100% do capital social.  

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

que dependerá de aprovação de 100% do capital social das contas e demais obrigações, 

em reunião de sócios. 

 

Parágrafo Primeiro.  Os lucros ou perdas apuradas serão distribuídos aos sócios, na 

proporção de suas quotas, salvo se houver acordo societário ou ata de reunião de sócios 

estabelecendo de forma diversa. 

 

Parágrafo Segundo. É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, 

observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de 

reposição dos lucros quando da distribuição antecipada afetar o Capital Social, de 

acordo com o artigo 1.059 da Lei 10.406/2012. 

 

Parágrafo Terceiro. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 

em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 

intermediárias poderá ser distribuído mensalmente aos sócios. 

 

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. 

 

DA DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O falecimento de qualquer dos quotistas não 

dissolverá a sociedade, que continuará com os herdeiros do “de cujos”, salvo se a 

maioria do capital social dos sócios sobreviventes aprovar a exclusão do sócio falecido, 
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com a consequente liquidação da sua cota, mediante aquisição das cotas do sócio 

falecido ou redução do capital e o pagamento das cotas aos herdeiros, conforme balanço 

especial, a serem pagas em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, vencendo-

se a primeira, trinta dias após as alterações de Contrato Social.  

  

Parágrafo Primeiro. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. O falecimento, a interdição, a inabilitação 

e qualquer outra situação, não dissolverá a sociedade.  

 

Parágrafo Segundo. No caso de dissolução da sociedade, os sócios nomearão entre si, 

um liquidante, com poderes para promovê-la de acordo com a lei. 

 

Parágrafo Terceiro. Até que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens 

deixados pelo “de cujos”, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a 

representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade. 

  

Parágrafo Quarto. Em caso de separação ou divórcio ou dissolução de união estável 

de qualquer dos sócios, em hipótese alguma, as cotas sociais poderão ser havidas pelo 

cônjuge do sócio, obrigando-se o sócio a pagar o valor das cotas em dinheiro ou ajustar 

a partilha de outra forma, sem que acarrete qualquer dano ou prejuízo a sociedade.   

 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as 

penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, 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 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  propriedade. 

 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Tangara Da Serra – MT, para 

o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

 

Tangará da Serra – MT, 26 de outubro de 2021. 

 

___________________________________________ 

MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO 

CPF: 089.729.728-86 
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validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/139.086-1 e o código de segurança 8U33 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o 
número do protocolo 21/139.086-1.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DELICATO EVENTOS E VIAGENS LTDA, de CNPJ
09.245.276/0001-04 e protocolado sob o número 21/139.086-1 em 20/10/2021, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 51201900141, em 28/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Dahirze
Oliveira.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller 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.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

089.729.728-86 MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO 28/10/2021

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

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

089.729.728-86 MARIA CRISTINA TRAVASSOS DELICATO 28/10/2021

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

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/10/2021

Documento assinado eletronicamente por Dahirze Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 28/10/2021,
às 23:59.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201900141 em 28/10/2021 da Empresa DELICATO EVENTOS E VIAGENS LTDA, CNPJ 09245276000104 e protocolo
211390861 - 20/10/2021. Autenticação: 10271A99667AF945E9DB78CA6EFAFB371955C773. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/139.086-1 e o código de segurança 8U33 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

JULIO FREDERICO MULLER NETO955.179.101-06

Cuiabá. quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201900141 em 28/10/2021 da Empresa DELICATO EVENTOS E VIAGENS LTDA, CNPJ 09245276000104 e protocolo
211390861 - 20/10/2021. Autenticação: 10271A99667AF945E9DB78CA6EFAFB371955C773. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/139.086-1 e o código de segurança 8U33 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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