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Re: Documentos de Habilitação - Para análise _ Alimentação Hospitalar

Giselle Vilela Carvalho <giselle.vc88@gmail.com>
Sex, 21/02/2020 16:53
Para:  CX - COMPRAS SERVICOS <compras.servicos@igesdf.org.br>

1 anexos (439 KB)
Complemento do Prospecto Salutar IGESDF.pdf;

  Boa tarde Márcia,

Encaminho anexado a documentação de habilitação e o complemento do prospecto para escolha
da melhor cor de bandeja para compor a padronização de utensílios.

Aguardamos retorno e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Att.
Giselle Vilela
 Habilitação Salutar IGESDF.zip

Em qui., 20 de fev. de 2020 às 18:47, CX - COMPRAS SERVICOS <compras.servicos@igesdf.org.br>
escreveu:

Prezado Fornecedor, Salutar Alimentação e Serviços Ltda, boa noite !!
 

Informamos que o prospecto encaminhada pela sua empresa, referente à contratação de empresa
especializada no fornecimento ininterrupto de Alimentação Hospitalar especialmente preparada para
pacientes, respec�vos acompanhantes legalmente ins�tuídos e servidores autorizados das Unidade de
Saúde do IGESDF – Hospital Regional de Santa Maria e UPAs de Ceilândia, Recanto das Emas e
Samambaia, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento para
atender às necessidades do Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal foi recebido e analisado
pela área técnica.

 
Comunicamos que após a analise técnica dos prospecto contendo as amostras apresentada pela

empresa, Salutar Alimentação e Serviços Ltda,  as mesmas foram aprovada , contento uma ressalva na cor
da bandeja apresentada solicitando ser subs�tuída por bandeja de cor clara. Diante disso, iniciaremos a
próxima fase do processo, que consta na análise dos documentos de habilitação, solicitamos que a empresa
encaminhe os documentos constantes no Elemento técnico para análise e aprovação das áreas técnicas.

 
 Par�cipamos que o prazo para envio da proposta de preço atualizada (contendo  validade de 90

dias, assinada e carimbada) e documentos de habilitação, finalizará dia 27/02/2020 - quinta feira.
 
 
Favor confirmar o recebimento deste.
 
Atenciosamente,

Márcia Regina de J. M Vicente
Compradora Especializada
Diretoria de Logística e Serviços
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
marcia.vicente@igesdf.org.br
( 61 3550-8900 - ramal 9113

 

 

https://drive.google.com/file/d/15Rq17dLlIlV-ujFQdwu5llpezgHdK0q2/view?usp=drive_web
mailto:compras.servicos@igesdf.org.br
mailto:marcia.vicente@igesdf.org.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.684.275/0001-85
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
08/12/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV C255 

NÚMERO 
400 

COMPLEMENTO 
LOTE 02E QUADRA600 ANDAR 6 EDIF
ELDORADO BUSIN TOWERSALA 604 E
605 

 
CEP 
74.280-010 

BAIRRO/DISTRITO 
BRO NOVA SUICA 

MUNICÍPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
GISELLE.VILELA@SALUTARALIMENTACAO.COM 

TELEFONE 
(62) 9155-0013 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/12/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 02/03/2020 às 15:19:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 02/03/2020 15:21:14 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 26.684.275/0001-85 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23633359

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26.684.275/0001-85

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.495.589.744 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 JANEIRO DE 2020 HORA: 9:0:39:8



03/03/2020 www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp

www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/1

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.097.361-7 

Prazo de Validade: até 01/04/2020 

CNPJ: 26.684.275/0001-85

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A
VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº
5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do
Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária
imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975
(C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do
Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 3 DE MARCO DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.
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DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, não participou da 

visita técnica disponível no Elemento Técnico Nº 2/2020 - IGESDF/DILOG/GERHS, 

sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos 

serviços, visto já conhecer a estrutura anteriormente, não recaindo em nenhuma 

hipótese qualquer responsabilidade sobre o IGESDF. 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, se compromete a 

colocar à disposição instalações, aparelhamento (utensílios) e pessoal técnico adequado e 

disponíveis para a realização do objeto da contratação, além de ferramentas e equipamentos 

necessários à perfeita prestação dos serviços, de acordo com Regulamento Próprio de 

Compras e Contratações do IGESDF. 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, se compromete a 

conservar o alimento em temperatura adequada, e de que o transporte será realizado em 

veículos dotados de compartimentos hermeticamente fechados, protegidos contra insetos, 

roedores, poeira e conservados rigorosamente limpos até a sua efetiva entrega; 

 

 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, se compromete que 

em caso de problemas técnicos e ou acidentes o veículo será substituído por outro, de forma 

imediata, sem comprometer os serviços e  sem ônus para as Unidades de Saúde; 

 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, se compromete que 

providenciará, às nossas custas, a disponibilidade de todos os equipamentos e utensílios 

necessários à execução do fornecimento, complementarmente aos que sejam de propriedade 

do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, logo após a celebração do 

contrato. 

 

 

 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, se responsabilizará 

pela manutenção e conservação de todos os equipamentos e utensílios utilizados para o 

cumprimento do objeto do Contrato, durante o período da contratação. 

 

 

 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, se compromete a 

ter condições de cumprir o objeto do contrato em caso de situações de impossibilidade de 

usos das instalações existentes (reformas, greves, dedetização, etc.) com transporte em "Hot 

Box" ou similar em todas as hipóteses. 

 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, se compromete a 

apresentar, profissional (is) de nível superior com graduação em Nutrição (devidamente 

reconhecido pela entidade competente), responsável (is) técnico (s) principal da empresa. A 

mesma pessoa física (Nutricionista) poderá ser responsável técnico principal da empresa para 

mais de uma Unidade Hospitalar. Entretanto, nenhum profissional Nutricionista poderá ser 

responsável técnico principal de duas empresas participantes da seleção diferentes 

concomitantemente, ou seja, empresas que não apresentem o mesmo Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 

26.684.275/0001-85, localizada na Avenida C-255, nº 400, Qd. 600, Lt. 2/3/16/17/18, Sala 

604/605, Edifício Eldorado Business Tower, St. Nova Suiça, Goiânia-GO, indica Giselle Vilela 

Carvalho, CPF nº 024.659.961-85, número do registro no CRN-1 7482 como responsável 

técnico pela Unidade de Saúde (Hospital Regional de Santa Maria) e respectivas 

transportadas (UPAs de Ceilândia, Recanto das Emas e Samambaia), que acompanhará a 

execução dos serviços de que trata o objeto, observando a Resolução CFN n° 378/2005 e a 

legislação trabalhista vigente. Caso seja necessário, tal profissional deverá ser substituída por 

outro profissional com a mesma qualificação. 

 

Goiânia, 22 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Giselle Vilela Carvalho 
Representante Legal da Empresa 

CPF: 024.659.961-85 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

 

 
CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA
DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).
a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 

 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
Certidão expedida em 21 de fevereiro de 2020, às 15:50:14 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 21 de fevereiro de 2020

N
º

: 109954976790

Requerente : Giselle Vilela Carvalho

Nome da Mãe : Marileide Ferreira Carvalho

Data de Nascimento  : 12/01/1988

CPF : 02465996185

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109954976790

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 21/02/2020 - 15:50:14
Validação pelo código: 109954976790, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

 

 
CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA
DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).
a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 

 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
Certidão expedida em 21 de fevereiro de 2020, às 15:53:23 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 21 de fevereiro de 2020

N
º

: 109054906361

Requerente : Jilcimar Pavao de Lima

Nome da Mãe : Cleuza Pavao de Lima

Data de Nascimento  : 08/06/1978

CPF : 91002222168

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109054906361
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Documento Publicado Digitalmente em 21/02/2020 - 15:53:23
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

TODAS AS COMARCAS
 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
 
Certidão expedida em 21 de fevereiro de 2020, às 15:54:29 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 21 de fevereiro de 2020

N
º

: 109054946321

Requerente : Salutar Alimentação e Serviços Ltda

CNPJ : 26684275000185

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109054946321

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 21/02/2020 - 15:54:29
Validação pelo código: 109054946321, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/02/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

GISELLE VILELA CARVALHO
024.659.961-85
( MARILEIDE FERREIRA CARVALHO / ANTONIO CARLOS VILELA FERREIRA )

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/02/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.DYSB.5MHR.YDH5.6965.KE4G
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***
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Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

21/02/2020 16:02:58

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/02/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

JILCIMAR PAVAO DE LIMA
910.022.221-68
( CLEUZA PAVAO DE LIMA / JOSE PEREIRA DE LIMA )

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/02/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.O0L1.PT83.PZTO.4UZ0.FNDX
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***
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Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

21/02/2020 16:04:19

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/02/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

26.684.275/0001-85

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/02/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.12L4.T8WC.U4KC.ALLP.U5FN
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***
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Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

21/02/2020 16:00:06

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



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

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

Nome: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.684.275/0001-85

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 nº 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://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:00:43 do dia 28/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2020.
Código de controle da certidão: 71E4.4E2B.8D81.3884
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



21/02/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 26.684.275/0001-85
Razão Social:SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV D 419 QD G11 LT 01 SL 401 / SETOR MARISTA / GOIANIA / GO /

74150-040

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:16/02/2020 a 16/03/2020 

Certificação Número: 2020021603172388684496

Informação obtida em 21/02/2020 09:36:51

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

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.684.275/0001-85
Certidão nº: 647129/2020
Expedição: 07/01/2020, às 09:31:24
Validade: 04/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que S A L U T A R  A L I M E N T A C A O  E  S E R V I C O S  L T D A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
26.684.275/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
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 aos
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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br













BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 26.684.275/0001-85

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 68.107,50R$ 7.036,00

 ATIVO CIRCULANTE R$ 68.107,50R$ 1.125,00

  DISPONÍVEL R$ 0,00R$ 0,00

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00R$ 0,00

  REALIZAÇÕES R$ 66.232,50R$ 0,00

   CONTAS A RECEBER R$ 66.232,50R$ 0,00

  CREDITOS TRIBUTARIOS R$ 1.875,00R$ 1.125,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 1.875,00R$ 1.125,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00R$ 5.911,00

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 5.911,00

   EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS R$ 0,00R$ 5.911,00

PASSIVO R$ 68.107,50R$ 7.036,00

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 7.781,60R$ 4.036,00

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.266,07R$ 0,00

   BANCÁRIOS R$ 1.266,07R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 1.747,34R$ 937,00

   DÉBITOS COM FORNECEDORES R$ 1.747,34R$ 937,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 4.768,19R$ 3.099,00

   PROVISÕES TRIBUTÁRIAS R$ 4.768,19R$ 3.099,00

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 16.379,82R$ 0,00

  EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS R$ 16.379,82R$ 0,00

   EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS R$ 16.379,82R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 43.946,08R$ 3.000,00

  CAPITAL SOCIAL R$ 3.000,00R$ 3.000,00

   CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 3.000,00R$ 3.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 341.543,37R$ 136.286,29

   LUCROS ACUMULADOS R$ 341.543,37R$ 136.286,29

  (-) ( - ) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ (300.597,29)R$ (136.286,29)

   (-) DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA R$ (300.597,29)R$ (136.286,29)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
88.D7.81.15.8D.6D.16.01.6B.AF.72.CC.8E.15.E5.8F.1C.37.A7.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 26.684.275/0001-85

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição ValorNota

RECEITA BRUTA R$ 247.000,00

      RECEITAS OPERACIONAL R$ 247.000,00

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (17.953,19)

      (-) ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA R$ (17.953,19)

RECEITA LÍQUIDA R$ 229.046,81

LUCRO BRUTO R$ 229.046,81

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (21.048,97)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (21.048,97)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS R$ (2.740,76)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.740,76)

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 205.257,08

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS R$ 205.257,08

RESULTADO LÍQUIDO R$ 205.257,08

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES R$ 205.257,08

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
88.D7.81.15.8D.6D.16.01.6B.AF.72.CC.8E.15.E5.8F.1C.37.A7.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 26.684.275/0001-85

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

NIRE 52103720378

CNPJ 26.684.275/0001-85

Número de Ordem 4

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

08/12/2016

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

1763

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 4

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

1763

Data de inicio 01/01/2018

Data de término 31/12/2018

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
88.D7.81.15.8D.6D.16.01.6B.AF.72.CC.8E.15.E5.8F.1C.37.A7.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



 

 

 

 

 

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  

SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 26.684.275/0001-85 

NIRE 522.0473842-6 
 

Giselle Vilela Carvalho, brasileira, solteira, nutricionista, nascida em 12/01/1988, 
portadora do RG n° 4509971 expedida por DGPC-GO, inscrita no Conselho Regional 
de Nutrição – CRN sob o nº 7482-1, inscrita no CPF/MF n° 024.659.961-85, residente 
e domiciliada na Rua T-36, número 3334, apartamento 1401, Bloco D, Edifício Prive 
Parque das Hortênsias, Setor Bueno, Goiânia-Goiás, CEP: 74.223-910, filha de 
Antônio Carlos Vilela Ferreira e Marileide Ferreira Carvalho; e 

 
Jilcimar Pavão de Lima, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em 08/06/1978, portador do RG n°2045.34 9, expedida pela 
SEJSP em 17/02/2012, inscrito no CPF/MF n° 910.022.221-68, CNH n° 00401386155 
com vencimento em 28/03/2022, residente e domiciliado na Rua A22, Jardins Atenas, 
Goiânia-Goiás, CEP: 74.885-580. 

 
 

Únicos sócios da Salutar Alimentação e Serviços Ltda, com sede na Avenida C255, 
n° 400, 6° Andar, quadra 600, lote 02E, Salas 604 e 605, Edifício Eldorado Business 
Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia- GO, CEP: 74.280-010, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Goiás sob o número 522.0473842-6 e inscrita no CNPJ sob 
número 26.684.275/0001-85, mediante este instrumento, resolvem proceder com a 
presente alteração em seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições: 

 

Cláusula Primeira – Abertura de Filiais 
Fica criada filial na Avenida Presidente Dutra, nº 2965, Cantina/Restaurante I do 
Campus José Ribeiro Filho, Centro, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-059, com o mesmo 
ramo de exploração da matriz. 

 

Cláusula Segunda – Ratificação das demais cláusulas não modificadas 
Continuam inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social original 
que não foram modificadas pela presente alteração contratual. 

 

Clausula Terceira – Consolidação do Contrato Social 
Não havendo outras modificações, os sócios decidem consolidar as disposições do 
seu Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA  

CNPJ: 26.684.275/0001-85 
NIRE 522.0473842-6 

 
Giselle Vilela Carvalho, brasileira, solteira, nutricionista, nascida em 12/01/1988, 
portadora do RG n° 4509971 expedida por DGPC-GO, inscrita no Conselho Regional 
de Nutrição – CRN sob o nº 7482-1, inscrita no CPF/MF n°024.659.961-85, residente 
e domiciliada na Rua T-36, número 3334, apartamento 1401, Bloco D, Edifício Prive 
Parque das Hortênsias, Setor Bueno, Goiânia-Goiás, CEP: 74.223-910, filha de 
Antônio Carlos Vilela Ferreira e Marileide Ferreira Carvalho; e 

 
Jilcimar Pavão de Lima, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em 08/06/1978, portador do RG n°2045.34 9, expedida pela 
SEJSP em 17/02/2012, inscrito no CPF/MF n° 910.022.221-68, CNH n° 00401386155 
com vencimento em 28/03/2022, residente e domiciliado na Rua A22, Jardins Atenas, 
Goiânia-Goiás, CEP: 74.885-580. 

 
Cláusula Primeira – Denominação Social, Sede, Objeto e Duração 
A sociedade gira sob a denominação social de Salutar Alimentação e Serviços Ltda 
e tem sede na Avenida C255, n° 400, 6° Andar, quadra 600, lote 02 E, Salas 604 e 
605, Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia- GO, CEP: 74.280- 
010. 
 
Cláusula Segunda – Filiais 
Por deliberação em Assembleia de Sócios, e quando for de interesse social, a empresa 
poderá criar filiais, escritórios e outros estabelecimentos, dentro ou fora do território 
nacional, atribuindo-lhes o capital nominal que julgar útil ou necessário à finalidade 
prevista, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para efeitos fiscais. 

 
Parágrafo Primeiro – Filial com sede e foro a cidade de Santarém, no Estado do Pará, 
situada na Av. Presidente Vargas, s/n, Bairro Santa Clara, Município de Santarém, 
Estado do Pará, CEP: 68.005-397, inscrita no CNPJ 26.684.275/0002-66, NIRE 
195821254, com o mesmo ramo de exploração da matriz. 

 
Parágrafo Segundo – Avenida Bernardo Antonio de Oliveira Neto, s/n, Sala 10, Jardim 
Santa Marta, Cuiabá – MT, CEP:78.043-612 - Novo Pronto Socorro de Cuiabá, inscrita 
no CNPJ 26.684.275/0003-47, NIRE 51900489636, com o mesmo ramo de exploração 
da matriz. 
 

Parágrafo Terceiro – Rua Coronel Peixoto, S/N, Sala 7, Bairro Bandeirantes, Cuiabá 
– Mato Grosso, CEP: 78010-100, com o mesmo ramo de exploração da matriz. – Em 
Constituição 
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Parágrafo Quarto – Avenida dos Estados, 5001, Santa Teresinha, Santo André, CEP: 
09210-560, com o mesmo ramo de exploração da matriz.- Em Constituição. 
 
Parágrafo Quinto – Alameda da Universidade, S/N, Anchieta, São Bernardo do 
Campo – São Paulo, CEP: 09606-045, com o mesmo ramo de exploração da matriz. 
– Em Constituição. 

 
Parágrafo Quinto – Avenida Presidente Dutra, nº 2965, Cantina/Restaurante I do 
Campus José Ribeiro Filho, Centro, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-059. 

 

Cláusula Terceira – Objeto social 

O objeto da sociedade consiste nas seguintes atividades de Fornecimento de 
alimentos preparados preponderantemente para empresas, cantinas – serviços de 
alimentação privativos, atividades de profissionais da nutrição, comercio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios e serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo e restaurante. 

 
Cláusula Quarta – Prazo de Duração 

A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, com início das 
atividades em 08/12/2016, com todas as disposições do presente instrumento 
subordinadas à legislação em vigor. 

 
Cláusula Quinta – Capital Social 
O Capital Social da Sociedade é de  R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), divididos 
em 1.000.000 (Hum milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente e subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, distribuído entre 
os sócios da seguinte maneira: 
 

 

Sócios Quotas (%) Total (R$) 
Giselle Vilela Carvalho    500.000 50% 500.000,00 
Jilcimar Pavão de Lima    500.000 50% 500.000,00 
Total 1.000.000 100% 1.000.000,00 

 
Parágrafo Primeiro – A responsabilidade dos sócios é, na forma da legislação vigente, 
limitada ao valor total de suas quotas, porém, responsabilizando-se todos, 
solidariamente, pela integralização do capital social. 

 
Parágrafo Segundo – É expressamente vedado aos sócios, exceto com expressa 
anuência dos demais, penhorar ou caucionar suas quotas ou constituir 
qualquerespécie de gravame, devendo constar no respectivo instrumento de 
constituição de garantia que, no caso de sua execução, será respeitado o direito de 
preferência dos demais quotistas. 
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Cláusula Sexta – Administração 

A administração da sociedade é exercida isoladamente por ambos os sócios, com 
exceção das disposições contidas no parágrafo segundo desta Cláusula, cujas 
deliberações ali contidas serão exercidas exclusivamente de forma conjunta. 

 
Parágrafo Primeiro – Os administradores representarão a sociedade perante os 
órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal e em todos os negócios 
pertinentes ao objetivo social e outros de seu interesse, cabendo-lhes representá-la 
ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar quaisquer atos de 
gestão, incluindo, mas não se limitando, a abrir, movimentar e encerrar contas 
bancárias, emitir e endossar cheques, notas promissórias, sacar e aceitar duplicatas e 
letras de câmbio, assinar contratos de abertura de crédito e financiamento, descontar 
títulos e colocá-los em cobrança, celebrar outros contratos de qualquer natureza, 
representar a sociedade perante bancos em quaisquer negócios e constituir 
procuradores, sendo vedado aos administradores o uso do nome da sociedade em 
atividades estranhas ao interesse social. O uso do nome empresarial deve ser utilizado 
exclusivamente em prol dos negócios da sociedade. 

 
Parágrafo Segundo – Compete aos administradores deliberar de forma conjunta 
sobre: 
I) Atos que importem oneração ou alienação de bens imóveis; 

II) Atos que importem a oneração ou alienação de ativos não imóveis em valor 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

III) Contratação de dívida em uma única transação, ou em uma série de transações, 
em valor superior ao montante equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais); 

IV) Atos que por força de disposição legal exija deliberação conjunta dos sócios. 
 

Parágrafo Terceiro – Em face do exercício da administração da sociedade, os 
administradores faram jus a retiradas mensais a título de pró-labore, que serão 
estabelecidas de comum acordo entre os sócios, observada as disposições 
regulamentares pertinentes. 

 
Parágrafo Quarto – A nomeação de procuradores poderá ser realizada mediante 
instrumento público ou particular, no qual constarão os poderes específicos outorgados 
e prazo certo de validade, salvo se para fins judiciais, quando poderão ser outorgadas 
sem prazo. As procurações outorgadas pela sociedade, exceto aquelas que 
contiverem cláusula “ad judicia” deverão ter prazo máximo de 1 (um) ano. 

 
Parágrafo Quinto – Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes 
ao quadro societário, mediante aprovação por dois terços dos sócios, ocasião em que 
o administrador investir-se-á no cargo mediante Termo de Posse lavrado no livro de 
atas da administração, devendo o referido Termo ser assinado em até 30 (trinta) dias 
seguintes à designação. 
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Parágrafo Sexto – É proibido a qualquer um dos sócios, servir-se da sociedade em 
transações a favor de terceiros, quer para prestar fiança ou caução, aval ou endosso, 
quer ainda da pratica de quaisquer atos da mesma natureza com risco para a 
sociedade, sob pena de nulidade dos mesmos. 

 
Parágrafo Sétimo – Serão nulos em relação à sociedade os atos praticados em 
desacordo com as disposições desta Cláusula. 
 
Parágrafo Oitavo – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não 
está impedido 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, por crime falimentar, de 
prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 
 
Cláusula Sétima – Deliberações Sociais 

As deliberações sociais serão tomadas em Assembleia de Sócios, em atendimento e 
conformidade ao artigo 1.071, combinado com o artigo 1.076 do Código Civil Brasileiro, 
devendo ser lavrada a respectiva ata em folhas soltas, numeradas de 001 a 100, e 
encaminhadas para arquivamento no órgão competente. 
 

 
Parágrafo Primeiro – Ficam dispensadas da realização de Assembleia de Sócios, de 
acordo com o artigo 1.072, § 3°, as deliberações so ciais tomadas pela unanimidade 
dos sócios, valendo o instrumento da alteração, devidamente autenticado por todos e 
registrado no órgão competente, como prova de alteração contratual da sociedade. 

 
 
Parágrafo Segundo – As deliberações tomadas em conformidade com a lei e as 
regras deste contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

 
 
Parágrafo Terceiro – Ficam dispensadas as formalidades de convocação para 
Assembleia de Sócios previstas no § 3° do artigo 1. 152 do Código Civil Brasileiro, 
quando todos os sócios comparecerem ou declararem por escrito estarem cientes do 
local, data, hora, e ordem do dia para a realização da Assembleia. 

 

 

Parágrafo Quarto – Ressalvada disposição legal, deveram ser objeto de deliberação 

da Assembleia de Sócios as seguintes matérias: 

 
I) Aprovação das contas dos administradores; 
II) Aumentos de capital da Sociedade; 
III) Alteração do Contrato Social; 
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IV) Fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização envolvendo 
a Sociedade; 

V) Alienação da totalidade ou de parcela significativa dos ativos da 
Sociedade, excetuada a venda de direitos de crédito integrantes da 
carteira da Sociedade; 

VI) Dissolução ou liquidação voluntária da Sociedade, bem como a 
nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento das suas 
contas; 
 

VII) Pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e 
celebração de acordo com credores para renegociação de dívidas 
realizadas pela Sociedade;  

VIII) Redução de capital da Sociedade; 
IX) Distribuição de lucros pela Sociedade; 
X) Alteração na estrutura administrativa da Sociedade, incluindo, sem 

limitação, alteração do número de membros da Administração e dos 
procedimentos e critérios adotados para a designação ou destituição dos 
administradores; 

XI) Alteração na política de remuneração dos administradores da 
Sociedade; 

XII) Aquisição, desinvestimento ou aumento da participação detida pela 
Sociedade no capital social de outras sociedades (inclusive aquelas de 
cujo capital já participe), bem como a participação em qualquer joint 
venture, associação ou negócio jurídico similar; 

XIII) Aprovação do plano de negócios da Sociedade, bem como de qualquer 
alteração; 

Cláusula Oitava – Exercício Social e Distribuição dos Resultados 

O exercício social se iniciará em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada 
ano, ocasião em que serão elaborados o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico, na forma da lei. 

 
 

Parágrafo Primeiro – Até o quarto mês seguinte ao término do exercício social, deverá 
ser realizada a Assembleia de Sócios, de acordo com artigo 1.078 e parágrafos do 
Código Civil Brasileiro, para deliberar e aprovar o Balanço Patrimonial, e de Resultado 
Econômico, bem como tomar as contas dos administradores. A assembleiadeliberará 
ainda, quando for o caso, sobre a designação ou a destituição dos administradores, ou 
qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 

 
 
Parágrafo Segundo – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o pagamento do imposto de 
renda, e o remanescente, se houver, terá a destinação que for deliberada pelos sócios, 
podendo permanecer, no todo ou em parte, em conta de lucros ou prejuízos 
acumulados. 
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Parágrafo Terceiro – Deliberada a distribuição do resultado remanescente, no todo 
ou em parte, este será rateado entre os sócios na proporção das suas quotas no capital 
social, podendo, contudo, ser distribuído entre os sócios de forma desproporcional à 
sua participação, se assim deliberado e aprovado pela maioria dos sócios. Se houver 
prejuízos, quando deliberado o seu rateio, estes serão suportados pelos sócios em 
idêntica proporção às suas quotas. 

 
Parágrafo Quarto – A sociedade, por deliberação de seu administrador, poderá 
levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e distribuir o resultado à conta 
dos lucros apurados, de lucros acumulados ou de reservas de lucros já constituídas. 

 

Cláusula Nona - Direito de Preferência 
Os sócios, na proporção de suas quotas, têm a preferência na subscrição dos 
aumentos de capital e na aquisição das quotas dos que desejarem aliená-las, no todo 
ou em parte. 

 
Parágrafo Primeiro – Se qualquer um dos sócios não tiver exercido o direito de 
preferência na subscrição de quotas, esse direito reverterá aos demais, na proporção 
das quotas já possuídas. 

 
 
Parágrafo Segundo – O sócio que desejar transferir, no todo ou parte, as suas quotas 
de capital, deverá comunicar por escrito aos demais e à sociedade, indicando o preço 
e prazo de pagamento. O prazo para exercício do direito de preferência será de 30 
dias para os demais sócios e 60 dias para a sociedade, cuja contagem será simultânea, 
e o termo inicial será o dia seguinte ao da entrega da respectiva notificação. 

 
 
Parágrafo Terceiro – Findo o prazo sem que haja sido exercido o direito de 
preferência, ou haja sido exercido parcialmente, será observada as disposições da 
Cláusula Décima. 

 

Cláusula Décima – Ingresso de Terceiros 
O ingresso de terceiros na sociedade, a qualquer título, somente será admitido se 
aprovado por deliberação tomada por sócios que representem ¾ (três quartos) do 
capital social. 
 
Parágrafo Único – Respeitado o que dispõe o artigo 1.027 da Lei nº 10.406/02, o 
cônjuge de sócio falecido ou que se separar judicialmente não será admitido na 
sociedade, devendo, antes de eventual transferência de quotas em virtude de herança, 
sucessão ou da dissolução da sociedade conjugal, ser respeitado o direito de 
preferência dos demais sócios na aquisição dessas quotas ou ser promovida a sua 
liquidação, nos termos da Cláusula Décima Terceira. 
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Cláusula Décima Primeira – Dissolução da Sociedade e Retirada de Sócios 

A sociedade somente se dissolverá por deliberação em Assembleia de Sócios, ou nas 
hipóteses previstas em lei. 

 
Parágrafo Primeiro – Ocorrendo a dissolução da sociedade, será apurado seu 
patrimônio líquido no prazo de sessenta (60) dias contados da data da dissolução, caso 
em que a distribuição dos haveres existentes entre os sócios far-se-á dentro de trinta 
(30) dias, na proporção de suas quotas, sendo o liquidante indicado em conformidade 
ao artigo 1071, combinado com o artigo 1076 do Código Civil Brasileiro. 

 

Parágrafo Segundo – Em caso de morte, interdição ou retirada de um sócio, a 
sociedade continuará com os sócios remanescentes e os sucessores do falecido, se 
houver interesse destes e for aprovado o seu ingresso na sociedade por decisão em 
Assembleia de Sócios. 

 
Parágrafo Terceiro – O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar 
aos demais, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sendo seus 
haveres e o respectivo pagamento apurado na forma estabelecida na Cláusula Décima 
Terceira. 

 
Cláusula Décima Segunda – Exclusão de Sócios 
Poderá ser excluída da sociedade o sócio que prejudicá-la por ato de inegável 
gravidade, seja culposo ou abusivo dos direitos e deveres de sócio ou pelo 
descumprimento das suas obrigações. 

 
Parágrafo Único – A deliberação relativa à exclusão de sócio deverá ser tomada em 
Assembleia especialmente convocada para esta finalidade, por votos representando 
mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social. 

 
 

Cláusula Décima Terceira – Apuração dos Haveres 
Ocorrendo qualquer um dos casos previstos nas Cláusulas Décima e Décima Primeira, 
até 03 (três) meses após o encerramento do exercício social, proceder-se-á a apuração 
dos respectivos haveres com base no balanço geral do último exercício. Ocorrendo 
após aquele prazo, os haveres serão apurados em conformidade com o balanço 
especial a ser levantado no exercício corrente. O patrimônio líquido deverá ser apurado 
mediante a determinação do valor de mercado dos ativos e o reconhecimento de todos 
os passivos, contabilizados ou não, pelo seu valor presente. 

 
Parágrafo Único – O valor do reembolso dos haveres do sócio falecido ou retirante 
será determinado pela divisão proporcional do patrimônio líquido apurado na forma do 
caput desta Cláusula, pela participação do sócio, e o pagamento será efetuado em até 
36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, salvo estipulação das partes 
determinando a ampliação ou redução desse prazo, corrigidas monetariamente, 
pagáveis a partir do mês seguinte à data do evento, ou, se for o caso, do encerramento 
do balanço que servir de base para o cálculo. 
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Cláusula Décima Quarta – Disposições Gerais 

Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão, entre si, seu liquidante, com 
poderes para praticar os atos necessários em consonância com a legislação vigente. 

 
 
Cláusula Décima Quinta – No que for viável e cabível, resta estipulada, em caráter 
subsidiário, a aplicação dos ditames e disposições oriundos da Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei nº 6.404/76), à presente sociedade. 

 
 
Cláusula Décima Sexta – Foro 
Fica eleito o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

 
 

E, por estarem assim justos e acordados firmam as partes este instrumento, que é feito 
em 01 (uma) via de um lado só, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo 
assistiram. 

 
 

Goiânia – GO, 07 de novembro de 2019. 
 
 

 
 
 

Giselle Vilela Carvalho 
Sócia administradora 

 
 
 
 

Jilcimar Pavão De Lima 
Sócio administrador 
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ASSINATURA ELETRÔNICA
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digitalmente por:
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 3° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE   
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 26.684.275/0001-85 
NIRE 52204738426 

 
Giselle Vilela Carvalho , brasileira, solteira, nutricionista, nascida em 12/01/1988, 
portadora do RG n° 4509971 expedida por DGPC-GO, in scrita no Conselho Regional 
de Nutrição – CRN sob o nº 7482-1, inscrita no CPF/MF n° 024.659.961-85, residente 
e domiciliada na Rua T-36, número 3334, apartamento 1401, Bloco D, Edifício Prive 
Parque das Hortênsias, Setor Bueno, Goiânia-Goiás, CEP:74.223-910, filha de 
Antônio Carlos Vilela Ferreira e Marileide Ferreira Carvalho; 
 
Jilcimar Pavão de Lima , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em 08/06/1978, portador do RG n°2045.34 9, expedida 
pela SEJSP em 17/02/2012, inscrito no CPF/MF n° 910 .022.221-68, CNH n° 
00401386155 com vencimento em 28/03/2022, residente e domiciliado na Rua A22, 
Jardins Atenas, Goiânia-Goiás, CEP: 74885-580. 
 
Únicos sócios da Salutar Alimentação e Serviços Ltda , com sede na Avenida C255, 
n° 400, 6° Andar, quadra 600, lote 02E, Salas 604 e  605, Edifício Eldorado Business 
Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia- GO, CEP: 74.280-010, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Goiás sob o número 52204738426 e inscrita no CNPJ sob 
número 26.684.275/0001-85, mediante este instrumento, resolvem proceder com a 
presente alteração em seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições: 
 
 

Cláusula Primeira – Abertura de Filiais 
 
Fica criada filial na Rua Coronel Peixoto, S/N, Sala 7, Bairro Bandeirantes, Cuiabá – 
Mato Grosso, CEP: 78010-100, com o mesmo ramo de exploração da matriz. 
 
Parágrafo Primeiro – Fica criada filial na Avenida dos Estados, 5001, Santa 
Teresinha, Santo André, CEP: 09210-560, com o mesmo ramo de exploração da 
matriz. 
 
Parágrafo Segundo – Fica criada filial na Alameda da Universidade, S/N, Anchieta, 
São Bernardo do Campo – São Paulo, CEP: 09606-045, com o mesmo ramo de 
exploração da matriz. 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.



Página 2 de 10

       Uso Exclusivo da Junta Comercial 

 
 

Cláusula Segunda – Ratificação das demais cláusulas  não modificadas 
 

Continuam inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social original 
que não foram modificadas pela presente alteração contratual.  
 
 

Clausula Terceira – Consolidação do Contrato Social  
 
Não havendo outras modificações, os sócios decidem consolidar as disposições do 
seu Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 26.684.275/0001-85 
NIRE 52204738426 

 
 

Cláusula Primeira – Denominação Social, Sede, Objet o e Duração 
 

A sociedade gira sob a denominação social de Salutar Alimentação e Serviços Ltda  
e tem sede na Avenida C255, n° 400, 6° Andar, quadra 600, lote 02 E, Salas 604 e 
605, Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia- GO, CEP: 74.280-
010. 
 

Cláusula Segunda – Filiais 
 
Por deliberação em Assembleia de Sócios, e quando for de interesse social, a 
empresa poderá criar filiais, escritórios e outros estabelecimentos, dentro ou fora do 
território nacional, atribuindo-lhes o capital nominal que julgar útil ou necessário à 
finalidade prevista, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para efeitos 
fiscais.  
 

Parágrafo Primeiro – Filial com sede e foro a cidade de Santarém, no Estado do 
Pará, situada na Av. Presidente Vargas, s/n, Bairro Santa Clara, Município de 
Santarém, Estado do Pará, CEP: 68.005-397, inscrita no CNPJ 26.684.275/0002-66, 
NIRE 195821254, com o mesmo ramo de exploração da matriz. 
 

Parágrafo Segundo – Avenida Bernardo Antonio de Oliveira Neto, s/n, Sala 10, 
Jardim Santa Marta, Cuiabá – MT, CEP:78.043-612 - Novo Pronto Socorro de Cuiabá, 
inscrita no CNPJ 26.684.275/0003-47, NIRE 51900489636, com o mesmo ramo de 
exploração da matriz. 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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Parágrafo Terceiro – Rua Coronel Peixoto, S/N, Sala 7, Bairro Bandeirantes, Cuiabá 
– Mato Grosso, CEP: 78010-100, com o mesmo ramo de exploração da matriz. – Em 
Constituição  
 

Parágrafo Quarto – Avenida dos Estados, 5001, Santa Teresinha, Santo André, CEP: 
09210-560, com o mesmo ramo de exploração da matriz.- Em Constituição. 
 

Parágrafo Quinto – Alameda da Universidade, S/N, Anchieta, São Bernardo do 
Campo – São Paulo, CEP: 09606-045, com o mesmo ramo de exploração da matriz. 
– Em Constituição. 
 
 

Cláusula Terceira – Objeto social  

O objeto da sociedade consiste nas seguintes atividades de Fornecimento de 
alimentos preparados preponderantemente para empresas, cantinas – serviços de 
alimentação privativos, atividades de profissionais da nutrição, comercio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios e serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo e restaurante. 
 

Cláusula Quarta – Prazo de Duração  

A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, com início das 
atividades em 08/12/2016, com todas as disposições do presente instrumento 
subordinadas à legislação em vigor. 
 

Cláusula Quinta –  Capital Social 

 

O Capital Social da Sociedade é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos 
em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente e subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, distribuído entre 
os sócios da seguinte maneira: 
 

 

Parágrafo Primeiro –  A responsabilidade dos sócios é, na forma da legislação 
vigente, limitada ao valor total de suas quotas, porém, responsabilizando-se todos, 
solidariamente, pela integralização do capital social. 
 

Parágrafo Segundo –  É expressamente vedado aos sócios, exceto com expressa 
anuência dos demais, penhorar ou caucionar suas quotas ou constituir qualquer 

Sócio s Quotas  (%) Total (R$)  
Giselle Vilela Carvalho  500.000 50% 500.000,00 
Jilcimar Pavão d e Lima  500.000 50% 500.000,00 
Total  1.000.000 100 1.000.000,00 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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espécie de gravame, devendo constar no respectivo instrumento de constituição de 
garantia que, no caso de sua execução, será respeitado o direito de preferência dos 
demais quotistas. 
 

Cláusula Sexta – Administração 

A administração da sociedade é exercida isoladamente por ambos os sócios, com 
exceção das disposições contidas no parágrafo segundo desta Cláusula, cujas 
deliberações ali contidas serão exercidas exclusivamente de forma conjunta.  
 

Parágrafo Primeiro –  Os administradores representarão a sociedade perante os 
órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal e em todos os 
negócios pertinentes ao objetivo social e outros de seu interesse, cabendo-lhes 
representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
quaisquer atos de gestão, incluindo, mas não se limitando, a abrir, movimentar e 
encerrar contas bancárias, emitir e endossar cheques, notas promissórias, sacar e 
aceitar duplicatas e letras de câmbio, assinar contratos de abertura de crédito e 
financiamento, descontar títulos e colocá-los em cobrança, celebrar outros contratos 
de qualquer natureza, representar a sociedade perante bancos em quaisquer 
negócios e constituir procuradores, sendo vedado aos administradores o uso do nome 
da sociedade em atividades estranhas ao interesse social. O uso do nome empresarial 
deve ser utilizado exclusivamente em prol dos negócios da sociedade. 
 

Parágrafo Segundo –  Compete aos administradores deliberar de forma conjunta 
sobre: 
 

I) Atos que importem oneração ou alienação de bens imóveis; 

II) Atos que importem a oneração ou alienação de ativos não imóveis em valor 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);  

III) Contratação de dívida em uma única transação, ou em uma série de transações, 
em valor superior ao montante equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais); 

IV) Atos que por força de disposição legal exija deliberação conjunta dos sócios. 

 

Parágrafo Terceiro –  Em face do exercício da administração da sociedade, os 
administradores faram jus a retiradas mensais a título de pró-labore, que serão 
estabelecidas de comum acordo entre os sócios, observada as disposições 
regulamentares pertinentes. 
 

Parágrafo Quarto –  A nomeação de procuradores poderá ser realizada mediante 
instrumento público ou particular, no qual constarão os poderes específicos 
outorgados e prazo certo de validade, salvo se para fins judiciais, quando poderão ser 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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outorgadas sem prazo. As procurações outorgadas pela sociedade, exceto aquelas 
que contiverem cláusula “ad judicia” deverão ter prazo máximo de 1 (um) ano. 
 

Parágrafo Quinto –  Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes 
ao quadro societário, mediante aprovação por dois terços dos sócios, ocasião em que 
o administrador investir-se-á no cargo mediante Termo de Posse lavrado no livro de 
atas da administração, devendo o referido Termo ser assinado em até 30 (trinta) dias 
seguintes à designação. 
 

Parágrafo Sexto –  É proibido a qualquer um dos sócios, servir-se da sociedade em 
transações a favor de terceiros, quer para prestar fiança ou caução, aval ou endosso, 
quer ainda da pratica de quaisquer atos da mesma natureza com risco para a 
sociedade, sob pena de nulidade dos mesmos. 
 

Parágrafo Sétimo –  Serão nulos em relação à sociedade os atos praticados em 
desacordo com as disposições desta Cláusula. 
 

Parágrafo Oitavo –  Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que 
não está impedido 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, por crime falimentar, 
de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 
 

Cláusula Sétima – Deliberações Sociais 

As deliberações sociais serão tomadas em Assembleia de Sócios, em atendimento e 
conformidade ao artigo 1.071, combinado com o artigo 1.076 do Código Civil 
Brasileiro, devendo ser lavrada a respectiva ata em folhas soltas, numeradas de 001 
a 100, e encaminhadas para arquivamento no órgão competente. 
 
Parágrafo Primeiro –  Ficam dispensadas da realização de Assembleia de Sócios, de 
acordo com o artigo 1.072, § 3°, as deliberações so ciais tomadas pela unanimidade 
dos sócios, valendo o instrumento da alteração, devidamente autenticado por todos e 
registrado no órgão competente, como prova de alteração contratual da sociedade. 

 
Parágrafo Segundo –  As deliberações tomadas em conformidade com a lei e as 
regras deste contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

 
Parágrafo Terceiro –  Ficam dispensadas as formalidades de convocação para 
Assembleia de Sócios previstas no § 3° do artigo 1. 152 do Código Civil Brasileiro, 
quando todos os sócios comparecerem ou declararem por escrito estarem cientes do 
local, data, hora, e ordem do dia para a realização da Assembleia. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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Parágrafo Quarto –  Ressalvada disposição legal, deveram ser objeto de deliberação 

da Assembleia de Sócios as seguintes matérias: 

 

I) Aprovação das contas dos administradores; 
II) Aumentos de capital da Sociedade; 
III) Alteração do Contrato Social; 
IV) Fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização envolvendo 

a Sociedade; 
V) Alienação da totalidade ou de parcela significativa dos ativos da 

Sociedade, excetuada a venda de direitos de crédito integrantes da 
carteira da Sociedade; 

VI) Dissolução ou liquidação voluntária da Sociedade, bem como a 
nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento das suas 
contas; 

VII) Pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e 
celebração de acordo com credores para renegociação de dívidas 
realizadas pela Sociedade; 

VIII) Redução de capital da Sociedade; 
IX) Distribuição de lucros pela Sociedade; 
X) Alteração na estrutura administrativa da Sociedade, incluindo, sem 

limitação, alteração do número de membros da Administração e dos 
procedimentos e critérios adotados para a designação ou destituição dos 
administradores; 

XI) Alteração na política de remuneração dos administradores da 
Sociedade; 

XII) Aquisição, desinvestimento ou aumento da participação detida pela 
Sociedade no capital social de outras sociedades (inclusive aquelas de 
cujo capital já participe), bem como a participação em qualquer joint 
venture, associação ou negócio jurídico similar; 

XIII) Aprovação do plano de negócios da Sociedade, bem como de qualquer 
alteração; 

 
 

Cláusula Oitava – Exercício Social e Distribuição d os Resultados 

O exercício social se iniciará em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 
cada ano, ocasião em que serão elaborados o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico, na forma da lei. 
 
Parágrafo Primeiro  – Até o quarto mês seguinte ao término do exercício social, 
deverá ser realizada a Assembleia de Sócios, de acordo com artigo 1.078 e parágrafos 
do Código Civil Brasileiro, para deliberar e aprovar o Balanço Patrimonial, e de 
Resultado Econômico, bem como tomar as contas dos administradores. A assembleia 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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deliberará ainda, quando for o caso, sobre a designação ou a destituição dos 
administradores, ou qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 

 
Parágrafo Segundo – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o pagamento do imposto de 
renda, e o remanescente, se houver, terá a destinação que for deliberada pelos sócios, 
podendo permanecer, no todo ou em parte, em conta de lucros ou prejuízos 
acumulados. 

 
Parágrafo Terceiro –  Deliberada a distribuição do resultado remanescente, no todo 
ou em parte, este será rateado entre os sócios na proporção das suas quotas no 
capital social, podendo, contudo, ser distribuído entre os sócios de forma 
desproporcional à sua participação, se assim deliberado e aprovado pela maioria dos 
sócios. Se houver prejuízos, quando deliberado o seu rateio, estes serão suportados 
pelos sócios em idêntica proporção às suas quotas. 

 
Parágrafo Quarto –  A sociedade, por deliberação de seu administrador, poderá 
levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e distribuir o resultado à conta 
dos lucros apurados, de lucros acumulados ou de reservas de lucros já constituídas. 
 
 

Cláusula Nona - Direito de Preferência 
 
Os sócios, na proporção de suas quotas, têm a preferência na subscrição dos 
aumentos de capital e na aquisição das quotas dos que desejarem aliená-las, no todo 
ou em parte. 
 
Parágrafo Primeiro –  Se qualquer um dos sócios não tiver exercido o direito de 
preferência na subscrição de quotas, esse direito reverterá aos demais, na proporção 
das quotas já possuídas. 
 
Parágrafo Segundo –  O sócio que desejar transferir, no todo ou parte, as suas quotas 
de capital, deverá comunicar por escrito aos demais e à sociedade, indicando o preço 
e prazo de pagamento. O prazo para exercício do direito de preferência será de 30 
dias para os demais sócios e 60 dias para a sociedade, cuja contagem será 
simultânea, e o termo inicial será o dia seguinte ao da entrega da respectiva 
notificação. 

 
Parágrafo Terceiro –  Findo o prazo sem que haja sido exercido o direito de 
preferência, ou haja sido exercido parcialmente, será observada as disposições da 
Cláusula Décima. 
 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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Cláusula Décima – Ingresso de Terceiros 

 

O ingresso de terceiros na sociedade, a qualquer título, somente será admitido se 
aprovado por deliberação tomada por sócios que representem ¾ (três quartos) do 
capital social. 
 

Parágrafo Único –  Respeitado o que dispõe o artigo 1.027 da Lei nº 10.406/02, o 
cônjuge de sócio falecido ou que se separar judicialmente não será admitido na 
sociedade, devendo, antes de eventual transferência de quotas em virtude de 
herança, sucessão ou da dissolução da sociedade conjugal, ser respeitado o direito 
de preferência dos demais sócios na aquisição dessas quotas ou ser promovida a sua 
liquidação, nos termos da Cláusula Décima Terceira. 
 

Cláusula Décima Primeira – Dissolução da Sociedade e Retirada de Sócios 

 A sociedade somente se dissolverá por deliberação em Assembleia de Sócios, ou 
nas hipóteses previstas em lei. 
 

Parágrafo Primeiro –  Ocorrendo a dissolução da sociedade, será apurado seu 
patrimônio líquido no prazo de sessenta (60) dias contados da data da dissolução, 
caso em que a distribuição dos haveres existentes entre os sócios far-se-á dentro de 
trinta (30) dias, na proporção de suas quotas, sendo o liquidante indicado em 
conformidade ao artigo 1071, combinado com o artigo 1076 do Código Civil Brasileiro. 

 
Parágrafo Segundo –  Em caso de morte, interdição ou retirada de um sócio, a 
sociedade continuará com os sócios remanescentes e os sucessores do falecido, se 
houver interesse destes e for aprovado o seu ingresso na sociedade por decisão em 
Assembleia de Sócios. 

 
Parágrafo Terceiro –  O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar 
aos demais, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sendo seus 
haveres e o respectivo pagamento apurado na forma estabelecida na Cláusula 
Décima Terceira. 
 

Cláusula Décima Segunda – Exclusão de Sócios 

 

Poderá ser excluída da sociedade o sócio que prejudicá-la por ato de inegável 
gravidade, seja culposo ou abusivo dos direitos e deveres de sócio ou pelo 
descumprimento das suas obrigações. 
 
Parágrafo Único –  A deliberação relativa à exclusão de sócio deverá ser tomada em 
Assembleia especialmente convocada para esta finalidade, por votos representando 
mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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Cláusula Décima Terceira – Apuração dos Haveres 

 

Ocorrendo qualquer um dos casos previstos nas Cláusulas Décima e Décima 
Primeira, até 03 (três) meses após o encerramento do exercício social, proceder-se-á 
a apuração dos respectivos haveres com base no balanço geral do último exercício. 
Ocorrendo após aquele prazo, os haveres serão apurados em conformidade com o 
balanço especial a ser levantado no exercício corrente. O patrimônio líquido deverá 
ser apurado mediante a determinação do valor de mercado dos ativos e o 
reconhecimento de todos os passivos, contabilizados ou não, pelo seu valor presente. 
 
Parágrafo Único –  O valor do reembolso dos haveres do sócio falecido ou retirante 
será determinado pela divisão proporcional do patrimônio líquido apurado na forma do 
caput desta Cláusula, pela participação do sócio, e o pagamento será efetuado em 
até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, salvo estipulação das partes 
determinando a ampliação ou redução desse prazo, corrigidas monetariamente, 
pagáveis a partir do mês seguinte à data do evento, ou, se for o caso, do encerramento 
do balanço que servir de base para o cálculo. 
 

Cláusula Décima Quarta – Disposições Gerais 

Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão, entre si, seu liquidante, 
com poderes para praticar os atos necessários em consonância com a legislação 
vigente. 
 
Cláusula Décima Quinta –  No que for viável e cabível, resta estipulada, em caráter 
subsidiário, a aplicação dos ditames e disposições oriundos da Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei nº 6.404/76), à presente sociedade. 
 

Cláusula Décima Sexta – Foro 

 

Fica eleito o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 

E, por estarem assim justos e acordados firmam as partes este instrumento, que é 
feito em 01 (uma) via de um lado só, juntamente com as testemunhas abaixo que a 
tudo assistiram. 
 

Goiânia – GO, 25 de Setembro de 2019. 

 
Giselle Vilela Carvalho      Jilcimar Pavão De Lima  
Sócia administradora      Sócio administrador 
      

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.



Página 10 de 10
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
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ASSINATURA ELETRÔNICA

 
Certificamos que o ato da empresa SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA consta assinado

digitalmente por:

 

 

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
02465996185

91002222168

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

GISELLE VILELA CARVALHO

JILCIMAR PAVAO DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2019 10:26 SOB Nº 20190989971.
PROTOCOLO: 190989971 DE 26/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904727878. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 10/10/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
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 2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE   
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 26.684.275/0001-85 
NIRE 52204738426 

 
Giselle Vilela Carvalho , brasileira, solteira, nutricionista, nascida em 12/01/1988, 
portadora do RG n° 4509971 expedida por DGPC-GO, in scrita no Conselho Regional 
de Nutrição – CRN sob o nº 7482-1, inscrita no CPF/MF n° 024.659.961-85, residente 
e domiciliada na Rua T-36, número 3334, apartamento 1401, Bloco D, Edifício Prive 
Parque das Hortênsias, Setor Bueno, Goiânia-Goiás, CEP:74.223-910, filha de 
Antônio Carlos Vilela Ferreira e Marileide Ferreira Carvalho; 
 
Jilcimar Pavão de Lima , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em 08/06/1978, portador do RG n°2045.34 9, expedida 
pela SEJSP em 17/02/2012, inscrito no CPF/MF n° 910 .022.221-68, CNH n° 
00401386155 com vencimento em 28/03/2022, residente e domiciliado na Rua A22, 
Jardins Atenas, Goiânia-Goiás, CEP: 74885-580. 
 
Únicos sócios da Salutar Alimentação e Serviços Ltda , com sede na Avenida D 
esquina com Rua 09, número 419, quadra G11, lote 01, sala 401, Setor Marista, 
Goiânia - Goiás, CEP: 74.150-040, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás 
sob o número 52204738426 e inscrita no CNPJ sob número 26.684.275/0001-85, 
mediante este instrumento, resolvem proceder com a presente alteração em seu 
contrato social, de acordo com as cláusulas e condições: 
 
 

Cláusula Primeira – Sede  
 

Fica alterado o endereço que era na Avenida D esquina com Rua 09, número 419, 
quadra G11, lote 01, sala 401, Setor Marista, Goiânia - Goiás, CEP: 74.150-040, passa 
a ser na Avenida C255, n° 400, 6° Andar, quadra 600, lote 02 E, Salas 604 e 605, 
Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova Suíça,  Goiânia- GO, CEP: 74.280-
010. 
 
 

Cláusula Segunda – Alteração de Filial  
 
Fica alterado o endereço da Filial 2  inscrita no CNPJ 26.684.275/0003-47, NIRE 
51900489636, que era na Avenida Miguel Sutil, Sala 10, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, 
CEP: 78.048-000, passa a ser na Avenida Bernardo Antonio de Oliveira Neto, s/n, 
Sala 10, Jardim Santa Marta, Cuiabá – MT, CEP:78.04 3-612 - Novo Pronto 
Socorro de Cuiabá. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Cláusula Terceira – Objeto Social  
 
O objeto da sociedade consiste nas seguintes atividades de: Fornecimento de 
alimentos preparados preponderantemente para empresas, cantinas – serviços de 
alimentação privativos, atividades de profissionais da nutrição, comercio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios e serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo e restaurante.  
 
 
Cláusula Quarta – Capital Social  
 
O capital social da sociedade passa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) o qual se 
encontra totalmente integralizado, para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido 
em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
aumentado da seguinte forma: 
 
Parágrafo Primeiro – Os sócios já qualificados anteriormente integralizam neste ato 
o valor de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) em ativo imobilizado. 
 
Paragrafo Segundo – A sócia Giselle Vilela Carvalho, já qualificada anteriormente, 
decide aumentar sua participação em R$ 327.500,00 (trezentos e vinte e sete mil e 
quinhentos reais) em moeda corrente nacional, mediante subscrição e integralização 
de aporte para futuro aumento de capital – AFAC. 
 
Parágrafo Segundo – O sócio Jilcimar Pavão de Lima, já qualificado anteriormente, 
decide aumentar sua participação em R$ 327.500,00 (trezentos e vinte e sete mil e 
quinhentos reais) em moeda corrente nacional, mediante subscrição e integralização 
de aporte para futuro aumento de capital – AFAC. 
 
Sendo assim, considerando a modificação supramencionada, a composição social 
passa a ser a seguinte: 
 

 
 
Clausula Quinta – Ratificação das demais cláusulas não modificadas 
 

Continuam inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social original 
que não foram modificadas pela presente alteração contratual.  
 
 

Sócio s Quotas  (%) Total (R$)  
Giselle Vilela Carvalho  500.000 50% 500.000,00 
Jilcimar Pavão d e Lima  500.000 50% 500.000,00 
Total  1.000.000 100 1.000.000,00 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Clausula Sexta – Consolidação do Contrato Social 
 
Não havendo outras modificações, os sócios decidem consolidar as disposições do 
seu Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 26.684.275/0001-85 
NIRE 52204738426 

 
 

Cláusula Primeira – Denominação Social, Sede, Objet o e Duração 
 

A sociedade gira sob a denominação social de Salutar Alimentação e Serviços Ltda  
e tem sede na Avenida C255, n° 400, 6° Andar, quadra 600, lote 02 E, Salas 604 e 
605, Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia- GO, CEP: 74.280-
010. 
 

Cláusula Segunda – Filiais 
 
Por deliberação em Assembleia de Sócios, e quando for de interesse social, a 
empresa poderá criar filiais, escritórios e outros estabelecimentos, dentro ou fora do 
território nacional, atribuindo-lhes o capital nominal que julgar útil ou necessário à 
finalidade prevista, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para efeitos 
fiscais.  
 

Parágrafo Primeiro – Filial com sede e foro a cidade de Santarém, no Estado do 
Pará, situada na Av. Presidente Vargas, s/n, Bairro Santa Clara, Município de 
Santarém, Estado do Pará, CEP: 68.005-397, inscrita no CNPJ 26.684.275/0002-66, 
NIRE 195821254, com o mesmo ramo de exploração da matriz. 
 

Parágrafo Segundo – Avenida Bernardo Antonio de Oliveira Neto, s/n, Sala 10, 
Jardim Santa Marta, Cuiabá – MT, CEP:78.043-612 - Novo Pronto Socorro de Cuiabá, 
inscrita no CNPJ 26.684.275/0003-47, NIRE 51900489636, com o mesmo ramo de 
exploração da matriz. 
 
 

Cláusula Terceira – Objeto social  

O objeto da sociedade consiste nas seguintes atividades de Fornecimento de 
alimentos preparados preponderantemente para empresas, cantinas – serviços de 
alimentação privativos, atividades de profissionais da nutrição, comercio varejista de 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios e serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo e restaurante. 
 
 

Cláusula Quarta – Prazo de Duração  

A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, com início das 
atividades em 08/12/2016, com todas as disposições do presente instrumento 
subordinadas à legislação em vigor. 
 

Cláusula Quinta –  Capital Social 

 

O Capital Social da Sociedade é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos 
em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente e subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, distribuído entre 
os sócios da seguinte maneira: 
 

 

Parágrafo Primeiro –  A responsabilidade dos sócios é, na forma da legislação 
vigente, limitada ao valor total de suas quotas, porém, responsabilizando-se todos, 
solidariamente, pela integralização do capital social. 
 

Parágrafo Segundo –  É expressamente vedado aos sócios, exceto com expressa 
anuência dos demais, penhorar ou caucionar suas quotas ou constituir qualquer 
espécie de gravame, devendo constar no respectivo instrumento de constituição de 
garantia que, no caso de sua execução, será respeitado o direito de preferência dos 
demais quotistas. 
 

Cláusula Sexta – Administração 

A administração da sociedade é exercida isoladamente por ambos os sócios, com 
exceção das disposições contidas no parágrafo segundo desta Cláusula, cujas 
deliberações ali contidas serão exercidas exclusivamente de forma conjunta.  
 

Parágrafo Primeiro –  Os administradores representarão a sociedade perante os 
órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal e em todos os 
negócios pertinentes ao objetivo social e outros de seu interesse, cabendo-lhes 
representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
quaisquer atos de gestão, incluindo, mas não se limitando, a abrir, movimentar e 

Sócio s Quotas  (%) Total (R$)  
Giselle Vilela Carvalho  500.000 50% 500.000,00 
Jilcimar Pavão d e Lima  500.000 50% 500.000,00 
Total  1.000.000 100 1.000.000,00 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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encerrar contas bancárias, emitir e endossar cheques, notas promissórias, sacar e 
aceitar duplicatas e letras de câmbio, assinar contratos de abertura de crédito e 
financiamento, descontar títulos e colocá-los em cobrança, celebrar outros contratos 
de qualquer natureza, representar a sociedade perante bancos em quaisquer 
negócios e constituir procuradores, sendo vedado aos administradores o uso do nome 
da sociedade em atividades estranhas ao interesse social. O uso do nome empresarial 
deve ser utilizado exclusivamente em prol dos negócios da sociedade. 
 

Parágrafo Segundo –  Compete aos administradores deliberar de forma conjunta 
sobre: 
 

I) Atos que importem oneração ou alienação de bens imóveis; 

II) Atos que importem a oneração ou alienação de ativos não imóveis em valor 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);  

III) Contratação de dívida em uma única transação, ou em uma série de transações, 
em valor superior ao montante equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais); 

IV) Atos que por força de disposição legal exija deliberação conjunta dos sócios. 

 

Parágrafo Terceiro –  Em face do exercício da administração da sociedade, os 
administradores faram jus a retiradas mensais a título de pró-labore, que serão 
estabelecidas de comum acordo entre os sócios, observada as disposições 
regulamentares pertinentes. 
 

Parágrafo Quarto –  A nomeação de procuradores poderá ser realizada mediante 
instrumento público ou particular, no qual constarão os poderes específicos 
outorgados e prazo certo de validade, salvo se para fins judiciais, quando poderão ser 
outorgadas sem prazo. As procurações outorgadas pela sociedade, exceto aquelas 
que contiverem cláusula “ad judicia” deverão ter prazo máximo de 1 (um) ano. 
 

Parágrafo Quinto –  Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes 
ao quadro societário, mediante aprovação por dois terços dos sócios, ocasião em que 
o administrador investir-se-á no cargo mediante Termo de Posse lavrado no livro de 
atas da administração, devendo o referido Termo ser assinado em até 30 (trinta) dias 
seguintes à designação. 
 

Parágrafo Sexto –  É proibido a qualquer um dos sócios, servir-se da sociedade em 
transações a favor de terceiros, quer para prestar fiança ou caução, aval ou endosso, 
quer ainda da pratica de quaisquer atos da mesma natureza com risco para a 
sociedade, sob pena de nulidade dos mesmos. 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Parágrafo Sétimo –  Serão nulos em relação à sociedade os atos praticados em 
desacordo com as disposições desta Cláusula. 
 

Parágrafo Oitavo –  Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que 
não está impedido 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, por crime falimentar, 
de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 
 

Cláusula Sétima – Deliberações Sociais 

As deliberações sociais serão tomadas em Assembleia de Sócios, em atendimento e 
conformidade ao artigo 1.071, combinado com o artigo 1.076 do Código Civil 
Brasileiro, devendo ser lavrada a respectiva ata em folhas soltas, numeradas de 001 
a 100, e encaminhadas para arquivamento no órgão competente. 
 
Parágrafo Primeiro –  Ficam dispensadas da realização de Assembleia de Sócios, de 
acordo com o artigo 1.072, § 3°, as deliberações so ciais tomadas pela unanimidade 
dos sócios, valendo o instrumento da alteração, devidamente autenticado por todos e 
registrado no órgão competente, como prova de alteração contratual da sociedade. 

 
Parágrafo Segundo –  As deliberações tomadas em conformidade com a lei e as 
regras deste contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

 
Parágrafo Terceiro –  Ficam dispensadas as formalidades de convocação para 
Assembleia de Sócios previstas no § 3° do artigo 1. 152 do Código Civil Brasileiro, 
quando todos os sócios comparecerem ou declararem por escrito estarem cientes do 
local, data, hora, e ordem do dia para a realização da Assembleia. 
 

Parágrafo Quarto –  Ressalvada disposição legal, deveram ser objeto de deliberação 

da Assembleia de Sócios as seguintes matérias: 

 

I) Aprovação das contas dos administradores; 
II) Aumentos de capital da Sociedade; 
III) Alteração do Contrato Social; 
IV) Fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização envolvendo 

a Sociedade; 
V) Alienação da totalidade ou de parcela significativa dos ativos da 

Sociedade, excetuada a venda de direitos de crédito integrantes da 
carteira da Sociedade; 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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VI) Dissolução ou liquidação voluntária da Sociedade, bem como a 
nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento das suas 
contas; 

VII) Pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e 
celebração de acordo com credores para renegociação de dívidas 
realizadas pela Sociedade; 

VIII) Redução de capital da Sociedade; 
IX) Distribuição de lucros pela Sociedade; 
X) Alteração na estrutura administrativa da Sociedade, incluindo, sem 

limitação, alteração do número de membros da Administração e dos 
procedimentos e critérios adotados para a designação ou destituição dos 
administradores; 

XI) Alteração na política de remuneração dos administradores da 
Sociedade; 

XII) Aquisição, desinvestimento ou aumento da participação detida pela 
Sociedade no capital social de outras sociedades (inclusive aquelas de 
cujo capital já participe), bem como a participação em qualquer joint 
venture, associação ou negócio jurídico similar; 

XIII) Aprovação do plano de negócios da Sociedade, bem como de qualquer 
alteração; 

 
 

Cláusula Oitava – Exercício Social e Distribuição d os Resultados 

O exercício social se iniciará em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 
cada ano, ocasião em que serão elaborados o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico, na forma da lei. 
 
Parágrafo Primeiro  – Até o quarto mês seguinte ao término do exercício social, 
deverá ser realizada a Assembleia de Sócios, de acordo com artigo 1.078 e parágrafos 
do Código Civil Brasileiro, para deliberar e aprovar o Balanço Patrimonial, e de 
Resultado Econômico, bem como tomar as contas dos administradores. A assembleia 
deliberará ainda, quando for o caso, sobre a designação ou a destituição dos 
administradores, ou qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 

 
Parágrafo Segundo – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o pagamento do imposto de 
renda, e o remanescente, se houver, terá a destinação que for deliberada pelos sócios, 
podendo permanecer, no todo ou em parte, em conta de lucros ou prejuízos 
acumulados. 

 
Parágrafo Terceiro –  Deliberada a distribuição do resultado remanescente, no todo 
ou em parte, este será rateado entre os sócios na proporção das suas quotas no 
capital social, podendo, contudo, ser distribuído entre os sócios de forma 
desproporcional à sua participação, se assim deliberado e aprovado pela maioria dos 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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sócios. Se houver prejuízos, quando deliberado o seu rateio, estes serão suportados 
pelos sócios em idêntica proporção às suas quotas. 

 
Parágrafo Quarto –  A sociedade, por deliberação de seu administrador, poderá 
levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e distribuir o resultado à conta 
dos lucros apurados, de lucros acumulados ou de reservas de lucros já constituídas. 
 
 

Cláusula Nona - Direito de Preferência 
 
Os sócios, na proporção de suas quotas, têm a preferência na subscrição dos 
aumentos de capital e na aquisição das quotas dos que desejarem aliená-las, no todo 
ou em parte. 
 
Parágrafo Primeiro –  Se qualquer um dos sócios não tiver exercido o direito de 
preferência na subscrição de quotas, esse direito reverterá aos demais, na proporção 
das quotas já possuídas. 
 
Parágrafo Segundo –  O sócio que desejar transferir, no todo ou parte, as suas quotas 
de capital, deverá comunicar por escrito aos demais e à sociedade, indicando o preço 
e prazo de pagamento. O prazo para exercício do direito de preferência será de 30 
dias para os demais sócios e 60 dias para a sociedade, cuja contagem será 
simultânea, e o termo inicial será o dia seguinte ao da entrega da respectiva 
notificação. 

 
Parágrafo Terceiro –  Findo o prazo sem que haja sido exercido o direito de 
preferência, ou haja sido exercido parcialmente, será observada as disposições da 
Cláusula Décima. 
 
 

Cláusula Décima – Ingresso de Terceiros 

 

O ingresso de terceiros na sociedade, a qualquer título, somente será admitido se 
aprovado por deliberação tomada por sócios que representem ¾ (três quartos) do 
capital social. 
 

Parágrafo Único –  Respeitado o que dispõe o artigo 1.027 da Lei nº 10.406/02, o 
cônjuge de sócio falecido ou que se separar judicialmente não será admitido na 
sociedade, devendo, antes de eventual transferência de quotas em virtude de 
herança, sucessão ou da dissolução da sociedade conjugal, ser respeitado o direito 
de preferência dos demais sócios na aquisição dessas quotas ou ser promovida a sua 
liquidação, nos termos da Cláusula Décima Terceira. 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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Cláusula Décima Primeira – Dissolução da Sociedade e Retirada de Sócios 

 

 A sociedade somente se dissolverá por deliberação em Assembleia de Sócios, ou 
nas hipóteses previstas em lei. 
 

Parágrafo Primeiro –  Ocorrendo a dissolução da sociedade, será apurado seu 
patrimônio líquido no prazo de sessenta (60) dias contados da data da dissolução, 
caso em que a distribuição dos haveres existentes entre os sócios far-se-á dentro de 
trinta (30) dias, na proporção de suas quotas, sendo o liquidante indicado em 
conformidade ao artigo 1071, combinado com o artigo 1076 do Código Civil Brasileiro. 

 
Parágrafo Segundo –  Em caso de morte, interdição ou retirada de um sócio, a 
sociedade continuará com os sócios remanescentes e os sucessores do falecido, se 
houver interesse destes e for aprovado o seu ingresso na sociedade por decisão em 
Assembleia de Sócios. 

 
Parágrafo Terceiro –  O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar 
aos demais, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sendo seus 
haveres e o respectivo pagamento apurado na forma estabelecida na Cláusula 
Décima Terceira. 
 

Cláusula Décima Segunda – Exclusão de Sócios 

 

Poderá ser excluída da sociedade o sócio que prejudicá-la por ato de inegável 
gravidade, seja culposo ou abusivo dos direitos e deveres de sócio ou pelo 
descumprimento das suas obrigações. 
 
Parágrafo Único –  A deliberação relativa à exclusão de sócio deverá ser tomada em 
Assembleia especialmente convocada para esta finalidade, por votos representando 
mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social. 
 

Cláusula Décima Terceira – Apuração dos Haveres 

 

Ocorrendo qualquer um dos casos previstos nas Cláusulas Décima e Décima 
Primeira, até 03 (três) meses após o encerramento do exercício social, proceder-se-á 
a apuração dos respectivos haveres com base no balanço geral do último exercício. 
Ocorrendo após aquele prazo, os haveres serão apurados em conformidade com o 
balanço especial a ser levantado no exercício corrente. O patrimônio líquido deverá 
ser apurado mediante a determinação do valor de mercado dos ativos e o 
reconhecimento de todos os passivos, contabilizados ou não, pelo seu valor presente. 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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Parágrafo Único –  O valor do reembolso dos haveres do sócio falecido ou retirante 
será determinado pela divisão proporcional do patrimônio líquido apurado na forma do 
caput desta Cláusula, pela participação do sócio, e o pagamento será efetuado em 
até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, salvo estipulação das partes 
determinando a ampliação ou redução desse prazo, corrigidas monetariamente, 
pagáveis a partir do mês seguinte à data do evento, ou, se for o caso, do encerramento 
do balanço que servir de base para o cálculo. 
 
 

Cláusula Décima Quarta – Disposições Gerais 

Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão, entre si, seu liquidante, 
com poderes para praticar os atos necessários em consonância com a legislação 
vigente. 
 
 
Cláusula Décima Quinta –  No que for viável e cabível, resta estipulada, em caráter 
subsidiário, a aplicação dos ditames e disposições oriundos da Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei nº 6.404/76), à presente sociedade. 
 
 

Cláusula Décima Sexta – Foro 

 

Fica eleito o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 

E, por estarem assim justos e acordados firmam as partes este instrumento, que é 
feito em 01 (uma) via de um lado só, juntamente com as testemunhas abaixo que a 
tudo assistiram. 
 

Goiânia – GO, 02 de Agosto de 2019. 

 
Giselle Vilela Carvalho 

Sócia administradora 
 
 

 
Jilcimar Pavão De Lima 

Sócio administrador 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA

 
Certificamos que o ato da empresa SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA , consta assinado

digitalmente por:

 

 

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
02465996185

91002222168

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

GISELLE VILELA CARVALHO

JILCIMAR PAVAO DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2019 09:17 SOB Nº 20190864400.
PROTOCOLO: 190864400 DE 26/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903997634. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 29/08/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



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

SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

310 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF1029

GOIANIA

4 Junho 2019

Nº FCN/REMP

MT2201900130700

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

19/080.227-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MT2201900130700

Data

30/05/2019

024.659.961-85 GISELLE VILELA CARVALHO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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            SECRETÁRIA-GERAL
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www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
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www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
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autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
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www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 13:12 SOB Nº 20190581166.
PROTOCOLO: 190581166 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902422395. NIRE: 52204738426.
SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

19/080.227-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MT2201900130700

Data

30/05/2019

024.659.961-85 GISELLE VILELA CARVALHO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

Goiana, 04 de Junho de 2019.

Eu, GISELLE VILELA CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, NUTRICIONISTA,

DATA DE NASCIMENTO 12/01/1988, RG Nº 4509971 DGPC-GO, CPF 024.659.961-

85, RUA T-36, Nº 3334, APT 1401, BLOCO D, EDIFÍCIO PRIVE PARQUE DAS

HORTÊNSIAS, BAIRRO SETOR BUENO, CEP 74223-910, GOIANIA - GO, DECLARO,

SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente

protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação

digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

GISELLE VILELA CARVALHO
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Relatório de Filiais Abertas

05/06/2019

Informamos que, do processo 19/080.227-8 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2154075 em 05/06/2019 da
empresa 5220473842-6 SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE ENDEREÇO

5190048963-6 AVENIDA MIGUEL SUTIL 0  SALA  10  -  BAIRRO ALVORADA  CEP 78048-000  -  CUIABA/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, de
nire 5220473842-6 e protocolado sob o número 19/080.227-8 em 30/05/2019, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 2154075, em 05/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador
Evelyne Brun De Almeida. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio 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

024.659.961-85 GISELLE VILELA CARVALHO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

024.659.961-85 GISELLE VILELA CARVALHO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

024.659.961-85 GISELLE VILELA CARVALHO

Cuiabá. Quarta-feira, 05 de Junho de 2019

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 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 :

EVELYNE BRUN DE ALMEIDA017.393.921-08

JULIO FREDERICO MULLER NETO955.179.101-06

Cuiabá. Quarta-feira, 05 de Junho de 2019

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2154075 em 05/06/2019 da Empresa SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 52204738426 e protocolo
190802278 - 30/05/2019. Autenticação: 969C872CF54D4D551EA160A8DB289662718F2C69. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/080.227-8 e o código de segurança hTs7 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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25/02/2019 10:01:32 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.
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