
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

31300111041 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

SUPERMERCADO BAHAMAS S/A

007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ESTATUTO SOCIAL

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

1

1

1

019

021

024

JUIZ DE FORA

23 Março 2020

Nº FCN/REMP

MGE2000261083

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

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

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

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

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. 

CNPJ: 17.745.613/0001-50 

NIRE: 31300111041 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

I – DATA,  HORA E LOCAL: Aos 28 de Fevereiro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da 

Companhia, localizada na à Rodovia BR 040, KM 780, Trevo de Caxambu, Distrito industrial, 

Juiz de Fora/MG, CEP 36092-005. 

 

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos 

termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) diante da 

presença dos Acionistas da Companhia representando a totalidade das ações com direito a voto. 

 

III – MESA: Foram chamados para conduzir a presente Assembleia Geral Extraordinária, como 

Presidente o Sr. Jovino Campos Reis, e, como Secretário dos trabalhos, o Sr. Paulo Roberto 

Lopes. 

 

IV – ORDEM DO DIA: Apreciar sobre: i) Deliberar sobre Alteração de endereço da Filial 

registrada na JUCEMG sob o nº 3190269601-2 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0060-00, 

ii) Deliberar sobre Alterações das Atividades Econômicas da Filial registrada na JUCEMG sob o 

nº 3190269601-2 e inscrito no CNPJ sob o nº 17.745.613/0060-00 e iii) Consolidação do 

Estatuto Social da Companhia. 

 

V – DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, foi 

aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições que será procedida: 

i) O endereço da Filial registrada na JUCEMG sob o nº 3190269601-2 e inscrita no CNPJ 

sob o nº 17.745.613/0060-00 passa a ser: Avenida dos Andradas, 1145 – Bairro Morro da 

Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36.035-120, ii) Atividades da filial registrada na JUCEMG 

sob o nº 3190269601-2 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0060-00 passa a ser: Cuja 

atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos 

alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, 

congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria e 

confeitaria com predominância de revenda; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 
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SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. 

CNPJ: 17.745.613/0001-50 

NIRE: 31300111041 

_____________________________________________________________________________ 

 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio varejista 

de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; e iii) Consolidação do 

Estatuto Social da Companhia, segue o Estatuto Social da Companhia que passará a viger na 

forma do Anexo I a esta Ata. 

 

VI – Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, 

e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, 

lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das 

assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130, §2º da Lei 6.404/74 

(“Lei S.A.”), a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os acionistas 

presentes: Srs. Jovino Campos Reis e Paulo Roberto Lopes que assinam digitalmente este 

documento que confere com o original lavrado em livro próprio. 

  

Juiz de Fora - MG, 28 de Fevereiro de 2020.  
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ANEXO I 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Objetivos e Duração 

 

Artigo 1º – A sociedade girará sob a denominação social de SUPERMERCADO BAHAMAS 

S.A., sendo uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá por este estatuto e pela 

legislação em vigor, podendo adotar outro tipo jurídico, quando lhe for conveniente, tendo 

iniciado suas atividades em 14 de março de 1983, sendo seu prazo de duração indeterminado e 

podendo encerrar suas atividades segundo as disposições legais e estatutárias vigentes. 

 

Artigo 2º – A sede e foro da companhia é na Rodovia BR 040, KM 780, Trevo de Caxambu, 

Distrito industrial, Juiz de Fora - MG, CEP 36092-005.  

 

Artigo 3º - A sociedade tem por objeto social o Comércio atacadista de mercadoria em geral 

com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Lanchonete, casas de 

chá, de sucos e similares; Correspondente de instituições financeiras; Importação e exportação 

de gêneros alimentícios; Importação e revenda de bebidas em geral, vinhos e derivados da uva e 

do vinho; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Gestão e administração da 

propriedade imobiliária; Estacionamento de Veículos; Escritório e Unidade Administrativa; 

Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 

predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comercio 

varejista de sementes e mudas;  

 

Artigo 4º – A critério da Diretoria, a sociedade poderá instalar, manter ou extinguir filiais ou 

escritórios necessários ao desempenho das suas atividades, consubstanciadas no objetivo social, 

em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências 

legais pertinentes. 

Parágrafo Único – A Sociedade possui filiais estabelecidas e localizadas nos seguintes 

endereços e atividades: 
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2. Rua José Lourenço, 710, Loja 102, Bairro São Pedro, Juiz de Fora/MG, CEP 36.036-230, 

registrada na JUCEMG nº 3190063572-5 em 12/01/87 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0002-31, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

3. Praça Adriano de Oliveira, 49, Bairro São José, Barbacena/MG, CEP 36.205-001, 

registrada na JUCEMG nº3190067495-0 em 30/11/87 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0003-12, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

4. Rua Ibitiguaia, 551, Bairro Santa Luzia, Juiz de Fora/MG, CEP 36.031-000, registrada na 

JUCEMG nº 3190067496-8 em 30/11/87 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0004-01, 

cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

5. Av. Brasil, 1.980, “Loja”, Centro, Juiz de Fora/ MG, CEP 36.062-420, registrada na 

JUCEMG nº 3190070607-0 em 17/08/88 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0005-84, 

cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 
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produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

6. Rua São Mateus, 1030, Bairro São Mateus, Juiz de Fora/MG, CEP 36025-000, registrada 

na JUCEMG nº 3190076343-0 em 01/04/86 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0006-

65, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

7. Rua Doardino Longo, 669, Bairro Jardim Jockey Club, Juiz de Fora/MG, CEP 36085-160, 

registrada na JUCEMG nº 3190076344-8 em 30/10/89 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0007-46, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

8. Av. Barão do Rio Branco, 3760, “Galpão”, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, CEP 

36.025-020, registrada na JUCEMG nº 3190100300-5 em 10/10/94 e inscrita no CNPJ sob 

o nº 17.745.613/0008-27, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral 

com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de 

pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; 

Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de 

revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

9. Av. Rio Branco, 700, Bairro Manoel Honório, Juiz de Fora/MG, CEP 36.045-120, 

registrada na JUCEMG nº 3190089938-2 em 21/09/92 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0009-08, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 
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de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

10. Av. Dr. Milton Bandeira, 380, Bairro Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-000, registrada na 

JUCEMG nº3190096151-7 em 10/12/93 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0010-41, 

cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

11. Av. Dr. Otavio Soares, 21, Bairro Palmeiras, Ponte Nova/MG, CEP 35.430-229, registrada 

na JUCEMG nº 3190096152-5 em 10/12/93 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0011-

22, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

12. Rua Bernardo Mascarenhas, 1.072, Bairro Fábrica, Juiz de Fora/MG, CEP 36.080-000, 

registrada na JUCEMG nº 319007382-5 em 17/03/94 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0012-03, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

13. Av. Francisco Valadares, 108, Bairro Poço Rico, Juiz de Fora/MG, CEP 36.020-420, 

registrada na JUCEMG nº 3190115883-1 em 16/02/98 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0013-94, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 
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predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

14. Av. Veríssimo Mendonça, 255, Bairro Beira Rio, Cataguases/MG, CEP 36.770-000, 

registrada na JUCEMG nº 3190121056-6 em 05/01/99 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0014-75, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

15. Av. Independência, 2.115, Bairro São Mateus, Juiz de Fora/MG, CEP 36.025-290, 

registrada na JUCEMG nº 3190126767-3 em 14/07/99 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0015-56, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

16. Rodovia BR 040 km 780, Box 02, Trevo de Caxambu, Distrito Industrial, Juiz de Fora/MG 

CEP 36.092-005, registrada na JUCEMG nº 3190133016-2 em 31/08/00 e inscrita no CNPJ 

sob o nº 17.745.613/0016-37, cuja atividade é Escritório e Unidade Administrativa; 

17. Rua dos Ex-Combatentes, 658, Bairro Santa Luzia, Ubá/ MG, CEP 36.500-000, registrada 

na JUCEMG nº 3190133017-1 em 31/08/00 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0017-

18, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 
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produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

18. Rua Diomar Monteiro, 126, Bairro Grama, Juiz de Fora/MG CEP 36.048-310, registrada 

na JUCEMG nº 3190124298-1 em 13/09/2000 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0018-07, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

19. Av. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 600, Bairro Francisco Bernardino, Juiz de 

Fora/MG CEP36081-000, registrada na JUCEMG nº 3190138526-9 em 09/05/01 e inscrita 

no CNPJ sob o nº 17.745.613/0019-80, cuja atividade é o Comércio varejista de 

mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios – supermercado; 

Comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados 

ou frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com 

predominância de revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - 

açougue; Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção 

própria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e 

mudas; 

20. Rua Martins Barbosa, 738, Bairro Benfica, Juiz de Fora/MG, CEP 36.090-300, registrada 

na JUCEMG nº3190144367-6 em 03/09/02 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0020-

13, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

21. Rua Marechal Floriano Peixoto, 270, Bairro Centro, Juiz de Fora/MG, CEP 36.013-080, 

registrada na JUCEMG nº 3190147561-6 em 16/12/02 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0021-02, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 
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crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

22. Av. Barão do Rio Branco, 2.872, loja “B” Bairro Alto dos Passos, Juiz de Fora/MG, CEP 

36025-020, registrada na JUCEMG nº 3190158358-3 em 29/12/04 e inscrita no CNPJ sob 

o nº 17.745.613/0022-85, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral 

com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de 

pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; 

Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de 

revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

23. Av. Dr. Ricardo Grimaldo Estides, 200, Bairro Ilha do Lazareto, Além Paraíba/MG, CEP 

36.660-000, registrada na JUCEMG sob o nº 3190158359-1 em 29/12/04 e inscrita no 

CNPJ sob o nº 17.745.613/0023-66, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias 

em geral com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista 

de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; 

Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de 

revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

24. Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho, 548 a 550, Bairro Cascatinha, Juiz de Fora/MG, CEP 

36.033-310; registrada na JUCEMG sob o nº 3190179511-4 em 21.07.08 e inscrita no 

CNPJ sob o nº 17.745.613/0024-47, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias 

em geral com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista 

de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; 

Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de 

revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

25. Rua Dr. Costa Reis, 849, Bairro Ipiranga, Juiz de Fora/MG, CEP 36.032-580, registrada na 

JUCEMG sob o nº 3190199126-6 em 08.07.09 e inscrita no CNPJ nº 17.745.613/0025-28, 
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cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

26. Av. Deusdedith Salgado, 4992, “área 1ª3” Bairro Teixeira, Juiz de Fora/MG, CEP 36.033-

000, registrada na JUCEMG sob o nº 3190199127-4 em 08.07.09 e inscrita no CNPJ sob o 

nº 17.745.613/0026-09, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

27. Av. Leite de Castro, 1.150, Bairro Fabricas, São João Del Rei, MG, CEP 36.301-180, 

registrada na JUCEMG sob o nº 3190206122-0 em 09.06.2010 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0027-90, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

28. Av. Marechal Floriano Peixoto, 359, loja 01, Bairro Pontilhão, Barbacena/MG, CEP 

36.202-344, registrada na JUCEMG sob o nº 3190207998-6 em 02/09/2010 e inscrita no 

CNPJ sob o nº 17.745.613/0028-70, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias 

em geral com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista 

de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; 

Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de 

revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 
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29. Rua Santo Antônio, 375, Bairro Centro-Juiz de Fora/MG, CEP 36.015-000, registrada na 

JUCEMG sob o nº 3190211873-6 em 11/03/2011 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0029-51, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

30. Praça Manoel Inácio Peixoto, 96, loja 01, Bairro Centro, Cataguases/MG, CEP 36.770-073, 

registrada na JUCEMG sob o nº 3190215284-5 em 09/08/2011 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0030-95, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

31. Rodovia BR 040 km 780, box 01, Trevo de Caxambu, Distrito Industrial, Juiz de Fora/MG, 

CEP 36092-005, registrada na JUCEMG nº 31902189099 em 04/01/12 e inscrita no CNPJ 

sob o nº 17.745.613/0031-76, cuja atividade é lanchonete, casas de chá, de sucos e 

similares e  correspondente de instituições financeiras;  

32. Av. João Pinheiro, 3.367, Bairro Brasil, Uberlândia, MG, CEP 38.400-710, registrada na 

JUCEMG sob o nº 31902232601 em 08/08/12 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0032-57, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

33. Av. Cleanto Vieira Gonçalves, 600, Bairro Santa Rosa, Uberlândia/MG, CEP 38.401721, 

registrada na JUCEMG sob o nº 31902239843 em 10/09/12 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0033-38, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 
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predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

34. Av. Alfredo Pedro Carneiro, 177, Bairro Gávea, Muriaé/MG, CEP 36.880.000, registrada 

na JUCEMG sob o nº 31902287821 em 14/05/13 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0034-19, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

35. Rua Maria do Carmo Sales, 333, Bairro Centro, Leopoldina/MG, CEP 36.700.000 

registrada na JUCEMG sob o nº 31902287805 em 14/05/13 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0035-08, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

36. Av. Rondon Pacheco, 4.800, Bairro Tibery, Uberlândia/MG, CEP 38.405-142 registrada na 

JUCEMG sob o nº 31902287873 em 14/05/13 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0036-80, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 
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37. Av. Dr. Passos, 426, Bairro Aterro, Muriaé/MG, CEP 36.880-000; registrada na JUCEMG 

sob o nº 31902316392 em 01/10/13 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0037-81, cuja 

atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos 

alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos 

frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de instituições 

financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Estacionamento de 

Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e 

confeitaria com predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores 

naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

38. Av. Angelino Favato, 461, Bairro Granada, Uberlândia/MG-CEP 38.410-012, registrada na 

JUCEMG sob nº 31902316392 em 02/04/2014 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0038-42, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

39. Av. Rui de Castro Santos, 1.991, Bairro Mansões Aeroporto, Uberlândia/MG, CEP 38.640-

148, registrada na JUCEMG 3190237220-9 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0039-

23, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

40. Av. Comendador Jacinto Soares De Souza Lima, 3405, Dico Teixeira, Ubá/MG, CEP. 

36.500-000, registrada na JUCEMG sob o nº 3190237221-7 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0040-67, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 
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produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

41. Av. Leopoldino de Oliveira, 5.100, Bairro Mercês, Uberaba/MG, CEP 38060-000, 

registrada na JUCEMG sob o nº 3190238754-1 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0041-48, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

42. Av. Augusto Peracio, 220, Bairro São Luiz, Além Paraíba/MG, CEP 36.660-000, registrada 

na JUCEMG sob o nº 3190247326-9 em 11/05/2016 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0042-29, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

43. Rodovia BR 265, n. º 310, Bairro Matozinhos, São João Del Rei/MG, CEP 36.300-000, 

registrada na JUCEMG sob o nº. 3190253460-8 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0043-00, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

44. Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1841, Bairro Amoroso Costa, Uberaba/MG, CEP 

38.082-320, registrada na JUCEMG sob o nº 3190253461-6 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0044-90, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 
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de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

45. Av. Juiz de Fora, 1.819, Bairro Grama, Juiz de Fora/MG, CEP 36.048-001, registrada na 

JUCEMG sob o nº 3190253462-4 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.613/0045-71, cuja 

atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos 

alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos 

frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de instituições 

financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Estacionamento de 

Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e 

confeitaria com predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores 

naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

46. Rua Francisco de Souza Fortes, 629, Bairro Cidade Nova, Viçosa/MG, CEP 36.570-000, 

registrada na JUCEMG sob o nº 3190256082-0 em 13/11/2017 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0046-52, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

47. Av. Imbaúba, 1.800, Bairro Jaraguá, Uberlândia/MG, CEP 38.413-108, registrada na 

JUCEMG sob o nº 3190256083-8 em 13/11/2017 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0047-33, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

48. Rua Álvaro José Rodrigues,1.200, Bairro Santos Dumont, Juiz de Fora/MG, CEP 36.038-

030, registrada na JUCEMG sob o nº 3190256084-6 em 13/11/2017 e inscrita no CNPJ sob 

o nº 17.745.613/0048-14, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral 
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com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de 

pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; 

Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de 

revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

49. Av. Dep. José Marcus Cherem, 2.300, Parque das Gameleiras, Uberaba/ MG, CEP 38.040-

500, registrada na JUCEMG sob o nº 3190258273-4 em 27/02/18 e inscrita no CNPJ sob o 

nº 17.745.613/0049-03, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

50. Av. Faria Pereira, 3.225, Bairro Centro, Patrocínio, MG CEP 38.740-024, registrada na 

JUCEMG sob o nº 3190258274-2 em 27/02/18 e inscrita no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0050-39, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

51. Av. Rondon Pacheco, 4.800, Loja 02, Bairro Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38.405-142, 

registrado na JUCEMG sob o nº 3190258275-1 e inscrito no CNPJ sob o nº  

17.745.613/0051-10, cuja atividade é Escritório e Unidade Administrativa; 

52. Rua Augusto Chagas, 1.100, Bairro Amorim, Araguari-MG, CEP 38446-126, registrado na 

JUCEMG sob o nº 3190262845-9, e inscrito no CNPJ sob o nº 17.745.613/0052-09, cuja 

atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos 

alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos 

frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de instituições 

financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Estacionamento de 

Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e 
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confeitaria com predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores 

naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

53. Av. Dona Maria de Santana Borges, 1.330, Bairro Olinda, Uberaba-MG, CEP 38055-000, 

registrado na JUCEMG sob o nº 3190262846-7, e  inscrito no  CNPJ sob o nº 

17.745.613/0053-81, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

54. Av. Barão do Rio Branco, 3760 – Loja 28, Bairro Bom Pastor – Juiz de Fora – MG – CEP: 

36.025-020,  registrado na JUCEMG sob o nº 3190263939-6 e inscrito no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0054-62, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral 

com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista 

de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou 

frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com 

predominância de revenda; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 

Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e 

mudas; 

55. Av. Napoleão Faissol, 297 , Bairro Alvorada – Ituiutaba – MG – CEP: 38.307-120, 

registrado na JUCEMG sob o nº 3190265257-1e inscrito no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0055-43, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

56. Av. Rondon Pacheco, 4.800, Loja 003 – térreo, Bairro Tibery, Uberlândia/MG, CEP 

38.405-142, registrado na JUCEMG sob o nº 3190266180-4 e inscrito no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0056-24, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 
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predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e confeitaria 

com predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; 

Comercio varejista de sementes e mudas; 

57.  Avenida Cesário Alvim, 5650 – Bairro Granja Marileusa – Uberlândia – MG, CEP 

38.406-633, registrado na JUCEMG sob o nº 3190269359-5 e inscrito no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0057-05, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Comercio 

varejista de carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 

predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; 

Comercio varejista de sementes e mudas; 

58. Rua Alferes, S/N – Lote 01-Quadra E – Bairro Belvedere, Monte Carmelo - MG, 

CEP 38.500-000, registrado na JUCEMG sob o nº 3190269360-9 e inscrito no CNPJ sob 

o nº 17.745.613/0058-96, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em 

geral com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio 

varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou 

frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com 

predominância de revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de 

carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 

predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; 

Comercio varejista de sementes e mudas; 

59. Rua Doutor José Eutrópio, 330, Térreo – Bairro Santa Terezinha – Juiz de Fora – MG, CEP 

36.045-480, registrado na JUCEMG sob o nº 3190269494-0 e inscrito no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0059-77, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral 

com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista 

de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou 

frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com 

predominância de revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de 

carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 
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predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; 

Comercio varejista de sementes e mudas; 

60. Avenida dos Andradas, 1145 – Bairro Morro da Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 

36.035-120, registrado na JUCEMG sob o nº 3190269601-2 e inscrito no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0060-00, Cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral 

com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista 

de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou 

frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria 

com predominância de revenda; Comercio varejista de carnes - açougue; 

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção 

própria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de 

sementes e mudas; 

61. Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 879, Bairro Francisco Bernardino – 

Juiz de Fora – MG, CEP 36.083-750, registrado na JUCEMG sob o nº 

3190269801-5 e inscrito no CNPJ sob o nº 17.745.613/0061-91 cuja atividade é o 

Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos 

alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 

Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e 

mudas; 

62. Avenida Fernando Vilela, 1705, Bairro Martins – Uberlândia – MG, CEP 38.400.458, 

registrado na JUCEMG sob o nº 3190273385-6 e inscrito no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0062-72 cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, 

crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente 

de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; Comércio 

varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas. 
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63. Avenida Presidente Itamar Franco, 3600, Loja 171A - Bairro São Mateus – Juiz de Fora – 

MG, CEP 36.025.290,  registrado na  JUCEMG sob o nº 3190273684-7 e inscrito no 

CNPJ sob o nº 17.745.613/0063-53 cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias 

em geral com predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio 

varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou 

frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria com 

predominância de revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - 

açougue; Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção 

própria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e 

mudas. 

64. Avenida João Naves de Avila, 3730 - Bairro Lagoinha – Uberlândia – MG, CEP 

38.405.144, registrado na  JUCEMG sob o nº  3190274115-8 e inscrito no CNPJ sob o nº 

17.745.613/0064-34, cuja atividade é o Comércio varejista de mercadorias com 

predominância de produtos alimentícios – supermercado; Comércio varejista de 

pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou 

frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria e confeitaria 

com predominância de revenda; Estacionamento de Veículos; Comercio varejista 

de carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 

predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas e flores 

naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

65. Avenida José Ananias de Aguiar, 4400 - Bairro Conjunto Habitacional Boa Vista – 

Araxá – MG, CEP 38.184-200, registrado na  JUCEMG sob o nº  3190274504-8 e 

inscrito no CNPJ sob o nº 17.745.613/0065-15, cuja atividade é o Comércio varejista 

de mercadorias com predominância de produtos alimentícios – supermercado; 

Comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, 

conservados ou frigorificados; Correspondente de instituições financeiras; Padaria 

e confeitaria com predominância de revenda; Estacionamento de Veículos; 

Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação de produtos de padaria e 

confeitaria com predominância de produção própria; Comércio varejista de plantas 

e flores naturais; Comercio varejista de sementes e mudas; 

66. Avenida Juscelino Kubitschek de oliveira, 567, Lote C, Quadra 10 - Bairro 

Conego Getúlio – Patos de Minas – MG, CEP 38.700-209, registrado na  JUCEMG 
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sob o nº  3190274505-6 e inscrito no CNPJ sob o nº 17.745.613/0066-04, cuja atividade 

é o Comércio varejista de mercadorias com predominância de produtos 

alimentícios – supermercado; Comércio varejista de pescados, crustáceos e 

moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados; Correspondente de 

instituições financeiras; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 

Estacionamento de Veículos; Comercio varejista de carnes - açougue; Fabricação 

de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 

Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de sementes e 

mudas; 

 

  

Capítulo II - Do Capital Social e das Ações 

 

Artigo 5º – O Capital Social é de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) divididos em 

99.999.986 (noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e 

seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e, 14 (quatorze) ações preferenciais de 

classes “A”, “B”, “C” e “D” , sem direito a voto nominativas e sem valor nominal, totalmente 

integralizadas. 

Parágrafo Primeiro - Os acionistas titulares das ações preferenciais das classes “A”. “B” e “C” 

terão direito de participar do dividendo fixo, mensal a ser distribuído calculado na forma do 

Plano de Conversão e Outorga de Ações Preferenciais. 

Parágrafo Segundo – Os acionistas titulares das ações preferenciais da classe “D” terão direito 

de participar do dividendo fixo, mensal ou anual até o limite a ser definido na Assembleia Geral 

Ordinária de cada Exercício Social. 

 

Artigo 6º – Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, 

de conformidade com o art. 110 da Lei nº. 6.404/76.   

 

Artigo 7º – Os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações decorrentes de 

aumentos do capital social, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da sua 

deliberação, como limite para o exercício desse direito. 
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Artigo 8º – As ações não poderão ser vendidas ou transferidas a estranhos ao quadro de 

acionistas, sem o consentimento dos demais, aos quais cabe, em igualdade de condições, o 

direito de preferência, que será exercido segundo o número de ações de cada um.  

 

Artigo 9º – As deliberações sobre cisão, incorporação, fusão, dissolução, venda de bens da 

companhia e aumento de capital, serão tomadas por acionistas que representem, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) das ações com direito a voto, conforme art. 136 da Lei nº. 

6.404/76. 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Das Partes Beneficiárias e Das Debêntures 

 

Artigo 10 – A Companhia não poderá criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis sem valor 

nominal e estranhos ao Capital Social, denominados Partes Beneficiárias. 

 

Artigo 11 – A Companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de 

crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado. 

Parágrafo Primeiro – As debêntures terão valor nominal expresso em moeda nacional, salvo 

nos casos de obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa ter o pagamento 

estipulado em moeda estrangeira.  

Parágrafo Segundo – As debêntures poderão assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, 

participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso. As debêntures poderão ser 

conversíveis em ações nas condições constantes da escritura de emissão.  

 

Capítulo IV - Da Administração da Sociedade, da Diretoria e suas Atribuições 

 

Artigo 12 – A sociedade será administrada, na forma da Lei nº. 6.404/76 e deste Estatuto, por 

uma Diretoria. 

Parágrafo Primeiro – O mandato dos diretores será unificado de 01 (um) ano, sendo permitida 

a reeleição. 
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Parágrafo Segundo – Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus 

substitutos, exceto se de outra forma deliberar a Assembleia Geral. 

Parágrafo Terceiro – No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer dos 

administradores, a Assembleia Geral indicará o substituto interino de tal administrador 

temporariamente ausente. 

Parágrafo Quarto – No caso de vacância de qualquer cargo de administração, um novo 

membro deve ser eleito pela Assembleia Geral a ser convocada para este fim, que deve ocorrer 

em, no máximo, 30 (trinta) dias após tal vacância. Para os fins deste Artigo, ocorre a vacância 

com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou ausência 

injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 

 

Artigo 13 – A Assembleia Geral Ordinária fixará, anualmente, a remuneração dos 

administradores nos termos do Art. 152 da Lei nº. 6.404/76.  

 

Artigo 14 – A Diretoria será composta por 2 (dois) membros, acionistas ou não, residentes no 

país, eleitos e destituíveis conforme Artigo 12, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, sendo 

um Diretor Comercial e um Diretor Administrativo Financeiro, podendo qualquer Diretor 

cumular mais de um cargo.  

 

Artigo 15 – A Diretoria tem os mais amplos poderes para a gestão dos negócios sociais e para a 

realização de todas as operações da sua atividade social, estando esses poderes limitados apenas 

pelo presente Estatuto, pela Lei nº. 6.404/76 e pelos demais dispositivos legais que vierem a 

regular as Sociedades por Ações.   

Parágrafo Primeiro – A representação ativa e passiva da Companhia, em quaisquer atos e 

operações que envolvam responsabilidade, exige, sempre, a participação isolada do Diretor 

Comercial ou do Diretor Administrativo Financeiro, exceto para alienar bens da Companhia que 

deverá necessariamente ser representada por ambos Diretores em conjunto.  

Parágrafo Segundo - Compete à Diretoria as seguintes atribuições: I - exercer as atribuições e 

os poderes que a Lei e este Estatuto lhe confere para assegurar o andamento regular da 

sociedade; II - zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas 

suas próprias reuniões; III – receber e pagar tudo quanto se refira à situação financeira da 

sociedade; IV - contratar e demitir empregados de todas as categorias, determinando suas 

atribuições, salários e participações; V - participar efetivamente dos negócios sociais, inclusive 

dos assuntos de ordem contábil, fiscal e legal. VI - organizar a direção e supervisionar a 
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estrutura técnica, comercial, financeira e administrativa da sociedade; VII – praticar, enfim, 

quaisquer atos que por este estatuto não seja vedado.  

Parágrafo Terceiro Para a prática dos atos da Diretoria, os Diretores poderão constituir 

procuradores, com mandato especial, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, sendo que no caso de 

mandato judicial a procuração poderá ser por prazo indeterminado, mas deverá indicar o fim 

específico a que se destina.  

 

Artigo 16 – Aos Diretores, compete, privativamente, a condução dos negócios da sociedade e as 

deliberações sobre investimentos, compra de bens, bem como a concessão de garantias para as 

próprias operações ou terceiros, convocar e presidir as reuniões da Diretoria, promover o 

cumprimento de suas resoluções, fazer cumprir o Estatuto da Sociedade e as deliberações da 

Assembleia Geral, assinar cautelas ou títulos múltiplos de ações, representar a sociedade em 

juízo e fora dele, nas relações com terceiro, com a União, os Estados, os Municípios e junto às 

Autarquias.  

 

Artigo 17 – A Diretoria apresentará anualmente o relatório sobre as atividades, o balanço 

patrimonial e as demonstrações financeiras de todas as operações sociais, devendo ser publicado 

anteriormente a realização da Assembleia Geral Ordinária, previamente designada, tudo 

conforme Lei nº. 6.404/76. 

 

Capítulo V - Do Conselho Fiscal 

 

Artigo 18 – A sociedade tem um Conselho Fiscal, em caráter não permanente, composto de, no 

máximo, 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, conforme determina o art. 161 

e seus parágrafos, da Lei n.º 6404/76.  

 

Artigo 19 – Caso seja solicitado seu funcionamento, assumem os eleitos, e, para investidura no 

cargo, será necessário que cada um prove os requisitos legais. Cada período de funcionamento 

do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação.   

 

Capítulo VI - Das Assembleias Gerais 

 

Artigo 20 – A Assembleia Geral reunir-se-á: I - ordinariamente, nos quatro primeiros meses 

seguintes ao término do exercício social para: a) tomar as contas dos administradores; b) 
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discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício; c) determinar a destinação dos 

resultados; d) eleger os membros da Administração e do Conselho Fiscal, quando for o caso; e, 

e) estabelecer a remuneração dos Administradores. II - extraordinariamente, sempre que os 

interesses da sociedade o exigiram, especialmente para deliberar sobre a alteração ou a reforma 

do Estatuto Social.  

 

Artigo 21 – As Assembleias Gerais serão convocadas por anúncio publicado na forma da Lei, 

do qual constarão a Ordem do Dia, ainda que sumariamente, a data, hora e o local da reunião.  

Parágrafo Único: Ficará dispensada a convocação desde que se façam presentes à Assembleia 

Geral acionistas representando a totalidade do capital social, cientes da mesma, previamente, 

por convocação pessoal e formal.  

 

Artigo 22 – O acionista poderá se fazer representar na Assembleia Geral por procurador 

constituído na forma do Art. 126 da Lei nº. 6.404/76. 

Artigo 23 – Poderá ser nula a Assembleia que não obedecer aos preceitos deste Estatuto e as 

normas legais vigentes.  

 

Capítulo VII - Do Exercício Social, do Balanço, dos Lucros e Dividendos 

 

Artigo 24 – O exercício social da Companhia se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de 

dezembro de cada ano.  Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social findo a serem apresentadas à Assembleia Geral. 

 

Artigo 25 – Do lucro líquido apurado no Balanço, destinar-se-ão: I - 5% (cinco por cento) para 

a constituição do Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; II 

- 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, a título de dividendos obrigatórios, observando-se o 

que dispõem os artigos 201 e 202 da Lei nº. 6.404/76, a ser pago consoante estabelecido em seu 

artigo 205, parágrafo 3º.  

Parágrafo Primeiro: Os dividendos somente poderão deixar de ser pagos no caso de a situação 

financeira da sociedade não o permitir em função de investimentos em andamento, decididos 

pela Assembleia Geral, hipótese em que os resultados serão acumulados em reservas de lucros 

para futura distribuição de dividendos ou aumentos de capital de acordo com a deliberação dos 

acionistas em assembleia. 
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Parágrafo Segundo: A Companhia terá suas demonstrações contábeis auditadas anualmente 

por auditores independentes registrados na CVM, nomeados pela Diretoria. 

 

Capítulo VIII - Da Liquidação 

 

Artigo 26 – A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à 

Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o Liquidante e o Conselho Fiscal 

que deverão assumir no período de liquidação, fixando-lhes as remunerações.  

 

Artigo 27 – O Liquidante e os Conselheiros Fiscais terão as atribuições e os poderes a eles 

outorgados por Lei.  

 

Artigo 28 – A qualquer tempo, a Assembleia Geral poderá destituir o Liquidante e os membros 

do Conselho Fiscal.  

Capítulo IX - Das Disposições Gerais 

 

Artigo 29 – A Companhia respeitará e obedecerá aos termos de acordos de acionistas que 

venham a ser arquivados em sua sede. 

 

Artigo 30 – A Companhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, 

em prazo não superior a 5 (cinco) dias, contados do recebimento do respectivo requerimento, 

cópia de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de 

aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da companhia. Para 

fins deste Estatuto Social, compreende‐se por partes relacionadas: (i) o cônjuge ou parentes de 

até 2º grau, ou o cônjuge destes, dos acionistas; (ii) qualquer pessoa jurídica que, direta ou 

indiretamente, seja controlada pelos acionistas; e (iii) qualquer pessoa que, em conjunto com um 

ou mais dos acionistas, detenha o controle de qualquer pessoa jurídica.  

 

Artigo 31 – A Companhia e seus acionistas ficam obrigados a, sem prejuízo da possibilidade de 

a parte prejudicada pleitear judicialmente a execução das obrigações inadimplidas, submeter 

eventual controvérsia à arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, a 

ser instituída e processada de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara Mineira de 

Arbitragem Empresarial (“Câmara de Arbitragem”) (“Regulamento de Arbitragem da Câmara”). 

A administração e o correto desenvolvimento do procedimento arbitral caberão à Câmara de 
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Arbitragem. O Tribunal Arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, cabendo à parte litigante 

de um lado, e a parte demandada, do outro, a escolha de seu respectivo árbitro, de acordo com 

os dispositivos do Regulamento de Arbitragem da Câmara. Os árbitros indicados pelas partes do 

procedimento arbitral deverão escolher em conjunto, em um prazo de 15 (quinze) dias corridos 

e de comum acordo, o nome do terceiro árbitro, a quem caberá a presidência do Tribunal 

Arbitral, na forma do Regulamento de Arbitragem da Câmara. Caso não haja um consenso 

quanto à definição do terceiro árbitro no referido prazo, tal nomeação deverá ser feita pela 

Câmara de Arbitragem. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, os acionistas elegem, 

com a exclusão de quaisquer outros, o foro da Comarca de Juiz de Fora – Estado de Minas 

Gerais, quando e se necessário, para fins exclusivos de: (i) execução de obrigações que 

comportem, desde logo, execução judicial; (ii) obtenção de medidas coercitivas ou 

procedimentos acautelatórios de natureza preventiva, provisória ou permanente, como garantia 

ao procedimento arbitral a ser iniciado ou já em curso entre as partes e/ou para garantir a 

existência e a eficácia do procedimento arbitral; e (iii) obtenção de medidas de caráter 

mandamental e de execução específica, sendo certo que, atingida a providência mandamental ou 

de execução específica perseguida, restituir- se- á ao Tribunal Arbitral a ser constituído ou já 

constituído, conforme o caso, a plena e exclusiva competência para decidir acerca de toda e 

qualquer questão, seja de procedimento ou de mérito, que tenha dado ensejo ao pleito 

mandamental ou de execução específica, suspendendo se o respectivo procedimento judicial até 

decisão do Tribunal Arbitral, parcial ou final, a respeito. O ajuizamento de qualquer medida nos 

termos previstos neste Artigo não importa em renúncia à presente cláusula compromissória ou 

aos limites da jurisdição do Tribunal Arbitral. O local e sede da arbitragem será a Cidade de Juiz 

de Fora, Estado de Minas Gerais, ou, em caso de impossibilidade, na Cidade de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, utilizando-se o português como idioma oficial para todos os seus atos. 

A sentença arbitral será definitiva e vinculante para as partes, não estando sujeita à 

homologação ou a qualquer recurso perante o Poder Judiciário. Os árbitros irão tomar suas 

decisões com base exclusivamente na lei brasileira, sendo expressamente vedadas decisões com 

base na equidade. 

 

Artigo 32 – A Companhia, em caso de abertura de seu capital, se obriga a aderir a segmento 

especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que 

assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa. 
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Artigo 33 – Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei nº. 6.404/76 e demais leis 

aplicáveis. 

************************************************* 

Estatuto Social aprovado na AGE de 28 de Fevereiro de 2020. Assinam digitalmente o 

documento os acionistas: Paulo Roberto Lopes e Jovino Campos Reis. 
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Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/147.871-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGE2000261083

Data

23/03/2020

514.807.946-00 JOVINO CAMPOS REIS

283.509.876-34 PAULO ROBERTO LOPES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SUPERMERCADO BAHAMAS S/A, de NIRE
3130011104-1 e protocolado sob o número 20/147.871-4 em 23/03/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7781321, em 23/03/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Zulene figueiredo.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

514.807.946-00 JOVINO CAMPOS REIS

283.509.876-34 PAULO ROBERTO LOPES

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

514.807.946-00 JOVINO CAMPOS REIS

283.509.876-34 PAULO ROBERTO LOPES

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

283.509.876-34 PAULO ROBERTO LOPES

514.807.946-00 JOVINO CAMPOS REIS

Belo Horizonte. segunda-feira, 23 de março de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em
23/03/2020, às 16:06 conforme horário oficial de Brasília.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. segunda-feira, 23 de março de 2020
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