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M.M.M.COELHO LTDA 

 
CNPJ 36.279.930/0001-73 

 

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

 

MARIA MADALENA MACIEL COELHO, brasileira, natural de Mantena – 

MG, filha de Pedro Maciel de Assis e Eva Carolina de Assis, 

nascida em 08/11/1962, casada sob o regime de comunhão parcial 

de bens, empresária, residente a Rua Alaides Amália Mota, 16 – 

Santos Prates I - Mantena – MG, CEP 35.290-000, portadora da 

Cédula de Identidade nº M-4.229.134 SSP/MG e do CPF nº 

473.481.436-87, única sócia componente da Sociedade Empresária 

Limitada denominada M.M.M. COELHO LTDA, com sede na Rua São 

Francisco, 311 - Centro - Mantena - MG, CEP 35.290-000, 

registrada na JUCEMG – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

sob o NIRE 31211600461 em 06/02/2020, inscrita no CNPJ sob o nº 

36.279.930/0001-73, resolve alterar seu contrato primitivo, e o 

faz mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1 - A Sócia MARIA MADALENA MACIEL COELHO, acima qualificada, 

detentora de 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (hum 

real) cada uma, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cede 

e transfere parte de suas quotas possuídas no Capital Social da 

sociedade, qual seja, 1.000 (hum mil) quotas no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais) para o sócio JOSÉ LUIZ COELHO, 

brasileiro, natural de Mantena – MG, filho de Alcebíades Coelho 

de Souza e Edite Trindade de Souza, nascido em 13/05/1952, 

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, 

residente e domiciliado à Rua Alaíde Amália Mota, 16 – bairro 

Santos Prates I – Mantena – MG - CEP 35.290-000, portador da 

cédula de Identidade nº M-588.264 SSP/MG e do CPF nº 

146.921.986-72, que neste ato entra para a sociedade, dando 

cedente e cessionário, plena, geral e irrevogável quitação;  

 
2 - Com a transferência ocorrida no item 1, o Capital Social 

ficou assim distribuído entre os quotistas:  

  

MARIA MADALENA MACIEL COELHO........  19.000 quotas ... R$ 19.000,00 

JOSÉ LUIZ COELHO..................     1.000 quotas ... R$  1.000,00 

TOTAL  .............................  20.000 quotas ... R$ 20.000,00   
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3 - Com a alteração ocorrida acima, consolida-se o Contrato 

Social, o qual com a aprovação de todos os quotistas, passa a 

reger-se pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

PRIMEIRA - FINALIDADE E OBJETO 

 
A Sociedade tem por objeto a confecção de peças de vestuário, 

exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida; facção de 

peças do vestuário, exceto roupas íntimas; comércio varejista de 

confecções, artigos do vestuário e acessórios. 

 

SEGUNDA - DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO E FILIAL 

 

A sociedade gira sob o nome empresarial de M.M.M. COELHO LTDA, 

com a sua sede na Rua São Francisco, 311 - Centro - Mantena - 

MG, CEP 35.290-000, cujas atividades tiveram início em 04 de 

fevereiro de 2020 e seu prazo de duração é por tempo de duração 

indeterminado. 

 

Parágrafo Único - A sociedade não possui, mas, poderá a qualquer 

tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências, depósitos e 

escritórios ou outras dependências, em qualquer parte do 

território nacional, mediante alteração contratual assinada por 

todos os sócios. 

 

TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL 

 
O Capital Social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmente 

integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 20.000 

quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os 

sócios quotistas: 

 

MARIA MADALENA MACIEL COELHO........  19.000 quotas ... R$ 19.000,00 

JOSÉ LUIZ COELHO..................     1.000 quotas ... R$  1.000,00 

TOTAL  .............................  20.000 quotas ... R$ 20.000,00   

 

§ 1º - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros sem a observância dos outros sócios, a 

quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preços, 

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente. 

 

§ 2º - Nos termos do art. 1052 do Código Civil (Lei nº 

10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao 

valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do Capital Social.  
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QUARTA – ADMINISTRAÇÃO 

 
A administração da sociedade fica a cargo da sócia MARIA MADALENA 

MACIEL COELHO, a qual caberá, a responsabilidade ou representação 

ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo 

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 

interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação 

social em negócios estranhos aos fins sociais, tais como, avais, 

fianças, endossos, etc. 

 

Parágrafo único – É facultado ao administrador, nomear 

procuradores da sociedade, para o período determinado que nunca 

poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração 

especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim 

nomeados. 

 
QUINTA - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA 

 
O administrador da sociedade perceberá mensalmente, a título de 

retirada pró-labore, a quantia fixada por eles no início de cada 

exercício social, ou em outra época qualquer, se assim preferir. 

 
SEXTA - EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO 

 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 

do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo 

os lucros apurados serem distribuídos no todo ou em parte, ou 

mantidos em suspenso para reforço do patrimônio líquido (arts. 

1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002). 

 

§ 1º – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 

administrador(es) quando for o caso.  

 

§ 2º – Fica desde já estabelecido que por decisão unânime dos 

sócios, o lucro líquido do exercício poderá ser distribuído de 

forma desproporcional à participação de cada um no Capital 

Social, inclusive através de antecipações mensais, dentro dos 

limites legais. 
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SÉTIMA - MORTE, INTERDIÇÃO, FALÊNCIA OU RETIRADA DE SÓCIO 

 
A retirada, falência, interdição ou morte de sócio não 

dissolverá, necessariamente, a sociedade, que poderá continuar, 

observado o seguinte procedimento: 

 

§ 1° - O sócio retirante, observado o disposto no § 1º da 

cláusula TERCEIRA supra, assinará, por si ou seu bastante 

procurador o ato de alteração contratual, necessário para fins 

de registro e em caso de transferência de quotas a terceiros 

será observado o direito dos demais sócios de preferência na 

aquisição das quotas do sócio retirante, desde que em igualdade 

de condições e dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da 

comunicação feita à sociedade. 

 

§ 2° - No caso de falecimento de qualquer sócio, os sócios 

remanescentes deverão realizar um Balanço da sociedade, dentro 

de 60 (sessenta) dias da data do falecimento do sócio, 

reembolsando aos herdeiros o valor de sua participação, de 

acordo com o § 4° desta cláusula. 

 

§ 3° - Caso seja do interesse dos sócios remanescentes, poderão 

estes, a seu critério e mediante acordo com os herdeiros do 

sócio falecido, aceitar a continuação dos mesmos, ou de alguns 

deles, na sociedade. 

 

§ 4° - Os haveres do sócio que deixar a sociedade por qualquer 

dos motivos constantes desta cláusula ou de outras deste 

contrato, ser-lhe-ão pagos, ou a seus herdeiros ou legítimos 

sucessores, da seguinte forma: 10% (dez por cento) do valor dos 

haveres e direitos, apurados em Balanço Especial, no ato da 

alteração contratual e o restante 90% (noventa por cento) em 20 

(vinte) parcelas mensais, corrigidas por índice de correção 

monetária admitida por Lei, correndo juros de 6% (seis por 

cento) ao ano, vencendo a primeira até 90 (noventa) dias após a 

solicitação, salvo acordo na forma da cláusula oitava. 

 

OITAVA - DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS E CASOS OMISSOS 

 
As deliberações sociais em sua totalidade, inclusive as de 

alterações contratuais, permanência ou retirada de sócios, e os 

casos omissos, serão tomadas por ¾ (três quartos) do capital 

social, ou quando a legislação, exigir quorum maior, com 

atendimento ao disposto no art. 1076 do Código Civil.  
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NONA - DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR 

 
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 

impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 

contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade 

(art. 1.011, § 1º, CC/2002).  

 

DÉCIMA – MICROEMPRESA 

 

Os signatários do presente ato declaram que o movimento da 

receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no 

inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadram em qualquer das hipóteses de 

exclusão mencionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Mantena - MG, para o exercício 

e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 

contrato. 

 

E por acharem justos e contratados, assinam o presente 

instrumento. 

 

 

Mantena - MG, 26 de fevereiro de 2020 

 

 

 

MARIA MADALENA MACIEL COELHO 

 

 

JOSE LUIZ COELHO 
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