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TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
- EIRELI 

 
FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI 

 
JAIR BALDUINO DE SOUZA, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, 
empresário, nascido em 09/12/1971 natural de Montes Claros de Goiás/Go, 
residente Rua das Hortênsias Qd 04 Lt 26 Jardim Lisboa, Goiânia/Go, CEP: 74357-
036, portador da CNH n° 00669535523, expedida em 06/07/1994, DETRAN -GO, 
com validade em 23/05/2025, e do CPF n° 527.039.671-87, nascido aos 09/12/1971, 
filho de Altino Balduíno do Santos e de Jandira Luiza de Souza. 
Único proprietário de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI 
FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI constituída legalmente por ato 
constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE 
52600630971 em 08/03/2018 e em 04/11/2020, com sede na Avenida Ville n° 180 
Qd.43 Lt 12 Setor Três Maria I — Goiânia/Go. CEP: 74369- 705, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.887.078/0001-51, delibera de pleno acordo ajustar a presente alteração 
contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002 mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A empresa altera seu porte para DEMAIS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O OBJETO PASSA A SER: 
Atividades relacionadas á organização do transporte de carga; Serviços de 
Terraplanagem; Comércio atacadista de caminhões novos; Comércio atacadista 
de ônibus e micro-ônibus novos; Comércio atacadista de automóveis, camionetas 
e utilitários novos; máquinas e equipamentos agrícolas/construção; Comércio 
atacadista de motocicletas e motonetas (motocicletas e motonetas novas e 
usadas, motos novas e usadas; Comércio varejista de material de construção; 
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista 
de cimento; Fabricação de estruturas metálicas(andaimes tubulares, construções 
pré-fabricadas de metal, elementos modulares (módulos) de metal para 
exposições, estrutura metálica para telecomunicações, estrutura metálica para 
antenas de emissoras de rádio e televisão estrutura metálica para edifícios 
comerciais e residenciais, estrutura metálica para galpões, coberturas e silos, 
estrutura metálica par pontes e viadutos, estrutura para subestações, estruturas 
metálicas, n.e.; fabricação de estruturas metálicas; montagem quando realizada 
pela fabricante pontes e elementos de pontes de ferro e aço, porta paletes e 
estruturas metálica semelhantes para armazenagem, quiosques metálicos para 
caixas eletrônicos, torres de telegrafia, torres e pórticos(pilares) de ferro e aço, 
torres metálicas para linhas de transmissão elétrica, tele transmissão, etc, torres 
para extração de petróleo; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construçã máquinas de terraplenagem, máquinas, 
aparelhos e equipamentos para construção, mineração, terraplenagem; Comércio 
atacadista de niveladora e motoniveladora, retroescavadeira e pá-carregadeira, 
máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construçã tratores de 
roda ou esteira; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso agropecuá(tratores, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário e agrícolas, equipamentos de irrigação, máquinas e equipamentos 
para uso agropecuário, máquinas e equipamentos agrícolas, instrumentos e 
acessórios agrícolas, máquinas e equipamentos para agricultura, máquinas e 
equipamentos para uso na avicultura e apicultura; Comércio atacadista de 
reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio atacadista de bicicletas, 
barcos, pedalinhos, triciclos. 
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CLAÚSULA T E R C E I R A  — O  CAPITAL DA EMPRESA PASSA A SER: 
R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais). 

 
CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA – EIRELI 
 

 FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI 
 
JAIR BALDUINO DE SOUZA, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, 
empresário, natural de Goiânia/Go, residente Rua das Hortênsias Qd 04 Lt 26 Jardim 
Lisboa, Goiânia/Go, CEP: 74357-036, portador da CNH n° 00669535523, expedida 
em 06/07/1994, DETRAN -GO, com validade em 23/05/2025, e do CPF n° 
527.039.671-87, nascido aos 09/12/1971, filho de Altino Balduíno do Santos e de 
Jandira Luiza de Souza. 
 
Único proprietário de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI: 
FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI, constituída legalmente por ato 
constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE 
52600630971 em 08/03/2018 com sede na Avenida Ville Quadra 43 Lt 12 n° 180 
Setor Três Marias I — Goiânia/GO, cep: 74369-705, devidamente inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob no 29.887.078/0001-51 e usa a 
expressão FIBRA DISTRIBUIÇAO. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE, DAS FILIAIS  
A empresa adotou o nome FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI e usa a 
expressão FIBRA DISTRIBUIÇÃO como nome fantasia. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA — DO ENDEREÇO 
A sede da empresa se localiza na Avenida Ville, nº 180, Quadra 43, Lt 12, Setor 
Três Marias I — Goiãnia/GO, cep: 74369-705. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA — DO OBJETO 
Atividades relacionadas á organização do transporte de carga; Serviços de 
Terraplanagem; Comércio atacadista de caminhões novos; Comércio atacadista 
de ônibus e micro-ônibus novos; Comércio atacadista de automóveis, camionetas 
e utilitários novos; máquinas e equipamentos agrícolas/construção; Comércio 
atacadista de motocicletas e motonetas (motocicletas e motonetas novas e 
usadas, motos novas e usadas; Comércio varejista de material de construção; 
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista 
de cimento; Fabricação de estruturas metálicas(andaimes tubulares, construções 
pré-fabricadas de metal, elementos modulares (módulos) de metal para 
exposições, estrutura metálica para telecomunicações, estrutura metálica para 
antenas de emissoras de rádio e televisão estrutura metálica para edifícios 
comerciais e residenciais, estrutura metálica para galpões, coberturas e silos, 
estrutura metálica par pontes e viadutos, estrutura para subestações, estruturas 
metálicas, n.e.; fabricação de estruturas metálicas; montagem quando realizada 
pela fabricante pontes e elementos de pontes de ferro e aço, porta paletes e 
estruturas metálica semelhantes para armazenagem, quiosques metálicos para 
caixas eletrônicos, torres de telegrafia, torres e pórticos(pilares) de ferro e aço, 
torres metálicas para linhas de transmissão elétrica, tele transmissão, etc, torres 
para extração de petróleo; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construçã máquinas de terraplenagem, máquinas, 
aparelhos e equipamentos para construção, mineração, terraplenagem; Comércio 
atacadista de niveladora e motoniveladora, retroescavadeira e pá-carregadeira,  
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máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construçã tratores de  
roda ou esteira; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para  
uso agropecuá(tratores, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário e agrícolas, equipamentos de irrigação, máquinas e equipamentos 
para uso agropecuário, máquinas e equipamentos agrícolas, instrumentos e 
acessórios agrícolas, máquinas e equipamentos para agricultura, máquinas e 
equipamentos para uso na avicultura e apicultura; Comércio atacadista de 
reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio atacadista de bicicletas, 
barcos, pedalinhos, triciclos. 
 
CLAÚSULA QUINTA - DO CAPITAL 
R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais). 
 
CLAÚSULA SEXTA - DA ADMINSTRAÇÃO 
A administração da empresa será exercida por JAIR BALDUINO DE SOUZA que 
assina perante bancos nas aberturas, movimentação e encerramento de contas 
correntes, obtenção de empréstimos e financiamentos, assinaturas de propostas de 
crédito, operações comerciais de compras, vendas, trocas ou empréstimos, 
contratação de serviços, investimentos, contratação de dívidas. Bem como cláusula 
“Ad judita” e poderes especiais para receber intimações, transigir, desistir, renunciar 
ao direito da ação, reconhecer a procedência do pedido e substabelecer nos termos 
Art. 38 do Código Civil Brasileiro, constituir mandatário ou preposto para situações 
eventuais nos termos do Art. 1018 do NCC. Vedado, no entanto em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da empresa sem 
autorização conforme Art 1.056 NCC. 
 
CLÁUSULA SETIMA 
Ao término de cada exercício, 31 de dezembro de cada ano, onde o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo 
ao titular os lucros ou perdas apuradas. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
Declaro, sob as penas da lei, que não particípio de nenhuma outra empresa da 
modalidade. 
 
CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL 
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrarem o 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, concessão, peculato, ou contra economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (art. 1.011, parágrafo 
1º CC/2020). 
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E assim, assino o presente instrumento em 01(uma) via, que será levado a registro 
perante a Junta Comercial do Estado de Goiás, para que ela adquira  personalidade 
jurídica, de acordo com a legislação em vigor, 
 

Goiânia — GO, 30 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

JAIR BALDUINO DE SOUZA 
Assinatura digital
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria 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 FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

52703967187
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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.

JAIR BALDUINO DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2022 09:17 SOB Nº 20220902402. 
PROTOCOLO: 220902402 DE 31/05/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206962211. CNPJ DA SEDE: 29887078000151. 
NIRE: 52600630971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2022. 
FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br


