
VS TRANSPORTES LTDA 
CNPJ nº 09.423.645/0005-35 
NIRE nº 42901354745 
TERMO DE NOMEAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE 
DE FIEL DE ARMAZÉM 
Pelo presente instrumento e na forma prevista no artigo 
1°, § 2° do Decreto n° 1102 de 21 de novembro de 1903, 
nomeamos “FIEL” de nosso armazém, localizado na 
Rodovia Antonio Hell, nº 2030, Fundos Galpão 7 , Bairro 
Itaipava CEP 88316-001 em Itajaí / SC, inscrita no CNPJ 
nº 09.423.645/0005-35, registrado na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42901354745; 
o  Sr. Rodrigo Vecchi da Silva, brasileiro, maior, 
empresário, nascido em 20/06/1985, CPF nº 
043.986.469-06, Carteira de Identidade nº 36042471, 
órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na  
Rua José Gall, nº 108, Bairro Ressacada CEP 88307-
102 em Itajaí / SC; que poderá assinar o respectivo 
compromisso perante a MM. Junta Comercial do Estado 
de Santa Catarina, e praticar todos os demais atos 
concernentes as funções de seu cargo, com poderes 
para assinar os Recibos de Depósitos, Conhecimentos 
de Depósitos, bem como os Balancetes Trimestrais e 
Anuais apresentados para arquivamento na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina. 
Declara o FIEL, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer qualquer atividade mercantil ou 
comercial, 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 as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade.  exercer qualquer atividade mercantil ou 
comercial. 
Para todos os efeitos legais e de direito, vai o presente 
Termo de Nomeação e de Responsabilidade, 
devidamente assinado pelo Diretor-Superintendente da 
sociedade, juntamente com o FIEL nomeado dando 
plena concordância ao presente ato, para que produzam 
um só efeito. 
Itajaí / SC, 06 de abril de 2022. 
Thiago Vecchi da Silva                                      
Sócio Administrador 
Rodrigo Vecchi da Silva 
Sócio Administrador                                                                                                                            
Fiel de Armazém 


