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A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO S.A.  

 

 

 

 

AO SR. PREGOEIRO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0006/2016 

MACIEL AUDITORES S/S, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 

13.098.174/0001-80, com sede localizada na Avenida 

Bastian, nº 366, CEP: 90.130-020, Porto Alegre/RS, 

neste ato representada por seu Sócio Diretor, Sr. 

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

contador, portador do Registro Geral nº. 

1.056.192.246, emitido pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 902.384.350-91, 

vem a presença de Vossa Senhoria, para apresentar  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

o que faz pelos fatos e considerações jurídicas a 

seguir passa a expor: 
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DOS FATOS E CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS 

Trata-se de licitação, modalidade pregão eletrônico, tendo 

por objeto a contratação de prestação de serviços de Auditoria 

Independente na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S/A 

– AgeRio, nas demonstrações contábeis relativas às datas-bases de 

30/06/2016, 31/12/2016, 30/06/2017 e 31/12/2017. 

Em pregão realizado, foi declarada vencedora a empresa 

Audimec Auditores Independentes S/S. Todavia este resultado não 

pode permanecer, visto que a empresa arrematante descumpriu o 

subitem 12.5.1.1. do edital e o subitem 7.1.3 do termo de referência, 

conforme será aclarado.  

DO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 12.5.1.1 

 O item 12.5.1.1 regula o conteúdo que deve conter nos 

atestados apresentados a AgeRio possuindo a seguinte redação  

12.5.1.1 A aptidão de desempenho será 

comprovada mediante a apresentação de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) 

por instituições financeiras, públicas ou privadas, 

devidamente autorizadas a funcionar pelo Bacen 

que possua um patrimônio líquido igual ou superior a 

R$ 219.000.000,00 (duzentos e dezenove milhões de 

reais), declarando que a licitante prestou de forma 

satisfatória serviços de auditoria das demonstrações 

contábeis 

Como se verifica, o item em comento requer que a licitante 

vencedor apresente atestado que demonstre a realização de auditoria 
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em instituição financeira, pública ou privada com patrimônio líquido 

superior a R$ 219.000.000,00, isto é, o mesmo atestado deve demonstrar 

a realização de auditoria em empresa autorizada a funcionar pelo 

Banco Central (Bacen) e ela deve possuir patrimônio liquido igual ou 

superior a R$ 219 milhões. 

Como bem se sabe, os atestados de capacidade técnica 

constituem-se nos vetores consagrados pela lei 8.666/93 para conferir 

segurança sobre a qualificação e executabilidade dos serviços 

licitados. 

Tratam-se de documentos vitais para o certame, pois são os 

únicos aptos a conferir segurança sobre a execução preteria dos 

serviços postos em jogo. 

Assim, por força do princípio da vinculação ao edital, não 

pode ser aceito atestado que não preencha os requisitos.  

Compulsando-se os atestados apresentados pela licitante 

vencedora, verifica-se a ausência dos requisitos do subitem 12.5.1.1. 

A licitante Audimec apresenta oito atestados, sendo eles 

expedidos pela Agefepe, Banpará, Conab, Casan, Saneul, Cutia e 

Celg. 

Todavia, apenas Afap, Agefepe e o Banpará são empresas 

regidas pelo Bacen e nenhuma delas possui patrimônio liquido de R$ 

219 milhões.  

Não foi comprovado o valor do Patrimônio Liquido da 

empresa AFAP. Já a Agefepe, de acordo com o atestado, possuía R$ 35 

milhões no exercício auditado (2012).  
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Enquanto o Banpará, nos exercícios que foi auditado, possuía 

os seguintes quantitativos de Patrimônio Liquido:  

Exercício 

Auditado 

Patrimônio Líquido (em milhares de reais) 

2004 R$ 75.301 

2005 R$ 83.150 

2006 R$ 89.230 

2007 R$ 105.895 

2008 R$ 178.825 

Jun/2009 R$ 195.596 

 

Mesmo se o edital permitisse a soma de atestados, os serviços 

de auditoria referem-se a períodos/exercícios distintos, não existindo 

nenhuma relação para o calculo da experiência exigida. 

Ademais, os atestados emitidos pelo Banpará não informam o 

CNPJ, conforme exigido na alínea "a" do subitem 12.5.1.2: 

"12.5.1.2 O(s) Atestado(s) de capacidade técnica 
deverá(ão) ser impresso(s) em papel timbrado do 
emitente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e 
deverá(ão) conter, ao menos, as seguintes 
informações:  

a) CNPJ e Razão Social da(s) entidade(s) emissora(s) 
do(s) Atestado(s); 

b) Nome do responsável pela emissão do(s) 
Atestado(s) e telefone(s) para contato; e  

c) Data de emissão do Atestado." 
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Os demais atestados não provém de empresas reguladas pelo 

Bacen, logo não se prestam a provar o requerido pelo 

item,desnecessário discorrer sobre eles. 

Assim sendo como a licitante Audimec não comprovou a 

realização de auditoria em empresa pública ou privada regida pelo 

Bacen com patrimônio igual ou superior a R$ 219 milhões, deve ser 

inabilitada por infringência do item 12.5.1.1 do Edital. 

 

DA INFRINGÊNCIA DO ART. 43, §3 DA LEI 8.666/93  

 

 

O subitem 12.5.1. do edital, proveniente do Art. 30 da Lei 

8.666/93, solicitou:   

 

12.5.1 Relativamente à qualificação técnica, sem 

prejuízo das demais regras previstas no artigo 30 da 

Lei n.º 8.666/93, será exigida a comprovação de 

aptidão de desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização 

do objeto da licitação, bem como da qualificação 

de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 
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Em busca do atendimento da exigência, A empresa licitante 
apresentou a seguinte equipe: 

 

 
 
A contratação de auditor independente pelas instituições 

financeira fica condicionada à habilitação dos auditores com função 
de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria, mediante 
aprovação em exame de certificação organizado pelo CFC em 
conjunto com o Ibracon. (Res 3198 RA art 18 alterada pela Res 3771 art 
1º; Circ 3192 RA art 11 alterada pela Circ 3470 art 1º) 

A Circular Nº 3470, publicada pelo BCB, decidiu que o Art. 1º O 
art. 11 do Regulamento anexo à Circular nº 3.192, de 5 de junho de 
2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 11. A contratação ou manutenção de auditor 
independente pelas administradoras de consórcio 
fica condicionada à habilitação do responsável 
técnico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro 
integrante, com função de gerência, da equipe 
envolvida nos trabalhos de auditoria, mediante 
aprovação em exame de certificação organizado 
pelo CFC em conjunto com o Ibracon." 
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A aprovação no Exame é condição para registro no CNAI e, 
também, uma das condições para registro na Comissão de Valores 
Mobiliários. Para atuação em auditoria independente de instituições 
reguladas pelo Bacen, na condição de responsável técnico, diretor, 
gerente, supervisor e todo e qualquer outro contador com função de 
gerência, ALÉM DA APROVAÇÃO EM PROVA ESPECÍFICA, é necessário 
também comprovar aprovação na Prova de Qualificação Técnica 
Geral. 

Como podemos ver, foi indicado um profissional como 
supervisor, porém o mesmo não possui as qualificações mínimas para a 
prestação dos serviços objeto do pregão. 

Logo que arrematou o lote, a licitante Audimec foi instada a 
apresentar toda sua documentação, sendo ela entregue no momento 
oportuno. 

O ato da entrega da documentação é único, isto é ,deve ser 

realizada em apenas um ato, pois a legislação veda o envio posterior 

de documento que deve constar na proposta. 

Analisando documentação o pregoeiro detectou uma 

irregularidade com a equipe apresentada, pois um dos gerentes 

designados não possui CNAI com habilitação Bacen, contrariando a 

própria legislação que motiva a contratação dos serviços objeto deste 

pregão e o item 7.1.3 do Termo de referência 

Ocorre que ao invés de inabilitar a recorrente o nobre 

pregoeiro equivocou-se com a interpretação do §3 do art. 43 e abriu 

diligência para a troca da documentação. 

Todavia, o §3 do art. 43 da lei 8.666/93, artigo que regula a 
realização de diligência, é claro ao negar o uso da diligência para se 
juntar documento que originalmente deveria constar da proposta. 
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§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta. 

Este é o mesmo entendimento do TCU: 

Impende registrar que, ao contrario do mencionado 
pela unidade tecnica, a interpretacao que ora 
defendo esta em estreitissima consonancia com o 
Acordao 871/2006 Plenario, da relatoria do Exmo. Sr. 
Ministro Marcos Vilaca, senao vejamos o seguinte 
excerto do Voto condutor daquele decisum:  
“De outra parte, inspirado no artigo 43, § 3o, da Lei 
no 8.666/1993, segundo o qual “e facultada a 
Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitacao, a promocao de diligencia destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrucao do 
processo, vedada a inclusao posterior de 
documento ou informacao que deveria constar 
originariamente da proposta”, o edital facultava ao 
pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer 
fase da licitacao, a promocao de diligencia 
destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusao posterior 
de documento ou informacao que deveria constar 
no ato da sessao publica. Acórdão 1899/2008 
Plenário (Voto do Ministro Relator) 

 
Aliás, analisando-se as jurisprudências colecionadas pelo 

pregoeiro elas são claras no sentido de que nas licitações delas havia 

dúvida em documento já apresentado.  

Haveria dúvida no caso da ausência de um número da 

inscrição.Ocorre que no caso deste certame não há duvida. Há apenas 

certeza. Simplesmente não há documento.  

O edital exige que a composição da equipe deve ser 

previamente informada bem como toda a qualificação da equipe, não 
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se pode abrir diligência para sanar a ausência do documento 

comprobatório. 

Logo, se a documentação deveria ser previamente acostada 

não pode posteriormente e via diligência haver troca da equipe 

informada.   

Com a devida vênia, veja-se a seguinte analogia. É 

documento obrigatório a apresentação do atestado de serviço 

compatível com o objeto do certame.  Se o licitante não apresenta, 

deve ser inabilitado. Não se abre diligência e dá-se 03 dias para ele 

procurar um atestado. Ele será inabilitado no ato. 

É o mesmo raciocínio para o presente caso. O edital era claro 

ao exigir CNAI dos profissionais com função de gerência. Logo a 

comprovação do CNAI deveria  ser acostada, ou pelo menos deveria 

ser indicado um profissional habilitado no CNAI (com habilitação 

BACEN, considerando que a contratante é instituição financeira 

regulada pelo BCB). 

O fato que ocorrido cumpre ipsis litteris a parte final do  §3 do 

art.43. 

 Por um equivoco de interpretação, foi solicitando um 

documento ou informação que deveria constar originalmente da 

propostas. 

O princípio da legalidade tem primazia sobre qualquer outro. 

Se a legislação determina uma conduta a administração é obrigada a 

segui-la. 

Por fim, a equipe somente pode ser trocada no transcorrer do 

contrato e sob autorização expressa da contratante (item, 7.3.6). Não 
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havendo previsão editalícia para troca a qualquer momento, muito 

menos após da apresentação da documentação.  

Desta forma, devem ser anulados os atos desde abertura da 

diligência ou após a verificação de que o gerente indicado não possuía 

CNA-BACEN e inabilitada a empresa Audimec por apresentar equipe 

em desconformidade com o item 12.5.1. do edital, e item 7 do termo de 

referência. 

PEDIDOS 

Ante as razões de fato e de direito expostas, requer: 

Inabilitação da licitante Audimec Auditores Independentes 

por infringencia do item 12.5.1.1 do Edital, uma vez que não comprova 

a realização de auditoria em empresa pública ou privada regida pelo 

Bacen com patrimônio igual ou superior a R$ 219 milhões, deve ser 

inabilitada; e/ou 

Anulação dos atos desde abertura da diligência ou após a 

verificação de que o gerente indicado não possuía CNA-BACEN e 

inabilitada a empresa Audimec por apresentar equipe em 

desconformidade com o item 12.5.1. do edital, e item 7 do termo de 

referência. 

Porto Alegre, 21 de julho de 2016. 

 

 

 

MACIEL AUDITORES S/S 
ROGER MACIEL DE OLIVEIRA 

Diretor Presidente 
 



2°~CPJ 
NÚMERO DE REGISTRn 

MACIEL AUDITORES S/S 
GRUPO MACiEl 

8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
3847 

CNPJ 13.098.174/0001-80 ~OIHO .~LtGHEJRS 

ROGER MACiEl DE OLIVEIRA, brasi leiro, soltei ro, nascido em 14/06/1976, Contador com registro no Conselho 
Regional de Contabi lidade do Estado do Rio Grande do Su l, CRC/RS nº 71.505/0-3, portador da Cédu la de Identidade 
RG nº 1056192246, SSP/RS, com inscrição no CPF nº 902.384.350-91, residente e domiciliado na Aven ida Bastian, nº 
366, Bairro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.130-020, ROSANGELA 
PEREIRA PEIXOTO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 21/11/1974, Contadora 
com registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, CRC/RS nº 65.932/0-7, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 1015448549, SSP/RS, com inscrição no CPF nº 763.730.100-15, residente e 
domiciliada na Rua Breno Martins, nº 80, Bairro Aberta dos Morros, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio 
Grande do Su l, CEP 91.751-430 e CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, nascido em 01/07/1959, Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 
Grande do Sul , CRC/RS nº 52.507/0-5, portadorda Cédula de Identidade RG nº 7005180381, SSP/RS, com inscrição no 
CPF n9 302.533.140-20, res idente e domici liado na Rua Os Dezoito do Fort e, nº 146, Apartamento 13, Bairro Nossa 
Senhora de Lourdes, na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.020-471, únicos sócios da 
Sociedade Si mples "MACIEL AUDITORES 5/5", com inscrição no 29 Registro de Títulos e Documentos sob n9 1461, 
Livro A-5, fol has 268, em 29/12/2010 e alterações posteriores, com sede na Aven ida Bastian, nº 366, Bairro Menino 
Deus, na cidade de Po rto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.130-020 resolvem de comum acordo 
promover a presente ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL med iante as segu intes cláusu las: 

DAS ALTERAÇÕES 

Cláusula Primeira - ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EM FILIAIS FORA DO ESTADO 
Neste presente instrumento, os sócios resolvem encerrar as atividades das fi liais relacionadas abaixo: 

a) Florianópolis/SC - Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2220, Sa la 11 01 , Edificio Aldebaram, 
Centro, CEP 88.015-702. 

b) São Paulo/SP - Ave nida Prestes Maia, 241, Sa la 1823, Centro, CEP 01.031-001. 
c) Rio de Janeiro/RJ - Avenida Rio Branco, 151, Sala 1503 e 1512, Centro, CE P 20.040-006. 
d) Brasília/DF - SRTVS Quadra 701, Lote 04, Bloco O, Condomínio Edifício Novo Centro Multiempresaria l, Sala 

384, Asa Sul, CEP 70.340-000. 
Em virtude das alterações havidas, fi ca o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições 

seguintes, totalmente conso lidadas neste presente instrumento de alteração contratual. 

MACIEL AUDITORES 5/5 
GRUPO MACiEl 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 13.098.174/0001-80 

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/06/ 1976, Contador com registro no Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, CRC/RS nº 71.505/0-3, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 1056192246, SSP/RS, com inscrição no CPF nº 902.384.350-91, residente e domiciliado na Aven ida Bastian, nº 
366, Bairro Menino Deus, na cidade de Porto Al egre, no Estado do Rio Grande do Su l, CEP 90.130-020, ROSANGELA 
PEREIRA PEIXOTO, brasile ira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 21/11/1974, Contadora 
com registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, CRC/RS nº 65.932/0 -7, 
portadora da Cédu la de Identidade RG nº 1015448549, SSP/RS, com inscrição no CPF n9 763.730.100-15, res idente e 
domiciliada na Rua Breno Martins, nº 80, Bairro Aberta dos Morros, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio 
Grande do Su l, CEP 91.751-430 e CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, nascido em 01/07/1959, Contador com registro no Conselho Regional de Contabil idade do Estado do Rio 
Grande do Sul, CRC/RS nº 52.507/0-5, portadorda Cédula de Identidade RG nº 7005180381, SSP/RS, com inscrição no 
CPF nº 302.533.140-20, resi dente e domici liado na Rua Os Dezo ito do Forte, nº 146, Apartamento 13, Bairro Nossa 
Senhora de Lourdes, na cidade de Cax ias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.020-471, únicos sócios da 
Sociedade Simples "MACiEl AUDITORES 5/5", com inscrição no 29 Registro de Títulos e Documentos sob nº 1461, 
Livro A-5, fo lhas 268, em 29/12/2010 e alterações posteriores, com sede na Aven ida Bastian, nº 366, Bairro Menino g 
Deus, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.130-020, resolvem de comum acordo e na 
melhor forma do dire ito, consolidar O Cont rato Social, em conformidade com a lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 
e nas omissões ou por legislação específi ca que rege essa forma societária, na fo rma e cond ições a s guir: 

~. 
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Cláusula Primeira - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

i'" b.-
, "' 0 f 

A sociedade girará sob o nome empresa ri al de Maciel Auditores 5/5, com nome fantasia Grupo Maciel". 

Cláusula Segunda - DA MATRIZ 
A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Bastian, 366, Bai rro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre, no Estado 
do Rio Grande do Su l, CEP 90.130-020. 

Parágrafo único: A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar fili al ou outra dependência, 
med iante deliberação dos sócios através de alteração contratual. 

Cláusula Terceira - DO OBJETO SOCIAL 
O objeto socia l é prestação de se rviços profissiona is de auditoria e serviços inerentes à profissão de contador. 

Cláusula Quarta- DO CAPITAL SOCIAL 
O capital social subscri to e integra lizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mi l rea is), 
com va lor nomina l de R$ 100 (um real) cada quota distribuídas entre os sócios da seguinte forma' , , 

Sócios NQ Quotas Va lor (R$) Percentual (%) 
Roger Maciel de Oliveira 388.000 388.000,00 97,00 
Rosangela Pereira Peixoto 8.000 8.000,00 2,00 
Claudio Rogé rio de Oliveira 4.000 4.000,00 1,00 

Tota l 400.000 400.000,00 100,00 

Cláusula Quinta - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, 
a quem fica assegurado, em igualdade de co ndições e preço, o direito de preferência para sua aquisição, se colocadas 
à venda, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sexta - DO INíCIO DAS ATIVIDADES 
A sociedade iniciou as atividades e 01 de novembro de 2010, seu prazo de duração é indeterminado. Encerra-se seu 
exercício socia l em 31 de dezembro de cada ano. 

Cláusula Sétima - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO 
A administração da sociedade é exercida pelo sócio, ROGER MACiEl DE OLIVEIRA com todos os poderes e atribuições 
nos assuntos trabalhistas, sociais, tributários, financeiros, relações com órgãos públicos e de classe, tanto quanto, sua 
representação em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, entre outros, autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de quaisquer 
dos cot istas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio, 

Cláusula Oitava - DO PRÓ- lABORE 
Os sócios poderão de comum acord o, fixar uma retirada mensal, a título de "pró- labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

Cláusula Nona - DO BALANÇO PATRIMONIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Ao té rmino de cada exercício socia l, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justifi cadas da sua 
admini stração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados 
econômicos; ca bendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
A sociedade responsabi lizar-se-á pela reparação de dano que causar a terceiros, por culpa ou dolo, no exercício da 
atividade profissional e que os sócios responderão so lidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais, depois 
de esgotados os bens da sociedade. 

Cláusula Décima Primeira - DAS DELIBERAÇÕES E DISPOSiÇÕES GERAIS 
Nos quatro primeiros meses segu intes do exercício socia l, os sócios em comum acordo marcarão uma data para 
reunião onde deliberarão sobre as quotas e designarão administradores quando for o caso, A convocação desta 
reun ião será feita através de comunicado interno, assinado pelos sócios, onde consta ráo loca l, dia e hora da mesma, g 
bem como os assuntos tratados nesta reunião será lavrada uma ata em duas vias, sendo a primeira via encaminhada I 
para o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e a segunda via com o protocolo deste, será arquivada na sede da empresa, 

ficando ass im dispensada da lavratura do livro de atas. I 
2fJ RCPJ 
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Cláusula Décima Segunda- DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE F , li--
Fa lecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades co m herdeiros, sucessores e o 
inca paz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o va lor de seus havere-~~e_rá 
apurado e liqu idado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Terceira - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 
A pessoa jurídica esta rá extinta com a disso lução por meio do consenso unânime dos SOCIOS ou através de 
deliberação por maioria absoluta de votos, como dispõe o artigo 1.033, 11 e 111 do Código Civil de 2.002. Ocorrida à 
di sso lução da sociedade, cumpre aos administradores nomear um liquidante, no tocant e ao que se refere o artigo 
1.036 do Código Civil de 2.002. 

Cláusula Décima Quarta - DO DESIMPEDIMENTO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
OS sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei 
especia l, ou em virtude de condenação crim inal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime fa limentar, de preva ri cação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popu lar, contra o sistema financeiro nacional, co ntra normas de defesa 
da concorrência, co ntra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima Quinta - DO FORO 
Os casos omissos no presente contrato serão regi dos pelos dispositivos da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Fica 
eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Su l, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que 
seja ou venha a ser. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em 03 (três) vias de igual fo rma e 
teor. 

CI~~g~:Oliveira 
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