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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TURISMO DE GRAMADO - GRAMADOTUR 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

A Empresa ROSELIA SBORS, inscrita no 
CNPJ nº 01.959.109/0001-41, através da 
presente, por intermédio de sua sócia-
administradora, Sra. Rosélia Sbors, 
portadora da Carteira de Identidade RG nº 
1.926.409 SSP/SC e CPF nº 836.061.069-
04,  vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria 
apresentar  

RAZÕES DE RECURSO, pelo que requer se digne 
de recebê-la e mandá-la processar na forma regular, para 
apreciação e decisão final, observadas as formalidade 
legais. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Conforme EDITAL, Item 7.1 -  DOS RECURSOS,  
 

“Item 7.1. - Caberá recurso nos casos previstos na Lei 
n.o 10.520/02, e no Decreto Federal no 10.024/19, 
devendo a proponente manifestar motivadamente 
sua intenção de interpor recurso, através de 
formulário próprio do Sistema Eletrônico, 
explicitando sucintamente suas razões, após o 
término da sessão de lances, hipótese em que o 
pregoeiro abrirá prazo para a mesma.”. 
 

Conforme ata parcial anexada ao sistema de compras, a empresa recorrente 
intencionou recurso às 15:28:08 horas do dia 11/10/2021,  
 

“O fornecedor Transgerasul Eventos LTDA ME - 
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EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 
0001.” 
 

Conforme ata parcial anexada ao sistema de compras, o sistema informou que 
às 16:02:49 horas do dia 13/10/2021 a.... 
 

“Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.”  
 
“Intenção: Intencionamos recurso com a habilitação 
da empresa declarada vencedora. Em consulta a 
Junta Comercial do RS, foi identificado a existência de 
nova alteração contratual emitida após a última 
apresentada como documento de alteração 
contratual em vigor para habilitação da empresa. 
Esta última alteração, que não foi apresentada é a que 
se encontra em vigor nesta data, 11/10/2021. A 
alteração anterior, não se encontra mais vigente. 
Assim, solicitamos a reforma da decisão de declarar a 
empresa habilitada, que será devidamente, 
comprovada, em razões recursais.” 
  

Conforme ata parcial anexada ao sistema de compras, o sistema 
informou às 16:04:39 horas do dia 13/10/2021, os prazos recursais, 
que segue transcrito: 
 

“O prazo para recursos no processo foi definido pelo 
pregoeiro para 18/10/2021 às 17:45, com limite de 
contrarrazão para 21/10/2021 às 17:45.” 

 
Desta forma, este recurso, “É TEMPESTIVO”, nesta data! 
 
 

II – DOS MOTIVOS 
 
Após o encerramento da disputa de preços (envio de lances), o sistema 
disponibilizada a todas as empresas licitantes, os documentos de habilitação 
anexados previamente pelas empresas, oportunidade que a recorrente passou 
a avaliar os documentos da empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES 
LTDA EPP vencedora da disputa. 
 
Após verificação dos documentos apensados, estando em dúvida, decidiu por 
realizar consulta formal a JUCERGS – Junta Comercial do Estado do 
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Rio Grande do Sul, onde constatou-se que a empresa vencedora omitiu a 
entrega de documento válido (em vigor), exigido edital, para fins de habilitação 
jurídica. 
  
O edital PE 040/2021, estabeleceu no item 2.1 – CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO, que segue transcrito: 
 

“ITEM 2.1. A participação na presente licitação 
implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital 
e de seus Anexos, bem como a observância dos 
preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase do processo. “ 

 
Como estabelecido no item 2.1 acima transcrito, a(s) empresa(s) participante(s) 
obriga(m)-se  a aceitar plenamente todos os: 
 
§ Termos,  
§ Cláusulas e e condições constantes no Edital e anexos, bem como; 
§ Observar os preceitos legais e regulamentar em vigor e 

 
Þ Responsabilizar-se pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do processo.   

 
Questão: Se a empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA EPP já 
possuía (tinha pleno conhecimento) um último contrato em vigor (6ª alteração 
contratual) antes do término do horário e data para inserir os documentos de 
habilitação, como será comprovado, porque omitou o mesmo? Porque inseriu 
a 5ª alteração contratual, que já não se encontrava em vigor? 
  
 
O edital PE 040/2021, estabeleceu no item 4 – ENVIO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, que segue 
transcrito: 
 
 

“Item 4.2.Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 
  

Item 4.2.1.  Até a abertura da sessão pública, os 
licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema;”  
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O edital PE 040/2021, estabeleceu no item 4.2 acima transcrito, que os licitantes 
devem encaminhar por meio do sistema os documentos de habilitação até a data e o 
horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio desta documentação. 
 
O edital PE 040/2021, estabeleceu no item 4.2.1 acima tanscrito, que os licitantes 
poderão retirar os substituir os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 
sistema. 
 
A empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA EPP teve a 
oportunidade, de forma plena e igualitária a todos os demais licitantes de 
inserir os documentos de habilitação corretamente, não podendo 
posteriormente reclamar impedimento e/ou acrescentar novos documentos. 
 
O edital PE 040/2021, estabeleceu no item 3 – DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES, que segue transcrito 
 
 

“Item 3.3.1. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA: das 08h00 do dia 
29/09/2021 às 08h29 do dia 11/10/2021.”  

 
Portanto, até 08:29 horas do dia 11/10/2021 a empresa poderia fazer qualquer 
alterações dos documentos de habilitação apensados no sistema, bem realizar 
inclusão de novos ou substituição de documentos, e se não o fez, foi por sua 
opção. Os documentos que ficaram anexado passam a valer, não podendo mais 
modificá-los após este horário e data. 
 
 
O edital PE 040/2021, estabeleceu no item 6 – DA HABILITAÇÃO, 
que segue transcrito: 
 

“Item 6.1.Os documentos exigidos para habilitação 
serão encaminhados via sistema eletrônico, devendo 
o licitante:  
 
Item 6.1.1. Realizar o envio digitalizado dos 
documentos através do portal de compras públicas 
anteriormente ao horário de início da sessão pública, 
sob pena de desclassificação da proposta.  
 
Item 6.1.1.1. O não envio do arquivo de habilitação 
dentro do prazo e condições descritas no instrumento 
convocatório implicará a licitante nas penalidades 
previstas no item 11 e na lei.”  

 
 
Portanto, conforme estabelecido no item 6.1.1.., o “NÃO” envio digitalizado dos 
documentos através do portal de compras públicas anteriormente ao horário de 
início da sessão pública, sofrerá pena de desclassificação da proposta. 
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ASSIM, resta bem claro, que a ausência de documento “VÁLIDO” e em 
“VIGOR” em conformidade com o estabelecido no edital, é motivo de 
declassificação da proposta. 
 
 
O edital PE 040/2021, estabeleceu no item 6.3. - Para fins de 
habilitação, o licitante deverá apresentar os seguintes documentos 
habilitatórios, que segue transcrito: 
 
Item 6.3.1. b – Habilitação Jurídica 
 

“Item 6.3.1.b)  Registro comercial, no caso de empresa 
individual, cópia do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
Sociedade Anônima ou Associação Civil, estatuto da 
empresa, acompanhada da ata de eleição dos atuais 
diretores. Para empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, decreto de autorização e ato 
de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir.”  

 
Portanto, esta claro, que para que a empresa seja declarada habilitada 
juridicamente deve obrigatoriamente anexar ao sistema de compras 
antecipadamente, cópia do contrato social em vigor, devidamente registrado 
em caso de sociedades comerciais. 
 
No caso da empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA EPP, 
sendo um sociedade comercial, ter deixado de cumprir este quesito de 
habilitação jurídica, fica configurado uma “INABILITAÇÃO JURÍDICA”, um 
descumprimento legal do edital (lei entre as partes), pois a mesma era 
conhecedora e já possuía a 6ª alteração contratual devidamente em vigor. A 
empresa anexou a 5ª alteração contratual, que já não se encontrava legalmente 
em vigor, como será demonstrado a seguir, em II – DOS FATOS E 
FUNDAMENTOS 
 
 
O edital PE 040/2021, estabeleceu no item 6.9., critérios formais, 
que segue transcrito: 
 
 

“Item 6.9. Não será causa de inabilitação a mera 
irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade do documento ou impeça o seu 
entendimento.”  

 
A ausência de apensar (anexar) o contrato social válido, em vigor, não se 
enquadra, conforme Item 6.9. acima, em mera irregularidade formal.  
Ausência de documentos válido, em vigor, é um erro material não 
sanavel!  Portanto, não se enquadra no item 6.9. 
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II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
 
A seguir iremos fazer um breve relato dos documentos entregues pela 
JUCERGS, relacionados a 6ª alteração contratual da empresa recorrida. 
 
Das páginas integrantes da cópia dos documentos recebidos da JUCERGS em 
11/10/2021, relacionados ao registro da 6ª alteração contratual, extraímos: 
 
 
Página 1 – Requerimento:  
 
A empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA EPP, requereu em 
28/setembro/2021, os seguinte a JUCERGS: 
 
§ Alteração; 
§ Abertura de Filial na UF da Sede; 
§ Consolidação de Contrato/Estatudo; 
§ Enquadramento de EPP. 
 
Página 2 – Capa do Processo:   
 
A JUCERGS, anexou a identificação do processo e do requerente: 
 
§ Identicação do processo: Protocolocado nº 21/338.048-0 em 

28/09/2021. 
§ Identificação do assinante do processo (requerimento): O sócio 

administrador da empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA EPP, 
Sr. Gilberto Pedroso Muller,  assinou digitalmente o requerimento 
em 28/09/2021. 

 
Páginas 3 a 6 – Cópia da 6ª alteração contratual:  
 
§ A empresa juntou ao processo, cópia da 6ª alteração contratual, onde consta 

na página 6, ao final o nome do seu sócio sócio-administrador, Sr. Osvaldo 
Souza, em 21/09/2021. 

 
Página 7 – Registro Digital – Doc. Principal (6ª alteração contratual) 
 
A JUCERGS, anexou a identificação do processo e dos assinantes 
 
§ Identicação do processo: Protocolocado nº 21/338.048-0 em 

28/09/2021. 
§ Identificação dos assinantes do documentos principal: Os sócios 

administradores da empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA EPP, 
Srs. Gilberto Pedroso Muller e Osvaldo Souza,  assinaram digitalmente a 6ª 
alteração contratual em 28/09/2021. 
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Página 8 – Relatório de Filiais Abertas 
 
§ São informadas as filiais registradas na 6ª alteração contratual. 
 
 
Página 9 – Termo de Autenticação – Registro Digital  
 
A JUCERGS certifica o ato, assinado digitalmente, da empresa ENERGIA 
GRUPOS GERADORES LTDA EPP, protocolado em 28/09/2021. 
 

Þ O Termo de autenticação é assinado eletronicamente por 
Mario Ederich Filho, Servidor Público, em 11/10/2021, às 02:42 
horas. 

 

Þ É informado que a data de início dos efeitos do registro (artigo 
36, Lei 8.934/1994) em 21/09/2021 

 
 
 
Página 10 – Registro Digital  
 
O ato foi deferido e assinado digitalmente pelo Servidor Carlos Vicente 
Bernardoni Gonçalves 
 
 
Após apresentar as páginas integrantes dos documentos entregues 
pela JUCERGS, podemos resumir as informações na seguinte 
tabela: 
 

Página Documentos 
 

Data do 
evento 

1 Requerimento da 6ª alteração contratual protocolado na 
JUCERGS 

28/09/2021 

2 Juntado cópia da 6ª alteração contratual ao requerimento 
onde consta o nome do sócio administrador, Sr. Osvaldo 
Souza ao final 

21/09/2021 

3 Assinatura Digital da 6ª alteração contratual pelos sócios 
Srs. Gilberto Pedroso Muller e Osvaldo Souza  

28/09/2021 

4 Termo de autenticação é assinado eletronicamente por 
Mario Ederich Filho, Servidor Público, em 11/10/201, às 
02:42 horas. 

11/10/2021 
às 02:42 
horas 

5 É informado que a data de início dos efeitos do registro 
(artigo 36, Lei 8.934/1994) em 21/09/2021 
 

21/09/2021 

 
 
Após avaliarmos as cópias dos documentos registrados na JUCERGS, podemos 
concluir que a 6ª alteração contratual, se encontrava “EM VIGOR”, antes da  
hora e dia limite para recebimento dos documentos de habilitação (Item 3.3.1, 
que segue em cópia). 
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“Item 3.3.1. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA: das 08h00 do dia 
29/09/2021 às 08h29 do dia 11/10/2021.”  

 
Além de já estar em vigor, conforme o artigo 36, Lei 8.934/1994, o 
registro passou a ter todos os efeitos legais deste o dia da assinatura 
digital do contrato pelos sócios, desde o dia 21/09/2021.   
 
Pode-se de forma clara observar no documento “Termo de Autenticação”, que 
o mesmo foi assinado eletronicamente às 02:42 horas do dia 11/10/2021, 
estando integralmente disponível via sistema para download, impressão, etc. 
 
Além do vigor e da validade da 6ª alteração contratual desde o dia 21/09/2021, 
a empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA EPP, sendo a emitente, 
tendo assinado digitalmente a alteração em 21/09/2021, esta ciente da 
alteração. A mesma deveria e tinha a obrigação de anexar o documento. A não 
juntada foi omissão de documento válido. 
 
Estando em desacordo com o regramento do edital,  Item 6.3.1. b – Habilitação 
Jurídica, o que configurou um erro material, não passível de saneamento. O 
documento não foi efetivamente entregue do documento que se encontrava em 
vigor na data do pregão, na data limite para entrega dos documentos. 
 
 
 

III – DO MÉRITO 

Estabelece o edital de licitação que a Recorrida deverá apresentar contrato 
social vigente em vigor:  

Item 6.3.1. b – Habilitação Jurídica 
 
“Item 6.3.1.b)  Registro comercial, no caso de empresa individual, 
cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de Sociedade Anônima ou Associação Civil, estatuto da 
empresa, acompanhada da ata de eleição dos atuais diretores. Para 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.”  

 

Nota-se que o contrato social em vigor nada mais é do que a última alteração 
contratual perante a junta comercial, que se trata do contrato social 
consolidado.  

Depreende-se dos documentos apresentados pela Recorrida que consta via de 
contrato social datada de 21/05/2017, registrada na Junta Comercial sob o 
número 43205558483, protocolado em 22/05/2019.  
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Ocorre que conforme se comprova mediante consulta perante a Junta 
Comercial, a via apresentada representa a penúltima alteração(5ª alteração 
contratual), sendo que a última (6ª alteração contratual), data de 
21/09/2021, registrada sob o número 7917595:  

Segundo estabelece o edital de licitação em seu item 6.1.1.  “Os documentos para 
habilitação não forem enviados digitalizado através do portal de compras 
públicas anteriormente ao horário de início da sessão pública, sob pena de 
desclassificação da proposta.   

Do exposto, considerando que a Recorrida não apresentou a última alteração 
conforme exigência do instrumento convocatório, tem-se por correta a sua 
inabilitação por aplicação do item 6.1.1.  combinado com o item 6.3.1.b) 

Vale dizer, que mesmo não estando expresso no edital, o artigo 43 da Lei 
8.666/93,  estabelece que “É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública;” 
(grifamos).  

Em outras palavras, se não houve apresentação do contrato vigente, tem-se 
necessária à sua inabilitação.  

Para fins de evitar tautologia, tem-se que por força do princípio do 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório consagrado 
pelo artigo 3o e 41 da Lei 8.666/93,  

O licitante ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA EPP deve ser 
inabilitado.  

Palhoça, 18 de setembro de 2021. 

 

Anexo:PROCESSO JUCERGS_C211001026319_11102021_184334  

(requerimento; 6ª alteração contratual, Termo de autenticação digital, etc.) 
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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

43205558483 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

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

ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA - EPP

002 ALTERACAO

ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ENQUADRAMENTO DE EPP

1

1

1

023

051

316

CANOAS

28 Setembro 2021

Nº FCN/REMP

RSE2100335128

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7917595 em 11/10/2021 da Empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA - EPP, CNPJ 07551215000140 e
protocolo 213380480 - 28/09/2021. Autenticação: 7D6E4FB63264E0FCA52D2D5ABEF9D95C21F8E74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo C211001026319 e o código de
segurança MbVS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/338.048-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSE2100335128

Data

28/09/2021

416.967.510-04 GILBERTO PEDROSO MULLER 28/09/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7917595 em 11/10/2021 da Empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA - EPP, CNPJ 07551215000140 e
protocolo 213380480 - 28/09/2021. Autenticação: 7D6E4FB63264E0FCA52D2D5ABEF9D95C21F8E74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo C211001026319 e o código de
segurança MbVS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

pág. 2/10

Página 11 de 19

ADM

ADM

ADM

ADM



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 

E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE  

 ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA. EPP 

CNPJ  07.551.215/0001-40 
NIRE  432.055.58.483 

OSVALDO SOUZA, brasileiro, natural de Canoas/RS, casado, sob regime de 

comunhão total de bens, data de nascimento 26/09/1963, comerciante, CIC 

n.º 401.144.220/87, CI.SSP/RS n.º 4022174901, residente e domiciliado na 

Rua Carlos Von Koseritz, 843, apto. 502, Bairro Higienopolis, Porto 

Alegre/RS, CEP 90.540.031 e GILBERTO PEDROSO MULLER, brasileiro, 

natural de Canoas/RS, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, 

data de nascimento 07/01/1964, comerciante, CIC n.º 416.967.510/04, 

CI.SSP/RS n.º 3016238648, residente e domiciliado na Rua Domingos 

Martins, 911 apto. 1001, Bairro Centro, Canoas/RS, CEP 92310-190, únicos 

sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de 

ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA.- EPP, com sede e foro jurídico na 

cidade de Canoas-RS, na Rua Moab Caldas, 20, no Distrito Industrial Jorge 
Lanner, bairro Niteroi, na cidade de Canoas/RS CEP 92.130-540, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º 07.551.215/0001-40, com seu contrato social arquivado 

na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob n.º 432.055.58.483 
em 09/08/2005, e última alteração contratual arquivada nesta mesma 
Junta Comercial sob nº  192018728 em 22/05/2019, resolvem de comum 

acordo alterar dito contrato, o que fazem sob as seguintes condições e 

cláusulas:  

CLÁUSULA 1 – DA CONSTITUIÇÃO DE FILIAL: 

Resolvem os sócios a partir desta data constituir uma filial sito na Rua Ary 
Dias Ferreira, 220 e pavilhão 240, no Distrito Industrial Jorge Lanner, 
bairro Niterói, na cidade de Canoas/RS CEP 92.130-540. 

CLAUSULA 2: - Da Consolidação do Contrato: 

      Em vista das modificações ajustadas, consolida-se o Contrato Social, 

com a seguinte redação: 

1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial ENERGIA GRUPOS 
GERADORES LTDA – EPP. 
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2ª - A sociedade tem sua sede na Rua Moab Caldas, 20, no Distrito 
Industrial Jorge Lanner, bairro Niterói, na cidade de Canoas/RS CEP 
92.130-540.  

3ª – A sociedade tem sua filial sito na Rua Ary Dias Ferreira, 220 e pavilhão 
240, no Distrito Industrial Jorge Lanner, bairro Niterói, na cidade de 
Canoas/RS CEP 92.130-540. 

4ª – O objeto social é a locação, venda e conserto de grupos geradores, 
comércio de peças e equipamentos para geradores e serviços de 
manutenção, operação, instalação e transporte dos geradores de nossa 
propriedade.  

5ª – O capital é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 

(duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalmente 

integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios: 

QUOTISTAS                                           PERCENTUAIS  QUOTAS      VALOR 

OSVALDO SOUZA                                 66.67%           133.335    R$ 133.335,00 

GILBERTO PEDROSO MULLER            33.33 %            66.665    R$  66.665,00     

TOTAL                                                    100%               200.000    R$ 200.000,00   

6ª – A sociedade iniciou suas atividades em 01 de agosto de 2005, e seu 

prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002). 

7ª – 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 condições e preço direito de preferência para a sua aquisição 

se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002). 

8ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

(art. 1.052, CC/2002). 

9ª – A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, 

individualmente e isoladamente, como Sócios Diretores, com os poderes e 

atribuições de praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, 

ficando investidos de amplos poderes necessários à direção dos negócios 

sociais, inclusive a aquisição, alienação e o gravame a qualquer título dos 

bens constitutivos do patrimônio da sociedade, assinatura de contratos que 

impliquem compromisso patrimonial, bem como, representar a sociedade 
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nos atos civis e mercantis, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, 

porém exclusivamente em assuntos e negócios que digam respeito aos 

interesses da sociedade, ficando-lhe vedado o seu uso em fianças, avais e 

quaisquer outras garantias a favor de terceiros. (artigos 997, VI; 1.013. 
1.015, 1064, CC/2002). 

10ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 

administradores prestarão 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 apurados. (art. 1.065, CC/2002). 

11ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o 

caso. ( arts. 1.071 e 1.702,  2º e art. 1.078, CC/2002). 

12ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

13ª – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 

título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares 

pertinentes. 

14ª – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 

inexistindo interesses destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s),  o valor de 

seus haveres será apurado e liquidado 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. (art. 1.028 e art. 
1.031, CC/2002). 

15ª – O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 

estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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). 
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16ª – Fica eleito o foro de Canoas/RS, para o exercício e cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

       E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 

instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

Canoas/RS, 21 de setembro de 2021. 

OSVALDO SOUZA 

GILBERTO PEDROSO MULLER 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/338.048-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSE2100335128

Data

28/09/2021

416.967.510-04 GILBERTO PEDROSO MULLER 28/09/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

401.144.220-87 OSVALDO SOUZA 28/09/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Relatório de Filiais Abertas

11/10/2021

Informamos que, do processo 21/338.048-0 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 7917595 em 11/10/2021 da
empresa 4320555848-3 ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA - EPP, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE ENDEREÇO

4390211853-1 RUA ARY DIAS FERREIRA 220  PAVLH 240  -  BAIRRO NITEROI  CEP 92130-500  -  CANOAS/RS
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o 
número do protocolo 21/338.048-0.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA - EPP, de CNPJ
07.551.215/0001-40 e protocolado sob o número 21/338.048-0 em 28/09/2021, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7917595, em 11/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich
Filho.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado
o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

416.967.510-04 GILBERTO PEDROSO MULLER 28/09/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

401.144.220-87 OSVALDO SOUZA 28/09/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

416.967.510-04 GILBERTO PEDROSO MULLER 28/09/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/09/2021

Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em
11/10/2021, às 02:42.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. segunda-feira, 11 de outubro de 2021
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