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À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Colorado – RS 

 

REFERÊNCIA: Edital de Pregão Presencial 0011/2022 

  

MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNJPJ/MF sob nº 07.734.903/0001-45, com sede na RS 324, km 71, distrito industrial, 
cidade de Vila Maria – RS, distribuidor autorizados dos equipamentos da MULLER INDÚSTRIA DE 
MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida na Rodovia RS 118, Km 22, nº 5195, Bairro 
Bom Sucesso, na cidade de Gravataí - RS, CEP 94.130-390, inscrita no CNPJ nº 11.938.604/0001-
08, na qualidade de licitante do Pregão presencial acima mencionado vem respeitosamente, 

tempestivamente, com fulcro nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 e dos regramentos contidos no 

edital supra, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL   em face das exigências contidas no 

instrumento convocatório, requerendo assim as modificações necessárias.  

 

Nestes termos,  

 

Pede deferimento. 

 

Colorado - RS, 18 de maio de 2022 

 

 
MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ nº 07.734.903/0001-45 
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IMPUGNAÇÃO ao Edital de Pregão Presencial nº 011/2022  

 

1.Das razões de Impugnação 

Com a devida vênia, a impugnante não concorda com as exigências contidas no 

Edital em relação aos equipamentos descritos no Item 1,  conforme segue: 

Item Descrição 

1 UMA RETROESCAVADEIRA NOVA 4x4 TURBO INTERCOOELER, POTÊNCIA 

LÍQUIDA MÍNIMA DE 91HP,CABINE FECHADA COM AR CONDICIONANDO,UMA 

PORTA LATERAL CAÇAMBA DIANTEIRA COM DOIS CILINDROS COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 1M³ COM DENTES CAÇAMBA TRASEIRA COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,25M³ COM DENTES,PNEUS DIANTEIROS 

12.5/80X80X18 -10 LONAS,PNEUS TRASEIROS 19.5X24-12 

LONAS,TRANSMISSÃO 04 MARCHAS FRENTE E 04 RÉ SINCRONIZADA, 

BLOQUEIO DIFERENCIAL COM ACIONAMENTO ELÉTRICO,BRAÇO DE 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MINÍMA DE 4.4mm. TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

COM CAPACIADE MINÍMA DE 163 LITROS. 

 

A irresignação da impugnante se dá em razão das exigências dos objetos  

afrontarem o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, em especial no artigo 3º. Senão, 

vejamos: 

 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o 

objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 
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sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos 

para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição; 

Ao impor requisitos excessivos e desnecessários, o Edital limitou claramente a 

competição, afastando-se do objetivo maior do pregão que é assegurar a participação do 

maior número possível de participantes, acirrando a competição, o que permitiria a obtenção 

de um melhor preço. 

Também há afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, 

insertos no art. 3º da Lei 8.666/93, o qual dispõe que: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos. 

Semelhante regra consta do caput do art. 5º, do Decreto 5450/2005, que 

acrescenta o princípio da razoabilidade: 

Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como 

aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

De plano cabe questionar ao departamento técnico qual a justificativa para 

exigência de caçamba dianteira com dois cilindros de nivelamento, uma vez que a mesma 

reveste-se de nítido caráter restritivo a competição.  

       A função do cilindro ou dos cilindros de nivelamento da caçamba é apenas 

assegurar, que a caçamba suporte o peso nela inserido e mantenha nivelado. Também, cabe-
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lhe a função, que via comando do sistema hidráulico, inclinar a caçamba para carregamento 

ou descarregamento. Portanto não necessitando conter 2 (dois) cilindros para tal ato. 

       Não obstante, todos os fabricantes de retroescavadeira, pelo seu setor de 

engenharia, subdimensionam e verificam, se é necessário 1 (um) ou 2 (dois) cilindros de 

nivelamento da caçamba para os seus equipamentos. Sempre levando em consideração a 

segurança para a operação. Além de que, quando o fabricante opta por utilizar 1 (um) cilindro 

de nivelamento (como é o caso da Muller, John Deere e Caterpillar), o mesmo foi 

subdimensionado para todas as operações possíveis e sua capacidade de força hidráulica é 

a mesma de que o fabricante que optou por 2 (dois) cilindros hidráulicos, visto seu tamanho, 

dimensão e capacidade de força.  

        Importante salientarmos, conforme relato acima, a função dos cilindros de 

nivelamento é apenas de nivelar a caçamba para descarregamento e carregamento, que 

neste caso em tela é de 1 m3 (um metro cúbico). Sendo que, a metragem cúbica solicitada 

neste edital é atendida pelo equipamento do recorrente. Apenas para título de informação, 

quem tem a função de suportar a carga, levantar e abaixa-las são os DOIS CILINDROS DO 

BRAÇO DO “H “e não os cilindros de NIVELAMENTO DA CAÇAMBA. 

Ademais, os fabricantes que optam por 1 (um) cilindro de nivelamento frontal 

ampliam o aspecto de visibilidade para operação, trazendo segurança ao operador. 

Importa dizer aqui que impugnante distribui os equipamentos da empresa que 

adquiriu as licenças de construção e operação da marca Randon, atualmente MULLER,  para 

equipamentos da construção civil, com projeto em execução há mais de 20 anos, consolidado 

com as mais modernas técnicas de engenharia e soluções em máquinas fora de estrada. 

Não se trata, portanto, de uma adaptação, mas sim de um projeto que contempla 

motor, câmbio, sistemas hidráulicos, todos dimensionados para aquele equipamento, com 

desenvolvimento do motor nos termos exigidos pelo fabricante do equipamento. 

Ademais, cabe relembrar que os equipamentos são homologados pelo 

DENATRAN, INMETRO, com rigorosas vistorias e acompanhamento técnico qualificado. 

Mister ressaltar que não basta somente a discricionariedade da administração 

pública para escolher os critérios na elaboração do edital, devendo ser observada, também, 
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a questão técnica, uma vez que será determinante para a aquisição de equipamentos que 

sirvam para o fim colimado, bem como atendam o princípio da economicidade e respeitem o 

princípio da isonomia entre os fabricantes. 

 Da mesma forma pode se dizer em relação ao requisito “tanque de combustível 

com no mínimo 163 Litros, aonde a maioria dos fabricantes contém 160 Litros. Ínfimos 03 

(três) litros, não serão parâmetro/importância, para que a administração pública, impeça 06 

(seis) concorrentes de participação. 

 Se combinarmos todos os requisitos do objeto do termo de referência do edital, 

e fizermos seu cotejo de forma combinada, o que levará a eliminação prévia de todos os 

fabricantes de retroescavadeira, saldo a marca NEW HOLLAND, aonde participará sozinha 

no certame, assim ferindo o princípio constitucional da isonomia. 

 Para que fique ainda mais evidente, que apenas 1 (um) fabricante poderá 

participar do certame, o que coloca em xeque a lisura do procedimento, afetando diretamente 

o princípio da isonomia e da economicidade, abaixo segue comparativo:  

 

ITEM – 1 – SOMENTE O FABRICANTE NEW HOLLAND PODERÁ PARTICIPAR DA 

LICITAÇÃO. 

 

 

No item 1 do edital, conforme demonstrado acima, somente o fabricante de máquinas New 

Holland, contêm todas os requisitos editalícios.   

 Em resumo, conforme demonstramos item a item, fornecedor a fornecedor, 

fabricante a fabricante que todos, salvo a fabricante NEW HOLLAND, não atendem as 

exigências do termo de referência do item 1 do edital. Assim sendo, se permanecer 

inalterado a descrição do edital, já teremos o vencedor antes mesmo da licitação. 

 Assim, em razão do exposto, visando evitar maiores questionamentos, é que se 

apresenta a presente impugnação, na certeza de que serão sanados os vícios ora apontados. 
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DOS PEDIDOS 

Isso posto, requer a Vossa Senhoria seja recebida a presente impugnação, 

para fins de retificação das exigências do Edital, substituindo a descrição, conforme abaixo: 

Item Descrição 

1 UMA RETROESCAVADEIRA NOVA 4x4 TURBO INTERCOOELER, POTÊNCIA 

LÍQUIDA MÍNIMA DE 91HP,CABINE FECHADA COM AR CONDICIONANDO,UMA 

PORTA LATERAL CAÇAMBA DIANTEIRA COM UM OU DOIS CILINDROS COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 1M³ COM DENTES CAÇAMBA TRASEIRA COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,25M³ COM DENTES,PNEUS DIANTEIROS 

12.5/80X80X18 -10 LONAS,PNEUS TRASEIROS 19.5X24-12 

LONAS,TRANSMISSÃO 04 MARCHAS FRENTE E 04 RÉ SINCRONIZADA, 

BLOQUEIO DIFERENCIAL COM ACIONAMENTO ELÉTRICO,BRAÇO DE 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MINÍMA DE 4.4mm. TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

COM CAPACIADE MINÍMA DE 160 LITROS. 

 

 

       Assim sendo, a alteração no Edital, adequará o pleito a realidade de mercado, 

fulcro no princípio da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa ao ente público, 

devendo, para tanto, ser observada a tabela comparativa retro. 

 

Convém ressaltar que o procedimento do pregão está sujeito à análise de 

sua regularidade e legalidade pelos Poderes Fiscalizadores, sendo certo que a 

Recorrente adotará os mecanismos judiciais para a defesa de seus direitos e do próprio 

interesse público, e, sobretudo, para fazer valer as regras que disciplinam as licitações. 

 

Nestes termos 

 

Pede deferimento. 

mailto:contato@mpmtratores.com.br


 

 
MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

Fone/Fax (54) 3359-1286       contato@mpmtratores.com.br 
Rua E | Nº 71 | RS 324 | KM 74 | Distrito Industrial | CEP: 99.155-000 | Vila Maria RS 

 
 

 

Colorado - RS, 18 de Maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Representante Legal:   .............................................................  

                               ROBSON MOTTA                                                                                                                                                                                                    
                               CPF 055.543.609-80                                             

                                            E-mail: robson@mpmtratores.com.br 
                               Fone: (054) 3359-1286 / 9 9652-3604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBSON 
MOTTA:05
554360980

Assinado de forma digital por 
ROBSON MOTTA:05554360980 
Dados: 2022.05.18 11:19:27 
-03'00'
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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

43205623501 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

MPM COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

1

1

1

1

021

051

2244

2247

VILA MARIA

6 Dezembro 2019

Nº FCN/REMP

RSP1900333907

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
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

19/490.803-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP1900333907

Data

06/12/2019

026.164.050-08 MAURICIO TOMASI

055.543.609-80 ROBSON MOTTA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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6ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO 

MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP 
CNPJ nº 07.734.903/0001-45 

NIRE nº 43205623501 
 
Pelo presente instrumento particular de alteração contratual: 
 
 ROBSON MOTTA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 08.02.1986, empresário, RG n° 
2.998.191-3-SSP-SC e CPF nº 055.543.609-80, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, n° 2450, 
Centro, na cidade de Chapecó–SC, CEP 89805-102; e, 
 
 ROBERTO MOTTA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 28.03.1988, empresário, RG n° 
2998190-SSP/SC, CPF 057.123.189-62, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, n° 2450, Centro, na 
cidade de Chapecó–SC, CEP 89805-102, neste ato representado pelo seu procurador MAURICIO 
TOMASI, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 26.03.1993, empresário, RG nº 8101228958-
SJS/RS, CPF nº 026.164.050-08, residente e domiciliado na Linha Anita Garibaldi, SN, interior, na cidade 
de Vila Maria – RS, CEP 99155-000. 
 
 Ambos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de MPM 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP, com sede na Rua E, nº 71, RS 
324, Km 74, Distrito Industrial, Vila Maria – RS, CEP 99155-000, CNPJ nº 07.734.903/0001-45, com 
contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul em 01.12.2005 
sob o NIRE nº 43205623501 e última alteração contratual arquivada em 28.04.2011 sob nº 3456009, 
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito a presente ALTERAÇÃO CONTRATUAL e 
CONSOLIDAÇÃO das disposições contratuais anteriores, inclusive as alterações em pauta, conforme as 
cláusulas e condições que seguem, vigorando a partir desta data as disposições das cláusulas a seguir: 
 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
PRIMEIRA: Aumento de Capital Social 
 
 Os sócios, em comum acordo, resolvem aumentar o Capital Social de R$ 210.000,00 (duzentos e dez 
mil reais) dividido em 210.000 (duzentas e dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, para 
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas 
no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, mediante subscrição e integralização como segue: 
 
ROBSON MOTTA subscreve e integraliza 225.000 (duzentas e vinte e cinco mil) quotas no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), em moeda 
corrente nacional na assinatura da presenta alteração; 
 
ROBERTO MOTTA subscreve e integraliza 115.000 (cento e quinze mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, totalizando R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em moeda corrente nacional na 
assinatura da presenta alteração. 
 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5226260 em 11/12/2019 da Empresa MPM COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, Nire 43205623501
e protocolo 194908038 - 06/12/2019. Autenticação: 68BF96F457EC30EDA9B8C58541F6A101486E76. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/490.803-8 e o código de
segurança 3tKW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.

pág. 3/25



 

2 

 

Com a presente alteração a cláusula do Capital Social passa a ter a seguinte redação: 
 
 O Capital Social é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) dividido em 550.000 
(quinhentas e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, e 
está distribuído entre os sócios proporcionalmente a sua participação, como segue: 
 

SÓCIO Nº QUOTAS VALOR % 

ROBSON MOTTA 365.000 R$ 365.000,00 66,36 

ROBERTO MOTTA 185.000 R$ 185.000,00 33,64 

TOTAL 550.000 R$ 550.000,00 100% 
 
SEGUNDA: Retirada e Admissão de sócios 
 
 O sócio ROBSON MOTTA, acima identificado, possuidor de 365.000 (trezentas e sessenta e cinco 
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e 
cinco mil reais), totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, vende a totalidade destas quotas 
para os sócios, conforme segue: 
 
a) 265.180 (duzentas e sessenta e cinco mil, cento e oitenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, totalizando R$ 265.180,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta reais), são vendidas para o 
sócio ROBERTO MOTTA, já qualificado, pelo valor certo e ajustado de R$ 265.180,00 (duzentos e 
sessenta e cinco mil, cento e oitenta reais), pagos em moeda corrente nacional na assinatura do presente 
contrato; 
 
b) 33.273 (trinta e três mil, duzentas e setenta e três) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalizando R$ 33.273,00 (trinta e três mil, duzentos e setenta e três reais), são vendidas para o sócio, que 
ora é admitido, DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 
23.04.1991, mecânico, RG nº 1109399111-SJS/RS, CPF nº 028.347.440-84, residente e domiciliado na 
Rua Menino Deus, nº 605, Centro, na cidade de Ciríaco – RS, CEP 99970-000, neste ato representado pelo 
seu procurador MAURICIO TOMASI, já qualificado, pelo valor certo e ajustado de R$ 33.273,00 (trinta 
e três mil, duzentos e setenta e três reais), pagos em moeda corrente nacional na assinatura do presente 
contrato; 
 
c) 33.274 (trinta e três mil, duzentas e setenta e quatro) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalizando R$ 33.274,00 (trinta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais), são vendidas para o sócio, 
que ora é admitido, MAURICIO TOMASI, já qualificado, pelo valor certo e ajustado de R$ 33.274,00 
(trinta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais), pagos em moeda corrente nacional na assinatura do 
presente contrato; 
 
d) 33.273 (trinta e três mil, duzentas e setenta e três) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalizando R$ 33.273,00 (trinta e três mil, duzentos e setenta e três reais), são vendidas para o sócio, que 
ora é admitido, ROBSON ALVES, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 05.01.1986, mecânico, 
RG nº 1062816119-SJS/RS, CPF nº 831.983.850-91, residente e domiciliado na Rua Argentina, nº 825, 
Jardim América, na cidade de Marau – RS, CEP 99150-000, neste ato representado pelo seu procurador 
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MAURICIO TOMASI, já qualificado, pelo valor certo e ajustado de R$ 33.273,00 (trinta e três mil, 
duzentos e setenta e três reais), pagos em moeda corrente nacional na assinatura do presente contrato. 
 
Parágrafo Único: O sócio que ora sai da sociedade, ROBSON MOTTA, declara ter recebido neste ato o 
valor de suas quotas, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou reclamar, 
pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo. 
 
TERCEIRA: Aumento de Capital Social 
 
 Os atuais sócios, em comum acordo, resolvem aumentar o Capital Social de R$ 550.000,00 
(quinhentos e cinquenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) 
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, mediante subscrição e integralização como segue: 
 
DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS, subscreve e integraliza 116.667 (cento e dezesseis mil, seiscentas e 
sessenta e sete) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 116.667,00 (cento e 
dezesseis mil, seiscentos e sessenta e sete reais), em moeda corrente nacional até 31.12.2019; 
 
MAURICIO TOMASI, subscreve e integraliza 116.666 (cento e dezesseis mil, seiscentas e sessenta e 
seis) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 116.666,00 (cento e dezesseis mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais), em moeda corrente nacional até 31.12.2019; 
 
ROBSON ALVES, subscreve e integraliza 116.667 (cento e dezesseis mil, seiscentas e sessenta e sete) 
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 116.667,00 (cento e dezesseis mil, 
seiscentos e sessenta e sete reais), em moeda corrente nacional até 31.12.2019. 
 
Parágrafo Único: Com a presente alteração a cláusula do Capital Social passa a ter a seguinte redação: 
 
 O Capital Social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) 
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, com integralização total a ser 
realizada até 31.12.2019, fica distribuído entre os sócios proporcionalmente a sua participação, como 
segue: 
 

SÓCIO Nº QUOTAS VALOR % 

DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS 149.940 R$ 149.940,00 16,66 

MAURICIO TOMASI 149.940 R$ 149.940,00 16,66 

ROBERTO MOTTA 450.180 R$ 450.180,00 50,02 

ROBSON ALVES 149.940 R$ 149.940,00 16,66 

TOTAL 900.000 R$ 900.000,00 100% 
 
QUARTA: Administração 
 
 A administração da sociedade passará a ser exercida por TODOS os sócios, em conjunto ou 
separadamente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar a sociedade, representá-la ativa e 
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passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de quaisquer dos quotistas ou 
de terceiros. 
 
Parágrafo Primeiro: A alienação e o gravame de bens móveis e imóveis, assim como a assunção de 
dívidas de qualquer gênero e aquisição de bens para investimentos na empresa, dependerá da autorização 
de todos os sócios, atuando em conjunto. 
 
Parágrafo Segundo: É vedado aos administradores a prestação de fiança, avais ou outras garantias em 
negócios estranhos ao objetivo social. 
 
Parágrafo Terceiro: Os administradores não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em 
nome da sociedade, respondem, outrossim, para a sociedade e para com terceiros, solidária e 
ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação deste contrato ou da lei. 
 
Parágrafo Quarto: A designação da administração será sempre realizada por alteração no Contrato Social. 
 
Parágrafo Quinto: É permitida a designação de administradores não sócios. 
 
Parágrafo Sexto: Fica facultado aos administradores, atuando em conjunto ou separadamente, nomear 
procuradores através de instrumento público ou particular, para um período determinado ou indeterminado, 
devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim 
nomeados. Pelos atos do substituto é responsável o administrador outorgante. 
 
QUINTA: Declaração de administrador 
 
 Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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 crime contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 
 
SEXTA: Objeto Social 
 
 Os sócios, em comum acordo, resolvem alterar as atividades, conforme segue: 
 
1) Ficam incluídas no objeto social as seguintes atividades: 

a) Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes 
e peças (CNAE 4662-1/00); 
b) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores (CNAE 3314-7/17); 
c) Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e 
acessórios, exceto tratores (CNAE 2854-2/00); 
d) Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas (CNAE 3314-7/16); 
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e) Serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01); 
f) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral (CNAE 3314-7/10); 
g) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária (CNAE 3314-7/11); 
h) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador (CNAE 7739-
0/99); 
i) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (CNAE 4663-
0/00). 

 
2) Ficam excluídas do objeto social as seguintes atividades: 

a) Comércio a varejo de peças e acessório novos e usados para veículos automotores e/ou máquinas 
pesadas (CNAE 4530-7/03); 
b) Serviços de manutenção e reparação de veículos e/ou máquinas pesadas (CNAE 4520-0/01); 
c) Comércio a varejo de veículos e/ou máquinas pesadas (CNAE 4511-1/01); 
d) Pavimentações (nos mais diversos segmentos) asfálticas, pétreas e outras; Construção de pontes, 
bueiros, manutenção de redes de água e esgotos e atividades conexas (CNAE 4211-1/01 - Construção de 
Rodovias);  
e) Construção de casas, prédios e afins (CNAE 4120-4/00 - Construção de edificações); 
f) Compra e venda de materiais nos segmentos das atividades da Empresa, serviços de operação e 
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 
(CNAE-Fiscal 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras). 

 
Parágrafo Único: Com a presente alteração a cláusula do Objeto Social passa a ter a seguinte redação: 
 
 Constituem o objeto social da sociedade as seguintes atividades:  
 
a) Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
peças (CNAE 4662-1/00); 
b) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores (CNAE 3314-7/17); 
c) Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); 
d) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção (CNAE 7732-2/01); 
e) Transporte rodoviário de cargas (CNAE-Fiscal 4930-2/02);  
f) Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e 
acessórios, exceto tratores (CNAE 2854-2/00); 
g) Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas (CNAE 3314-7/16); 
h) Serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01); 
i) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral (CNAE 3314-7/10); 
j) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária (CNAE 3314-7/11); 
k) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador (CNAE 7739-0/99); 
l) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (CNAE 4663-0/00). 
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SÉTIMA: Quórum das Deliberações 
 
 As deliberações dos sócios, salvo os casos específicos tratados no presente contrato, serão tomadas 
obedecendo aos seguintes quóruns: 
 
1) Totalidade (unanimidade) do capital social: 

a) Transformação da sociedade; 
b) Designação de administrador, não sócio, no Contrato Social ou em ato separado (Ata), estando ou 
não o capital social totalmente integralizado. 

 
2) Três quartos (3/4) do capital social: 

a) Para modificação do contrato social; 
b) Para a incorporação, fusão, cisão, dissolução e cessação do estado de liquidação. 

 
3) Mais da metade do capital social: 

a) Destituição dos administradores sócios ou não sócios, nomeados ou não no Contrato Social; 
b) Remuneração dos administradores; 
c) Designação de administrador sócio, no Contrato Social ou em ato separado (Ata); 
d) Exclusão de sócio, por justa causa; 
e) Exclusão de sócio remisso, pela maioria do capital social dos demais sócios; 
f) Nos demais casos não previstos neste Contrato. 

 
OITAVA: Exclusão de sócio 
 
 A maioria representativa de mais da metade do capital social poderá excluir por justa causa, mediante 
alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de 
atos de inegável gravidade. 
 
Parágrafo Primeiro: Poderá ser considerada justa causa, alem do disposto no caput, a ocorrência dos 
seguintes fatos: 
 
a) Quebra de affectio societatis, deliberada por sócios representando no mínimo 2/3 (dois terços) do capital 
social; 
b) A verificação de fatos qualificados pela doutrina e jurisprudência como falta grave ou justa causa, tais 
como, exemplificativamente, a decretação de falência ou insolvência do sócio, a violação de cláusula 
contratual ou o uso indevido do nome do social. 
 
Parágrafo Segundo: A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião dos sócios 
convocada para esta finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena 
de revelia. 
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Parágrafo Terceiro: Os sócios remanescentes podem decidir:  
 
a) Pela redução do capital social com liquidação das quotas do sócio excluído (dissolução parcial), salvo se 
optarem pelo suprimento da quota do retirante;  
b) Pela manutenção das quotas do sócio excluído em tesouraria;  
c) Por adquirir as quotas do sócio excluído, caso se revele viável, em regime de acordo, mantido o direito 
de preferência dos sócios remanescentes. 
 
Parágrafo Quarto: Os haveres do sócio excluído, quando não houver acordo para negociação de quotas 
prevista nesta cláusula, serão pagos, em moeda corrente nacional, após o levantamento do balanço geral da 
sociedade, especialmente para o caso, com data do final do mês anterior da reunião dos sócios que decidiu 
sobre a exclusão, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão do sócio, salvo se, por acordo unânime houver ajustamento 
de outro prazo e forma de pagamento. 
 
Parágrafo Quinto: Na hipótese de eventual expropriação e liquidação compulsória das quotas de qualquer 
dos sócios por ordem judicial, deverão ser observados os mesmos prazos e a mesma sistemática 
preconizada nesta cláusula, respeitando-se as disposições do Art. 1.026 do Código Civil da Lei 
10.406/2002, bem como o Art. 861 do CPC Código de Processo Civil da Lei 13.105/2015. 
 
NONA: Retirada de Sócio 
 
 O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, ou por desistência 
espontânea, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
Parágrafo Primeiro: Os sócios remanescentes podem decidir:  
 
a) Pela redução do capital social com liquidação das quotas do sócio retirante (dissolução parcial), salvo se 
optarem pelo suprimento da quota do retirante;  
b) Pela manutenção das quotas do sócio retirante em tesouraria. 
 
Parágrafo Segundo: Os haveres do sócio retirante serão pagos, em moeda corrente nacional, após o 
levantamento do balanço geral da sociedade, especialmente para o caso, com data do final do mês anterior 
da retirada do sócio, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da retirada do sócio, salvo se, por acordo unânime houver 
ajustamento de outro prazo e forma de pagamento. 
 
DÉCIMA: Lucros e Prejuízos 
 
 Os lucros apurados nos Balanços da sociedade em 31 de Dezembro de cada ano poderão ser 
distribuídos entre os sócios, mantidos em reservas para posterior incorporação ao capital social, na 
proporção das quotas de cada sócio ou terão destinação diversa, acordada por unanimidade, inclusive sem 
vinculação à proporção do capital social, se assim for aprovado, nos termos do Artigo 1.007 do Código 
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Civil Brasileiro; os prejuízos serão suportados pelos sócios na proporção do capital social, ou compensados 
em exercícios futuros. 
 
Parágrafo Primeiro: É permitida também a distribuição antecipada de lucros, por conta de exercício não 
encerrado, na proporção das quotas de cada sócio, ou, desde que acordada por unanimidade, sem 
vinculação à proporção do capital social, obedecido ao disposto nos parágrafos seguintes. 
 
Parágrafo Segundo: Os lucros apurados no Balanço da sociedade em 31 de Dezembro de cada ano, se 
distribuídos entre os sócios, ou a distribuição antecipada de lucros por conta do exercício não encerrado, 
poderão ser pagos a qualquer tempo, desde que limitado a, no máximo, um pagamento mensal. 
 
Parágrafo Terceiro: Os sócios são obrigados a repor os lucros, inclusive antecipados, e quantias retiradas a 
qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, caso sua distribuição se dê com prejuízo do capital. 
 
Parágrafo Quatro: A reposição de lucros, inclusive antecipados e quantias retiradas a qualquer título se em 
prejuízo do capital, será realizado de forma imediata, no ato da ciência do fato ocorrido, ou no prazo fixado 
de comum acordo, se por unanimidade. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: Remuneração dos Sócios 
 
 Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, estipulada de comum acordo, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
Parágrafo Único: Os sócios poderão ainda, mediante prévio acordo, por unanimidade, estipular pela 
remuneração ou pagamentos aos sócios exclusivamente com base em resultados (distribuição de lucros) 
e/ou remuneração de juros sobre o Capital Próprio, obedecidas as disposições deste contrato, não havendo, 
neste caso, retirada de pró-labore. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima 
referidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 
 
PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP, com sede na Rua E, nº 71, RS 324, Km 74, Distrito Industrial, Vila 
Maria – RS, CEP 99155-000. 
 
SEGUNDA: Constituem o objeto social da sociedade as seguintes atividades:  
 
a) Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
peças (CNAE 4662-1/00); 
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b) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores (CNAE 3314-7/17); 
c) Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); 
d) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção (CNAE 7732-2/01); 
e) Transporte rodoviário de cargas (CNAE-Fiscal 4930-2/02);  
f) Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e 
acessórios, exceto tratores (CNAE 2854-2/00); 
g) Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas (CNAE 3314-7/16); 
h) Serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01); 
i) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral (CNAE 3314-7/10); 
j) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária (CNAE 3314-7/11); 
k) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador (CNAE 7739-0/99); 
l) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (CNAE 4663-0/00). 
 
TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 07 de Novembro de 2005 e seu prazo de duração é 
por tempo indeterminado. 
 
DO CAPITAL SOCIAL 
 
QUARTA: O Capital Social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas 
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, com integralização total a ser 
realizada até 31.12.2019, fica distribuído entre os sócios proporcionalmente a sua participação, como 
segue: 
 

SÓCIO Nº QUOTAS VALOR % 

DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS 149.940 R$ 149.940,00 16,66 

MAURICIO TOMASI 149.940 R$ 149.940,00 16,66 

ROBERTO MOTTA 450.180 R$ 450.180,00 50,02 

ROBSON ALVES 149.940 R$ 149.940,00 16,66 

TOTAL 900.000 R$ 900.000,00 100% 
 
QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a 
terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 
 
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
 
SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002. 
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DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO 
 
SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida por TODOS os sócios, em conjunto ou 
separadamente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar a sociedade, representá-la ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de quaisquer dos quotistas ou 
de terceiros. 
 
Parágrafo Primeiro: A alienação e o gravame de bens móveis e imóveis, assim como a assunção de 
dívidas de qualquer gênero e aquisição de bens para investimentos na empresa, dependerá da autorização 
de todos os sócios, atuando em conjunto. 
 
Parágrafo Segundo: É vedado aos administradores a prestação de fiança, avais ou outras garantias em 
negócios estranhos ao objetivo social. 
 
Parágrafo Terceiro: Os administradores não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em 
nome da sociedade, respondem, outrossim, para a sociedade e para com terceiros, solidária e 
ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação deste contrato ou da lei. 
 
Parágrafo Quarto: A designação da administração será sempre realizada por alteração no Contrato Social. 
 
Parágrafo Quinto: É permitida a designação de administradores não sócios. 
 
Parágrafo Sexto: Fica facultado aos administradores, atuando em conjunto ou separadamente, nomear 
procuradores através de instrumento público ou particular, para um período determinado ou indeterminado, 
devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim 
nomeados. Pelos atos do substituto é responsável o administrador outorgante. 
 
OITAVA: Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, estipulada de comum 
acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
Parágrafo Único: Os sócios poderão ainda, mediante prévio acordo, por unanimidade, estipular pela 
remuneração ou pagamentos aos sócios exclusivamente com base em resultados (distribuição de lucros) 
e/ou remuneração de juros sobre o Capital Próprio, obedecidas as disposições deste contrato, não havendo, 
neste caso, retirada de pró-labore. 
 
DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 
 
NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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 crime contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 
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DO QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES 
 
DÉCIMA: As deliberações dos sócios, salvo os casos específicos tratados no presente contrato, serão 
tomadas obedecendo aos seguintes quóruns: 
 
1) Totalidade (unanimidade) do capital social: 

a) Transformação da sociedade; 
b) Designação de administrador, não sócio, no Contrato Social ou em ato separado (Ata), estando ou 
não o capital social totalmente integralizado. 

 
2) Três quartos (3/4) do capital social: 

a) Para modificação do contrato social; 
b) Para a incorporação, fusão, cisão, dissolução e cessação do estado de liquidação. 

 
3) Mais da metade do capital social: 

a) Destituição dos administradores sócios ou não sócios, nomeados ou não no Contrato Social; 
b) Remuneração dos administradores; 
c) Designação de administrador sócio, no Contrato Social ou em ato separado (Ata); 
d) Exclusão de sócio, por justa causa; 
e) Exclusão de sócio remisso, pela maioria do capital social dos demais sócios; 
f) Nos demais casos não previstos neste Contrato. 

 
DA MORTE, INTERDIÇÃO, RETIRADA OU EXCLUSÃO DE SÓCIO 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com 
seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em 
balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, ou por 
desistência espontânea, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
Parágrafo Primeiro: Os sócios remanescentes podem decidir:  
 
a) Pela redução do capital social com liquidação das quotas do sócio retirante (dissolução parcial), salvo se 
optarem pelo suprimento da quota do retirante;  
b) Pela manutenção das quotas do sócio retirante em tesouraria. 
 
Parágrafo Segundo: Os haveres do sócio retirante serão pagos, em moeda corrente nacional, após o 
levantamento do balanço geral da sociedade, especialmente para o caso, com data do final do mês anterior 
da retirada do sócio, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da retirada do sócio, salvo se, por acordo unânime houver 
ajustamento de outro prazo e forma de pagamento. 
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DÉCIMA TERCEIRA: A maioria representativa de mais da metade do capital social poderá excluir por 
justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da 
empresa em virtude de atos de inegável gravidade. 
 
Parágrafo Primeiro: Poderá ser considerada justa causa, alem do disposto no caput, a ocorrência dos 
seguintes fatos: 
 
a) Quebra de affectio societatis, deliberada por sócios representando no mínimo 2/3 (dois terços) do capital 
social; 
b) A verificação de fatos qualificados pela doutrina e jurisprudência como falta grave ou justa causa, tais 
como, exemplificativamente, a decretação de falência ou insolvência do sócio, a violação de cláusula 
contratual ou o uso indevido do nome do social. 
 
Parágrafo Segundo: A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião dos sócios 
convocada para esta finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena 
de revelia. 
 
Parágrafo Terceiro: Os sócios remanescentes podem decidir:  
 
a) Pela redução do capital social com liquidação das quotas do sócio excluído (dissolução parcial), salvo se 
optarem pelo suprimento da quota do retirante;  
b) Pela manutenção das quotas do sócio excluído em tesouraria;  
c) Por adquirir as quotas do sócio excluído, caso se revele viável, em regime de acordo, mantido o direito 
de preferência dos sócios remanescentes. 
 
Parágrafo Quarto: Os haveres do sócio excluído, quando não houver acordo para negociação de quotas 
prevista nesta cláusula, serão pagos, em moeda corrente nacional, após o levantamento do balanço geral da 
sociedade, especialmente para o caso, com data do final do mês anterior da reunião dos sócios que decidiu 
sobre a exclusão, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão do sócio, salvo se, por acordo unânime houver ajustamento 
de outro prazo e forma de pagamento. 
 
Parágrafo Quinto: Na hipótese de eventual expropriação e liquidação compulsória das quotas de qualquer 
dos sócios por ordem judicial, deverão ser observados os mesmos prazos e a mesma sistemática 
preconizada nesta cláusula, respeitando-se as disposições do Art. 1.026 do Código Civil da Lei 
10.406/2002, bem como o Art. 861 do CPC Código de Processo Civil da Lei 13.105/2015. 
 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
 
DÉCIMA QUARTA: Os lucros apurados nos Balanços da sociedade em 31 de Dezembro de cada ano 
poderão ser distribuídos entre os sócios, mantidos em reservas para posterior incorporação ao capital social, 
na proporção das quotas de cada sócio ou terão destinação diversa, acordada por unanimidade, inclusive 
sem vinculação à proporção do capital social, se assim for aprovado, nos termos do Artigo 1.007 do Código 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5226260 em 11/12/2019 da Empresa MPM COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, Nire 43205623501
e protocolo 194908038 - 06/12/2019. Autenticação: 68BF96F457EC30EDA9B8C58541F6A101486E76. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/490.803-8 e o código de
segurança 3tKW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.

pág. 14/25



 

13 

 

Civil Brasileiro; os prejuízos serão suportados pelos sócios na proporção do capital social, ou compensados 
em exercícios futuros. 
 
Parágrafo Primeiro: É permitida também a distribuição antecipada de lucros, por conta de exercício não 
encerrado, na proporção das quotas de cada sócio, ou, desde que acordada por unanimidade, sem 
vinculação à proporção do capital social, obedecido ao disposto nos parágrafos seguintes. 
 
Parágrafo Segundo: Os lucros apurados no Balanço da sociedade em 31 de Dezembro de cada ano, se 
distribuídos entre os sócios, ou a distribuição antecipada de lucros por conta do exercício não encerrado, 
poderão ser pagos a qualquer tempo, desde que limitado a, no máximo, um pagamento mensal. 
 
Parágrafo Terceiro: Os sócios são obrigados a repor os lucros, inclusive antecipados, e quantias retiradas a 
qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, caso sua distribuição se dê com prejuízo do capital. 
 
Parágrafo Quatro: A reposição de lucros, inclusive antecipados e quantias retiradas a qualquer título se em 
prejuízo do capital, será realizado de forma imediata, no ato da ciência do fato ocorrido, ou no prazo fixado 
de comum acordo, se por unanimidade. 
 
DÉCIMA QUINTA: As partes respeitarão e farão respeitar o presente instrumento de Alteração e 
Consolidação Contratual em todas suas cláusulas por si, por seus herdeiros, representantes ou sucessores, e 
desde já, fica eleito o foro da cidade de Marau – RS para dirimir qualquer ação fundada nesta alteração. 
 
 E, por estarem justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento em via única. 
 
  Vila Maria - RS, 04 de Janeiro de 2019. 

 
__________________________________________ 

Diego Almeida dos Santos 
Representada pelo procurador Maurício Tomasi 

Assinado digitalmente por certificação e-CPF A3 
 

__________________________________________ 
Mauricio Tomasi 

Assinado digitalmente por certificação e-CPF A3 
 

__________________________________________ 
Robson Alves 

Representada pelo procurador Maurício Tomasi 
Assinado digitalmente por certificação e-CPF A3 

 
__________________________________________ 

Robson Motta 
Assinado digitalmente por certificação e-CPF A3 

 
__________________________________________ 

Roberto Motta 
Representada pelo procurador Maurício Tomasi 

Assinado digitalmente por certificação e-CPF A3 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCISRS 

 

 
 

 

 

 

  Eu, MAURICIO TOMASI, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 

26.03.1993, empresário, RG nº 8101228958-SJS/RS, CPF nº 026.164.050-08, residente e 

domiciliado na Linha Anita Garibaldi, SN, interior, na cidade de Vila Maria – RS, CEP 99155-000, 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,  que os documentos em papel digitalizados apresentados 

ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do 

Sul – JUCISRS - SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS 
ORIGINAIS.     
 

 

 

Vila Maria – RS, 06 de Dezembro de 2019 

  

 

 

 

 

 

Mauricio Tomasi  

Assinado digitalmente por certificação A3 
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segurança 3tKW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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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 19/490.803-8.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MPM COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E
SERVICOS LTDA, de NIRE 4320562350-1 e protocolado sob o número 19/490.803-8 em 06/12/2019,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5226260, em 11/12/2019. O ato foi deferido
eletrônicamente pelo examinador Sandra Ilona Zacca.
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 (http://
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

055.543.609-80 ROBSON MOTTA

026.164.050-08 MAURICIO TOMASI

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

055.543.609-80 ROBSON MOTTA

026.164.050-08 MAURICIO TOMASI

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

055.543.609-80 ROBSON MOTTA

026.164.050-08 MAURICIO TOMASI

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

055.543.609-80 ROBSON MOTTA

026.164.050-08 MAURICIO TOMASI

Porto Alegre. quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Documento assinado eletrônicamente por Sandra Ilona Zacca, Servidor(a) Público(a), em
11/12/2019, às 13:43 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5226260 em 11/12/2019 da Empresa MPM COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, Nire 43205623501
e protocolo 194908038 - 06/12/2019. Autenticação: 68BF96F457EC30EDA9B8C58541F6A101486E76. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/490.803-8 e o código de
segurança 3tKW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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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. quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5226260 em 11/12/2019 da Empresa MPM COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, Nire 43205623501
e protocolo 194908038 - 06/12/2019. Autenticação: 68BF96F457EC30EDA9B8C58541F6A101486E76. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/490.803-8 e o código de
segurança 3tKW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.


