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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
97.117.386/0001-58
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
31/01/1994 

 
NOME EMPRESARIAL 
ACUNHA SOLE-ENGENHARIA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SOLE ASSOCIADOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *) 
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária (Dispensada *) 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *) 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R CORONEL CORTE REAL 

NÚMERO 
175 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
90.630-080 

BAIRRO/DISTRITO 
PETROPOLIS 

MUNICÍPIO 
PORTO ALEGRE 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(51) 3018-1434/ (51) 3330-1434 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/09/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/08/2021 às 15:35:51 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ACUNHA SOLE-ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 97.117.386/0001-58 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:54:59 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2022.
Código de controle da certidão: 4935.CB0E.031C.E0E9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

43202753056 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

ACUNHA SOLE ENGENHARIA LTDA - EPP

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

1

1

1

1

021

051

2244

2015

PORTO ALEGRE

15 Outubro 2020

Nº FCN/REMP

RSP2000316971

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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206903065 - 16/10/2020. Autenticação: F96327C8EB23D364826566969CE6274F966968. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/690.306-5 e o código de segurança LeVd Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

pág. 1/15



Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/690.306-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2000316971

Data

15/10/2020

917.111.930-20 ANTONELA PETRUCCI SOLE

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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ACUNHA SOLÉ ENGENHARIA LTDA EPP 
 

CNPJ 97.117.386/0001-58 
NIRE: 43202753056 

 

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL IX 

 

 

ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ, brasileiro, nascido em 16/10/1954, 
casado, em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, residente 
e domiciliado à Rua Cel. Corte Real, 183 em Porto Alegre, RS, CEP 90630-080, 
portador do RG n° 1071057028, emitida pela Secretaria de Segurança Pública 
do Rio Grande do Sul, Registro do Sul, registro no CREA-RS sob n° 31.599-D, 
inscrito no CPF sob n° 242.624.630-87;   

 

ANTONELA PETRUCCI SOLÉ, brasileira, nascida em 01/07/1977, casada em 
regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e domiciliado à Rua 
Carlos de Carvalho nº 109, bairro Petropolis em Porto Alegre, RS, CEP 90630-
040, portadora do RG n° 6062362279, emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul, registro no CAU-RS sob n° A41813-7, inscrito no 
CPF sob n° 917.111.930-20; e 

 

DEBORA FRIEDRICH FRUET, brasileira, nascida em 24/05/1983, casada em 
regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e domiciliado à Rua 
Almirante Abreu nº 83, casa, bairro Rio Branco em Porto Alegre, RS, CEP 90420-
010, portadora do RG n° 1073524447, emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul, registro no CAU-RS sob n° A52543-0, inscrito no 
CPF sob n° 820.412.290-04;   

 

Únicos sócios componentes da empresa ACUNHA SOLÉ ENGENHARIA LTDA 
EPP, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do 
Rio Grande do Sul sob o n° 43.202.753.056 em 31 de Janeiro de 1994 e 
alterações contratuais sob o n° 1.308.688 em 29 de Março de 1994, n° 1.663.625 
em 04 de Dezembro de 1997, n° 1.799.509 em 03 de Novembro de 1998, n° 
2.541.978 em 21 de Janeiro de 2005, n° 2.900.659 em 26 de Outubro de 2007, 
n° 3.753.118 em 07 de Fevereiro de 2013, n° 3.817.907 em 10 de Julho de 2013 
e nº 4107141 em 22 de abril de 2015,  resolvem de comum acordo alterar e 
consolidar seu contrato social primitivo, mediante a seguinte cláusula: 
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I – DAS ALTERAÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL 

Os sócios resolvem, através deste instrumento, alterar o objeto social para: 
Execução de obras de construção civil, públicas e particulares, de qualquer 
natureza e sob qualquer regime de execução, a prestação de serviços de 
elaboração de projetos, cálculos e orçamentos necessários a construção civil, 
administração de obras públicas e particulares e demais serviços que por sua 
natureza estejam ligados a assistência técnica e ao bom andamento das obras, 
compra e venda, e incorporação de imóveis, elaboração de projetos culturais, 
privados ou comerciais e programação, e produção de eventos culturais, 
privados ou comercias. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

A sociedade altera o nome fantasia para: SOLÉ ASSOCIADOS. 

 

 

II – DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

 

Os sócios já qualificados anteriormente neste instrumento, resolvem consolidar 
o Contrato Social desta Sociedade, ficando cancelados todos os capítulos, 
cláusulas, parágrafos e alterações anteriores passando a vigorar 
exclusivamente, pelas disposições legais aplicáveis à espécie e pelos capítulos 
e condições seguintes: 

 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

 

ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ, brasileiro, nascido em 16/10/1954, 
casado, em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, residente 
e domiciliado à Rua Cel. Corte Real, 183 em Porto Alegre, RS, CEP 90630-080, 
portador do RG n° 1071057028, emitida pela Secretaria de Segurança Pública 
do Rio Grande do Sul, Registro do Sul, registro no CREA-RS sob n° 31.599-D, 
inscrito no CPF sob n° 242.624.630-87;   
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ANTONELA PETRUCCI SOLÉ, brasileira, nascida em 01/07/1977, casada em 
regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e domiciliado à Rua 
Carlos de Carvalho nº 109, bairro Petropolis em Porto Alegre, RS, CEP 90630-
040, portadora do RG n° 6062362279, emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul, registro no CAU-RS sob n° A41813-7, inscrito no 
CPF sob n° 917.111.930-20; e 

 

DEBORA FRIEDRICH FRUET, brasileira, nascida em 24/05/1983, casada em 
regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e domiciliado à Rua 
Almirante Abreu nº 83, casa, bairro Rio Branco em Porto Alegre, RS, CEP 90420-
010, portadora do RG n° 1073524447, emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul, registro no CAU-RS sob n° A52543-0, inscrito no 
CPF sob n° 820.412.290-04;   

  

   

Únicos sócios componentes da empresa ACUNHA SOLÉ ENGENHARIA LTDA 
EPP, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do 
Rio Grande do Sul sob o n° 43.202.753.056 em 31 de Janeiro de 1994 e 
alterações contratuais sob o n° 1.308.688 em 29 de Março de 1994, n° 1.663.625 
em 04 de Dezembro de 1997, n° 1.799.509 em 03 de Novembro de 1998, n° 
2.541.978 em 21 de Janeiro de 2005, n° 2.900.659 em 26 de Outubro de 2007, 
n° 3.753.118 em 07 de Fevereiro de 2013, n° 3.817.907 em 10 de Julho de 2013 
e nº 4107141 em 22 de abril de 2015,  resolvem de comum acordo alterar e 
consolidar seu contrato social primitivo, mediante a seguinte cláusula: 

 

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, OBJETO, SEDE E TEMPO DE 
DURAÇÃO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

A sociedade gira sob a denominação social ACUNHA SOLÉ ENGENHARIA 
LTDA EPP.  

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia SOLÉ ASSOCIADOS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

O objeto da sociedade é a execução de obras de construção civil, públicas e 
particulares, de qualquer natureza e sob qualquer regime de execução, a 
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prestação de serviços de elaboração de projetos, cálculos e orçamentos 
necessários a construção civil, administração de obras públicas e particulares e 
demais serviços que por sua natureza estejam ligados a assistência técnica e ao 
bom andamento das obras, compra e venda, e incorporação de imóveis, 
elaboração de projetos culturais, privados ou comerciais e programação, e 
produção de eventos culturais, privados ou comercias. 

 

Parágrafo Único: Compete aos sócios ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ, 
ANTONELA PETRUCCI SOLÉ E DEBORA FRIEDRICH FRUET, de forma 
individual, autônoma e irrestrita, a responsabilidade técnica no concerne à 
prestação de serviços descritos na cláusula segunda do objeto social, devendo 
constar em plantas, projetos, memoriais, relatórios e quaisquer trabalhos de 
natureza técnica, o seu nome, assinatura e o número de registro no CREA/RS.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

 A sede da Sociedade é na Rua Cel. Corte Real, 175. Bairro Petrópolis, em Porto 
Alegre/RS, CEP 90.630-080. 

Filial 01 –: Rua Sergipe, 475 Conj. 808 Bairro Consolação – São Paulo/SP, CEP 
01.243-001. CNJP 97.117.386/0002-39 

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filial, sucursal, escritório, agência, 
representação, nomear procuradores, gerentes e representantes onde e quando 
julgar necessário. 

 

CAPÚTULO II – DO CAPITAL E QUOTAS 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

O capital social, de R$ 420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL reais) 
constituído de 100 (cem) quotas do valor nominal de R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais), cada uma, é subscrito e integralizado pelos sócios, da seguinte 
forma: 

a) O sócio ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ, subscreve 80 (oitenta) 
quotas no valor total de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) 
e as integraliza em moeda corrente nacional, o que corresponde a 80% 
(oitenta por cento) do capital social total; 
 

b) A sócia ANTONELA PETRUCCI SOLÉ subscreve 10 (dez) quotas no 
valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e as integraliza em 
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moeda corrente nacional, o que corresponde a 10% (oitenta por cento) do 
capital social total; 
 

c) A sócia DEBORA FRIEDRICH FRUET subscreve 10 (dez) quotas no valor 
total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e as integraliza em 
moeda corrente nacional. O que corresponde a 10% (dez por cento) do 
capital social total; 
 

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 

§ 2º - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para 
a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser 
notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela 
sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora. 

 

§ 3º - Verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os demais sócios 
tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, 
excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os 
juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver. 

 

§ 4º - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do 
contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto 
a estes e à sociedade. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA  

 

O sócio participa dos lucros e perdas, na proporção das respectivas quotas.  

Parágrafo Único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das 
quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, 
quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.  

 

CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA SEXTA 
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A sociedade será gerida e administrada por ISMAEL GERALDO ACUNHA 
SOLÉ, ANTONELA PETRUCCI SOLÉ e DEBORA FRIEDRICH FRUET, com a 
denominação de Sócios – Administradores, sendo-lhes atribuído todos os 
poderes de administração e representação da Sociedade, ativa e passivamente, 
em juízo ou fora dele, podendo os mesmos administra-la ou representa-la em 
conjunto ou isoladamente como melhor convier a Sociedade  

§ 1º - Os administradores possuem poderes gerais para praticar todos os atos 
pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada não obriga a 
sociedade perante terceiros. 

§ 2º - Os administradores receberão um “pró-labore” mensal, fixado de comum 
acordo pelos sócios no início de cada exercício social, respeitando as normas 
fiscais vigentes e os seus limites.  

§ 3º - É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de 
garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos 
ao objeto social.  

§ 4º - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e aos 
terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.  

 

CAPÍTULO IV – RETIRADA, FALECIMENTO OU EXCLUSÃO DE SÓCIO 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

 

Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade 
comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, 
garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das 
mesmas.  

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este 
artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.  

 

CLÁUSULA OITAVA  

 

O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá 
continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes 
optarem pela dissolução da mesma. 

§ 1º - Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados 
pelo de cujus, caberá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a 
representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade. 
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§ 2º - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão 
retirar-se da sociedade. 

 

CLÁUSULA NONA 

 

Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da 
metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco 
a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa 
causa. 

§ 1º - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente 
convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

§ 2º - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado 
falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor 
particular do sócio. 

 § 3º - No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da 
sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente 
realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, 
verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus 
haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 
vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.  

§ 4º - Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

 

A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da 
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após 
averbada a resolução da sociedade. 

§ 1º - Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1º do art. 1.063 da Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002, as deliberações dos sócios serão tomadas: 

I – pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos 
casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro 
de 2002 a seguir enumerados; 

a) a modificação do contrato social; 
b) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do 

estado de liquidação; 
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II – pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos 
previstos nos incisos II, III IV e VIII do art. 1.071 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro 
de 2002 a seguir enumerados;  

a) a designação dos administradores, quando feita em ato separado; 
b) a destituição dos administradores;  
c) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;  

III – pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou 
no contrato, se este não exigir maioria elevada. 

§ 2º - Em consonância com o art. 1.010 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 
2002, as deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados 
segundo o valor da quota de cada um: 

a) Para formação da maioria absoluta serão necessários votos 
correspondentes a mais de metade do capital; 

b) Prevalecerá a decisão sufragada por maior número de sócios no caso 
de empate, e se este persistir, a sociedade buscará decisão judicial;  

c) O sócio que tendo em alguma operação, interesse contrário ao da 
sociedade e participar da deliberação que a prove graças ao seu voto, 
responderá por perdas e danos.  

§ 3º - Em conformidade com o § 5º do art. 1.072 da Lei nº 10.406 de 10 janeiro 
de 2002, as deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e 
ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

 

CAPÍTULO V – DO EXERCÍCIO SOCIAL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 

 O exercício social coincidirá com o ano civil. 

§ 1º - Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o balanço geral da 
sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício; feitas as necessárias 
amortizações e previsões o saldo eventualmente existente terá o destino que os 
sócios determinarem; 

§ 2º - Até quatro meses após o encerramento do exercício social, haverá reunião 
dos sócios para: 

a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico; 

b) designar administradores, quando for o caso; 
c) tratar de qualquer outro assunto constante de ordem do dia. 
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§ 3º - Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os 
administradores. 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

 

 Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em quaisquer 
dos crimes previstos por lei, e restrições legais como crimes falimentares, 
prevaricação, pleita ou suborno, ou outros atos ou crimes relacionados no Artigo 
1.011, § 1º, da Lei 10.406/02, que os impeçam de exercer a administração da 
sociedade.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

 

Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do 
Livro II da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

 

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
qualquer dúvida decorrente da vigência deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

 

Revogam-se as disposições contidas no instrumento contratual original e suas 
alterações posteriores, passando a sociedade a reger-se somente por este 
instrumento. 

 

  

Porto Alegre, 15 de outubro de 2020 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/690.306-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2000316971

Data

15/10/2020

917.111.930-20 ANTONELA PETRUCCI SOLE

820.412.290-04 DEBORA FRIEDRICH FRUET

242.624.630-87 ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLE

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

Porto Alegre, 15 de outubro de 2020.

Eu, ANTONELA PETRUCCI SOLÉ, BRASILEIRA, CASADO, ARQUITETA, DATA

DE NASCIMENTO 01/07/1977, RG Nº 1073524447 SSP-RS, CPF 917.111.930-20,

RUA RAMIRO BARCELOS, Nº 1691, APTO 31, BAIRRO BOM FIM, CEP 90035-006,

PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos

apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta

Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E

CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

ANTONELA PETRUCCI SOLÉ
Assinado digitalmente por certificação A3
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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 20/690.306-5.
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ACUNHA SOLE ENGENHARIA LTDA - EPP, de
NIRE 4320275305-6 e protocolado sob o número 20/690.306-5 em 16/10/2020, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 7388330, em 23/10/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo
examinador Miguel Augusto Silva da Silva.
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

917.111.930-20 ANTONELA PETRUCCI SOLE

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

917.111.930-20 ANTONELA PETRUCCI SOLE

242.624.630-87 ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLE

820.412.290-04 DEBORA FRIEDRICH FRUET

Declaração Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

917.111.930-20 ANTONELA PETRUCCI SOLE

Porto Alegre. sexta-feira, 23 de outubro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a)
Público(a), em 23/10/2020, às 22:45 conforme horário oficial de Brasília.
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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. sexta-feira, 23 de outubro de 2020
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 97.117.386/0001-58
Razão Social: ACUNHA SOLE ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV ITAQUI 89 CONJ 102 / PETROPOLIS / PORTO ALEGRE / RS / 90460-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações
com o FGTS.

Validade:23/09/2021 a 22/10/2021 

Certificação Número: 2021092302412132189242

Informação obtida em 24/09/2021 16:52:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nome:  ACUNHA SOLE-ENGENHARIA LTDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

24/10/2021Esta certidão é válida até:

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ:  97.117.386/0001-58 e o código de
autenticidade DBA7AE45BC0C

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos
não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal,
lançados até 20 de setembro de 2021.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da
certidão negativa.

CNPJ:  97.117.386/0001-58

Certidão emitida em 24/09/2021 às 16:51:36, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF
04/2003.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ACUNHA SOLE-ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 97.117.386/0001-58
Certidão nº: 25798678/2021
Expedição: 20/08/2021, às 16:22:04
Validade: 15/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ACUNHA SOLE-ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 97.117.386/0001-58, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

Certificado Nº:

Razão Social:

CNPJ Nº:

Endereço:

Atividade Principal:

Período de Validade:

ACUNHA SOLE-ENGENHARIA LTDA - EPP

          A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis 

assinadas por CARLA ARNS RAMBORGER, CRC 1RS062059/O-8, concede o presente 

Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima 

identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela 

Administração Pública Estadual.

  

          Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do 

exercício social encerrado em  31/12/2020, a empresa ora certificada apresenta:

  

  

         - Receita Bruta Anual no valor de $ 283.935,40 *.

         - Capital Social Integralizado no valor de $ 420.000,00.

         - Patrimônio Líquido no valor de $ 474.994,66.

  

  

         Este Certificado substitui,no seu período de validade, a apresentação das Demostrações 

Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 

e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.

RUA CORONEL CORTE REAL, 175 

PETROPOLIS - 90630-080 - PORTO ALEGRE - RS

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Processo: 000000-00.00/00-0

Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B – Centro

90010-001 - Porto Alegre - RS

Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218

E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

31/08/2021 até 30/06/2022

97.117.386/0001-58

88342

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela 

empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: 0485668010

Confira a autenticidade deste documento em http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br

* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos 

do § 1º  do art. 3º da LC 123/2006.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul  é  expedida a presente certidão por  não constar  distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

ACUNHA  SOLE  ENGENHARIA  LTDA  EPP,  CNPJ  97117386000158,  Endereço  -  RUA
CORONEL CORTE REAL 175, PETROPOLIS, PORTO ALEGRE RS.

20 de Agosto de 2021, às 16:35:46

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br,  menu  Serviços  >  Alvará  de  Folha  Corrida  /  Certidões  Judiciais,
informando o seguinte código de controle: 1ec4fae0f08397a2e4152bf0818ef1b1



 
 
 
 

Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000866564 e visualize a certidão)

21/305.825-1
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Nome Empresarial: ACUNHA SOLE ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo

Data de Início de Atividade

4320275305-6 97.117.386/0001-58 31/01/1994 28/12/1993

Endereço Completo:

RUA CORONEL CORTE REAL 175    -  BAIRRO PETROPOLIS  CEP 90630-080  -  PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social: 

EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, PUBLICAS E PARTICULARES, DE QUALQUER NATUREZA E SOB QUALQUER
REGIME DE EXECUCAO, A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CALCULOS E ORCAMENTOS
NECESSARIOS A CONSTRUCAO CIVIL, ADMINISTRACAO DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES E DEMAIS SERVICOS QUE
POR SUA NATUREZA ESTEJAM LIGADOS A ASSISTENCIA TECNICA E AO BOM ANDAMENTO DAS OBRAS, COMPRA E VENDA,
E INCORPORACAO DE IMOVEIS, ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS, PRIVADOS OU COMERCIAIS E PROGRAMACAO,
E PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS, PRIVADOS OU COMERCIAS.

Capital Social: R$ 420.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

EMPRESA PEQUENO 
PORTE

(Lei Complementar 
nº123/06)

Prazo de Duração
QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 420.000,00 INDETERMINADO
QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função

917.111.930-20 ANTONELA PETRUCCI SOLE xxxxxxx R$ 42.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

820.412.290-04 DEBORA FRIEDRICH FRUET xxxxxxx R$ 42.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

242.624.630-87 ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLE xxxxxxx R$ 336.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/10/2020 Número: 7388330

Ato 002  - ALTERACAO

Evento(s) 2244  - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

 021  - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

 2015  - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

 2003  - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

 2221  - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

 051  - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO



 
 
 
 

Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000866564 e visualize a certidão)
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Nome Empresarial: ACUNHA SOLE ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
xxxxxxx xxxxxxx RUA SERGIPE, 475, CONJ. 808, BAIRRO CONSOLACAO, 01243-001, SAO PAULO/SP
NADA MAIS#

Porto Alegre, 31 de Agosto de 2021 16:42
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