








































































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
43208005931 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

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

GP VENTURES LTDA

002 ALTERACAO
CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1
1
1

051
2247
2003

PORTO ALEGRE

28 Março 2019

Nº FCN/REMP

RS2201900058563

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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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 

 
OPERAHOUSE CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita sob o 

CNPJ/MF sob o nº 09.620.629/0001-09, devidamente registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 
nº 43.2.0789574-6 em sessão de 16/12/2015, com sede no Município de Porto Alegre/RS, na Rua Germano Petersen 
Junior, nº 508, sala 501, Higienópolis, CEP 90.540-140, neste ato representado por seu sócio administrador PAULO 
RICARDO TRINDADE BECK, brasileiro, nascido em Porto Alegre/RS em 21/06/1966, maior, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 37397555, expedida pela 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.072.800-87, residente e domiciliado no Município de Porto Alegre/RS, na Rua 
Attílio Bilibio, nº 120, casa 40, Jardim Carvalho, CEP 91.530-008. 
 

CRISTIANO HAHN ENGLERT, brasileiro, nascido em Porto Alegre/RS em 27/11/1976, maior, médico, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG nº 3040352977, expedida pela 
SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 802.395.100-97, residente e domiciliado no Município de Porto Alegre/RS, na Rua 
Amélia Teles, nº 315, apto 301, Petrópolis, CEP 90.460-070. 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada GP 
VENTURES LTDA, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, Rua Germano Petersen Junior, nº 508, sala 501, 
Higienópolis, CEP 90.540-140, com seus Atos Constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande 
do Sul sob o NIRE nº 43.2.0800593-1, em cessão de 06/09/2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.116.642/0001-44, têm 
entre si justo e contratado alterar e consolidar o contrato social da sociedade, de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
CLÁUSULA 1ª - Os sócios resolvem, neste ato, aumentar o capital social da sociedade em R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) subscrito e integralizado da seguinte forma: 
 

a) A sócia OPERAHOUSE CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA, subscreve e integraliza neste ato, em moeda 
corrente nacional o valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), correspondente e 310.000 (trezentos e 
dez mil) quotas;  
 

b) O sócio CRISTIANO HAHN ENGLERT, subscreve R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), 
correspondente a 190.000 (cento e noventa mil) quotas, sendo R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) 
integralizados neste ato em moeda corrente nacional e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a serem 
integralizados no prazo de 12 (doze) meses a contar da data de 31/03/2019.  

 
CLÁUSULA 2ª - Face ao exposto acima, o capital social passou para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em moeda 
corrente nacional, dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e 
integralizado da seguinte forma: 
 

a) OPERAHOUSE CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que 
corresponde a 360.000 (trezentos e sessenta mil) quotas, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional;  
 

b) CRISTIANO HAHN ENGLERT: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), que correspondente a 
240.000 (duzentas e quarenta mil) quotas, sendo R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a serem 
integralizados no prazo de 12 (doze) meses a contar da data de 31/03/2019.  

 
Sócios Nº de Quotas Valor - R$ Percentual - % 

OPERAHOUSE CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA 360.000 R$ 360.000,00 60,00 
CRISTIANO HAHN ENGLERT 240.000 R$ 240.000,00 40,00 
TOTAL 600.000 R$ 600.000,00 100,00 

 
CLÁUSULA 3ª - As demais cláusulas não alteradas neste contrato, continuam em vigência.  
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Em decorrência da necessidade de atualização do Contrato Social, deliberam os sócios de comum acordo, consolidar o 
presente instrumento, o qual passará a ter a seguinte redação completa: 

 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
 
CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO 
 
CLÁUSULA 1ª   - A sociedade terá a denominação social de GP VENTURES LTDA, com sede no Município de Porto 
Alegre/RS, Rua Germano Petersen Junior, nº 508, sala 501, Higienópolis, CEP 90.540-140, ficando eleito o Foro da 
Comarca de Porto Alegre/RS como competente para conhecer e decidir sobre qualquer questão fundada no presente 
Contrato Social. 
 
CLÁUSULA 2ª - Esta sociedade, nas suas atividades empresariais, adotará como dístico e nome fantasia, a expressão 
“GROWPLUS”, ficando-lhe facultado a abertura de filiais, sucursais ou agência em todo o território nacional.  
 
CLÁUSULA 3ª - A sociedade tem por objeto social: 
 

x Consultoria em tecnologia da informação, intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários; 

x Levantamento de fundos sob contrato; 
x Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica; 
x Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza; 
x Participação como cotista ou acionista de outras sociedades.  

 
CLÁUSULA 4ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado as atividades em 
18/01/2016. 
 
CAPITULO II - DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS 
 
CLÁUSULA 5ª - O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em moeda corrente nacional, dividido em 
600.000 (seiscentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado da seguinte forma: 
 

a) OPERAHOUSE CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que 
corresponde a 360.000 (trezentos e sessenta mil) quotas, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional;  
 

b) CRISTIANO HAHN ENGLERT: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), que correspondente a 
240.000 (duzentas e quarenta mil) quotas, sendo R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a serem 
integralizados no prazo de 12 (doze) meses a contar da data de 31/03/2019.  

 
Sócios Nº de Quotas Valor - R$ Percentual - % 

OPERAHOUSE CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA 360.000 R$ 360.000,00 60,00 
CRISTIANO HAHN ENGLERT 240.000 R$ 240.000,00 40,00 
TOTAL 600.000 R$ 600.000,00 100,00 

 
CLÁUSULA 6ª - As quotas de capital são indivisíveis e só poderão, por seu titular, ser oferecidas, cedidas ou transferidas 
a terceiros sob expresso consentimento dos sócios, cabendo a estes o direito de preferência para adquiri-las, em igualdade 
de condições e na proporcionalidade de seu quinhão de capital, preexistente. 
 
CLÁUSULA 7ª - As quotas de capital não poderão ainda pelos sócios ser alienadas ou gravadas sob qualquer título de 
garantia destes para com terceiros. 
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CAPITULO III - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
 
CLÁUSULA 8ª - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 1.052 
do Código Civil, Lei nº 10.406/2002. Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme 
estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002. 
 
CAPITULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO 
 
CLÁUSULA 9ª - A administração dos negócios sociais, serão exercidas por tempo indeterminado, por PAULO 
RICARDO TRINDADE BECK e CRISTIANO HAHN ENGLERT, já qualificados no preâmbulo deste, assinando 
isoladamente ou em conjunto, o qual terão os mais amplos poderes de administração, assim como ficam investidos dos 
poderes “ad judicia e ad negocia”, movimentação de contas bancárias e o que mais se fizer necessário aos interesses das 
sociedade, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais, bem como àqueles que 
tenham por finalidade favorecer ou beneficiar a si próprio e ou terceiros, em prejuízo ou comprometimento da sociedade. 
 
CLÁUSULA 10ª - A Sociedade poderá ainda ser administrada por terceiro, não sócio, para tanto a designação destes 
observará o disposto no artigo nº. 1.061, da Lei nº. 10.406/02. 
 
CLÁUSULA 11ª - Os administradores terão direito a uma remuneração mensal, a título de “pró-labore”, a ser fixada 
periodicamente pela maioria social, cujo total pago ou creditado será levado à conta de Despesas gerais da sociedade. 
 
CLÁUSULA 12ª - Os administradores para o exercício de suas funções, ficam dispensado de prestar caução, mas 
responderão perante a Sociedade, se não agir com a cautela necessária de todo homem ativo e probo, na diligência de 
negócios e dos interesses sociais, assumindo sempre, as responsabilidades pelas consequências decorrentes de atos 
praticados contrários ao Contrato e ou a Lei. 
 
CLÁUSULA 13ª - Compete aos administradores, o uso da firma ou da denominação social, praticar todos os atos 
pertinentes à gestão dos negócios da sociedade, assinando individualmente, a exceção da aquisição, caução, operação 
ou venda de bens imóveis.   
 
CAPITULO V - DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS 
 
CLÁUSULA 14ª - A maioria do Capital Social é suficiente, competente e bastante para promover a dissolução e 
liquidação da sociedade; nomear e destituir liquidantes e apreciar suas contas; propor para deliberação dos sócios, 
aumento ou diminuição do capital social e suas modalidades de quotas; destituir Administradores; designar 
Administradores, quando feita em ato em separado; fixar a remuneração dos Administradores; decidir sobre pedido de 
concordata; deliberar sobre constituição de reservas e distribuição de lucros e demais matérias de interesse da sociedade, 
não compreendidas dentro dos atos pertinentes a gestão de seus negócios ou àqueles cujo quorum de deliberação seja 
maior.    
 

Parágrafo 1o - Competirá ainda à maioria social criar cargos e funções de sócios; empossá-los ou destituí-los; 
fixar sua remuneração mensal “pró-labore”; extinguir cargos ou funções de natureza administrativa, comercial ou técnica 
de sócios, tudo isto por ATA de reunião e deliberação dos quotistas. 

 
Parágrafo 2o - As deliberações que versarem sobre a modificação do contrato social e a reorganização societária, 

especialmente incorporação, fusão, cisão ou a cessação do estado de liquidação, deverão ser tomadas por votos 
correspondentes, no mínimo, a ¾ (três quartos) do capital social. 

 
Parágrafo 3o - As deliberações sociais serão aprovadas em reunião de sócios, presidida e secretariada pelos 

sócios presentes, que lavrarão uma ATA de reunião, levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a 
sociedade dispensada da manutenção e lavratura do Livro de Ata. 

 
Parágrafo 4o - A convocação para reunião de sócios se dará por escrito, com obtenção individual de ciência, 

dispensando-se as formalidades da publicação do anuncio, conforme dispõe o parágrafo 6º, do artigo 1.072, da lei nº 
10.406/02. 

 
Parágrafo 5o - Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito sobre as matérias objeto 

de deliberação, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 1.072, da Lei nº. 10.406/02. 
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Parágrafo 6o - Nas reuniões o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador devidamente 
constituído para o fim especifico, cujo mandato com especificação dos atos autorizados deverá ser levado a registro, 
juntamente com a ATA. 

 
Parágrafo 7o - Observado o disposto no Parágrafo Quinto, os sócios deliberarão em reunião sobre matérias de 

interesses sociais. As deliberações dos sócios serão tomadas, observados os quóruns mínimos. As matérias decididas 
serão formalizadas por ATA ou por Instrumento Particular de Alteração Contratual, que posteriormente serão levados a 
registro, na forma do Parágrafo Terceiro. 

 
CAPITULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADOS 
 
CLÁUSULA 15ª - O exercício social coincidirá com o ano calendário. Anualmente sempre em 31 de Dezembro de cada 
exercício social, serão levantados um Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado econômico e outras 
demonstrações financeiras necessárias à avaliação da performance da sociedade, cabendo aos sócios, partes proporcionais 
nos lucros apurados ou, advindo prejuízos, suportá-los, na mesma proporção de suas quotas no capital social.  
 

Parágrafo 1º - O Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado Econômico e outras demonstrações 
financeiras, próprias do encerramento de cada exercício social, serão submetidas à avaliação e aprovação dos quotistas, 
fato que se dará em Reunião anual, especialmente convocada para esse fim, até o quarto mês subsequente ao exercício 
encerrado.   

 
Parágrafo 2º - Deliberam os sócios, a possibilidade de distribuição, a título de antecipação, de lucros periódicos 

durante o ano calendário, para tanto, autorizam para esse fim o levantamento de Balancetes e Balanços Patrimoniais 
intermediários e as respectivas Demonstrações de Resultado, a época dessas distribuições. 
 
CAPITULO VIII - DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE 
 
CLÁUSULA 16ª - Observado o disposto no artigo 1.085 e parágrafo único, da lei 10.406/02, os sócios deliberam a 
possibilidade de exclusão de sócio por justa causa. Assim, os sócios que representam a maioria do capital social, podem 
excluir o sócio que estiver: a) pondo em risco a continuidade da empresa; b) praticando atos de inegável gravidade; c) 
inadimplente com sua integralização das quotas de capital subscritas; d) na condição de declarado falido, observando-se 
para fins de liquidação de sua quota de capital, a forma de apuração e o prazo de resgate, previstos nas Cláusulas 18ª e 
19ª - “caput”, deste.    
 
CLÁUSULA 17ª - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, deverá avisar os demais de seu propósito, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data de sua saída, fazendo jus a uma indenização correspondente ao valor 
da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, que será apurada com base na situação patrimonial da 
Sociedade, verificada através de um Balanço especialmente levantado para esse fim, cujo pagamento seguirá a forma 
prevista na cláusula seguinte. 
 
CLÁUSULA 18ª - A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas sim, suas atividades 
prosseguirão com o sócio remanescente, pagando a sociedade ou o sócio remanescente, aos herdeiros do falecido, sua 
quota de capital, e sua parte nos lucros líquidos, apurados até a data do falecimento, observado o procedimento disposto 
na cláusula 15ª, cujo montante apurado será pago no seguinte prazo: 12 (doze) parcelas iguais,  consecutivas e mensais,  
cujo vencimento da primeira dar-se-á 60 (sessenta) dias após a data do evento [saída ou falecimento], acrescida de juros 
de 1% ao mês ou fração, calculados a partir da data do evento. 

Parágrafo 1º - Aos herdeiros é facultado o direito de optarem pelo recebimento da indenização prevista, ou 
então, pela integração dos mesmos na sociedade. Manifestada esta última intenção, somente um dos herdeiros, indicado 
e representando os demais, participará ativamente na sociedade. 
 

Parágrafo 2º - A opção prevista no parágrafo anterior, deverá ser manifestada no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data do falecimento. Decorrido este prazo e não havendo por parte dos herdeiros qualquer manifestação, 
subsistirá o pagamento da indenização prevista. 
 
CAPITULO IX - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA 19ª - Os sócios signatários do presente Instrumento, declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes 
previstos em lei, que os impeçam de exercer as atividades desta Sociedade. 
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CLÁUSULA 20ª - Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos na conformidade das disposições 
pertinentes, contidas na Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, no Capitulo relativo as Sociedades Limitadas e nas 
omissões do Contrato ou da Lei, supletivamente, naquilo que couber, pelas normas de regência da Sociedade Simples.  
 
CLÁUSULA 21ª - As partes elegem o foro desta Comarca de Porto Alegre/RS, como competente para conhecer e decidir 
sobre qualquer questão oriunda ou decorrente deste Contrato. 
 
Os sócios e administradores, infra-assinados, “Declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, 
nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, 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”. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram o presente Instrumento em via única e na presença de 2 (duas) 
testemunhas, ficando autorizada sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis de sua sede, para que produza 
os devidos efeitos legais. 

 
Porto Alegre/RS, 28 de Dezembro de 2018. 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
CRISTIANO HAHN ENGLERT 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
OPERAHOUSE CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA 

Sócio Administrador - Paulo Ricardo Trindade Beck 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
____________________               _______________________ 
Luciano Roncato       Adaltro Paniz 
CRC/RS 56.127/O-4               CRA/RS 21.830 
CPF/MF 627.514.920-53                                                  CPF/MF 487.021.020-72 
       

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5003397 em 08/04/2019 da Empresa GP VENTURES LTDA, Nire 43208005931 e protocolo 191255661 - 01/04/2019.
Autenticação: FCA892674A706876FE428B43C6AAAB81470CA99. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/125.566-1 e o código de segurança eFFi Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 08/04/2019 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

19/125.566-1

Identificação do Processo
Número do Processo Módulo Integrador

RS2201900058563

Data

28/03/2019

487.021.020-72 ADALTRO PANIZ

802.395.100-97 CRISTIANO HAHN ENGLERT

627.514.920-53 LUCIANO RONCATO

426.072.800-87 PAULO RICARDO TRINDADE BECK

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1
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assinada em 08/04/2019 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Cleverton Signor: 59268263068 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GP VENTURES LTDA, de nire 4320800593-1 e
protocolado sob o número 19/125.566-1 em 01/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o
número 5003397, em 08/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marcia Madalosso
Laner. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. 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
426.072.800-87 PAULO RICARDO TRINDADE BECK

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome
426.072.800-87 PAULO RICARDO TRINDADE BECK
802.395.100-97 CRISTIANO HAHN ENGLERT
627.514.920-53 LUCIANO RONCATO
487.021.020-72 ADALTRO PANIZ

Porto Alegre. Segunda-feira, 08 de Abril de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5003397 em 08/04/2019 da Empresa GP VENTURES LTDA, Nire 43208005931 e protocolo 191255661 - 01/04/2019.
Autenticação: FCA892674A706876FE428B43C6AAAB81470CA99. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/125.566-1 e o código de segurança eFFi Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 08/04/2019 por Cleverton Signor – 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 :

MARCIA MADALOSSO LANER701.701.690-49

CLEVERTON SIGNOR592.682.630-68

Porto Alegre. Segunda-feira, 08 de Abril de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5003397 em 08/04/2019 da Empresa GP VENTURES LTDA, Nire 43208005931 e protocolo 191255661 - 01/04/2019.
Autenticação: FCA892674A706876FE428B43C6AAAB81470CA99. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/125.566-1 e o código de segurança eFFi Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 08/04/2019 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
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De: Andreia Dullius andreia.dullius@growplus.com.br
Assunto: FW: Solicitações | Ref. EDITAL 2019/154

Data: 12 de dezembro de 2019 17:12
Para: Armenio Santos armenio@homrichportinho.com.br, Paulo Beck paulo.beck@growplus.com.br

Cc: Livia Menegat livia.menegat@growplus.com.br

Prezado Armenio,
Segue abaixo resposta recebida.
 
Att,
 

ANDRÉIA DULLIUS VERSCHOORE          +55 51 99982-3480 
      Head of Innovation and Operations																												
 MSc. in Innovation, Technology and Sustainability

	

 

De:	Comissao	Permanente	de	Licitacao-RS	<cpl@brde.com.br>
Data:	quinta-feira,	12	de	dezembro	de	2019	16:43
Para:	Andreia	Dullius	<andreia.dullius@growplus.com.br>
Cc:	Paulo	Beck	<paulo.beck@growplus.com.br>,	Livia	Menegat
<livia.menegat@growplus.com.br>
Assunto:	RES:	Solicitações	|	Ref.	EDITAL	2019/154
	
Prezados,	boa	tarde.
Entendemos	que	o	edital	não	previu,	em	qualquer	momento,	a	exigência	de	“respostas
individualizadas”	por	parte	da	Comissão	de	Seleção.
Em	nenhum	momento	ou	passagem,	ainda,	o	instrumento	convocatório	expressa	ou
subentende	que	as	notas	serão	atribuídas	por	cada	membro.	Em	procedimentos	licitatórios
não	se	presumem	exigências	ou	condições,	senão	por	expressa	determinação	legal	ou
editalícia.	É	em	razão	disso	que	existem	prazos	e	condições	para	“esclarecimentos”	e
“impugnações”.
Quanto	às	notas,	a	previsão	expressa	do	edital	(itens	9.3	e	9.8)	é	de	que	haveria	uma	“nota
geral”,	“ficando	a	análise	a	cargo	dos	demais	03	(três)	membros	da	Comissão	de	Seleção”
(todos	menos	o	coordenador	da	COPEL).
Assim,	entendemos	que	não	se	previu	“nota	individualizada”	e	tampouco	em	uma	eventual,
conforme	dito,	“ata	das	notas	que	foram	atribuídas	por	cada	julgador”.
As	jusjficajvas	foram	da	Comissão	como	um	todo,	de	forma	que	houve	consenso	de	notas	e
jusjficajvas,	e	estas	constam	da	ata	de	análise	e	julgamento	publicada	no	dia	09/12/2019.
Se	houver	intenção	de	contestar	as	notas	e	as	jusjficajvas,	o	edital	e	a	legislação	preveem	o
contraditório	e	a	ampla	defesa,	a	serem	exercidos	no	prazo	legal	de	05	dias	úteis.	Esta
contestação	das	notas	e	jusjficajvas	(recurso)	deve	ser	com	base	nos	argumentos	que	foram
proferidos	na	ata	que	foi	publicada,	conforme	acima	mencionado.
Al.,
	
	

Felipe	Calero	Medeiros	
Setor	de	Licitações
Departamento	Administrajvo
Fone:	51	3215-4940
www.brde.com.br
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De:	Andreia	Dullius	<andreia.dullius@growplus.com.br>	
Enviada	em:	quinta-feira,	12	de	dezembro	de	2019	15:55
Para:	Comissao	Permanente	de	Licitacao-RS	<cpl@brde.com.br>
Cc:	Paulo	Beck	<paulo.beck@growplus.com.br>;	Livia	Menegat
<livia.menegat@growplus.com.br>
Assunto:	Re:	Solicitações	|	Ref.	EDITAL	2019/154
	
Prezados,
 
Complementado e contextualizando nosso pedido nº 2:
 

O motivo pelo qual solicitamos a prorrogação do prazo de recurso decorre do fato de
entendermos que, até a publicação da Ata de Julgamento, não consta o material de
embasamento da vossa decisão (com os critérios e notas de julgamento, ao qual pedimos
acesso), que deveria ter sido disponibilizado junto com a Ata de Julgamento final que foi
publicada no dia 09/12/19.

 
 
Certos de vosso entendimento, aguardamos.
 
Att,
 

ANDRÉIA DULLIUS VERSCHOORE          +55 51 99982-3480 
      Head of Innovation and Operations																												
 MSc. in Innovation, Technology and Sustainability

	

 

De:	Andreia	Dullius	<andreia.dullius@growplus.com.br>
Data:	quinta-feira,	12	de	dezembro	de	2019	15:41
Para:	Comissao	Permanente	de	Licitacao-RS	<cpl@brde.com.br>
Cc:	Paulo	Beck	<paulo.beck@growplus.com.br>,	Livia	Menegat
<livia.menegat@growplus.com.br>
Assunto:	Solicitações	|	Ref.	EDITAL	2019/154
	
Prezados, tendo em vista os documentos recebidos, pedimos:
 
1 - A Ata das notas que foram atribuídas por cada julgador e das justificativas de cada um para esta nota ou se
o julgamento foi colegiado. Da mesma forma, é preciso haver uma Ata onde conste as justificativas de cada
julgador para atribuição das Notas. Assim, solicitamos tais planilhas, ou ata onde conste tais notas e as
justificativas dos julgadores.
 
2 - Solicitamos também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECURSO, tendo em vista que não tivemos
acesso à íntegra desses documentos e que eles não foram disponibilizados no site, o que fere o princípio
constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.
 
Ficamos no aguardo dos documentos e atendimento dos pedidos acima listados.
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