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Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF

Inscrição: 22.865.884/0001-80

Razão Social: PHD CONSTRU??ES E INSTALACOES ELETRICAS

Endereço: RUA AJAX 110 / RUBEM BERTA / PORTO ALEGRE / RS / 91170-470

 
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:15/05/2022 a 13/06/2022 
 
Certificação Número: 2022051501203834045361

Informação obtida em 23/05/2022 14:14:32

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































ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ: 22.865.884/0001-80

PHD CONST E INSTALACOES ELETRICAS LTDA

RUA AJAX, 110
RUBEM BERTA, PORTO ALEGRE - RS

0019240255

Certificamos que, aos 04 dias do mês de ABRIL do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 2/6/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação:
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

0029231311



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:

PHD  CONSTRUCOES  E  INSTALACOES  ELETRICAS  LTDA,  CNPJ  22865884000180,
Endereço - RUA AJAX 110, RUBEM BERTA - PORTO ALEGRE.

24 de Março de 2022, às 09:03:23

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: 49673a006e0928d21dc4b9a26694fc9a



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
 
Nome: PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 22.865.884/0001-80 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n
o
 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos

em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou

garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de

execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de

certificação da regularidade fiscal.

2.

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

negativa.

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 n
o
 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 n
o
 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:54:16 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: 2D46.B4E0.9C89.5090

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nome:  PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

12/06/2022Esta 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:  22.865.884/0001-80 e o código de
autenticidade 620F2111C886

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos
vencidos, lançados até 10 de maio de 2022.

CNPJ:  22.865.884/0001-80

Certidão emitida em 13/05/2022 às 15:27:39, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF
04/2003.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 22.865.884/0001-80

Certidão nº: 56737742/2021

Expedição: 14/12/2021, às 10:37:20

Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.865.884/0001-80, 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

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

22.865.884/0001-80
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 

15/07/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 

PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PHD CONSTRUCOES 
PORTE 

EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 

R AJAX 
NÚMERO 

110 
COMPLEMENTO 

******** 

 
CEP 

91.170-470 
BAIRRO/DISTRITO 

RUBEM BERTA 
MUNICÍPIO 

PORTO ALEGRE 
UF 

RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTATO@PHDRS.COM.BR 
TELEFONE 

(51) 9991-6045 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/07/2015 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 27/04/2022 às 15:50:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1







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

43207818253 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

PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

1

051

307

2247

2003

PORTO ALEGRE

28 Setembro 2020

Nº FCN/REMP

RSN2018834584

1

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

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7341413 em 29/09/2020 da Empresa PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA, Nire 43207818253 e
protocolo 206535309 - 14/09/2020. Autenticação: F0A5B2ABDB7CD33FF5DB86DBC0AE8CFBC059A735. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/653.530-9 e o código de
segurança fGCF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/653.530-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2018834584

Data

14/09/2020

846.278.590-15 HENRIQUE DORNELES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7341413 em 29/09/2020 da Empresa PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA, Nire 43207818253 e
protocolo 206535309 - 14/09/2020. Autenticação: F0A5B2ABDB7CD33FF5DB86DBC0AE8CFBC059A735. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/653.530-9 e o código de
segurança fGCF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICAS - EPP 

NIRC: 43.2.0781825.3 

SEGUNDA  

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

A) Retirada de sócio administrador 

B) Entrada de sócia 

C) Aumento de participação societária 

D) Aumento do Capital Social 

E) Administração da sociedade 

F) Reenquadramento do porte da empresa de ME para EPP 

G) Consolidação do Contrato social 

 

 

PAULO RICARDO DOS SANTOS DORNELES, 

Brasileiro, casado, data de nascimento dia 17.01.1971 em Porto Alegre  RS, eletrotécnico, portador da cédula 

de identidade nº 1016617076 expedida em 06.12.1996 pelo SSP/DI RS , inscrito no CPF (MF) sob nº 

630.997.800-49, residente e domiciliado na Rua Carlos Estevão, 680 Ap 205 - bairro Jardim Leopoldina, na 

cidade de Porto Alegre/RS  Cep 91.240-000 

HENRIQUE DORNELES, 

Brasileiro, solteiro, data de nascimento dia 11.10.1996 em Porto Alegre, comerciante, portador da cédula de 

identidade nº 2090837648 expedida pela SSP/DI RS, inscrito no CPF (MF) sob o nº 846.278.590-15 e CNH nº 

06276426470 expedida em 08.01.2015 Detran/RS, residente e domiciliado na Rua Ajax, 110  Rubem Berta 

na cidade de Porto Alegre  Cep 91.170-470  

 Constituídos que são em uma sociedade empresaria do tipo limitada que gira sob a denominação 

social de PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS - EPP, com sede no município de Porto Alegre na 

Rua Ajax, 110  bairro Rubem Berta  Cep 91.170-470 na cidade de Porto Alegre  RS, tudo conforme consta 

no Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43.2.0781825.3 em 15.07.2015 

e Primeira Alteração de Contrato Social em 18.01.2019 sob nº 4938913, inscrita no CNPJ sob nº 

22.865.884/0001-80, RESOLVEM ,  nesta e melhor forma, ALTERAR  e CONSOLIDAR o contrato Social da 

sociedade mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  RETIRADA DE SOCIO ADMINISTRADOR 

 Retira-se da sociedade o sócio administrador PAULO RICARDO DOS SANTOS DORNELES recebendo 

neste ato, o valor correspondente as suas 2.025 quotas, de comum acordo fica estabelecido que será feita a 

devolução da sua participação no capital social da sociedade que representa 90% (noventa) por cento e se 

dará pela devolução de bens do Ativo Permanente da empresa, pelo valor acordado entre as partes em R$ 

193.000,00 (cento e noventa e três mil reais) e em moeda corrente nacional do país o valor de R$ 9.500,00 ( 

nove mil e quinhentos reais),  conforme segue, totalizando R$ 202.500,00 ( duzentos e dois mil e quinhentos 

reais ), conforme segue abaixo: 

a) Um imóvel de alvenaria com 177,60 m², IPTU nº 3526291, conforme matricula nº 53.393 no 

Registro de Imóveis da 6º zona de Porto Alegre  RS na Rua Ajax, 110 bairro Rubem Berta, Cep 

91.170-470, de comum acordo pelos sócios avaliado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) 

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7341413 em 29/09/2020 da Empresa PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA, Nire 43207818253 e
protocolo 206535309 - 14/09/2020. Autenticação: F0A5B2ABDB7CD33FF5DB86DBC0AE8CFBC059A735. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/653.530-9 e o código de
segurança fGCF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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b) Um veículo Vectra Expression ano 2009 placas KJR 7626 RENAVAM 00110627326, de comum 

acordo pelos sócios avaliado em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) 

 

c) R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) em moeda corrente nacional do país. 

 

 

Parágrafo único: 

 O Sócio que se retira dá plena e geral quitação à sociedade e aos sócios remanescentes 

individualmente, e declara nada mais ter a receber ou reclamar, presente ou futuramente, sob qualquer título. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  INGRESSO DE NOVO SÓCIO 

 Neste ato ingressa na sociedade sob a qualidade de sócia ALESSANDRA DO NASCIMENTO GLANER, 

brasileira, solteira, natural de Porto Alegre data de nascimento em 05.12.1993, comerciante, portadora da 

cédula de identidade nº 1121910135 expedida pelo SSP/RS em 09.04.2012 e inscrita no CPF(MF) nº 

864.337.410-53, residente na Rua das Margaridas, 209 - bairro Mario Quintana  Cep 91.260-394 em Porto 

Alegre/RS.  

2.1 Integralização do Capital Social 

 Neste ato a sócia ALESSANDRA DO NASCIMENTO GLANER, subscreve e integraliza em moeda corrente 

nacional  6,30%  da sua participação na sociedade, equivalentes a 145 (cento e quarenta e cinco) quotas de 

valor nominal de R$ 100,00 (cem reais ) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, 

total de R$ 14.500,00 ( catorze mil e quinhentos reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA  AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SOCIO 

1. Neste ato o sócio HENRIQUE DORNELES, subscreve e integraliza R$ 193.000,00 (cento e 

noventa e três mil reais) da seguinte forma: 

 

 1.1  Um veículo Volkswagem Gol G4 ano 2012, placas MKT 5319 , RENAVAM 0041485030 avaliado 

por R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 

1.2   Um veículo GM S10 Advantage ano 2010, placas IXZ 1212 RENAVAM 00143465040 avaliado por 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

 

1.3.  R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) em moeda corrente nacional do país. 

 

CLÁUSULA QUARTA  AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 

                O  capital social fica aumentado para R$ 230.000,00 (duzentos trinta mil reais), divididos em 2.300 

(dois mil e trezentas) quotas de valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, subscrita e integralizadas 

parte em bens do ativo imobilizado e outra  em moeda corrente nacional, pelos sócios da seguinte forma: 

HENRIQUE DORNELES, 

Com 2.155 (dois mil, cento e cinquenta e cinco) quotas (93,70%), sendo subscritas e integralização neste ato 

1.930 ( um mil novecentos e trinta quotas) , e com 225 (duzentos e vinte e cinco) quotas já subscritas e 

integralizadas anteriormente , total equivalentes  a R$ 215.500,00 (duzentos e quinze mil e quinhentos reais) 
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ALESSANDRA DO NASCIMENTO GLANER 

Com 145 (cento e quarenta e cinco) quotas (6,30%), subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente 

nacional, total de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais) 

CLÁUSULA QUINTA  ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA 

1.  A administração dos negócios da Sociedade será exercida pelo sócio HENRIQUE DORNELES 

individualmente, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa e 

passiva, judicialmente e extrajudicialmente. 

2.  O sócio não poderá, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais 

como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetos e negócios sociais, 

configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do artigo 1.085 do Código Civil 

brasileiro. 

3. Declaração de desimpedimento 

               O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a  

administração da sociedade , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 

sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a  economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 

a propriedade. 

 

CLÁUSULA SEXTA  REENQUADRAMENTO DO PORTE DA EMPRESA DE ME PARA EPP 

 Os sócios resolvem alterar o porte de enquadramento da empresa de MICROEMPRESA para EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, neste ato Declaram: 

 Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa não 

excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que 

não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art 3º da lei mencionada lei. 

 

 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 
Neste ato é consolidado as cláusulas em vigor do mencionado Contrato Social e Alterações 

posteriores como segue: 
 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  DENOMINAÇÃO SOCIAL 
 

1.1 A sociedade girará sob a denominação social de: 
                                         PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP 
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CLÁUSULA SEGUNDA  SEDE 
 

2.1 A sociedade terá sede e domicilio na Rua Ajax, 110 bairro Rubem Berta, CEP: 91.170-470 na cidade de 

Porto Alegre  RS. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA  FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS 
 

3.1 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país, por deliberação dos 

sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

 

CLÁUSULA QUARTA  OBJETO SOCIAL 
 

 O objeto social da empresa é o de: 

     43.21-5-00          Instalação e manutenção elétrica; 

    43.22-3-02     Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração; 

    43.30-4-99          Outras obras de acabamento da construção; 

   43.99-1-03           Obras de alvenaria; 

   47.42-3-00           Comercio varejista de material elétrico.     

           

CLÁUSULA QUINTA  CAPITAL SOCIAL 
 

5.1 O capital social é de R$ 230.000,00 ( duzentos e trinta mil reais), divididos em 2.300 ( dois mil e trezentos 

) quotas de valor nominal de R$ 100,00 ( cem reais ) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, parte 

em bens do Ativo Imobilizado e parte em moeda corrente  do País, pelos sócios: 

HENRIQUE DORNELES, com 2.155 (dois mil, cento e cinquenta e cinco) quotas (93,70%), total de R$ 

215.500,00 (duzentos e quinze mil e quinhentos reais) 

Em moeda corrente nacional o valor de R$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais) e 

bens do Ativo Imobilizado R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 

ALESSANDRA DO NASCIMENTO GLANER, com 145 (cento e quarenta e cinco) quotas (6,30%), total de R$ 

14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais) em moeda corrente nacional. 

 

CLÁUSULA SEXTA  CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
 

6.1 As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso 

consentimento do outro sócio, cabendo o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que 

pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas, deverá  manifestar sua intenção por escrito ao 
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outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 ( trinta ) dias para que possa exercer o direito de preferência , ou 

ainda optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas. 

 

6.2 Manifestada a intenção de adquirir as quotas pelo sócio por escrito, será apurado o valor total das quotas 

através de um balanço especial no mês de ocorrência, que poderá ser pago à vista ou em 05 (cinco) 

prestações, neste caso da seguinte forma: 

a) Primeira prestação, com vencimento 05 (cinco) dias a contar da data do balanço especial; 

b) Segunda prestação, terá seu vencimento 30 (trinta) dias após a data do balanço especial e as demais 

prestações a cada trinta dias. 

c) As prestações serão corrigidas pelo IGP-M (FGV) ou outro índice que o venha a substituir. 

 

6.3 Se um dos sócios adquirir a totalidade das quotas, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para promover o 

ingresso de um novo sócio na sociedade e providenciar as devidas alterações no contrato social; não 

cumprindo este prazo a sociedade será extinta. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA  FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE 
 

7.1 No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de qualquer dos sócios será realizado em 30 

(trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Os herdeiros não integraram a sociedade, estes receberão 

seus haveres em moeda corrente do País, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 ( dez ) 

prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M ( FGV ), ou outro índice que o venha 

a substituir, vencendo-se a primeira parcela 30 ( trinta ) dias da data do balanço social. 

 

7.2 O sócio remanescente, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para promover o ingresso de um novo sócio na 

sociedade e providenciar as devidas alterações no contrato social, não cumprido este prazo a sociedade será 

extinta. 

 

CLÁUSULA OITAVA  RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
 

8.1 A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 

pela integração do capital social. 

 

CLÁUSULA NONA  INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO 
 

9.1 A sociedade iniciará sua atividade em 15.07.2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

 

 

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7341413 em 29/09/2020 da Empresa PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA, Nire 43207818253 e
protocolo 206535309 - 14/09/2020. Autenticação: F0A5B2ABDB7CD33FF5DB86DBC0AE8CFBC059A735. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/653.530-9 e o código de
segurança fGCF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

pág. 7/12



6 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA 
 

10.1 A administração dos negócios da Sociedade será exercida pelo sócio administrador HENRIQUE 

DORNELES conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa e passiva, 

judicialmente e extrajudicialmente. 

 

10.2 O sócio não poderá, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais 

como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetos e negócios sociais, 

configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do artigo 1.085 do Código Civil 

brasileiro. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  PRO LABORE 

 

11.1 O pró-labore dos administradores serão fixados de comum acordo entre os sócios. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  BALANÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

12.1 No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento do balanço 

patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício, após as deduções previstas em 

lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias , os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou 

suportados pelos sócios, proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem. 

 

12.2 Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 

contas e designarão administradores, quando for o caso. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS 
 

 

13.1 As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, 

no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis; 

 

13.2 As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou 

por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação; 

 

13.3 As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  DESIMPEDIMENTO 
 

14.1 O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a  administração 

da sociedade , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7341413 em 29/09/2020 da Empresa PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA, Nire 43207818253 e
protocolo 206535309 - 14/09/2020. Autenticação: F0A5B2ABDB7CD33FF5DB86DBC0AE8CFBC059A735. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/653.530-9 e o código de
segurança fGCF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

pág. 8/12



7 

 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a  economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA 

ENQUADRAMENTO DE EPP 

15.1 Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa 

não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do 

art. 3º da mencionada lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  FORO 
 

16.1 Fica eleito o Foro da cidade de Porto Alegre  RS, para os procedimentos judiciais referentes a este 

instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiada 

que seja ou venha a ser. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

17.1 Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro. 

 

                  E por assim, justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente ALTERAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, assinando-o em duas vias de igual teor e forma para os regulares 

efeitos de direito. 

Porto Alegre 10 de SETEMBRO de 2.020 

 

 

HENRIQUE DORNELES                                       ALESSANDRA DO NASCIMENTO GLANER  

                      Socio Administrador                                                                       Sócia 

 

 

                    PAULO RICARDO DOS SANTOS DORNELES                                 
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