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3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  SOCIEDADE 
URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA 

CNPJ nº 23.777.163/0001-80 
NIRE nº 42205404698 

 
 

DANIELA ACCORINTE LOPES, brasileira, nascida em 20/09/1991, solteira, arquiteta, 
inscrita no CPF sob nº 407.396.228-03, portadora da Carteira de Identidade nº 478708907, órgão 
expedidor SSP-SP, com Registro no CAU sob nº A113812-0, residente e domiciliada na Rua Artista 
Bittencourt, s/nº Apto 801, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-060. 

 
ANGELA MARSCHALL, brasileira, nascida em 27/04/1990, solteira, arquiteta, inscrita no 

CPF sob nº 074.604.529-80, portadora da Carteira de Identidade nº 5575342, órgão expedidor 
SESP-SC, com Registro no CAU sob nº A165286-9, residente e domiciliada na Avenida Mauro 
Ramos, nº 1250, Bloco B3, Apto 22, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-302, nesta ato 
representada por DANIELA ACCORINTE LOPES, já qualificada acima. 

 
ANA LUIZA AMATO ZABOTTI, brasileira, nascida em 07/11/1989, solteira, arquiteta, 

inscrita no CPF sob nº 075.245.099-95, portadora da Carteira de Identidade nº 5050504, órgão 
expedidor SSP-SC, com Registro no CAU sob nº 186285-5, residente e domiciliada na Avenida 
Mauro Ramos, nº 1250, Bloco A2 - Apto 43, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-302, nesta ato 
representada por DANIELA ACCORINTE LOPES, já qualificada acima. 

 
PAULA MACHADO CURY, brasileira, nascida em 15/12/1989 solteira, empresária, inscrita 

no CPF sob nº 084.415.199-86, portadora da Carteira de Identidade nº 4534768, órgão expedidor 
SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Lauro Linhares, nº 1830, Bloco Colômbia, Trindade, 
Florianópolis/SC, CEP 88036-002, nesta ato representada por DANIELA ACCORINTE LOPES, 
já qualificada acima. 

 
 

Sócias da sociedade limitada de nome empresarial URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado 
de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205404698, com sede Rua João Pinto, nº 235, Armazém Sebo, 
Centro, Florianópolis/SC, CEP 88010-420, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
23.777.163/0001-80, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, 
nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
 
Cláusula Primeira: Retira-se da sociedade a sócia PAULA MACHADO CURY, vendendo a 
totalidade das suas quotas. Serão vendidas 1.167 (mil cento e sessenta e sete) quotas no valor de R$ 
1.167,00 (mil cento e sessenta e sete reais) para as sócias ANGELA MARSCHALL e ANA 
LUIZA AMATO ZABOTTI. Para a sócia DANIELA ACCORINTE LOPES, a sócia retirante 
PAULA MACHADO CURY vende 1.166 (mil cento e sessenta e seis) quotas no valor de R$ 
1.166,00 (mil cento e sessenta e seis reais). Totalizando assim, 3.500 (três mil e quinhentas) quotas 
no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), dando plena, geral e irrevogável quitação. 
 
Cláusula Segunda: O capital social que era de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), passa a ser de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais) representado por 36.000 (trinta e seis mil) quotas de capital, no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
reais) é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelas sócias 
remanescentes da seguinte forma: 
- o valor de R$ 7.333,00 (sete mil trezentos e trinta e três reais), representado por 7.333 (sete mil 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F0TC7dQFIopQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40739622803-DANIELA ACCORINTE LOPES
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trezentos e trinta e três) quotas pela sócia ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI; 
- o valor de R$ 7.333,00 (sete mil trezentos e trinta e três reais), representado por 7.333 (sete mil 
trezentos e trinta e três) quotas pela sócia ANGELA MARSCHALL; 
- o valor de R$ 7.334,00 (sete mil trezentos e trinta e quatro reais), representado por 7.334 (sete mil 
trezentos e trinta e quatro) quotas pela sócia DANIELA ACCORINTE LOPES; 
 
Em decorrência do aumento de capital e da retirada da sócia citada na cláusula anterior, o capital 
social fica distribuído entre as sócias conforme cláusula 6ª da consolidação do contrato social, 
conforme abaixo: 
 

“Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), totalmente integralizados em 
moeda corrente nacional, dividido em 36.000 (trinta e seis mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, e está assim distribuído entre as sócias: 
 

SÓCIOS QUOTAS VALORES 
ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI 12.000 R$ 12.000,00 
ANGELA MARSCHALL 12.000 R$ 12.000,00 
DANIELA ACCORINTE LOPES 12.000 R$ 12.000,00 

TOTAL 36.000 R$ 36.000,00 
“ 

Cláusula Terceira: Neste ato a sociedade resolve excluir do seu objeto social as seguintes 
atividades: Apresentação de teatro, espetáculos de dança, produção musical, atividades de ensino, 
fabricação de produtos de design e artesanato. 
 
Desta forma o objeto social da empresa ficará de acordo com a cláusula 4ª da consolidação do 
contrato social, conforme abaixo: 
 

“Cláusula Quinta: A sociedade tem como objetivo social: 
 
• Escritório de Arquitetura.” 

 
Cláusula Quarta: Neste ato a sociedade resolve nomear todas as sócias para exercerem em 
conjunto ou isoladamente a administração da empresa, de acordo com a cláusula 11ª da 
consolidação do contrato social, conforme abaixo: 
 

“Cláusula Décima Primeira: A administração da sociedade é exercida em conjunto ou isoladamente 
pelas sócias DANIELA ACCORINTE LOPES, ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI e ANGELA 
MARSCHALL com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse 
da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, verdade, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem com 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.” 

 
Cláusula Quinta: As sócias resolvem alterar o endereço da sede da empresa para a Avenida Mauro 
Ramos, nº 244, Bloco 01 – Sala 403, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-300. 
 
Cláusula Sexta: A responsabilidade técnica, exigida na forma da lei será executada pelas sócias 
DANIELA ACCORINTE LOPES, ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI e ANGELA 
MARSCHALL, todas já qualificadas acima.  
 
Cláusula Sétima: As demais cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não 
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira: A denominação social da sociedade é URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA 
LTDA. 
 
Cláusula Segunda: A sociedade tem com título do estabelecimento URBE ATELIÊ DE 
ARQUITETURA. 
 
Cláusula Terceira: A sociedade tem sua sede na Avenida Mauro Ramos, nº 244, Bloco 01 – Sala 
403, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-300. 
 
Parágrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, escritório ou outra 
dependência, em qualquer localidade do País, obedecendo às disposições legais vigentes. 
 
Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 30 de novembro de 2015 e sua duração é 
por prazo indeterminado. 
 
Cláusula Quinta: A sociedade tem como objetivo social: 
 
• Escritório de Arquitetura. 
 

CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E RESPONSABILIDADES 
 
Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), totalmente 
integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 36.000 (trinta e seis mil) quotas no valor de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, e está assim distribuído entre as sócias: 
 

SÓCIOS QUOTAS VALORES 
ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI 12.000 R$ 12.000,00 
ANGELA MARSCHALL 12.000 R$ 12.000,00 
DANIELA ACCORINTE LOPES 12.000 R$ 12.000,00 

TOTAL 36.000 R$ 36.000,00 
  

Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócia é limitada ao valor de suas quotas, 
respondendo eles, solidariamente, pela integralização do capital social, conforme o artigo 1.052 da 
Lei nº 10.406/2002. 
 
Parágrafo Único: As sócias não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
 
Cláusula Oitava: Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em 
relação à sociedade a qual não reconhecerá mais que um titular para cada quota. 
 
Cláusula Nona: As quotas da sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante 
requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as 
mesmas. 
 
Cláusula Décima: A responsabilidade técnica, exigida na forma da lei será executada pelas sócias 
DANIELA ACCORINTE LOPES, ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI e ANGELA 
MARSCHALL, todas já qualificadas acima.  
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ADMINISTRAÇÃO E SUA REMUNERAÇÃO 

 
Cláusula Décima Primeira: A administração da sociedade é exercida em conjunto ou 
isoladamente pelas sócias DANIELA ACCORINTE LOPES, ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI 
e ANGELA MARSCHALL com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na 
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, verdade, no 
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização dos outros sócios. 
 
Cláusula Décima Segunda: Não poderão as sócias e ou sócias-administradoras em nome da 
sociedade prestar avais, fianças, endossos ou em quaisquer documentos ou operações que 
signifiquem ou possam significar algum ônus para a sociedade em favor de terceiros e exercer 
atividades estranhas à finalidade da sociedade. 
 
Cláusula Décima Terceira: Pelos serviços prestados à sociedade, as sócia-administradoras 
poderão receber, a título de pró-labore, uma quantia mensal a ser acordada pelas sócias. 
 
Cláusula Décima Quarta: A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme 
determina o artigo nº 1.060, da Lei nº 10.406/2002, com autorização de todos as sócias e designados 
em ato separado. 
 

EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS 

 
Cláusula Décima Quinta: O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que é 
levantado o inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 
 
Cláusula Décima Sexta: A sociedade deliberará em reunião das sócias, devidamente convocada, a 
respeito da distribuição dos resultados, que poderá ser desproporcional aos percentuais de 
participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo nº 1.007, da Lei nº 10.406/2002. 
 
Parágrafo Primeiro: Independente da periodicidade determinada em lei ou regulamento para a 
realização do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico, a sociedade poderá apurar 
mensalmente, trimestralmente ou semestralmente balancetes e os resultados econômicos obtidos na 
operação e, por deliberação dos sócios, distribuir lucros intermediários, observadas a reposição de 
lucros quando a distribuição afetas o capital, conforme estabelece o artigo nº 1.059, da Lei nº 
10.406/2002. 
 
Parágrafo Segundo: Pode ainda, no interesse e no atendimento de interesses da própria sociedade, o 
total ou parte dos lucros serem destinados à formação de reservas de lucros. 
 
Parágrafo Terceiro: Os prejuízos por ventura verificados poderão ser mantidos em conta especial 
para serem amortizados em exercícios futuros. 
 

REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

 
Cláusula Décima Sétima: As deliberações serão tomadas por maioria de capital, salvo se: 
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• Relativas à designação das administradoras, quando feita em ato separado; remuneração das 
administradoras; destituição de administradores e recuperação judicial, que serão tomadas 
pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social; 

• Relativas à modificação no contrato social; incorporação, fusão e dissolução da sociedade 
ou cessação do estado de liquidação, que serão tomadas pelos votos correspondentes, no 
mínimo, três quartos do capital social. 
 
 

Cláusula Décima Oitava: A reunião das sócias será realizada em qualquer época, mediante 
convocação das sócias-administradoras ou sócias. 
 
Parágrafo Primeiro: Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos as sócias 
comparecerem ou se declararem por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. 
 
Parágrafo Segundo: A reunião pode ser dispensada quando todos as sócias decidirem, por escrito, 
sobre a matéria que dela seria objeto. 
 
Parágrafo Terceiro: De cada reunião será lavrada a respectiva ata. 
 
Cláusula Décima Nona: Fica dispensada a realização de assembleias pela sociedade. 
 
 

AUMENTO E REDUÇÃO DE CAPITAL, CESSÃO DE QUOTAS E RETIRADA DE 
SÓCIOS 

 
Cláusula Vigésima: A sócia que desejar retirar-se da sociedade ou transferir suas quotas a outras, 
deverá oferecê-las as demais sócias que terão a preferência na sua aquisição na proporção de sua 
participação no capital, por escrito, outorgando um prazo de 60 (sessenta) dias, discriminando a 
forma, o prazo e o preço. Havendo a desistência de alguma sócia, seu direito de preferência se 
transfere aos demais na proporção da participação de capital de cada um. 
 
Cláusula Vigésima Primeira: A sócia cedente responderá solidariamente com o cessionário, até 
dois anos depois de averbada a modificação do contra, perante a sociedade e terceiros, pelas 
obrigações que tinha como sócio. 
 
Cláusula Vigésima Segunda: A sociedade somente poderá exercer o direito de preferência à 
aquisição total ou parcial das quotas, se as sócias não o exercerem. 
 
Cláusula Vigésima Terceira: Não exercido o direito de preferência pelas sócias pela aquisição das 
quotas, poderão a s mesmas ser oferecidas a terceiros, indicando, obrigatoriamente, seu nome e 
qualificação completa, bem como o preço e as condições de pagamento, tendo para tanto o prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar do vencimento do prazo indicado na cláusula vigésima – supra, e após o 
qual a notificação perderá sua eficácia. 
 
Parágrafo Único: Ficarão as quotas remanescentes liberadas para transferência ao terceiro indicado, 
desde que o ingresso do mesmo seja aprovado por sócios que representem no mínimo 75% (Setenta 
e Cinco por Cento) do capital e a cessão se efetive no mínimo pelas mesmas condições ofertadas as 
demais sócias. 
 
Cláusula Vigésima Quarta: Se não efetivada a cessão nesse prazo e persistir a sócia na intenção de 
alienar suas quotas sociais, todo o procedimento, referente ao exercício do direito de preferência, 
terá que ser renovado, mesmo que o pretendente a adquiri-las seja o mesmo anteriormente indicado. 
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Cláusula Vigésima Quinta: No caso de aumento de capital, terão preferência as sócias para 
subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuírem devendo cada 
qual manifestar o interesse na subscrição até 30 (Trinta) dias após a deliberação. 
 
Cláusula Vigésima Sexta: Em caso de diminuição de capital, será proporcional a cada uma das 
quotas. 
 
Cláusula Vigésima Sétima: Serão totalmente ineficazes e em consequência não produzirão 
qualquer efeito em relação à sociedade e as demais sócias, quaisquer cessões ou transferência de 
quotas de capital ou de direitos às mesmas inerentes efetuadas em desacordo com o regramento 
previsto no presente contrato. 
 
Cláusula Vigésima Oitava: É terminantemente vedado as sócias gravar ou onerar, sob qualquer 
forma, as quotas de capital e os direitos delas inerentes. 
 
Cláusula Vigésima Nona: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei. 
 
Cláusula Trigésima: Na hipótese de interdição, retirada ou falecimento de qualquer das sócias a 
sociedade continuará, podendo admitir como sócias os legítimos sucessores do extinto ou retirado, 
representados por um procurador nomeado em consenso, no prazo máximo de 30 (Trinta) dias, com 
a quota de capital que aquele ou este tinha na sociedade. 
 
Cláusula Trigésima Primeira: Caso a maioria do capital remanescente não deseje admitir os 
legítimos sucessores do retirado ou falecido, ou não haja interesse destes sucessores em 
participarem da sociedade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especial levantado e pagos em 
24 (Vinte e Quatro) parcelas, vencendo-se a primeira após a homologação da partilha ou interdição 
e as demais de 30 (Trinta) em 30 (Trinta) dias, corrigidas monetariamente pelo índice que melhor 
expressar a inflação oficial. 
 
Cláusula Trigésima Segunda: A sócia que denunciar a sociedade ou obstaculizar o andamento de 
suas atividades poderá ser excluído por deliberação das sócias que representem 75% (Setenta e 
Cindo por Cento) ou mais do capital social, adotados os procedimentos previstos em lei. Os seus 
haveres eram apurados com base em balanço especial a ser levantado no prazo máximo de 60 
(Sessenta) dias da data da exclusão e pagos ou consignados judicialmente em 24 (Vinte e Quatro) 
prestações mensais, iguais e consecutivas. 
 
Cláusula Trigésima Terceira: Nos termos do disposto no artigo 1.085, do Código Civil/2002, a 
sócia que em razão de dissidência ou conflito com as outras sócias, que cometer falta grave, atos de 
inegável gravidade, ou colocar em risco a existência ou a continuidade da sociedade, poderá ser do 
mesmo excluído por justa causa, medicante deliberação da maioria do capital social a ser tomada 
em reunião das sócias. 
 
Cláusula Trigésima Quarta: Serão válidas e produzirão os necessários e jurídicos efeitos as 
deliberações das sócias que contarem com a aprovação da maioria do capital social, excetuadas 
aquelas em relação às quais a lei e o próprio contrato social imponham quórum mais elevado. 
 
Cláusula Trigésima Quinta: As sócias-administradoras declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
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suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade, conforme artigo 1.011, da Lei nº 10.406/2002. 
 
Cláusula Trigésima Sexta – As sócias declaram, sob as penas da Lei, que: 
  
a)     Se enquadra na condição de MICROEMPRESA; 
b)     O valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; 
c)     Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da 
mesma lei. 
 

Cláusula Trigésima Sétima: Nos casos omissos neste contrato, a sociedade se regerá pela Lei 
10.406/2002 e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 
 
Cláusula Trigésima Oitava: Fica de comum acordo eleito o foro central da comarca de 
Florianópolis/SC, para solução de problemas oriundos do presente instrumento. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 
 
Florianópolis/SC, 12 de junho de 2020. 
 
 
 

 
DANIELA ACCORINTE LOPES                          ANGELA MARSCHALL 

                                       *Assinatura digital                                               P.P. DANIELA ACCORINTE LOPES 

                                                                                                         *Assinatura digital 
 

 
 

   ANA LUIZA AMATO ZABOTTI                      PAULA MACHADO CURY 

                            P.P. DANIELA ACCORINTE LOPES                                     P.P. DANIELA ACCORINTE LOPES 

                             *Assinatura digital                                             *Assinatura digital 
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