


























100  ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ALPHA 

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. 

O presente instrumento é celebrado entre: 

ALPHA GROUP ADMINISTRADORA DE BENS E NEGÓCIOS LTDA.  sociedade empresária limitada 
com sede na Av. Gen. Edson Ramalho, n. 1131, Sala B, Manaíra, CEP 58038-102, João Pessoa - PB, 
inscrita no CNPJ sob n. 08.648.531/0001-05 e registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba 
sob NIRE n. 25200613465, em despacho de 14.02.2007, neste ato representada na forma do seu 
contrato social pelo sócia-administradora CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, abaixo qualificada. 

CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE  brasileira, empresária, solteira, nascida em 21.02.1990, 
natural de João Pessoa - PB, inscrita no RG (SSP/PB) n. 2.792.315 e no CPF n. 073.256.534-09, 
residente e domiciliada na Rua Juvenal Mário da Silva, n. 620, apto. 201, Manaíra, CEP 58038-
510, João Pessoa - PB. 

FELIPE AMORIM ALBUQUERQUE  brasileiro, bacharel em direito, solteiro, nascido em 
03.11.1986, natural de João Pessoa - PB, inscrito no RG (SSP/PB) n. 2.792.312 e no CPF n. 
057.149.274-60, residente e domiciliado na Rua Juvenal Mário da Silva, n. 620, apto. 201, 
Manaíra, CEP 58038-510, João Pessoa - PB. 

NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE  brasileira, empresária, divorciada, nascida em 29.12.1984, 
natural de João Pessoa - PB, inscrita no RG (SSP/PB) n. 2.792.307 e no CPF n. 057.687.914-26, 
residente e domiciliada na Av. Sapé, n. 1651, apto. 501, Manaíra, CEP 58038-382, João Pessoa - PB. 

SÉRGIO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE  brasileiro, bacharel em direito, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16.11.1955, natural de João Pessoa - PB, 
inscrito no RG (SSP/PB) n. 262.839 e no CPF n. 110.523.764-87, residente e domiciliado na Rua 
Juvenal Mário da Silva, n. 620, apto. 201, Manaíra, CEP 58038-510, João Pessoa - PB. 

Únicos sócios da ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA., sociedade empresária limitada 
com sede na Av. Gen. Edson Ramalho, n. 1131, Sala 101, Manaíra, CEP 58038-102, João Pessoa - PB, 
inscrita no CNPJ sob n. 18.881.584/0001-17 e registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba 
sob NIRE n. 25200613465, em despacho de 16.09.2013 (doravante denominada "Sociedade"). 

Por unanimidade de votos, RESOLVEM: 

1) Alterar a cláusula primeira do contrato social para doravante dispor que a Sociedade é regida 
por seu contrato social e pela Lei n. 10.406/02, com a aplicação subsidiária da Lei n. 6.404/76. 
Assim, a cláusula primeira passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula primeira - A Sociedade adota a denominação ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 
LTDA. e o nome de fantasia HOTEL MANEM, sendo regida pelo presente contrato social, pelas 
disposições da Lei n. 10.406/02 aplicáveis às sociedades empresárias e, subsidiariamente, pela Lei 
n. 6.404/76, bem como pelos acordos de sócios arquivados no âmbito da Sociedade. 

2) Alterar a redação da cláusula segunda do contrato social para doravante dispor sobre a sede 
da Sociedade. Assim, a cláusula segunda passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula segunda - A Sociedade tem sede na Av. Gen. Edson Ramalho, n. 1131, Sala 101, 
Manara, CEP 58038-102, João Pessoa - PB, podendo abrir ou encerrar filiais, depósitos e 
outros estabelecimentos por decisão dos sócios que representem a maioria do capital sociaL 
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3) Alterar a redação da cláusula 'terceira do contrato social para doravante dispor sobre o objeto 
social da Sociedade. Assim, a cláusula terceira passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula terceira - A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: (i) Hotéis - cnae 
5510-8/01; (ii) Restaurantes e similares - cnae 5611-2/01; (110 Preparação de documentos e 
serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente - cnae 8219-
9/99; e (iv) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - cnae 8230-0/01. 

4) Alterar a redação da cláusula quarta do contrato social para doravante dispor sobre o início 
das atividades da Sociedade e o seu prazo de duração. Assim, a cláusula quarta passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Cláusula quarta -A Sociedade iniciou suas atividades em 16.09.2013, data do seu registro na 
Junta Comercial do Estado da Paraíba, e seu prazo de duração é por tempo indeterminada 

5) Aumentar o capital social, que passará dos atuais R$ 4.072.233,33 (quatro milhões, setenta e 
dois mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para R$ 11.345.000,00 (onze 
milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), com a emissão de novas quotas pela Sociedade 
que neste ato subscritas e integralizadas da seguinte forma: 

5.a) A sócia CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE integraliza, neste ato, em dinheiro, o 
valor de R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos), passando doravante a deter 
31.400 (trinta e uma mil e quatrocentas) quotas da Sociedade. 

5.b) O sócio FELIPE AMORIM ALBUQUERQUE integraliza, neste ato, em dinheiro, o valor 
de R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos), passando doravante a deter 31.400 
(trinta e uma mil e quatrocentas) quotas da Sociedade. 

5.c) A sócia NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE integraliza, neste ato, em dinheiro, o 
valor de R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos), passando doravante a deter 
31.400 (trinta e uma mil e quatrocentas) quotas da Sociedade. 

5.d) O sócio SÉRGIO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE integraliza, neste ato, 
em dinheiro, o valor de R$ 98,56 (noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), bem 
como integraliza R$ 7.272.536,71 (sete milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos 
e trinta e seis reais e setenta e um centavos) mediante capitalização daquele valor que se 
encontrava contabilizado na Sociedade a título de adiantamento para futuro aumento de 
capital, passando doravante a deter 7.508.825 (sete milhões, quinhentas e oito mil, 
oitocentas e vinte e cinco) quotas da Sociedade. 

5.e) A sócia ALPHA GROUP ADMINISTRADORA DE BENS E NEGÓCIOS LTDA. renuncia seu 
direito de preferência para subscrição e integralização de novas quotas, permanecendo 
com 3.741.972 (três milhões, setecentas e quarenta e um mil, novecentas e setenta e duas) 
quotas da Sociedade. 

6) Alterar a redação da cláusula quinta do contrato social para doravante dispor sobre a 
distribuição do capital social, já refletindo o aumento de capital social aprovado no item "5" 
acima. Assim, a cláusula quinta passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula quinta - O capital social da Sociedade, expresso em moeda corrente nacional, 
totalmente integralizado em dinheiro, é de R$ 11.345.000,00 (onze milhões, trezentos e 
quarenta e cinco mil reais), representado por 11.345.000 (onze milhões, trezentas e quarenta 
e cinco mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas: 
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.Sócio(a) Percentual Quotas Valor 
Alpha Group Administradora de Bens e 
Negócios Ltda. 3Z98% 3.741.975 R$ 3.741.975,00 

Sérgio Gonçalves Cavalcanti de Albuquerque 66,18% 7.508.825 R$ 7.508.825,00 
Clarice Amorim de Albuquerque 0,28% 31.400 R$31.400,00 
Felipe Amorim de Albuquerque 0,28% 31.400 R$31.400,00 
Natalia Amorim de Albuquerque 0,28% 31.400 R$ 31.400,00 

100% 11.345.000 R$11.345.000,00 

Parágrafo primeiro - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada quota confere 
ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais. 

Parágrafo segundo - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, 
mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital sociaL Os sócios 
não respondem de forma solidária ou subsidiária pelas obrigações sociais, nos termos do 
artigo 46, V, artigo 997, VIII e artigo 1.064 da Lei n. 10.406/02. 

7) Alterar a redação da cláusula sexta do contrato social para doravante dispor sobre o affectio 
societatis e os direitos de preferência dos sócios. Assim, a cláusula sexta passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Cláusula sexta - Nenhum sócio pode ceder, conferir, alugar, doar, emprestar, alienar, dar em 
garantia, permutar, negociar ou transferir, seja a que título for, direitos de subscrição ou 
quotas da Sociedade para outros sócios ou para terceiros sem o prévio consentimento dos 
demais sócios, que terão preferência para aquisição daqueles direitos de subscrição ou 
quotas, nos mesmos termos e condições da operação pretendida, inclusive no que tange a 
preço, prazos e condições de pagamento. 

Parágrafo primeiro - Caso algum sócio pretenda ceder, conferir, alugar, doar, emprestar, 
alienar, dar em garantia, permutar, negociar ou transferir, seja a que título for, direitos de 
subscrição ou quotas para outro sócio ou para terceiros, o sócio pretendente deverá 
previamente notificar por escrito, via protocolo ou carta registrada com aviso de 
recebimento, todos os demais sócios, informando-os sobre os detalhes da operação 
pretendida, para que tais sócios, no prazo de até 30 (tinta) dias, contados da data de 
recebimento da notificação, possam exercer, se desejarem, seus respectivos direitos de 
preferência para aquisição dos direitos de subscrição ou das quotas a serem negociadas. 

Parágrafo segundo - Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias referido no parágrafo anterior sem 
que nenhum outro sócio tenha manifestado, por contranotificação escrita, via protocolo ou carta 
registrada com aviso de recebimento, seu interesse em adquirir os direitos de subscrição ou 
quotas a serem negociadas, o sócio interessado poderá, então, ceder, conferir, alugar, doar, 
emprestar, alienar, dar em garantia, permutar, negociar ou transferir os direitos de subscrição ou 
quotas, nos exatos termos e condições originalmente informados, sendo que qualquer divergência 
nos termos e condições do negócio implica obrigatoriedade de se repetir todos os procedimentos 
previstos nos parágrafos primeiro e segundo desta cláusula sexta, sob pena do negócio divergente 
porventura celebrado não ser oponível aos demais sócios, à Sociedade e a seus administradores. 

Parágrafo terceiro - Para preservar o "affectio societatis" existente entre os sócios, fica consignado que 
somente poderão ingressar como sócios da Sociedade terceiros que atendam, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: (O à data do possível ingresso, não apresentem restrições ou pendências jurídicas 
ou creditícias que possam expor a Sociedade a passivos; e (ii) cuja admissão seja autorizada, por 
escrito, pelos sócios que representem a maioria do capital social. 
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8) Alterar a redação da cláusula sétima do contrato social para doravante dispor sobre a administração da 
Sociedade, bem como ratificar a permanência de CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, FELIPE AMORIM 
DE ALBUQUERQUE e NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE como sócios-administradores da Sociedade. 
Assim, a cláusula sétima passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula sétima - A Sociedade será gerida e administrada por, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 3 
(três) administradores, sócios ou não sócios, eleitos e destituíveis conforme item "i", do parágrafo 
segundo, da cláusula nona, deste contrato social. Os administradores eleitos da Sociedade, no 
exercício de suas atribuições, deverão observar as regras constantes desta cláusula sétima. 

Parágrafo primeiro - Neste ato, ficam eleitos como administradores da Sociedade: 

(a)CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, brasileira, empresária, solteira, nascida em 
21.021990, natural de João Pessoa - PB, inscrita no RG (SSP/PB) n. 2792.315 e no CPF n. 
073.256.534-09, residente e domiciliada na Rua Juvenal Mário da Silva, n. 620, apto. 201, 
Mana ira, CEP 58038-510, João Pessoa - PB. 

(b) FELIPE AMORIM ALBUQUERQUE, brasileiro, bacharel em direito, solteiro, nascido em 
03.11.1986, natural de João Pessoa - PB, inscrito no RG (SSP/PB) n. 2.792312 e no CPF n. 
057.149.274-60, residente e domiciliado na Rua Juvenal Mário da Silva, n. 620, apta 201, 
Manaíra, CEP 58038-510, João Pessoa - PB. 

(c) NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE, brasileira, empresária, divorciada, nascida em 
29.12.1984, natural de João Pessoa - PB, inscrita no RG (SSP/PB) n. 2.792.307 e no CPF n. 
057.687.914-26, residente e domicilia*, na Av. Sapé, n. 1651, apta 501, Manaíra, CEP 58038-
382, João Pessoa - PB. 

Parágrafo segundo - Os administradores da Sociedade, agindo de forma isolada, terão poderes para: 
ro promover a gestão ordinária da Sociedade para viabilizar o seu objeto social; 00 celebrar 
quaisquer contratos, acordos, compromissos ou negócios que envolvam as atividades englobadas no 
objeto social da Sociedade; (iii) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e recursos financeiros 
da Sociedade, inclusive via cheques, cartões ou internet banking, com poderes para obter, renovar ou 
alterar senhas, realizar aplicações de câmbio e efetuar ordens de pagamento; 
(iv) emitir, descontar, endossar e avalizar títulos de crédito pela Sociedade; (v) realizar ou receber 
citações, notificações e intimações de natureza judicial ou extrajudicial em nome da Sociedade; 
(v0 representar a Sociedade, extrajudicial ou judicialmente, perante quaisquer empresas 
públicas, órgãos, secretarias, repartições, fundações e autarquias da Administração Pública 
direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como perante quaisquer 
bancos instituições financeiras, companhias seguradoras, órgãos de classes, cooperativas, 
sindicatos, associações, fundações, cartórios, pessoas jurídicas de direito privado, clientes, 
fornecedores, prestadores de serviços e terceiros em geral; e (vii) constituir prepostos, 
mandatários e procuradores nos termos do parágrafo quarto desta cláusula sétima. 

Parágrafo terceiro - Para a prática de qualquer dos atos ou negócios jurídicos listados neste parágrafo 
terceiro, será sempre necessária a prévia aprovação escrita dos sócios que representem a maioria do 
capital social: (1) oneração, dação em garantia ou dação em pagamento de qualquer bem ou direito da 
Sociedade; (ii) compra, venda, permuta, locação ou negociação, seja a que título for, de bens imóveis 
da/pela Sociedade; e (iii) contratação/renegociação, pela Sociedade, de empréstimos, parcelamentos, 
leasings, consócios e demais produtos financeiros assemelhados. 

Parágrafo quarto - Para a prática de qualquer ato ou negócio jurídico referido nos parágrafos 
segundo ou terceiros desta cláusula sétima, qualquer administrador da Sociedade poderá se fazer 
representar por mandatário(s) ou procurador(es) constituído(s) mediante instrumentos públicos 
ou privados de procuração que especifiquem a finalidade da outorga, a extensão dos poderes 
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conferidos e o prazo de validade, exceto para procurações outorgadas por prazo 
indeterminado. Os atos ou nhgócios jurídicos a serem praticados pelos mandatários ou 
procuradores constituídos deitem observar obrigatoriamente as mesmas constantes nos 
parágrafos segundo e terceiro desta cláusula sétima. 

Parágrafo quinto - Os administradores permanecerão nos seus cargos por prazo indeterminado e 
desempenharão suas funções à frente da Sociedade até a data em que forem formalmente destituídos, 
renunciarem ou houver vacância. Em caso de destituição, renúncia ou vacância do administrador, os 
sócios deverão se reunir para eleição de novo(s)administrador(es), se necessário. 

Parágrafo sexto - Aos administradores da Sociedade poderão ser eventualmente atribuídos pro 
labore mensais, cujos valores deverão ser definidos, por escrito, pelos sócios que representem a 
maioria do capital social, levando-se em conta as receitas e despesas gerais da Sociedade. 

9) Alterar a redação da cláusula oitava do contrato social para doravante dispor sobre as 
declarações de desimpedimento dos administradores. Assim, a cláusula oitava passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Cláusula oitava - Os administradores da Sociedade declaram, a bem da verdade e sob as 
penas da lei, que não estão enquadrados em nenhum dos crimes previstos na legislação 
brasileira em vigor que os impeçam de exercer atividades civis, empresariais ou mercantis, 
nem foram condenados ou impedidos, seja por lei especial, seja por decisão judicial, de 
administrarem a Sociedade, nos termos do artigo 1.011, § 12, da Lei n. 10.406/02. 

10) Alterar a redação da cláusula nona do contrato social para doravante dispor sobre as 
deliberações sociais. Assim, a cláusula nona passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula nona - As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões e, quando necessárias, 
formalizadas por escrito, com lavratura de atas ou alterações de contrato social, conforme o 
caso. As convocações para reuniões dos sócios ocorrerão mediante protocolo ou carta 
registrada com aviso de recebimento, postadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 
data da reunião, com indicação das matérias a serem deliberadas. As formalidades de 
convocações para reuniões serão dispensadas quando os sócios comparecerem na respectiva 
reunião ou se declararem, por escrito, cientes e de acordo com as matérias deliberadas. 

Parágrafo primeiro - As reuniões de sócios instalam-se, em primeira convocação, com a 
presença dos sócios que representem, no mínimo, 4/4 (três quartos) do capital social, e, em 
segunda convocação, com qualquer percentual, devendo haver, entre a primeira e segunda 
convocações, um intervalo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos. 

Parágrafo segundo - Os sócios deverão observar os seguintes quáruns nas suas deliberações: 

(i) Unanimidade de votos para a eleição ou destituição de administrador(es), sócio(s) ou não 
sócio(s), enquanto o capital social estiver pendente de integralização, e de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco) por cento do capital social, quando este já estiver integralizado. 

(ii) No mínimo, 75% (setenta e cinco) por cento do capital social para a alteração do 
contrato social da Sociedade ou para a aprovação de operações de incorporação, fusão, cisão 
ou transformação do tipo societário da Sociedade, bem como para sua dissolução ou a 
cessação do estado de liquidação. 

(iii) Maioria do capital social para os demais casos, inclusive aumento ou redução de capital social, 
apresentação de pedido de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou autofalência, exceto 
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quando este Contrato Social ou a legislação aplicável à Sociedade estabelecerem quórum 
majorado 

11) Alterar a redação da cláusula décima do contrato social para doravante dispor sobre o 
exercício social. Assim, a cláusula décima passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula décima - O exercício social coincide com o calendário civil, tendo início no dia 1° de 
janeiro e término no dia 31 de dezembro de cada ano, quando deverão então ser preparadas 
as demonstrações financeiras e levantamentos exigidos pela legislação aplicável à Sociedade 
para posterior deliberação dos sócios. 

12) Alterar a redação da cláusula décima primeira do contrato social para doravante dispor 
sobre as distribuições de resultados sociais. Assim, a cláusula décima primeira passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Cláusula décima primeira - Rralizadas as deduções, reservas e provisões legais ou 
estatutárias cabíveis, os sócios deliberarão sobre as distribuições dos lucros. Caso seja de 
interesse dos sócios, poderão se-  leliantados antecipadamente, a qualquer tempo, balanços 
intermediários e os lucros apurados, serão distribuídos entre os sócios de acordo com suas 
respectivas participações no capita/social. 

Parágrafo primeiro - Os sócios poderão deliberar por distribuições parciais ou totais dos 
lucros, com ou sem manutenção de possíveis deduções, reservas e provisões para atender aos 
interesses da Sociedade, inclusive pa,ra fins de futuras capitalizações ou distribuições. 

Parágrafo segundo - Conforme restar decidido pelos sócios que representem a totalidade do 
capital social, os lucros anuais ou intermediários obtidos pela Sociedade, além dos lucros 
acumulados registrados na contabilidade da Sociedade, poderão ser distribuídos de forma 
desproporcional às respectivas pprticipações dos sócios no capital social, nos termos do 
artigo 1.007 da Lei n. 10.406/02. 

Parágrafo terceiro - Os lucros distribuídos aos sócios, quer de forma antecipada, quer ao 
término de cada exercício fiscal, serão considerados aprovados em definitivo quando assim 
consignado nas reuniões de sócios, ou quando transcorrido o prazo máximo para realização 
daquelas reuniões, ainda que ai mpirnas não tenham sido realizadas. 

j 
13) Alterar a redação da cláusula décimá segunda do contrato social para doravante dispor sobre a salda 
espontânea de sócios. Assim, a cláusula décima segunda passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula décima segunda - O sócio que espontaneamente desejar se retirar da Sociedade 
deverá comunicar tal fato por esérito aos demais sócios, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, contados da data de saída prevista, salvo se os demais sócios, em comum 
acordo, concordarem em reduzir esse prazo. 

Parágrafo primeiro - Em caso de saída espontânea de sócios da Sociedade, aplicar-se-ão as 
mesmas disposições da cláusula décima terceira para apuração dos haveres porventura cabíveis. 

Parágrafo segundo - Conformé restar aprovado pelos sócios que representem a maioria do 
capital social, as quotas detidas pelo sócio que desejar se retirar da Sociedade poderão ser 
liquidadas, mantidas em tesouraria ou adquiridas pelos demais sócios, mediante exercício 
dos seus direitos de preferência. 

14) Alterar a redação da cláusula décima terceira do contrato social para doravante dispor sobre 
apuração de haveres. Assim, a cláusula décima terceira passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Cláusula décima terceira - A exclusão, retirada, impedimento, incapacidade, liquidação, falência ou 
falecimento de qualquer dos sócios, conforme cada caso, não implicará dissolução da Sociedade, que 
continuará com suas atividades sociais, sem qualquer solução de continuidade, com os demais sócios 
remanescentes, salvo se estes, por unanimidade, resolverem liquidar a Sociedade. 

Parágrafo primeiro - Os herdeiros ou sucessores legais do sócio falecido ou sucedido, conforme o 
caso, poderão ingressar na Sociedade, desde que observado o quanto disposto pelo parágrafo 
terceiro da cláusula sexta. Os herdeiros ou sucessores legais que não ingressarem Sociedade, seja 
por não cumprirem os requisitos contratuais para tanto, seja por não possuírem interesse, terão 
seus haveres calculados e pagos conforme os parágrafos desta cláusula décima terceira. 

Parágrafo segundo - Os haveres cabíveis ao sócio que se retirar, for excluído, for impedido, tiver 
sua incapacidade reconhecida, entrar em liquidação ou falir, bem como os haveres cabíveis ao 
cônjuge, companheiro(a), herdeiros ou sucessores legais do sócio falecido/sucedido que não 
ingressarem na Sociedade, serão apurados em balanço especial, a ser levantado em até 6 (seis) 
meses, contados da data em que ocorrer qualquer dos eventos previstos neste parágrafo segundo, 
devendo referido balanço especial considerar os ativos e passivos da Sociedade, além do seu 
intangível (propriedade imaterial). O balanço especial será levantado por um contador ou por 
uma empresa especializada escolhida pelos sócios que representem a maioria do capital social. 

Parágrafo terceiro - Visando a preservação do interesse social em detrimento do interesse 
particular, os sócios declaram, reconhecem e aceitam, para todos os fins, que o levantamento 
do balanço especial referido no parágrafo segundo desta cláusula décima terceira será 
realizado da seguinte forma: (i) Os ativos e passivos da Sociedade serão avaliados segundo 
seus respectivos valores patrimoniais, apurados conforme a legislação aplicável, 
notadamente a legislação societária, fiscal e contábil; e (h) O intangível da Sociedade 
corresponderá 010% (dez por cento) do valor apurado conforme item "i" acima. 

Parágrafo quarto - Uma vez levantado o balanço especial referido nos parágrafos segundo e 
terceiro desta cláusula décima terceira, os eventuais haveres cabíveis ao sócio que se retirar, for 
excluído, for impedido, tiver a sua incapacidade reconhecida, entrar em liquidação ou falir, bem 
como os eventuais haveres cabíveis aos cônjuge, companheiro(a), herdeiros ou sucessores que não 
ingressarem na Sociedade, deverão ser pagos, em dinheiro ou em bens, em até 36 (trinta e seis) 
parcelas mensais e sucessivas, sendo o pagamento da primeira parcela devido no prazo de até 6 
(seis) meses, contados da data limite para levantamento do balanço especial. 

Parágrafo quinto - Enquanto estiver pendente o pagamento da primeira parcela dos haveres, 
o(s) beneficiário(s) - conjuntamente considerados - de tais haveres, terão direito de receber 
mensalmente da Sociedade um adiantamento no valor equivalente a 3 (três) salários 
mínimos vigente à época dos fatos. Os adiantamentos pagos ao(s) beneficiário(s) serão 
descontados do montante total de haveres a receber da Sociedade. 

Parágrafo sexto - Os pagamentos referidos do parágrafo quarto desta cláusula décima 
terceira deverão ser atualizados pela variação positiva do índice Geral de Preços Mercado - 
IGPM (ou, em caso de sua supressão, pelo índice de reajuste permitido por lei, com similar 
destinação), desde a data do evento verificado até a data do pagamento. 

Parágrafo sétimo - Conforme disponibilidade econômica financeira da Sociedade, as parcelas 
referidas no parágrafo quarto desta cláusula décima terceira poderão ser eventualmente 
antecipadas a ex-sócios, seu cônjuge, companheiro(a), herdeiros ou sucessores legais, 
conforme o caso, desde que tal antecipação não comprometa as atividades da Sociedade e 
seja aprovada pelos sócios que representem a maioria do capital social. 
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15) Alterar a redação da.cláusula décima quarta do contrato social para doravante dispor sobre 
a dissolução e liquidação da Sociedade. Assim, a cláusula décima quarta passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Cláusula décima quarta - A Sociedade poderá ser dissolvida nos casos do artigo 1.033 da Lei n. 
10.406/02 e prévia aprovação dos sócios, conforme quórum previsto no item "ii", do parágrafo 
segundo, da cláusula nona. Aprovada a dissolução e liquidação da Sociedade, seus haveres serão 
empregados na liquidação das obrigações sociais e o saldo remanescente, se houver, deverá ser 
rateado entre os sócios, proporcionalmente às suas participações no capital sociaL 

Parágrafo único - A Sociedade não será dissolvida ou liquidada, ainda que atingido o quórum 
mínimo previsto no item "ii", do parágrafo segundo, da cláusula nona, se os demais os sócios 
contrários à dissolução ou liquidação decidirem dar continuidade aos negócios sociais, 
hipótese em que os haveres dos sócios retirantes serão apurados e pagos conforme a cláusula 
décima terceira. 

16) Alterar a redação da cláusula décima quinta do contrato social para doravante dispor sobre 
acordos de sócios. Assim, a cláusula décima quinta passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula décima quinta - Os sócios, administrador(es) e a Sociedade deverão cumprir os 
termos e condições previstos nos "acordos de sócios" arquivados na sede da Sociedade, 
conforme artigo 118 da Lei n. 6.404/76, aplicável supletivamente à Sociedade, conforme 
cláusula primeira deste contrato social e artigo 1.053, parágrafo único, da Lei n. 10.406/01 

Parágrafo único - São considerandos inócuos e sem validade jurídica os votos porventura 
proferidos pelos sócios nas deliberações sociais da Sociedade que contrariem os termos e 
condições previstos nos "acordos de s6cios" arquivados na sede da Sociedade. 

17) Alterar a redação da cláusula décima sexta do contrato social para doravante dispor sobre o foro 
aplicável à Sociedade. Assim, a cláusula décima sexta passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula décima sexta - Qualquer questão relativa à interpretação ou execução deste 
contrato social deverá ser equacionada perante o foro de João Pessoa - PB, que prevalecerá 
sobre qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

18) Consolidar o contrato social da Sociedade já refletindo o quanto aprovado nos itens 
anteriores. Assim, a partir desta data, o contrato social atualizado e consolidado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAUCONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA'ALPHA 
EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. 

Denominação, Sede, Filial, Objeto e Prazo 

CLÁUSULA PRIMEIRA  - A Sociedade adota a denominação ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 
LTDA. e o nome de fantasia HOTEL MANAIRA, sendo regida pelo presente contrato social, pelas 
disposições da Lei n. 10.406/02 aplicáveis às sociedades empresárias e, subsidiariamente, pela Lei n. 
6.404/76, bem como pelos acordos de sócios arquivados no âmbito da Sociedade. 

CLÁUSULA SEGUNDA  - A Sociedade tem sede na Av. Gen. Edson Ramalho, n. 1131, Sala 101, 
Manaira, CEP 58038-102, João Pessoa - PB, podendo abrir ou encerrar filiais, depósitos e outros 
estabelecimentos por decisão dos sócios que representem a maioria do capital social. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: (i) Hotéis - 
cnae 5510-8/01; (ii) Restaurantes e similares - cnae 5611-2/01; (iii) Preparação de documentos 
e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente - cnae 8219-
9/99; e (iv) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - cnae 8230-0/01. 

CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade iniciou suas atividades em 16.09.2013, data do seu registro 
na junta Comercial do Estado da Paraíba, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

Capital Social e Responsabilidades dos Sócios 

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Sociedade, expresso em moeda corrente nacional, 
totalmente integralizado em dinheiro, é de R$ 11.345.000,00 (onze milhões, trezentos e 
quarenta e cinco mil reais), representado por 11.345.000 (onze milhões, trezentas e quarenta e 
cinco mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas: 

Sócio(a) Percentual Quotas Valor 
Alpha Group Administradora de Bens e 
Negócios Ltda. 32,98% 3.741.975 R$ 3.741.975,00 

Sérgio Gonçalves Cavalcanti de Albuquerque 66,18% 7.508.825 R$ 7.508.825,00 
Clarice Amorim de Albuquerque 0,28% 31.400 R$ 31.400,00 
Felipe Amorim de Albuquerque 0,28% 31.400 R$ 31.400,00 
Natalia Amorim de Albuquerque 0,28% 31.400 R$ 31.400,00 

100% 11.345.000 R$ 11.345.000,00 

Parágrafo primeiro - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada quota confere ao 
seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais. 

Parágrafo segundo - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas 
todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios não 
respondem de forma solidária ou subsidiária pelas obrigações sociais, nos termos do artigo 46, 
V, artigo 997, VIII e artigo 1.064 da Lei n. 10.406/02. 

Direito de Preferência e Affectio Societatis 

CLÁUSULA SEXTA - Nenhum sócio pode ceder, conferir, alugar, doar, emprestar, alienar, dar em 
garantia, permutar, negociar ou transferir, seja a que título for, direitos de subscrição ou quotas da 
Sociedade para outros sócios ou para terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, que 
terão preferência para aquisição daqueles direitos de subscrição ou quotas, nos mesmos termos e 
condições da operação pretendida, inclusive no que tange a preço, prazos e condições de pagamento. 

Parágrafo primeiro - Caso algum sócio pretenda ceder, conferir, alugar, doar, emprestar, alienar, dar em 
garantia, permutar, negociar ou transferir, seja a que titulo for, direitos de subscrição ou quotas para outro 
sócio ou para terceiros, o sócio pretendente deverá previamente notificar por escrito, via protocolo ou 
carta registrada com aviso de recebimento, todos os demais sócios, informando-os sobre os detalhes da 
operação pretendida, para que tais sócios, no prazo de até 30 (tinta) dias, contados da data de 
recebimento da notificação, possam exercer, se desejarem, seus respectivos direitos de preferência para 
aquisição dos direitos de subscrição ou das quotas a serem negociadas. 

Parágrafo segundo - Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias referido no parágrafo anterior sem 
que nenhum outro sócio tenha manifestado, por contranotificação escrita, via protocolo ou carta 
registrada com aviso de recebimento, seu interesse em adquirir os direitos de subscrição ou quotas a 
serem negociadas, o sócio interessado poderá, então, ceder, conferir, alugar, doar, emprestar, alienar, 
dar em garantia, permutar, negociar ou transferir os direitos de subscrição ou quotas, nos exatos 
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termos e condições originalmente informados, sendo que qualquer divergência nos termos e 
condições do negócio implica obrigatoriedade de se repetir todos os procedimentos previstos 
nos parágrafos primeiro e segundo desta cláusula sexta, sob pena do negócio divergente 
porventura celebrado não ser oponível aos demais sócios, à Sociedade e a seus administradores. 

Parágrafo terceiro - Para preservar o "affectio societatis" existente entre os sócios, fica consignado 
que somente poderão ingressar como sócios da Sociedade terceiros que atendam, cumulativamente, 
os seguintes requisitos: (i) à data do possível ingresso, não apresentem restrições ou pendências 
jurídicas ou creditícias que possam expor a Sociedade a passivos; e (ii) cuja admissão seja autorizada, 
por escrito, pelos sócios que representem a maioria do capital social. 

Administração da Sociedade 

CLÁUSULA SÉTIMA  - A Sociedade será gerida e administrada por, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 3 
(três) administradores, sócios ou não sócios, eleitos e destituíveis conforme item "i", do parágrafo 
segundo, da cláusula nona, deste contrato social. Os administradores eleitos da Sociedade, no 
exercício de suas atribuições, deverão observar as regras constantes desta cláusula sétima. 

Parágrafo primeiro - Neste ato, ficam eleitos como administradores da Sociedade: 

(a) CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, brasileira, empresária, solteira, nascida em 
21.02.1990, natural de João Pessoa - PB, inscrita no RG (SSP/PB) n. 2.792.315 e no CPF n. 
073.256.534-09, residente e domiciliada na Rua Juvenal Mário da Silva, n. 620, apto. 201, 
Manaíra, CEP 58038-510, João Pessoa - PB. 

(b) FELIPE AMORIM ALBUQUERQUE, brasileiro, bacharel em direito, solteiro, nascido em 
03.11.1986, natural de João Pessoa - PB, inscrito no RG (SSP/PB) n. 2.792.312 e no CPF n. 
057.149.274-60, residente e domiciliado na Rua Juvenal Mário da Silva, n. 620, apto. 201, 
Manaira, CEP 58038-510, João Pessoa - PB. 

(c)NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE, brasileira, empresária, divorciada, nascida em 
29.12.1984, natural de João Pessoa - PB, inscrita no RG (SSP/PB) n. 2.792.307 e no CPF n. 
057.687.914-26, residente e domiciliada na Av. Sapé, n. 1651, apto. 501, Manaíra, CEP 58038-
382, João Pessoa - PB. 

Parágrafo segundo - Os administradores da Sociedade, agindo de forma isolada, terão poderes para: 
(i) promover a gestão ordinária da Sociedade para viabilizar o seu objeto social; (ii) celebrar 
quaisquer contratos, acordos, compromissos ou negócios que envolvam as atividades englobadas no 
objeto social da Sociedade; (iii) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e recursos financeiros 
da Sociedade, inclusive via cheques, cartões ou internet banking, com poderes para obter, renovar ou 
alterar senhas, realizar aplicações de câmbio e efetuar ordens de pagamento; (iv) emitir, descontar, 
endossar e avalizar títulos de crédito pela Sociedade; (v) realizar ou receber citações, notificações e 
intimações de natureza judicial ou extrajudicial em nome da Sociedade; (vi) representar a Sociedade, 
extrajudicial ou judicialmente, perante quaisquer empresas públicas, órgãos, secretarias, repartições, 
fundações e autarquias da Administração Pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, bem como perante quaisquer bancos instituições financeiras, companhias seguradoras, 
órgãos de classes, cooperativas, sindicatos, associações, fundações, cartórios, pessoas jurídicas de 
direito privado, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e terceiros em geral; e (vii) constituir 
prepostos, mandatários e procuradores nos termos do parágrafo quarto desta cláusula sétima. 

Parágrafo terceiro - Para a prática de qualquer dos atos ou negócios jurídicos listados neste parágrafo 
terceiro, será sempre necessária a prévia aprovação escrita dos sócios que representem a maioria do 
capital social: (i) oneração, dação em garantia ou dação em pagamento de qualquer bem ou direito da 
Sociedade; (ii) compra, venda, permuta, locação ou negociação, seja a que título for, de bens imóveis 

Página 10 de 14 

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2018 15:22 SOB Nº 20180900854.
PROTOCOLO: 180900854 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804430530. NIRE: 25200613465.
ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

    Maria de Fátima Ventura Venâncio
            SECRETÁRIA-GERAL
         JOÃO PESSOA, 19/10/2018
          www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



10' ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. (continuação) 

da/pela Sociedade; e (iii) Contratação/renegociação, pela Sociedade, de empréstimos, 
parcelamentos, leasings, consócios e demais produtos financeiros assemelhados. 

Parágrafo quarto - Para a prática de qualquer ato ou negócio jurídico referido nos parágrafos segundo ou 
terceiros desta cláusula sétima, qualquer administrador da Sociedade poderá se fazer representar por 
mandatário(s) ou procurador(es) constituído(s) mediante instrumentos públicos ou privados de 
procuração que especifiquem a finalidade da outorga, a extensão dos poderes conferidos e o prazo de 
validade, exceto para procurações outorgadas por prazo indeterminado. Os atos ou negócios jurídicos a 
serem praticados pelos mandatários ou procuradores constituídos devem observar obrigatoriamente as 
mesmas constantes nos parágrafos segundo e terceiro desta cláusula sétima. 

Parágrafo quinto - Os administradores permanecerão nos seus cargos por prazo indeterminado e 
desempenharão suas funções à frente da Sociedade até a data em que forem formalmente 
destituídos, renunciarem ou houver vacância. Em caso de destituição, renúncia ou vacância do 
administrador, os sócios deverão se reunir para eleição de novo(s) administrador(es), se necessário. 

Declaração de Desimpedimento dos Administradores 

CLÁUSULA OITAVA - Os administradores da Sociedade declaram, a bem da verdade e sob as 
penas da lei, que não estão enquadrados em nenhum dos crimes previstos na legislação 
brasileira em vigor que os impeçam de exercer atividades civis, empresariais ou mercantis, nem 
foram condenados ou impedidos, seja por lei especial, seja por decisão judicial, de 
administrarem a Sociedade, nos termos do artigo 1.011, § 12, da Lei n. 10.406/02. 

CLÁUSULA NONA - As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões e, quando 
necessárias, formalizadas por escrito, com lavratura de atas ou alterações de contrato social, 
conforme o caso. As convocações para reuniões dos sócios ocorrerão mediante protocolo ou 
carta registrada com aviso de recebimento, postadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
da data da reunião, com indicação das matérias a serem deliberadas. As formalidades de 
convocações para reuniões serão dispensadas quando os sócios comparecerem na respectiva 
reunião ou se declararem, por escrito, cientes e de acordo com as matérias deliberadas. 

Parágrafo primeiro - As reuniões de sócios instalam-se, em primeira convocação, com a 
presença dos sócios que representem, no mínimo, 34 (três quartos) do capital social, e, em 
segunda convocação, com qualquer percentual, devendo haver, entre a primeira e segunda 
convocações, um intervalo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos. 

Parágrafo segundo - Os sócios deverão observar os seguintes quóruns nas suas deliberações: 

(i) Unanimidade de votos para a eleição ou destituição de administrador(es), sócio(s) ou não 
it  sócio(s), enquanto o capital social estiver pendente de integralização, e de, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco) por cento do capital social, quando este já estiver integralizado. 

(ii) No mínimo, 75% (setenta e cinco) por cento do capital social para a alteração do contrato social 
da Sociedade ou para a aprovação de operações de incorporação, fusão, cisão ou transformação do 
tipo societário da Sociedade, bem como para sua dissolução ou a cessação do estado de liquidação. 

(iii) Maioria do capital social para os demais casos, inclusive aumento ou redução de capital social, 
apresentação de pedido de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou autofalência, exceto 
quando este Contrato Social ou a legislação aplicável à Sociedade estabelecerem quorum majorado 
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Exercido Social e Distribuições de Resultados 

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social coincide com o calendário civil, tendo início no dia 12  de 
janeiro e término no dia 31 de dezembro de cada ano, quando deverão então ser preparadas as 
demonstrações financeiras e levantamentos exigidos pela legislação aplicável à Sociedade para 
posterior deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Realizadas as deduções, reservas e provisões legais ou 
estatutárias cabíveis, os sócios deliberarão sobre as distribuições dos lucros. Caso seja de 
interesse dos sócios, poderão ser levantados antecipadamente, a qualquer tempo, balanços 
intermediários e os lucros apurados serão distribuídos entre os sócios de acordo com suas 
respectivas participações no capital social. 

Parágrafo primeiro - Os sócios poderão deliberar por distribuições parciais ou totais dos 
lucros, com ou sem manutenção de possíveis deduções, reservas e provisões para atender aos 
interesses da Sociedade, inclusive para fins de futuras capitalizações ou distribuições. 

Parágrafo segundo - Conforme restar decidido pelos sócios que representem a totalidade do capital 
social, os lucros anuais ou intermediários obtidos pela Sociedade, além dos lucros acumulados 
registrados na contabilidade da Sociedade, poderão ser distribuídos de forma desproporcional às 
respectivas participações dos sócios no capital social, nos termos do artigo 1.007 da Lei n. 10.406/02. 

Parágrafo terceiro - Os lucros distribuídos aos sócios, quer de forma antecipada, quer ao 
término de cada exercício fiscal, serão considerados aprovados em definitivo quando assim 
consignado nas reuniões de sócios, ou quando transcorrido o prazo máximo para realização 
daquelas reuniões, ainda que as mesmas não tenham sido realizadas. 

Saída Espontânea de Sécios 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O sócio que espontaneamente desejar se retirar da Sociedade 
deverá comunicar tal fato por escrito aos demais sócios, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, contados da data de saída prevista, salvo se os demais sócios, em comum acordo, 
concordarem em reduzir esse prazo. 

Parágrafo primeiro - Em caso de saída espontânea de sécios da Sociedade, aplicar-se-ão as 
mesmas disposições da cláusula décima terceira para apuração dos haveres porventura cabíveis. 

Parágrafo segundo - Conforme restar aprovado pelos sócios que representem a maioria do 
capital social, as quotas detidas pelo sócio que desejar se retirar da Sociedade poderão ser 
liquidadas, mantidas em tesouraria ou adquiridas pelos demais sócios, mediante exercício dos 
seus direitos de preferência. 

Apuração de Haveres 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A exclusão, retirada, impedimento, incapacidade, liquidação, 
falência ou falecimento de qualquer dos sócios, conforme cada caso, não implicará dissolução da 
Sociedade, que continuará com suas atividades sociais, sem qualquer solução de continuidade, com 
os demais sócios remanescentes, salvo se estes, por unanimidade, resolverem liquidar a Sociedade. 

Parágrafo primeiro - Os herdeiros ou sucessores legais do sócio falecido ou sucedido, conforme 
o caso, poderão ingressar na Sociedade, desde que observado o quanto disposto pelo parágrafo 
terceiro da cláusula sexta. Os herdeiros ou sucessores legais que não ingressarem Sociedade, 
seja por não cumprirem os requisitos contratuais para tanto, seja por não possuírem interesse, 
terão seus haveres calculados e pagos conforme os parágrafos desta cláusula décima terceira. 
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Parágrafo segundo - Os haveres cabíveis ao sócio que se retirar, for excluído, for impedido, tiver sua 
incapacidade reconhecida, entrar em liquidação ou falir, bem como os haveres cabíveis ao cônjuge, 
companheiro(a), herdeiros ou sucessores legais do sócio falecido/sucedido que não ingressarem na 
Sociedade, serão apurados em balanço especial, a ser levantado em até 6 (seis) meses, contados da 
data em que ocorrer qualquer dos eventos previstos neste parágrafo segundo, devendo referido 
balanço especial considerar os ativos e passivos da Sociedade, além do seu intangível (propriedade 
imaterial). O balanço especial será levantado por um contador ou por uma empresa especializada 
escolhida pelos sócios que representem a maioria do capital social. 

Parágrafo terceiro - Visando a preservação do interesse social em detrimento do interesse 
particular, os sócios declaram, reconhecem e aceitam, para todos os fins, que o levantamento do 
balanço especial referido no parágrafo segundo desta cláusula décima terceira será realizado da 
seguinte forma: (i) Os ativos e passivos da Sociedade serão avaliados segundo seus respectivos 
valores patrimoniais, apurados conforme a legislação aplicável, notadamente a legislação 
societária, fiscal e contábil; e (ii) O intangível da Sociedade corresponderá a 10% (dez por cento) 
do valor apurado conforme item "i" acima. 

Parágrafo quarto - Uma vez levantado o balanço especial referido nos parágrafos segundo e 
terceiro desta cláusula décima terceira, os eventuais haveres cabíveis ao sócio que se retirar, for 
excluído, for impedido, tiver a sua incapacidade reconhecida, entrar em liquidação ou falir, bem 
como os eventuais haveres cabíveis aos cônjuge, companheiro(a), herdeiros ou sucessores que 
não ingressarem na Sociedade, deverão ser pagos, em dinheiro ou em bens, em até 36 (trinta e 
seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo o pagamento da primeira parcela devido no prazo de 
até 6 (seis) meses, contados da data limite para levantamento do balanço especial. 

Parágrafo quinto - Enquanto estiver pendente o pagamento da primeira parcela dos haveres, 
o(s) beneficiário(s) - conjuntamente considerados - de tais haveres, terão direito de receber 
mensalmente da Sociedade um adiantamento no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos 
vigente à época dos fatos. Os adiantamentos pagos ao(s) beneficiário(s) serão descontados do 
montante total de haveres a receber da Sociedade. 

Parágrafo sexto - Os pagamentos referidos do parágrafo quarto desta cláusula décima terceira 
deverão ser atualizados pela variação positiva do índice Geral de Preços Mercado - IGPM (ou, em 
caso de sua supressão, pelo índice de reajuste permitido por lei, com similar destinação), desde a 
data do evento verificado até a data do pagamento. 

Parágrafo sétimo - Conforme disponibilidade econômica financeira da Sociedade, as parcelas 
referidas no parágrafo quarto desta cláusula décima terceira poderão ser eventualmente 
antecipadas a ex-sócios, seu cônjuge, companheiro(a), herdeiros ou sucessores legais, conforme 
o caso, desde que a antecipação não comprometa as atividades da Sociedade e seja aprovada 
pelos sócios que representem a maioria do capital social. 

Dissolução e liquidação da Sociedade 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - A Sociedade poderá ser dissolvida nos casos do artigo 1.033 da Lei n. 
10.406/02 e prévia aprovação dos sócios, conforme quorum previsto no item "ii", do parágrafo 
segundo, da cláusula nona. Aprovada a dissolução e liquidação da Sociedade, seus haveres serão 
empregados na liquidação das obrigações sociais e o saldo remanescente, se houver, deverá ser 
rateado entre os sócios, proporcionalmente às suas participações no capital social. 

Parágrafo único - A Sociedade não será dissolvida ou liquidada, ainda que atingido o quorum mínimo 
previsto no item "ii", do parágrafo segundo, da cláusula nona, se os demais os sócios contrários à 
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dissolução ou liquidação decidirem dar continuidade aos negócios sociais, hipótese em que os 
haveres dos sócios retirantes serão apurados e pagos conforme a cláusula décima terceira. 

Acordos de Sécios 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - Os sócios, administrador(es) e a Sociedade deverão cumprir os 
termos e condições previstos nos "acordos de sócios" arquivados na sede da Sociedade, 
conforme artigo 118 da Lei n. 6.404/76, aplicável supletivamente à Sociedade, conforme 
cláusula primeira deste contrato social e artigo 1.053, parágrafo único, da Lei n. 10.406/02. 

Parágrafo único - São considerandos inócuos e sem validade jurídica os votos porventura 
proferidos pelos sócios nas deliberações sociais da Sociedade que contrariem os termos e 
condições previstos nos "acordos de sócios" arquivados na sede da Sociedade. 

Foro 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - Qualquer questão relativa à interpretação ou execução deste 
contrato social deverá ser equacionada perante o foro de João Pessoa - PB, que prevalecerá 
sobre qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, as partes assinam este instrumento para registro na Junta 
Comercial do Estado da Paraíba e produção dos efeitos jurídicos daí decorrentes. O 
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