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FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA 
CNPJ  01.329.666/0001–50 

 
16ª ALTERAÇÃO  CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

 
RODRIGO LUIS KOERICH CALOMENO, brasileiro, natural de Florianópolis/SC, nascido em 
29/12/1970, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na Rodovia Rodosindo Pavan, 7201, Casa 
70, Bairro Estaleiro, CEP 88334-000, Balneário Camboriú/SC, inscrito no CPF n.º 760.677.269-04 e 
portador da cédula de identidade n.º 4/R 2.043.137 expedida pela SSP/SC; 
ROBSON CARLO MELLO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Ponta Grossa/PR, nascido em 
22/04/1967, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Avenida Borges de 
Medeiros, 3459, Apto 802, Bairro Lagoa, CEP 22470-001, Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CPF n.º 
619.429.959-20 e portador da cédula de identidade n.º 535971473 expedida pela SSP/SP, neste ato 
representado para fim de assinatura digital por seu bastante procurador, RODRIGO LUIS KOERICH 
CALOMENO, acima qualificado, conforme procuração anexa. 
 
Únicos sócios componentes da sociedade limitada FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA, com sede na 
cidade de Florianópolis/SC, à Rua Doutor Heitor Blum, 310, Sala 510, Bairro Estreito, CEP 88075-110, 
inscrita no CNPJ sob nº 01.329.666/0001-50 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESC sob 
n.º 42202191642 em 08/07/1996, resolvem, de comum acordo, efetuar as seguintes alterações em seu 
Contrato Social: 

 
1. Constituir uma filial na cidade de Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Avenida Jose Silva De 

Azevedo Neto, nº 200, Bloco 04, Sala 107, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22775-056, que exercerá 
parcialmente as atividades previstas no objeto social da matriz, limitada à prestação de 
serviços nas áreas de informática para empresas públicas e privadas, licenciamento, 
manutenção e assistência técnica em sistemas, locação de bens e equipamentos próprios, 
agenciamento de serviços e organização de viagens e pacotes turísticos, sem destaque de 
capital, designada como “Filial 02”. 
 

2. Em razão da deliberação alhures, passa a Cláusula I do Contrato Social a viger com a seguinte 
redação: 
 

 
CLÁUSULA  I  -  Nome Empresarial e Sede 

 

A sociedade gira sob o nome empresarial de FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA e têm sua sede na Rua 
Doutor Heitor Blum, 310, Sala 510, Bairro Estreito, CEP 88075-110, Florianópolis/SC, podendo 
manter filiais ou empresas subsidiárias em outras cidades à critério dos sócios. 
 
Parágrafo 1º:  A sociedade possui filial à Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.752, Salas 516, 

517, 518 e 519, Bairro Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05001-200, inscrita no CNPJ 
sob o nº 01.329.666/0003-12 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35903521830, 
denominada “Filial 01”, com objeto idêntico à matriz, sem destaque de capital. 

 
Parágrafo 2º:  A sociedade possui filial à Avenida Jose Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bloco 04, 

Sala 107, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-056, em 
constituição, denominada “Filial 02”, com objeto limitado às atividades de 
prestação de serviços nas áreas de informática para empresas públicas e 
privadas, licenciamento, manutenção e assistência técnica em sistemas, locação 
de bens e equipamentos próprios, agenciamento de serviços e organização de 
viagens e pacotes turísticos, sem destaque de capital. 

 
 

3. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
Tendo em vista as alterações efetuadas, resolvem por consolidar o Contrato Social com a seguinte 
redação: 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57DjP6SyhmBSw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76067726904-RODRIGO LUIS KOERICH CALOMENO
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FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA 
CNPJ  01.329.666/0001–50 

 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

 
CLÁUSULA  I  -  Nome Empresarial e Sede 

 

A sociedade gira sob o nome empresarial de FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA e têm sua sede na Rua 
Doutor Heitor Blum, 310, Sala 510, Bairro Estreito, CEP 88075-110, Florianópolis/SC, podendo manter 
filiais ou empresas subsidiárias em outras cidades à critério dos sócios. 
 
Parágrafo 1º:  A sociedade possui filial à Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.752, Salas 516, 517, 

518 e 519, Bairro Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05001-200, inscrita no CNPJ sob o 
nº 01.329.666/0003-12 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35903521830, 
denominada “Filial 01”, com objeto idêntico à matriz, sem destaque de capital. 

 
Parágrafo 2º:  A sociedade possui filial à Avenida Jose Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bloco 04, 

Sala 107, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-056, em 
constituição, denominada “Filial 02”, com objeto limitado às atividades de 
prestação de serviços nas áreas de informática para empresas públicas e 
privadas, licenciamento, manutenção e assistência técnica em sistemas, locação 
de bens e equipamentos próprios, agenciamento de serviços e organização de 
viagens e pacotes turísticos, sem destaque de capital. 

 
CLÁUSULA  II  -  Início e Prazo de Duração 

 
A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/1996 e seu prazo é indeterminado. 

 
CLÁUSULA  III  -  Objeto Social 

 
A sociedade tem por objeto social: A prestação de serviços nas áreas de informática para empresas 
públicas e privadas, licenciamento, manutenção e assistência técnica em sistemas, locação de bens e 
equipamentos próprios, agenciamento de serviços, comércio varejista de artigos esportivos, do 
vestuário e calçados, e organização de viagens e pacotes turísticos. 
 
Parágrafo Único : A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer 

atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente 
habilitado, sócio ou não. 

  
CLÁUSULA  IV  -  Capital Social 

 
O Capital Social é de R$ 3.435.760,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e 
sessenta reais) divididos em 3.435.760 (três milhões, quatrocentas e trinta e cinco mil e setecentas e 
sessenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda 
corrente nacional e assim distribuído entre os sócios: 
 

NOME DO SÓCIO N° QUOTAS V A L O R % 
RODRIGO LUIS KOERICH CALOMENO                      1.717.880 R$   1.717.880,00     50,00 
ROBSON CARLO MELLO DE OLIVEIRA 1.717.880 R$   1.717.880,00     50,00 
TOTAL 3.435.760 R$   3.435.760,00 100,00 

 
Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.  
 

CLÁUSULA  V  -  Aumento do Capital Social 
 

O Capital Social, após integralizadas as quotas, poderá ser aumentado por decisão dos sócios que 
representem no mínimo 3/4 (três quartos) do Capital Social, sendo que até 30 (trinta) dias após a sua 
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deliberação, os sócios terão preferência para participar do aumento na proporção de sua participação, 
observando o disposto na Cláusula VI. 
 
Parágrafo Único: Pode a sociedade reduzir o Capital Social, depois de integralizado, se houver 

perdas irreparáveis ou se excessivo em relação ao objeto da sociedade, mediante 
a correspondente modificação do Contrato Social. 

 
CLÁUSULA  VI  -  Quotas do Capital Social, Direitos e Preferência 

 
As quotas do Capital Social ou direitos de preferência para aumento do Capital Social não poderão ser 
cedidas ou transferidas a terceiros, sem o prévio consentimento expresso dos demais sócios. 
 
Parágrafo  1°: Os sócios, na proporção de suas quotas, terão preferência para adquirir as quotas do 

sócio cedente, devendo este através da administração da sociedade, fazer a 
necessária comunicação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
Parágrafo  2°: O cedente deverá indicar as condições, o preço e garantias para a cessão. 
Parágrafo  3°: A cota unitária é indivisível perante a sociedade, sendo que existindo eventuais co-

proprietários de cota indivisa, estes deverão designar entre si, quando for o caso, um 
representante perante a sociedade. 

 
Parágrafo  4°: Não exercido o direito de preferência pelos sócios, o cedente está automaticamente 

autorizado a efetivar a cessão a terceiros, pelo preço mínimo indicado 
anteriormente. 

 
Parágrafo  5°: Decorrido o prazo de preferência, e assumida pelos sócios, pela sociedade ou por 

terceiros, a totalidade do aumento, haverá assembléia dos sócios para que seja 
aprovada a modificação do contrato, nos termos do art. 1.081 da Lei 10.406/02. 

 
Parágrafo  6°: Será ineficaz, em relação a sociedade a cessão ou transferência de quotas feitas com 

infração a estas regras. 
 
Parágrafo  7°: As quotas do Capital Social e todos os direitos a elas inerentes, são declaradas 

impenhoráveis e não sujeitas a execução por dívida de qualquer natureza de seus 
titulares, salvo com autorização de sócios que representem no mínimo 3/4 (três 
quartos) do Capital Social 

 
CLÁUSULA  VII  -  Da Administração Social 

 
A sociedade é administrada pelos sócios, a seguir nominados, cada um com o título de Sócio-
Administrador: Sr. RODRIGO LUIS KOERICH CALOMENO e Sr. ROBSON CARLO MELLO DE 
OLIVEIRA. 
 
Parágrafo  1°: A critério dos sócios, pode a sociedade contratar administradores  não-sócios, sendo 

que a sua designação dependerá da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto 
o Capital Social não estiver integralizado e de 2/3 (dois terços) no mínimo, após 
integralizado. 

 
Parágrafo  2°: O pró-labore de cada sócio-administrador será fixado e revisto periodicamente pelos 

sócios que representem maioria absoluta do Capital Social. 
 

CLÁUSULA  VIII  -   Administração e Gestão 
 
Compete aos Sócios-Administradores, isoladamente, a prática de todos os atos de administração e 
gestão necessários ao funcionamento da sociedade, observando o disposto no Parágrafo 1° e 2º,  e 
ainda: 
I   - Zelar pela observância e cumprimento das leis vigentes, normas contratuais, deliberações dos 

sócios e formular, com base nestas, as diretrizes e critérios operacionais da sociedade; 
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II  - Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante 
repartições públicas, federais, estaduais, municipais e respectivas autarquias e entidades 
paraestatais; 

 
III - Constituir procuradores, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão 

praticar e o prazo do mandato; 
 
IV - Convocar reuniões ordinárias ou extraordinárias, dispensando-se as formalidades legais se 

cumpridas as normas previstas nos parágrafos 2º e 3º do art. 1.072 da Lei 10.406/02, sendo que 
as deliberações serão tomadas com base no que determina o art. 1.076 da Lei 10.406/02. 

 
Parágrafo  1°: Fica expressamente vetado o uso do nome empresarial sob qualquer  pretexto ou 

modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a 
prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor em nome dos sócios ou de 
terceiros, salvo em operações ou negócios de seu interesse. 

 
Parágrafo  2°: Para contrair obrigações, adquirir, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, prestar 

aval ou fiança, transigir e renunciar direitos, será necessária deliberação de sócios 
que representem maioria absoluta do Capital Social. 

 
CLÁUSULA  IX  -  Da Dissolução, Sucessão, Retirada e Reembolso 

 
A critério dos sócios, que representem no mínimo 3/4 (três quartos) do Capital Social, poderá a 
sociedade, a qualquer tempo, ser dissolvida, com base no art. 1.033 da Lei 10.406/02, incorporada, 
cindida, fundida, cessão de estado de liquidação ou  transformada em outro tipo de sociedade. 
 
Parágrafo  1°: O falecimento, falência, insolvência, liquidação, exclusão ou a retirada de qualquer 

sócio não dissolverá a sociedade, que continuará com os sócios remanescentes, 
mediante reembolso ao retirante ou a quem de direito, da quantia correspondente 
ao valor de suas quotas. 

 
Parágrafo  2°: O reembolso das quotas do Capital Social, de que trata esta cláusula, será com base 

na situação Patrimonial da sociedade, verificada em Balanço especialmente 
levantado e então promovido o reembolso do valor das quotas do Capital Social, em 
30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas. 

 
Parágrafo  3°: Fica facultado, mediante consenso entre as partes, ajustar condições para o 

pagamento do valor do reembolso.     
 

CLÁUSULA  X  -  Do Exercício Social, Inventário, Balanço Patrimonial  e o de Resultado Econômico 
 
O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se no dia 01 de janeiro e terminando no dia 31 
de dezembro, o sócio-administrador prestará, aos sócios, contas justificadas de sua administração, 
procedendo ao levantamento do Inventário, do Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico, 
estando dispensada a sua publicação, observadas as disposições legais vigentes. 
 
Parágrafo  1°: A critério dos sócios poderão ser levantados inventários, Balanço Patrimonial  e o de 

Resultado Econômico intermediários, a medida que entenderem necessário, 
podendo tais resultados serem distribuídos antecipadamente. 

 
Parágrafo  2°: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão 

sobre as contas da sociedade, sendo necessário o voto de no mínimo 3/4 (três 
quartos) do Capital Social para aprová-las. 

 
Parágrafo  3°: Depois de feitas as deduções legais, o resultado, lucro ou prejuízo, apurado em cada 

exercício social ou em Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico 
intermediário, terá a destinação que lhe for dada pelos sócios, devendo esta 
destinação ser proporcional a participação de cada  sócio no Capital Social ou outra 
forma que os sócios deliberarem. 
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CLÁUSULA  XI  -  Exclusão de Sócio 

 
Os sócios, que representem maioria absoluta do Capital Social, poderão decidir excluir outro sócio 
somente nas seguintes hipóteses: 
 
I - Decretação da falência ou de insolvência civil da sociedade em que detenha participação social 

com poderes de gestão; 
II - Perda de espírito de sócio demonstrada através de desídia, desinteresse ou desentendimento que 

afetem a sociedade; 
III -  Gestão dolosa de suas atribuições; 
IV -  Sócio declarado falido; 
V - Pela liquidação das quotas / execução; 
VI - Pela não integralização de suas quotas; 
VII - Por Justa Causa quando praticar ato(s) de inegável gravidade. 
 
Parágrafo  Único: Na hipótese da exclusão acima referida, ao sócio a ser excluído será dada ciência 

da justa causa que se lhe imputa, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, 
sendo convocado para reunião de sócios, destinada a deliberar sobre sua 
exclusão, na qual será dado o direito de usar da palavra para o exercício de seu 
direito de defesa, mas não lhe será dado o direito do voto para deliberar acerca 
da exclusão. 

 
CLÁUSULA  XII  -  Regulamentação Suplementar 

 
Na ausência de cláusula expressa neste contrato, esta sociedade será regulada pelas normas das 
sociedades limitadas e, supletivamente, das sociedades simples, ambas previstas na Lei 10.406 de 10 
de janeiro de 2002. 

 
CLÁUSULA  XIII  -  Foro 

 
Fica eleito o foro da sede da sociedade para dirimir questões oriundas do presente contrato, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA  XIV  -  Declaração 

 
Os administradores declaram, sob as penas da lei que não estão impedidos 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, peculato; ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade.  

 
CLÁUSULA  XV  -  Disposições Gerais 

 
Terão validade as alterações deste contrato ou de quaisquer atos posteriores, sem a assinatura de 
algum sócio, desde que as deliberações sejam tomadas por sócios que representem o quorum nos 
casos previstos neste contrato ou pelo voto de no mínimo 3/4 (três quartos) do Capital Social nos 
demais casos. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam os sócios o presente instrumento em via única. 
 

Florianópolis/SC, 20 de abril de 2021. 
 

Assinado por certificado digital 
RODRIGO LUIS KOERICH CALOMENO 

Assinado por certificado digital 
ROBSON CARLO MELLO DE OLIVEIRA 

p.p. RODRIGO LUIS KOERICH CALOMENO 
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