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LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DAS QUOTAS DE EMISSÃO  

DA CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA. EPP 

CNPJ/ME nº 05.989.739/0001-91 

 

 

L & A ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA, sociedade simples limitada, registrada no Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado de São Paulo – CRC sob o nº 2SP022017-05, Inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 04.670.124/0001-35, com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ester de Carvalho, 139, Jardim Três Marias, CEP 08331-

120, tendo como contador responsável o Sr. Lourival Pinto Junior, com registro no CRC nº 1SP207889/001, 

nomeada pela administração da CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA. EPP, sociedade empresária 

limitada, inscrita nº CNPJ/ME sob o nº 05.989.739/0001-91, com sede na Cidade de Passo Fundo, Estado 

do Rio Grande do Sul, na Rua Capitão Araújo, sala 1011, Centro, CEP 99010-200 (“Sencon”), para realizar 

a avaliação, pelo valor patrimonial contábil, de 9.554 (nove mil e quinhentas e cinquenta e quatro) quotas 

de emissão da Sencon, representativas, nesta data, de 79,62% (setenta e nove inteiros e sessenta e dois 

centésimos por cento) do capital social da Sencon (“Quotas”). O resultado de seus trabalhos, de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, será apresentado abaixo (“Laudo de Avaliação”).  

 

I. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 

 

O presente Laudo de Avaliação é emitido com o objetivo exclusivo de determinar o valor patrimonial 

contábil das Quotas, a serem conferidas pelos sócios da Sencon, em integralização das 8.333.320 (oito 

milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) ações ordinárias subscritas pelos sócios da Sencon 

no âmbito do aumento de capital social da TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima de capital fechado, 

com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.345.998/0001-50 (“TC”) no valor total 

de R$467.929,34 (quatrocentos e sessenta e sete mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro 

centavos). O presente Laudo de Avaliação não poderá ser utilizado para qualquer outro fim ou objetivo. 

 

Este Laudo de Avaliação é elaborado para atender ao disposto nos artigos 8º e 171, parágrafo 2º, da Lei n.º 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

 

II. DATA-BASE DA AVALIAÇÃO 

 

Conforme determinado pelos administradores e sócios da Sencon, a data-base do Laudo de Avaliação foi 

fixada em 31 de dezembro de 2020. 
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III. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

As Quotas foram avaliadas por seu valor patrimonial contábil em 31 de dezembro de 2020.  

 

IV. ALCANCE DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADE DO AUDITOR INDEPENDENTE 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil das Quotas, com base nos 

trabalhos conduzidos de acordo com a legislação aplicável. Assim, efetuamos o exame das referidas Quotas 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, que requerem o cumprimento de 

exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 

segurança razoável de que as Quotas objeto de nosso laudo de avaliação estão livres de distorções relevantes. 

 

V. RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

 

Com base nos exames e verificações efetuados, concluímos que o valor patrimonial contábil das Quotas é 

de R$467.929,34 (quatrocentos e sessenta e sete mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro 

centavos), um valor, portanto, de R$48,98 (quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) por quota, de 

acordo com balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Sencon de 31 de dezembro de 2020 e 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

 

VI. OUTROS ASSUNTOS 

 

Independência, limitação de escopo e conflito de interesse 

 

(a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não temos 

conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstância que 

represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima 

descritos; e 

 

(b) não temos conhecimento de nenhuma ação da Sencon com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou 

praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento 
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de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas 

conclusões. 

 

Nada mais havendo, emitimos o presente laudo em 3 (três) vias de igual teor, datando-o e assinando-o em 

sua última folha, e rubricando as demais. 

 

São Paulo, 1º de abril de 2021. 

 

  

__________________________________ 

L & A ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA 

Representada por: Lourival Pinto Júnior 
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