
 
 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA PREGOEIRO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA 
  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 029/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2021 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS, PNEUS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
OBRAS E TRANSPORTES, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA DE FLORESTA DO 
ARAGUAIA - PA. 
 
MG SOARES FILHO COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. 
Raimundo Veridiano Cardoso, 2004, Santa Mônica, Tucuruí/PA, CEP: 68456-760, 
inscrita no CNPJ 03.730.830/0001-62, por meio de sua proprietária Sr.ª Vera 
Lucia da Cruz Soares infraassinada, vem, tempestivamente, com fulcro no art. 
4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520/02, interpor 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

I – DA TEMPESTIVIDADE  
 
É inquestionável o cabimento do presente Recurso Administrativo, que é o único 
obstáculo a ser superado nesta licitação, no propósito de evitar que a ilegalidade 
se sobreponha a norma legal vigente.  Assim, o prazo de 3 (três) dias úteis 
conforme o item 16.1 do instrumento convocatório, para apresentação das razões 
foi respeitado. Não resta dúvida, portanto, quanto à tempestividade do presente 
Recurso. 
 
II – DOS FATOS SUBJACENTES  
 
Acudindo ao chamamento dessa Prefeitura para o certame licitacional, a 
recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências 
editalícias.  
 
No entanto, o Ilustríssimo Senhor Pregoeiro julgou a empresa MG SOARES FILHO 
COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA inabilitada por não apresentar as 
Certidões de Regularidade do Sócio Proprietário exigidas no item 13.4 do edital.  
 
Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com os princípios 
norteadores do direito, qual seja, o da razoabilidade, da legalidade, da 
proporcionalidade e da isonomia, consistindo em interpretação equivocada da 
legislação em espécie, bem como, as normas legais aplicáveis à espécie, como 
adiante ficará demonstrado. 



 
 
 III – AS RAZÕES DA REFORMA  
 
O Ilustríssimo Senhor Pregoeiro, ao considerar a proponente inabilitada sob o 
argumento acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestamente ilegal.  
 
Senão vejamos:  
 
Inicialmente temos que a Administração Pública deve se ater, a escolha da 
proposta mais vantajosa e que atenda as exigências do Edital. 
 
Assim apresentamos nossa proposta concomitantemente com a documentação 
exigida para habilitação; após a fase de lances saímos vencedor parcial para 
diversos itens, porém quando ainda estávamos na face de proposta “negociação” 
nossa empresa fora inabilitada da licitação sem a devida conclusão de aceitação 
ou não aceitação, classificação ou desclassificação da proposta, contrariando o 
Art.  39 do Decreto 10.024/19.  
 
Motivo da inabilitação: 
 

“21/10/2021 às 12:41:11  Sistema  Motivo: A licitante deixou de apresentar 

as Certidões de Regularidade do Sócio Proprietário exigidas no item 13.4 do 

edital.” 

Quanto ao motivo que causou nossa inabilitação, concluímos que as exigências 

do item 13.4 do Edital é indiscutivelmente irregular por esta fundamentada no 

art. 12 da Lei n° 8.429/92, que inclusive já foi alterado pela Lei  14.230/21, que 

dispõe sobre as Sanções Aplicáveis aos Agentes Públicos nos Casos de 

Enriquecimento Ilícito, portanto desprovido de amparo legal para fins de 

regularidade fiscal e trabalhista previsto no Art. 29 da Lei n° 8.666/93. 

No sistema da improbidade administrativa os Princípios Constitucionais do Direito 
Administrativo Sancionador, o legislador destacou especial atenção para: o 
princípio da legalidade, corporificado na tipicidade (arts. 5º, II e XXXIX, e 
37, caput, da CF); os princípios do devido processo legal, do contraditório e da 
ampla defesa (art. 5º, LIII, LIV e LV, CF); os princípios da segurança jurídica e 
retroatividade da lei benéfica (art. 5º, caput, XXXIX e XL, CF); o princípio da 
individualização da sanção (art. 5º, XLVI); e os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade (arts. 1º e 5º, LIV). 

Quanto ao princípio da legalidade, sob o viés da tipicidade, é uma consequência 
que a acusação seja certa, objetiva, circunstanciada e o fato imputado ao agente 
público subsumido em um tipo legalmente previsto na Lei de Improbidade. 

Portanto, como podemos constatar é ilegal a inabilitação da recorrente já que 
apresentamos todas as consultas junto aos órgãos de controle da Sócia 
proprietária, ficando comprovado que em desfavor da mesma não há registro 
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algum quanto a punição referente a Enriquecimento Ilícito, Improbidade 
Administrativa ou mesmo impedimento de licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

A licitação neste caso tem por objetivo contratação de Pessoa Jurídica e não 

Pessoa Física, assim exigir documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista de 

Pessoa Física é sem dúvida incompatível com a legislação. 

 

Neste sentido foi o entendimento do TCU: 

 

ACORDÃO 1344/2003-TCU-PLENÁRIO - Inabilitação da interessada 
ante a desconsideração de documento de identidade apresentado. 
 
(...) 
 
3. Com efeito, dos fatos representados vislumbra-se equívoco na exegese do 
art. 28 do Estatuto Licitatório que assim dispõe, verbis: 
 
“Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, 
consistirá em: 
 
I - cédula de identidade; 
 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 
 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir.” (Grifei) 
 
4. Permiti-me grifar a expressão “conforme o caso”, inserida no caput do 
dispositivo legal acima transcrito, pois dela promana a orientação 
interpretativa que àquele se impõe. Conforme amplamente reconhecido em 
doutrina, as regras de comprovação da habilitação jurídica previstas no art. 
28 da Lei nº 8.666/93 variam segundo a natureza jurídica do sujeito 
licitante. 



 
 
5. Não há qualquer complexidade em se imprimir a adequada intelecção do 
mencionado artigo da Lei, de maneira a concluir que a hipótese prevista 
no inciso I - a qual serviu de fundamento para a inabilitação da 
interessada - presta-se, tão-somente, a comprovar a habilitação de 
pessoa física, o que não corresponde à situação da empresa Construtora 
Celi Ltda., pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada. 
 
6. No caso de sociedades comerciais, o Edital da Concorrência nº 03/2002 
foi explícito, em seu subitem 4.1.2, de que os elementos aptos à 
comprovação pretendida seriam o ato constitutivo, estatuto social ou 
contrato social em vigor da empresa, devidamente registrado. 
 

(...) 

 

Outro fato que mereceu destaque na sessão do dia 11/11/2021 após as 

empresas: E. P. SIRQUEIRA E CIA LTDA, CL COM. DE PECAS LTDA, ADSERV 

CASA E CONSTRUCAO LTDA, W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS e 

IAN M. DA SILVA já terem sido habilitado e declarado vencedor, foi definido pelo 

pregoeiro data limite de intenção de recursos  para 11/11/2021 às 17:26, quando 

então intencionamos recurso dentro do prazo, mas precisamente dia 11/11/2021 

às 16:57:38 e 11/11/2021 às 17:16:15, o qual foi deferido, porém 

surpreendentemente ao invés de seguir com a abertura dos prazos para recursos 

e contrarrecursos, foi solicitada em 11/11/2021 às 17:46:32 uma nova 

documentação de habilitação com prazo de envio até às 17:45 do dia 

24/11/2021, Art. 48, § 3º, Lei 8.666/93, ficando assim sub entendido que os 

licitantes que hora tinham sidos habilitados e declarados vencedores agora 

estariam todos inabilitados, diante disso mesmo não concordando com 

documentos exigido no item 13.4 do Edital decidimos apresentar nova 

documentação para licitação juntamente com os documentos exigidos no item 

13.4 do Edital e assim foi feito no dia “19/11/2021 às 16:39:32 a nova 

documentação de habilitação do item 0162 foi anexada ao processo", mas ao 

retorno da sessão no dia 14/12/2021 às 09:28:44 o Sr. Pregoeiro comunicou que 

após a análise dos novos documentos apresentados pela licitante AUTO 

HIDRAULICA BRAGA EIRELI, verificou-se que não foram anexados todos os 

documentos que faltaram em sua habilitação e que provocou a sua inabilitação 

no certame. Assim, mantem-se a inabilitação da mesma e os itens declarados 

fracassados, no entanto não se posicionou quanto a nova documentação 

apresentada por nossa empresa  MG SOARES FILHO COMERCIO LOCAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA. 



 
Portanto, de forma indiscutível, não há que falar em exigência do item 13.4 do 

Edital ou ainda assim sendo o entendimento do Sr. Pregoeiro os mesmo já 

encontram-se anexados ao sistema no item 0162, merece, portanto, reparo a 

decisão da comissão de licitação. 

 

IV - DO PEDIDO 

 

Diante dos motivos fáticos e de direito expostos, requer a procedência do 

presente recurso, por meio da reconsideração da decisão tomada pelo 

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro, efetuando a habilitação da empresa MG SOARES 

FILHO COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, reformando assim sua decisão 

do ato nulo em diante. 

Caso não haja juízo de retratação por parte do Ilustríssimo Senhor 

Pregoeiro, requer desde já o encaminhamento do presente recurso, devidamente 

informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à autoridade superior competente, 

para decisão, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93.  

 
Nestes Termos,  
Pede Deferimento.  
 

Tucuruí/PA, 17 de dezembro de 2021. 

 

_________________________ 
MG SOARES FILHO COMERCIO 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Vera Lucia da Cruz Soares 
Proprietária 

MG SOARES FILHO COMERCIO 
LOCACOES E SERVICOS 
LTDA:03730830000162

Assinado de forma digital por MG 
SOARES FILHO COMERCIO LOCACOES 
E SERVICOS LTDA:03730830000162 
Dados: 2021.12.17 09:18:08 -03'00'
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VERA LUCIA DA CRUZ SOARES, nacionalidade brasileira, nascida em 
17/09/1969, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, 
empresária, CPF nº 299.411.642-15, carteira de identidade nº 1873815 
3ª via PCDI/PA, residente e domiciliada à Avenida Raimundo Veridiano 
Cardoso, 2004, Bairro Santa Mônica, Tucuruí/PA, CEP 68.456-760, 
Brasil. 
 
Sócia da sociedade limitada de nome empresarial MG SOARES FILHO 
COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato 
social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, 
sob NIRE nº 15201183351, com sede à Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, 
2004, Bairro Santa Mônica, Tucuruí/PA, CEP 68.456-760, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 
03.730.830/0001-62, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a 
presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
 

OBJETO SOCIAL 
 

Cláusula Primeira - A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
 

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE ÁR;   
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES;   
COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;   
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;   
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;   
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 
AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;   
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, 
MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;   
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;  
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;  
SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS;   
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;   
REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS;   
RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;   
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MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E 
PECUÁRIA;   
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS;   
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS;   
FABRICAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;   
ALUGUEL DE CAMINHÕES SEM MOTORISTA;   
ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, 
TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES;   
OBRAS DE ALVENARIA;   
TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL;   
TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, 
MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA;   
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO, MUNICIPAL; 
TRANSPORTE ESCOLAR. 
 

CNAE FISCAL 
 

4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 
2212-9/00 - reforma de pneumáticos usados 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
5229-0/02 - serviços de reboque de veículos 
5091-2/01 - transporte por navegação de travessia, municipal 
5022-0/01 - transporte por navegação interior de passageiros em 
linhas regulares, municipal, exceto travessia 
4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, municipal 
4924-8/00 - transporte escolar 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas 
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico 
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 
4662-1/00 - comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 
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4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores 
4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de 
acessórios para veículos automotores 
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de 
veículos automotores 
4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores 
4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de 
veículos automotores 
4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores 
4399-1/03 - obras de alvenaria 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
3314-7/16 - manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 
3314-7/12 - manutenção e reparação de tratores agrícolas 
3314-7/11 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 
agricultura e pecuária 
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 
uso geral não especificados anteriormente 
2950-6/00 - recondicionamento e recuperação de motores para veículos 
automotores 
2722-8/01 - fabricação de baterias e acumuladores para veículos 
automotores. 
 
 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
 

Cláusula Segunda - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes do contrato social permanece em Tucuruí/PA. 
 
Cláusula terceira - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já 
arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração 
continuam em vigor.  
 
 
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos 
da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial MG SOARES 
FILHO COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
 
 
Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede estabelecida à Avenida 
Raimundo Veridiano Cardoso, 2004, Bairro Santa Mônica, Tucuruí/PA, CEP 
68.456-760. 
 

Clausula Terceira - O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil 
Reais), dividido em 500.000 (Quinhentos Mil) quotas de valor nominal R$ 
1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos 
sócios: 
 

VERA LUCIA DA CRUZ SOARES que têm subscritas e integralizadas 100% (Cem 
por cento) do capital que corresponde a 500.000 quotas, no valor de R$ 
1,00 (Um real), no montante de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais). 
 
Clausula Quarta - A sociedade tem por objeto social: 
 
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE ÁR;   
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES;   
COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;   
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;   
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;   
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 
AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;   
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, 
MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;   
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;  
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;  
SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS;   
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;   
REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS;   
RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;   
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E 
PECUÁRIA;   
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MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS;   
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS;   
FABRICAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;   
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;   
ALUGUEL DE CAMINHÕES SEM MOTORISTA;   
ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, 
TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES;   
OBRAS DE ALVENARIA;   
TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL;   
TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, 
MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA;   
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO, MUNICIPAL; 
TRANSPORTE ESCOLAR. 
 

CNAE FISCAL 
 

4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 
2212-9/00 - reforma de pneumáticos usados 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
5229-0/02 - serviços de reboque de veículos 
5091-2/01 - transporte por navegação de travessia, municipal 
5022-0/01 - transporte por navegação interior de passageiros em 
linhas regulares, municipal, exceto travessia 
4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, municipal 
4924-8/00 - transporte escolar 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas 
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico 
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 
4662-1/00 - comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 
4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
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4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores 
4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de 
acessórios para veículos automotores 
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de 
veículos automotores 
4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores 
4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de 
veículos automotores 
4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores 
4399-1/03 - obras de alvenaria 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
3314-7/16 - manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 
3314-7/12 - manutenção e reparação de tratores agrícolas 
3314-7/11 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 
agricultura e pecuária 
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 
uso geral não especificados anteriormente 
2950-6/00 - recondicionamento e recuperação de motores para veículos 
automotores 
2722-8/01 - fabricação de baterias e acumuladores para veículos 
automotores. 
 
Parágrafo Único: Os atos reservados à competência de profissões legalmente 
regulamentadas serão exclusivamente praticados pelos sócios que preencham 
tal condição ou mediante a contratação de terceiros, detentores de 
inscrição no respectivo órgão fiscalizador.  
 
Clausula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 23 de Março de 
2000 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.  
 
Cláusula Sexta - A administração da sociedade cabe isoladamente à sócia 
VERA LUCIA DA CRUZ SOARES 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, vedado, no entanto, 
fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) 
sócio(s). 
 
Cláusula Sétima - A administradora declara, sob as penas da lei, que não 
está impedida de exercer 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 suborno, 
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concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade.  
 
Clausula Oitava - No caso da sociedade se resolver em relação a um sócio, 
a sua quota não será liquidada, sendo o seu valor, considerada pelo 
montante efetivamente realizado, com base da situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado, devendo os demais sócios suprirem o valor da quota, 
permanecendo o valor do capital social inalterado.  
 
Clausula Nona - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para 
a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a alteração contratual pertinente.  
 
Clausula Décima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital social. 
 
Clausula Décima Primeira - Ao término do exercício social, coincidente 
com o ano civil, a administradora prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço do resultado econômico, participando todos os 
sócios dos lucros e perdas, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade. 
 
Cláusula Décima Segunda – O foro para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes do contrato social é Tucuruí/PA. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Tucuruí, 15 de março de 2021. 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

VERA LUCIA DA CRUZ SOARES 
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