T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 39.355.824/0001-10, E-MAIL: lacasamateriais2@gmail.com

AO ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PA
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CIMENTO, AREIA, BRITA E PLACA DE OBRA)
PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO EM RUAS E
AVENIDAS DO BAIRRO CASAS POPULARES – SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA
DO ARAGUAIA-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 195/2022, FIRMADO ENTRE O
ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICÍPIO DE
FLORESTA DO ARAGUAIA-PA.
A empresa T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n°
39.355.824/0001-10, sediada no endereço Rua Rio Grande do Sul, s/n, Qd E 21 lts
01 e 03, Centro, Cep: 68.555-280, Xinguara - PA, telefone/fax nº (94) 99942-9340,
por intermédio pela sua sócia administradora a Sr.ª Dalva Rocha Ferreira,
portadora do RG n° 2171090 SSP/PA, CPF n° 376.058.012-20, vem
respeitosamente perante a Vossa Senhoria interpor o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, de forma tempestiva conforme prevê a legislação vigente,
especialmente a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o artigo 4º, inciso XVIII da
Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face da habilitação da empresa IZ
EMPREENDIMENTOS LTDA, pelos fatos e fundamentos demonstrados a seguir.

I - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Inicialmente, registra-se que a Recorrente é uma empresa idônea, de comprovada
competência, detentora de grande credibilidade e reconhecimento regional no
ramo do objeto do certame em tela. Ressalta-se, ainda, que a Recorrente não possui
intuito algum de ludibriar a Administração Pública, buscando sempre uma
participação impecável nos processos licitatórios em que participa.
Dito isto, a Recorrente reconhece a capacidade, honestidade e conhecimento do
Ilmo.
É importante esclarecer que o requerimento em epígrafe está completamente
amparado no ordenamento jurídico pátrio e que a Recorrente manifestou sua
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intenção de recorrer quando convocada pelo Ilmo. Sr. Pregoeiro, dentro do prazo e
nas condições estabelecidas pelo artigo 4º, inciso XVIII da Lei Nº 10.520/2002,
bem como em estrita obediência ao Edital do Pregão Eletrônico supracitado,
conforme o que se segue abaixo:
II – DOS FATOS
Trata-se de certame licitatório, que após a análise dos documentos de habilitação
da empresa IZ EMPREENDIMENTOS LTDA, constata-se que a documentação
apresentada pela RECORRIDA não atende os requisitos de habilitação exigidos no
edital, por esse motivo declaramos a seguinte intensão, alegando a seguir exposto:
DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO POIS A EMPRESA IZ EMPREENDIMENTOS
LTDA – ME, NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ASSINADA
PELO CONTADOR CONFORME ITEM 13.6.A) O QUE TIRA OS BENEFICIOS DA LEI
COMPLEMENTAR 123/06
13.6 As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos termos
do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06) ou cooperativas (enquadradas nos
termos do artigo 34 da Lei n.º 11.488/07) que pretendem se utilizar dos benefícios
previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão apresentar, além
de todos os documentos exigidos para a habilitação, um dos documentos abaixo
especificados:
a) Declaração emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores a data de
abertura da proposta, firmada por contador ou técnico contábil, constando o
número de registro no CRC, com firma reconhecida por Tabelionato de Notas,
de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa e não está incluída nas vedações constantes no parágrafo 4º do artigo
3º do referido diploma legal;
APRESENTOU A CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FEDERAIS VENCIDA EM
20/08/2022
EXIGIDA NO ITEM 13.2.3
TAMBÉM APRESENTOU A CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DO FGTS COM
VALIDADE EXPIRADA EM 30/06/2022
NÃO CUMPRIU O ITEM 11.5.2 DO EDITAL
III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Vejamos à luz do edital a respeito da qualificação
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“13.6 As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos termos
do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06) ou cooperativas (enquadradas nos
termos do artigo 34 da Lei n.º 11.488/07) que pretendem se utilizar dos benefícios
previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão apresentar, além
de todos os documentos exigidos para a habilitação, um dos documentos abaixo
especificados:
a) Declaração emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores a data de abertura da
proposta, firmada por contador ou técnico contábil, constando o número de
registro no CRC, com firma reconhecida por Tabelionato de Notas, de que se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa e não
está incluída nas vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º do referido
diploma legal; ou
b) Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa
licitante (conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 10, DE 05 DE DEZEMBRO
DE 2013), ou em outro órgão público competente para registros públicos. A
referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses
anteriores à data determinada para a entrega da proposta.”
Retiro essa alegação visto que a RECORRIDA cumpriu o item 13.6 - b) que satisfaz
o edital e a aceitação das certidões vencidas.
Porém, a RECORRIDA, apresentou sua proposta com termos genéricos
substituindo informações importantes para a proposta, pois a falta dessas
informações exigidas pelo edital pode afetar diretamente na execução do contrato,
a RECORRIDA não declarou o prazo de entrega dos produtos conforme exigido no
item 12.2.1- g) e o edital é bem claro e diz ainda grifado que será
desclassificado a proposta que fizer o uso desses termos.
O edital;
“12.2.1 g) Prazo de entrega dos produtos.”
11.5.2 Será desclassificada a proposta que constar o termo “conforme o edital” ou
semelhantes visando substituir informação que deve constar expressamente na
proposta.
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15.4 Não serão consideradas as propostas
que:
15.4.2 Que fizer uso do termo “conforme o
edital” ou semelhantes visando substituir
informação que deve constar expressamente na
proposta;
No item 15.1.3 exige a proposta readequada nos padrões estabelecidos pelo edital,
porém a proposta readequada apresentada também não cumpre as exigências do
edital, pois omite o prazo de entrega fundamental na proposta.
“15.1.3 O não envio da proposta readequada ou
sua apresentação fora dos padrões exigidos
neste edital, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro
acarretará na desclassificação da proposta,
sem prejuízo da instauração de processo
sancionatório contra o licitante. (grifo nosso)
Trecho da proposta da RECORRIDA;

É nítido o desconhecimento da RECORRIDA sobre as regras do edital. Outro fato é
que a certidão negativa de falência ou concordata foi apresentada com 81 (oitenta
e um) dias, contrariando mais uma vez o edital que diz:
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13.3.6 Certidão Negativa de Falência ou Concordata
expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data não superior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de apresentação da proposta. (grifo
nosso).
Trecho do documento apresentado pela RECORRIDA:

Tais documentos não atendem o edital declarar a RECORRIDA vencedora no
certame, fere de morte o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados
às regras nele estipuladas.
Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório,
deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
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isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu,
ao convite e à proposta do licitante vencedor; [grifos acrescidos]
Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento
de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o do julgamento
objetivo, da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da
moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.
Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in PIETRO, Maria
Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do
procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu
sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo
43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de
acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O princípio dirige-se tanto
à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois
estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório
(edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão
considerados inabitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art.
43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão
desclassificados (artigo 48, inciso I).
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Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições
para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os
interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for
aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente
estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da
igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital
poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que
os desrespeitou.
Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da livre competição
e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital.
No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho, in
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 236.:
A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser
fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento
se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de
critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a
Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à
moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.
Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode ser
corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento
da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela.
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de
convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a
dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em
tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o
art. 48, I, do Estatuto.”
Como bem destaca Fernanda Marinela, in MARINELA DE SOUSA SANTOS,
Fernanda. Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 264, o princípio
da vinculação ao instrumento convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei
interna da licitação:
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“Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento
convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é
importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais nem
menos do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é
lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no
art. 41 da lei.”
Certo é que, à Administração Pública, também é vedada a oferta de
vantagens, devendo se ater estritamente às regras de seleção aos critérios fixados
no Edital do certame.
Logo, se a RECORRIDA não atendeu ao edital, não há falar em mante-lá
classificada, sob pena de se estar desferindo tratamento desigual, visto que
descumpriu o item 12.2.1- g e 13.3.6.

Vejamos o que diz no edital quanto à ausência de documentos ou apresentalos em desconformidade do edital;
“11.5.2 Será desclassificada a proposta que constar o
termo “conforme o edital” ou semelhantes visando
substituir informação que deve constar expressamente
na proposta.”
15.4 Não serão consideradas as propostas que:
15.4.2 Que fizer uso do termo “conforme o edital” ou
semelhantes visando substituir informação que deve
constar expressamente na proposta;
15.2 Se a proposta ou lance de menor valor não for
aceitável ou se o licitante desatender as exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
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procederá à sua habilitação, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
Manter a RECORRIDA vencedora fere do morte o Princípio da Vinculação ao
Instrumento Convocatório.

IV – DA SOLICITAÇÃO:
Face ao exposto, vem respeitosamente perante V.S. ª, para melhor atender ao
interesse público, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, julgamento objetivo, isonomia e impessoalidade, bem como a todo
bojo normativo que rege os procedimentos licitatórios, solicitar que seja
REFORMADA a decisão e que a empresa IZ EMPREENDIMENTOS LTDA que não
cumpriu todos os aspectos das exigências do edital supracitado seja inabilitada.
1) Pelo RECEBIMENTO do presente recurso para que seja processado e julgado
por este Ilmo. Pregoeiro;
2) Pela REFORMA da decisão e inabilitar a licitante IZ EMPREENDIMENTOS
LTDA pelos fatos acima expostos;
3) Pela CONVOCAÇÃO das licitantes remanescentes, por ordem de classificação,
para que, atendidas as exigências do Instrumento Convocatório, sagrem-se
habilitadas e vencedoras;
Nestes Termos, Pedimos Deferimento.
de forma digital
DALVA ROCHA Assinado
por DALVA ROCHA
FERREIRA:3760 FERREIRA:37605801220
Dados: 2022.08.29
5801220
15:16:59 -03'00'

Xinguara – PA, 29 de agosto de 2022.

_______________________________________________________
REP. LEGAL: DALVA ROCHA FERREIRA
RG: 2171090 SSP/PA CPF: 376.058.012-20
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 39.355.824/0001-10

T R NASCIMENTO Assinado de forma digital
por T R NASCIMENTO
FERREIRA E CIA
FERREIRA E CIA
LTDA:39355824000 LTDA:39355824000110
Dados: 2022.08.29 15:17:22
110
-03'00'
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI
CNPJ nº 39.355.824/0001-10

DO NOME EMPRESARIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformada este EMPRESARIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA, passando a denominação social a ser T R NASCIMENTO FERREIRA &
CIA LTDA.
QUADRO SOCIETÁRIO / CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA transfere parte
de suas quotas de capital social, que perfaz o valor de R$: 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos
reais), direta e irrestritamente ao sócio DALVA ROCHA FERREIRA, dando plena, geral e irrevogável
quitação.
Após a cessão e transferência de quotas, fica assim distribuído:
DALVA ROCHA FERREIRA, com 104.500 (Cento e quatro mil e quinhentos) quotas, perfazendo um
total de R$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais).
THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA, com 5.500 (Cinco mil e quinhentos) quotas,
perfazendo um total de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais).
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a)
DALVA ROCHA FERREIRA 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).

Página 1

19/05/2021
Certifico o Registro em 19/05/2021
Arquivamento 15201660264 de 19/05/2021 Protocolo 216407630 de 19/05/2021 NIRE 15201660264
Nome da empresa T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108287337709056

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T56u0VQI9bicDQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37605801220-DALVA ROCHA FERREIRA|93524854249-THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA

THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
29/10/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 935.248.542-49, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO nº 04807000905, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a)
RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, QD E-21, LTS 01 E 03, CENTRO, XINGUARA, PA, CEP 68.555280, titular da empresa T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do
Estado do Pará, sob NIRE nº 15600404067, com sede na RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, QD E-21,
LTS 01 E 03, CENTRO, XINGUARA, PA, CEP 68.555-280, devidamente inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.355.824/0001-10, ora transforma seu registro de Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada - EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada, uma vez que admite
neste ato o sócio DALVA ROCHA FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/05/1971,
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 376.058.012-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2171090,
órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, QD E21, LTS 01 E 03, CENTRO, XINGUARA, PA, CEP 68.555-280, passando a constituir o tipo jurídico
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, a qual regera doravante, pelo presente CONTRATO
SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, conforme cláusulas e condições seguinte:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI
CNPJ nº 39.355.824/0001-10

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido
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, 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.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do
contrato social permanece em XINGUARA - PA.
CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ N° 39.355.824/0001-10
DALVA ROCHA FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/05/1971, SOLTEIRA,
EMPRESARIA, CPF nº 376.058.012-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2171090, órgão expedidor
SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, QD E-21, LTS 01 E 03,
CENTRO, XINGUARA, PA, CEP 68.555-280.
THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
29/10/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 935.248.542-49, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO nº 04807000905, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a)
RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, QD E-21, LTS 01 E 03, CENTRO, XINGUARA, PA, CEP 68.555280.
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de T R NASCIMENTO
FERREIRA & CIA LTDA, e nome fantasia de LACASA.
CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, QD E-21, LTS
01 E 03, CENTRO, XINGUARA, PA, CEP 68.555-280.
Parágrafo Único: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos,
no país ou fora dele, por ato de seus administradores ou por deliberação dos sócios.
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DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI
CNPJ nº 39.355.824/0001-10

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto:
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais.
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos.
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
DURAÇÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA QUARTA. A existência da sociedade é por prazo indeterminado e suas atividades tiveram
início em 08/10/2020.
CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA QUINTA. O Capital Social é de R$: 110.000,00 (Cento e dez mil reais), constituído de
110.000 (Cento e dez mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente
integralizados subscritos e divididos pelo sócio da seguinte forma:
DALVA ROCHA FERREIRA, com 104.500 (Cento e quatro mil e quinhentos) quotas, perfazendo um
total de R$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais).
THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA, com 5.500 (Cinco mil e quinhentos) quotas,
perfazendo um total de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais).
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE
CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DALVA
ROCHA FERREIRA 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).
Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a
título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.
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OBJETO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI
CNPJ nº 39.355.824/0001-10

CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apurados.
§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de
resultado do período apurado.
§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos
sócios cotistas.
§ 3º A critério dos sócios e no atendimento de interesse da própria sociedade, o total ou parte dos lucros
podem ser destinados à formação de reservas de lucros, ou então, permanecer em lucros acumulados para
futura distribuição.
CLÁUSULA OITAVA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.
DO FALECIMENTO DE SÓCIO
CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com
os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva
em relação a seu sócio.
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido
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, 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.
DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo
consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.
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DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI
CNPJ nº 39.355.824/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da comarca de XINGUARA - PA, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
XINGUARA - PA, 07 de maio de 2021

DALVA ROCHA FERREIRA
THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA
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DA RATIFICAÇÃO E FORO

216407630

TERMO DE AUTENTICAdO
NOME DA EMPRESA
PROTOCOLO
ATO
EVENTO

T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA
216407630 - 19/05/2021
002 - ALTERAdO
046 - TRANSFORMACAO
MATRIZ

NIRE 15201660264
CNPJ 39.355.824/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2021
SOB N: 15201660264

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE
Cpf: 93524854249 - THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA
Cpf: 37605801220 - DALVA ROCHA FERREIRA
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T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:
THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
29/10/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 935.248.542-49, CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO nº 04807000905, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e
domiciliado(a) no(a) RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, QD E-21, LTS 01 E 03, CENTRO,
XINGUARA, PA, CEP 68.555-280, BRASIL.
Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico,
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:
DO ENQUADRAMENTO
CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial T R NASCIMENTO
FERREIRA EIRELI e nome fantasia LACASA.
CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, QD E-21,
LTS 01 E 03, CENTRO, XINGUARA, PA, CEP 68.555-280.
CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração do ato constitutivo.
DO OBJETO E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais.
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI

4744-0/01
4744-0/02
4744-0/03
4744-0/04
4744-0/05
4754-7/03
7732-2/01
andaimes.

- Comércio
- Comércio
- Comércio
- Comércio
- Comércio
- Comércio
- Aluguel

varejista de ferragens e ferramentas.
varejista de madeira e artefatos.
varejista de materiais hidráulicos.
varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
varejista de artigos de iluminação.
de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu
prazo de duração é indeterminado.
DO CAPITAL
CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital de R$: 110.000,00 (Cento e dez mil reais),
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade
do titular.
CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a THIERE
ROBSON NASCIMENTO FERREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e
passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto,
sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro,
proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.
DO FALECIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará
sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes,
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei,
que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não
participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente
EIRELI.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de XINGUARA - PA para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo
XINGUARA - PA, 30 de setembro de 2020.
THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

203815360

TERMO DE AUTENTICAdO
NOME DA EMPRESA
PROTOCOLO
ATO
EVENTO

T R NASCIMENTO FERREIRA EIRELI
203815360 - 07/10/2020
091 - ATO CONSTITUTIVO
091 - ATO CONSTITUTIVO
MATRIZ

NIRE 15600404067
CNPJ 39.355.824/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2020
SOB N: 15600404067

EVENTOS
315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20000675612

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE
Cpf: 93524854249 - THIERE ROBSON NASCIMENTO FERREIRA
ESTE PROCESSO 
30 DE REGISTRO AUTOMTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÆ62, DE 10 DE MAIO DE 2019.
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