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TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LIMITADA 

CNPJ nº 10.953.298/0001-08 

 

ANA AMORIM SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 23/09/1966, 

casada, comunhão parcial de bens, Comerciante, CPF nº 409.763.601-44, Carteira de 

Identidade de nº 1357444, órgão expedidor DGPC/GO, residente e domiciliado(a) no(a)  Av. 

Nossa Senhora Santana, nº 99, centro, Santa Maria Das Barreiras, PA, CEP 68.565-000, 

BRASIL 

 

Empresário Individual registrado legalmente por requerimento de empresário devidamente 

arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15-1-0150947-5, com sede 

na Av. Nossa Senhora Santana, nº 99, centro, Santa Maria das Barreiras, PA, CEP 68.565-

000, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 

10.953.298/0001-08, delibera de pleno e comum acordo a presente alteração contratual, nos 

termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformado este Registro de Empresário Individual em 

Sociedade Empresaria Limitada – LTDA uma vez que admitiu o sócio JOSE DONBOSCO 

FERREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/08/1965, Casado, comunhão parcial de 

bens, Comerciante, CPF nº 516.503.126-87, Carteira de Habilitação de nº 00836939240, 

órgão expedidor Detran/TO, residente e domiciliado(a) no(a)  Av. Nossa Senhora Santana, nº 

99, Centro, Santa Maria das Barreiras, PA, CEP 68.565-000, BRASIL 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. O acervo deste Empresário Individual, no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Empresária Limitada – LTDA. 

 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade passará a exercer suas atividades sob o nome 

empresarial de SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e fantasia 

SUPERMERCADO SANTA LUZIA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações 

pertinentes.  

 

QUADRO SOCIETÁRIO 

 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social que era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), passa a 

ser de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) representado por 65.000 (sessenta e cinco 

mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é 

totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios 

Após a cessão de quotas, o capital fica assim distribuído:   

 

JOSE DONBOSCO FERREIRA, com 33.150(trinta e três mil e cento e cinquenta) quotas, 

perfazendo um total de R$ 33.150,00 (trinta e três mil e cento e cinquenta reais). 

ANA AMORIM SILVA FERREIRA, com 31.850(trinta e um mil oitocentos e cinquenta) 

quotas, perfazendo um total de R$ 31.850,00 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta reais). 
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TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
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DO OBJETO 

 

CLÁUSULA QUINTA. A empresa passa ter por objeto(s): 

 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

minimercados, mercearias e armazéns 

Comércio varejista de carnes - açougues 

Comércio varejista de bebidas 

Comercio varejista de artigos de armarinho 

Comércio varejista de artigos de papelaria 

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

 

CLÁUSULA SEXTA – Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma 

empresa do tipo jurídico, Sociedade Empresária Limitada - LTDA, 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 

MICRO EMPRESA – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006. 

 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.  A sociedade exerce suas atividades sob o nome empresarial de 

SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e fantasia SUPERMERCADO 

SANTA LUZIA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem sede na Av. Nossa Senhora Santana, nº 99, 

Centro, Santa Maria das Barreiras, PA, CEP 68.565-000, BRASIL 
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TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LIMITADA 

CNPJ nº 10.953.298/0001-08 

 

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 tem por objeto(s): 

 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

minimercados, mercearias e armazéns 

Comércio varejista de carnes - açougues 

Comércio varejista de bebidas 

Comercio varejista de artigos de armarinho 

Comércio varejista de artigos de papelaria 

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

 

CLÁUSULA SEXTA.  A empresa iniciou suas atividades em 10/07/2009 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

 

DO CAPITAL 

 

CLÁUSULA SÉTIMA.  A empresa possui o capital de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais) representado por 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas de capital, no valor nominal de 

R$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, pelos 

sócios. 

 

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios: 

 

JOSE DONBOSCO FERREIRA, com 33.150(trinta e três mil e cento e cinquenta) quotas, 

perfazendo um total de R$ 33.150,00 (trinta e três mil e cento e cinquenta reais). 
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TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LIMITADA 

CNPJ nº 10.953.298/0001-08 

 

ANA AMORIM SILVA FERREIRA, com 31.850(trinta e um mil oitocentos e cinquenta) 

quotas, perfazendo um total de R$ 31.850,00 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta reais). 

 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto 

no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA NONA.  A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a JOSE 

DONBOSCO 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 apuradas. 

 

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. 

 

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. 

 

DO FORO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.  Fica eleito o foro de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

- PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato 

constitutivo  

 

 

SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA, 17 de março de 2021. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
10.953.298/0001-08
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/07/2009 

 
NOME EMPRESARIAL 
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SUPERMERCADO SANTA LUZIA 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV NOSSA SENHORA SANTANA 

NÚMERO 
99 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
68.565-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FABRICIOMARQUES@LACUS.COM.BR 

TELEFONE 
(94) 3319-3196 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/07/2009 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/03/2021 às 10:37:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.288.139-5

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF
10.953.298/0001-08

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15201644901

NOME EMPRESARIAL 
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
SUPERMERCADO SANTA LUZIA

SEDE
CERAT REDENÇÃO

ENDEREÇO
AVE NOSSA SENHORA SANTANA, 99 CENTRO NOSSA SENHORA SANTANA

REGIME DE PAGAMENTO
Simples Nacional

MUNICÍPIO
SANTA MARIA DAS BARREIRAS

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 
13/07/2009

SITUAÇÂO CADASTRAL 
Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4722901 - Comércio varejista de carnes - açougues

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4723700 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 29/03/2021 às 10:40:09 pelo Portal de Serviços da SEFA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.953.298/0001-08 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:33 do dia 19/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2021.
Código de controle da certidão: 0F82.0C34.D583.D3B0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ANA A S FERREIRA - COMERCIO ME
Inscrição Estadual: 15.288.139-5
CNPJ: 10.953.298/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade  do  sujeito  passivo  acima  identificado  que  vierem  a  ser  apuradas,  é
certificado que CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade
está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado
da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da  Instrução  Normativa  n.º  0019,  de  5  de  Outubro  de  2006,  tem os  mesmos  efeitos  da
Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela
Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço
eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:35:42 do dia 18/03/2021

Válida até: 14/09/2021

Número da Certidão: 702021080432039-8

Código de Controle de Autenticidade: 4CDDB552.72DEA7C1.ED62BC45.9C9E2187

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Firefox https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

1 of 2 18/03/2021 08:37



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ANA A S FERREIRA - COMERCIO ME
Inscrição Estadual: 15.288.139-5
CNPJ: 10.953.298/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade  do  sujeito  passivo  acima  identificado  que  vierem  a  ser  apuradas,  é
certificado  que  NÃO  CONSTAM,  até  a  presente  data,  pendências  em  seu  nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:35:42 do dia 18/03/2021

Válida até: 14/09/2021

Número da Certidão: 702021080432040-1

Código de Controle de Autenticidade: EAF0303B.1BF5B00E.43A373D0.07A2A355

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Firefox https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ANA A S FERREIRA - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.953.298/0001-08
Certidão nº: 9765950/2021
Expedição: 19/03/2021, às 09:45:16
Validade: 14/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ANA A S FERREIRA - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.953.298/0001-08, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3980103816603 CPF SOLICITANTE: 013.723.382-50 NIRE: 15201644901 EMITIDA: 29/03/2021 PROTOCOLO: 216587255

Nome Empresarial

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15201644901

AVE NOSSA SENHORA SANTANA, 99, CENTRO, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PA - CEP: 68565000

10.953.298/0001-08

Departamento de Registro Empresarial e Integração

10/07/2009 31/07/2009

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, 

MERCEARIAS E ARMAZÉNS  COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES  COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  COMERCIO 

VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  COMÉRCIO VAREJISTA DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS  COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS  COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING  COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 

PESSOAL

Capital integralizado:

R$

R$

SESSENTA E CINCO  MIL  REAIS

SESSENTA E CINCO  MIL  REAIS

CAPITAL SOCIAL

65.000,00

65.000,00

PORTE

Microempresa XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

ANA AMORIM SILVA FERREIRA

409.763.601-44

31.850,00 SOCIO XX/XX/XXXX

JOSE DONBOSCO FERREIRA

516.503.126-87

33.150,00 SÓCIO / ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: CNPJ:

Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 046 - TRANSFORMACAO

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

18/03/2021 15201644901
Sem StatusREGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

Observação

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet 

regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx    Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé 

deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

216587255
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3980103816603 CPF SOLICITANTE: 013.723.382-50 NIRE: 15201644901 EMITIDA: 29/03/2021 PROTOCOLO: 216587255

Nome Empresarial

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15201644901

AVE NOSSA SENHORA SANTANA, 99, CENTRO, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PA - CEP: 68565000

10.953.298/0001-08

Departamento de Registro Empresarial e Integração

10/07/2009 31/07/2009

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

BELEM - PA, 29 de Março de 2021

216587255
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 10.953.298/0001-08
Razão Social:ANA A S FERREIRA COMERCIO ME
Endereço: AVE NOSSA SENHORA SANTANA 99 / CENTRO / SANTA MARIA DAS

BARREIRAS / PA / 68565-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/04/2021 a 14/05/2021 
 
Certificação Número: 2021041501575480260857

Informação obtida em 22/04/2021 14:26:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Ilma. Sr. 
JUCIVALDO Presidente da Comissão de Processo Licitatório 
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PA.  
 
 
Natureza: IMPUGNAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURIDICA 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GENEROS DE ALIMENTÍCIOS 
 
ASSUNTO: Apresentação de Contrarrazões/Defesas. 
 
 

Prezado Presidente, 
 

Venho muito respeitosamente a V.S. ª, trazer a presente manifestação referente 
ao pregão eletrônico nº 08/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. 

A empresa licitante - SANTA LÚZIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, C.N.P.J./M.F. 10.953.298/0001-08, Inscrição Estadual nº 15.288.139-5, 
Inscrição Municipal nº 300827, localizada, na av. Nossa Senhora Santana, nº 99, Centro, 
neste Município, aqui representada pelo seu sócio administrador JOSÉ DONBOSCO 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/08/1965, Casado, comunhão 
parcial de bens, Comerciante, CPF nº 516.503.126-87, Carteira de Habilitação de nº 
00836939240, órgão expedidor, Detran/TO, após sermos citados no Termo de Recurso 
Administrativo, nos autos do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
0008/2021, pela empresa C. A. FONTENELLE LOJA DE DEPARTAMENTOS 
EIRELI, vem de forma tempestiva apresentar as nossas 
CONTRARRAZÕES/DEFESA, junto ao Processo citado pelo Município de Santa 
Maria das Barreiras-PA. 

 
I - ALEGAÇÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA 
EMPRESA C. A. FONTENELLE LOJA DE DEPARTAMENTOS:  

Primeira alegação: A empresa, alega em seu recurso que deixamos de 
apresentar os documentos de identificação de todos os sócios; 
Segunda alegação: A recorrente alega que não apresentamos, junto ao Alvará 
de Localização/Funcionamento, o Alvará de Vigilância Sanitária, Laudo de 
Vistoria ou Licença do Corpo de Bombeiros e Licença da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ou de órgão Estadual;   
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Terceira alegação: Que existem pendências tributárias de nossa parte, junto a 
Fazenda Estadual; 
Quarta alegação: Não apresentamos documento que comprove a nossa aptidão 
técnica. 

II - CONTRARRAZÕES/DEFESAS CONTRA ÀS ALEGAÇÕES ACIMA, 
APRESENTAS PELA RECORRENTE JÁ CITADA: 

1 - Contrarrazões/Defesas contra a primeira alegação:  
Informamos que apresentamos somente a documentação de JOSÉ 

DONBOSCO FERREIRA, pois conforme consta no contrato social, de constituição da 
empresa, também apresentado junto a documentação, em sua cláusula nona, define o 
mesmo como responsável pela administração da empresa, vejamos o que diz a referida 
cláusula: 

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa 
caberá ISOLADAMENTE a JOSE DONBOSCO 
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. 

Como pode observar, o representante tem poderes suficiente para praticas todos 
os atos juridicamente legais em nome da empresa, sendo assim, não teria necessidade 
jurídica da apresentar documentos dos outros sócios, uma vez que o contrato social, 
passou pelo crivo de um órgão estadual, neste caso a Junta Comercial do Estado do 
Pará, que deu validade jurídica ao mesmo, para produzir todos os seus efeitos sobre o 
território do Estados. 

Cabe ressaltar que os números dos documentos de todos os sócios já são citados 
na introdução do contrato social, neste caso os números dos documentos solicitados no 
edital de licitação, como podemos constatar, os números dos documentos da senhora 
ANA AMORIM SILVA FERREIRA, outra sócia da empresa, lá, estão. 

ANA AMORIM SILVA FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, nascido em 23/09/1966, casada, comunhão 
parcial de bens, Comerciante, CPF nº 409.763.601-44, 
Carteira de Identidade de nº 1357444, órgão expedidor 
DGPC/GO, residente e domiciliado(a) no(a) Av. Nossa 
Senhora Santana, nº 99, centro, Santa Maria Das 
Barreiras, PA, CEP 68.565-000, BRASIL 
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Conforme, ficar evidente nos fatos apresentado, não vemos a necessidades de 
apresentação de tais documentos para habilitação jurídica, uma vez que, os mesmos já 
são parte de outros documentos que foram analisando e referendados por outros órgãos 
públicos de esfera superior.  

2 - Contrarrazões/Defesas contra a segunda alegação:  
Foi apresentado o Alvará de Funcionamento, pois, segundo a Lei Complementar 

Municipal nº 002/2005, de 16 de dezembro de 2005 - Código Tributário do Município 
de Santa Maria das Barreiras-PA, não é exigido nenhum tipo de alvará ou licença citada 
para o CNAE da recorrida, como quer a recorrente. 

Para a emissão do referido alvará, vejo o que diz o Art. 240 da lei citada:  
Art. 240. A licença para localização do estabelecimento 
será concedida pelo Departamento da Receita e 
Fiscalização da Secretaria de Administração e Finanças, 
mediante expedição do competente Alvará, por ocasião 
da respectiva abertura ou instalação. 

Vejamos ainda o que diz os § 1º e § 2º do art. Citado, sobre a importância do 
alvará. 

§ 1º. Nenhum Alvará será expedido sem que o local de 
exercício da atividade esteja de acordo com as 
exigências mínimas de funcionamento, constante das 
posturas e Lei do Uso do Solo municipais, através de 
setores competentes.  
 § 2º. Funcionamento de estabelecimento sem o Alvará, 
fica sujeito à lacração, sem prejuízo das demais 
penalidades cabíveis. 

Vejamos agora o que § 3º do mesmo art. e da mesma lei, sobre o que deve 
constar no documento de alvará: 

§ 3º. O Alvará que independe de requerimento, será 
expedido mediante o pagamento da taxa respectiva, 
devendo nele constar, entre outros os seguintes 
elementos: 
 

I – nome da pessoa física ou jurídica a quem for 
concedido; 
II – local do estabelecimento; 
III – ramo de negócio ou atividade; 
IV – número de inscrição e número do processo 
de vistoria; 
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V – horário de funcionamento, quando houver; 
VI – data de emissão e assinatura do responsável; 
VII – prazo de validade, ser for o caso; 
VIII – código de atividade principal e secundária.  

Diante da legislação municipal citada, fica evidente, que cumprimos todas as 
exigências legais para obtermos o nosso alvará de funcionamento e localização. Fica 
evidente também, que não existe nenhuma exigência legal, para obtenção do alvará, 
quanto as obrigações de licença sanitária, ambiental ou de vistoria do corpo de 
bombeiro. 

Devemos ressaltar o que diz o texto do edital, citado pelo recorrente: 
9.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

C) Apresentar Alvará de funcionamento, com 
devidas licenças exigidas no mesmo (a licença 
prevista nas observações do alvará); (Alvará de 
Vigilância Sanitária); Laudo de vistoria ou 
Licença expedida pelo Corpo de Bombeiros, 
Licença da Secretaria de Meio Ambiente 
Municipal e/ou Estadual e outros se houver;  

O edital é bem claro, “exigidas no mesmo” e, como citamos, o Código 
Tributário Municipal do nosso município, não faz nenhuma exigência das licenças 
citadas para obtenção do alvará, sendo assim, cumprimos todas a exigências editalícias 
para participarmos do processo licitatório em questão.  

3 - Contrarrazões/Defesas contra a terceira alegação:  
A CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, tá 

atendendo todas exigências do edital, pois no próprio corpo da certidão, conta que à 
exigibilidade está suspensa. 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual 
cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que CONSTAM, até a presente 
data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade 
está suspensa, relativamente aos débitos 
administrados pela Secretaria Executiva de Estado 
da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não 
na Dívida Ativa. 
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Como pode ser observado, no texto do corpo da Certidão solicitada na 
habilitação jurídica do processo licitatório, a exigibilidade de possíveis irregularidades, 
está suspensa - significado que estão em análise da nossa documentação fiscal junto a 
fisco Estadual, não existindo até o presente momento nenhuma condenação; sendo 
assim, estamos regular junto ao órgão fiscalizador dos tributos Estaduais.  

Se houvesse impedimentos, a referida certidão seria positiva. Assim estando em 
análise não existe nenhuma condenação, no entanto, estamos convictos do cumprimento 
dos nossos deveres tributários junto ao fisco Estadual. 

Devemos salientar ao recorrente e a Comissão de Licitação, que somos 
enquadrado como Micro Empresa, e, caso tais documentos estivessem pendência grave, 
após sermos declarados vencedores, de acordo com a Lei Federal 123/2006, citada no 
próprio edital - teríamos que ser informado e dado tempo para fazer a nossa 
regularização junto ao órgão responsável pela fiscalização - que não é aqui o caso, pois 
até a presente data não temos nenhuma irregularidade junto ao órgão Estadual citado. 

Vejamos o que diz o edital de licitação sobre pendências em documentação das 
Micro Empresas:  

11.16 – Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado às microempresas 
ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 5 
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, 
contados a partir da notificação da irregularidade pelo 
pregoeiro;  
11.17 - O prazo de 5 (cinco) dias úteis poderá ser 
prorrogado por igual período se houver manifestação 
expressa do interessado antes do término do prazo 
inicial. 

 
4 - Contrarrazões/Defesas contra a quarta alegação: 
 Conforme solicitado nos itens 9.1.4 e 9.1.4.1 do edital, apresentamos 

documento, certidão emitida pela empresa JC CUNHA CONSTRUTORA EIRELI, 
C.N.P.J./M.F. 33.722.195/0001-32, assinada pela representante legal da empresa, com 
assinatura reconhecida em Cartório Notarial, atestando a veracidade da assinatura, com 
descrição dos itens diversos, referente a mercado, dentre os quais gêneros alimentícios 
dos mais variados tipos entregue a empresa citada.  

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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9.1.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante 
apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecida 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 
clara identificação de seu subscritor.  

Ficando assim, claro e evidente o nosso atendimento quanto as exigências desse 
quesito, uma vez, que não se exige no edital, apresentação de nota fiscal anexa, 
referente aos itens constantes da Certidão de Capacidade/Qualificação Técnica, de 
acordo com as alegações da recorrente. 

 Ressaltamos que a empresa JC CUNHA CONSTRUTORA EIRELI, é 
sediada no Município.     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Senhor Presidente e membros da CPL, o que podemos observar, é que a 

recorrente busca atrapalhar e retardar o processo licitatório, tão importante para dezenas 
de famílias carente do nosso Município, tendo em vista, que o objeto do presente 
processo licitatório é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA 
ESCOLAR, para compor kits a serem doados para as famílias dos aluno, que em sua 
grande maioria são compostas por famílias de baixa renda, onde, quase a totalidade dos 
pais perderam totalmente o tiveram a renda cortada ou diminuída quase que a nada.  

A empresa recorrente objetiva fornecer produtos com preços elevados, como já o 
fez no passado não muito distante por vários anos, trazendo prejuízos ao Município e 
ainda de forma que reduziria o número de itens a serem doados às famílias e também 
reduziria a quantidade de famílias atendidas, o que poderia ocasionar que famílias 
extremamente carentes não fossem atendidas. 

Queremos ainda citar um ponto importantíssimo dos processos licitatórios, que 
é, obtenção do menor preço, dentro da competitividade e da ampla concorrência, e, no 
presente processo licitatório, todos esses quesitos foram atendidos, uma vez, que tal 
processo foi realizado na modalidade de Pregão Eletrônico, utilizando a tecnologia da 
rede mundial de computadores/internet, onde todos tem acesso ao processo. 

Todos os preços de lance estão dentro de nossa capacidade de entrega, bem 
como está dentro dos limites máximos de descontos quanto ao termo de referencia e 
cotações de mercado praticados na região. 

Sr. Presidente, durante a fase de lances, verificamos que existia uma das 
empresas concorrentes, que estavam utilizando de mecanismos do tipo “robô” ou 
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chamado “coelho” cuja tendência é estabelecer preços impraticáveis para frustrar o 
caráter competitivo do processo.  

Pode-se verificar ao conferir o preço médio de cada item licitado, que HAVIA 
nítido interesse de inviabilizar mais de 50% (cinquenta por cento) do total dos itens, que 
estão com preço médio ofertado por nossa empresa. 

O Artigo 48 além de regulamentar de forma clara as devidas imposições de 
desclassificação de propostas comerciais, ainda impõe a rejeição a toda e qualquer 
proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços classificados 
como manifestamente inexequíveis. 

O artigo 48, I, II da Lei Nº 8.666/1993 impõe que serão desclassificadas as 
propostas que: 

I - As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
II – Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da 
licitação. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se manifestamente 
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração, ou 

b) valor orçado pela Administração. 
Ainda, como se trata de processo de compra a prazo, inevitavelmente, com 

atualizações de fornecedores, certamente, os itens se tornam quase inexequíveis e com 
certeza até impraticáveis, acaso demore muito aquisições. 

Portanto, vem através do presente, apresentar e requerer que o presente processo 
seja adjudicado em nosso favor, e verificando possíveis tentativas de fraudes em frustrar 
o caráter competitivo, nos termos da Lei 8666/93, e pela Lei dos Pregões Eletrônicos 
(Lei 10520/2002 e suas alterações), sejam as empresas desclassificadas e proibidas de 
licitar.. 

Certos de que a CPL adotará critérios de imparcialidade. 
Sem mais no momento solicitamos a identificação e publicidade das empresas 

participantes do presente certame.  



 

   

8  

CONCLUSÃO 
Diante dos fatos apresentados e embasamentos jurídicos citado, pedimos a 

administração pública do Município de Santa Maria das Barreiras-PA, julgue pelo 
deferimento das nossas contrarrazões/defesas, e desconsidere ou não acolha as 
questões levantadas pela concorrente, uma vez, que atendemos todas a exigências 
legais para participar do processo licitatório, e, que, fomos capazes de entender o 
momento sem precedentes na história econômica e social, e reduzimos a nossas margem 
de lucro. Nenhuma empresa trabalha sem margem de lucro, até pelo fatos de temos uma 
estrutura administrativa e tributária para ser honrada, estamos dizendo que fizemos um 
redução em nossos lucros, para poder fazer a nossa parte junto ao governo municipal e 
as famílias dos alunos da rede pública de ensino, que serão atendidas com a distribuição 
de alimentos. 

Pelo que PEDIMOS O DEFERIMENTO de nossas razões.   
 Santa Maria das Barreiras-PA, 14 de maio de 2021. 
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