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ILUSTRÍSSIMO SENHOR, JOÃO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES,

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREçO N.013/2021 - CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA

EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAçÃO A PARALELEPíPEDO -
MÉTODO BRIPAR, E DRENAGEM DA RUA MONTES CLAROS, BAIRRO

SERRADÀ NO MUNICIPIO DE SÃO GONçALO DO AMARANTE/RN,

CONVÊNrc NO 01612017 - SECRETARIA DE ESTADO DE

INFRAESTRUTURA - (SIN).

R SENA LOCAçÃO E SERVIçOS DE ENGENHARIA EIREL! pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 23.430.13210001-59, com sede na

Rua Bauru, no 43, no Bairro Lagoa Azul, na Cidade de Natal/RN, CEP 59.135-

430, porseu representante legal infra-assinado, RAULVICTOR VALENTIM DE

SENA, vem tempestivamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no

inciso l, do art. 109, da Lei no 8.666/93 e no item 9.1 do Edital da Tomada de

Preços no 0í 3/202í, interpor.
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RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face do julgamento da proposta proferida, con tra a decisão dessa

digna Comissão de Licitação que classiÍicou a propostia da empresa LPR

CoNSTRUçÔES E SERVIçOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob no

17.707.52710001-53, exercendo seu DIREITO DE PETTCÃO, expor e requerer

o que segue:

I.DA TEMPESTIVIDADE

A Lei no 8.666/93 que institui normas para licitaçóes e contratos da

Administração Pública, regulamentando o art. 37, inciso XXl, da Constituição

Federal, em sua alÍnea "a", do inciso l, do art. 109, determina que dos atos da

Administraçáo deconentes da referida Lei, cabe recu rso, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis a contrar da inümação do atrc ou da lavratura da ata, nos casos de

habilitaçâo ou de inabilitação de licitante, in vehis:

Art. 109. Dos atos da AdministraÉo

deconentes da aplicação desta Lei cabem:

| - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a

contiar da intimação do ato ou da lavratura da

ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

Por sua vez, o item 9.í. do Edital da Tomada de Preço supracitada

leciona que eventuais recu rsos referentes à presente Tomada de Preços

deverão ser interpostos no prazo máximo de cinco (05) dias úteis,ln verbis:

9.1. Eventuais recursos referentes a presente

Tomada de Preços deverão ser interpostos no

prazo máximo de cinco (05) dias úteis, a contar

da data da intimaçáo do ato ou da lavratura da
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ata, em petição escrita dirigida à Comissão

Permanente de Licitaçáo da Prefeitura

Mu n icipal de São Gonçalo do Amarante/RN,

conforme determinaçâo do art. 109, inciso I da

Lei Federal n" 8.666/93, e protocolizada na

Prefeitura Municipal, no endereço mencionado

no subitem 20.1 deste Edital.

O relatório conclusivo da fase de Proposta de Preços da Tomada de

Preços supracitada foi concluÍdo e datado em 13 de setembro de 2021 , tendo a

sua publicaçãoocoÍrida no dia 13 de setembro de 2021.

Portanto, o presente recurso é tempestivo.

II.DOS FATOS

De acordo com a ata de ju lgamento das propostas, das 02 empresas

classificadas paÍa a fase de propostas, foi declarada a empresa LPR

GONSTRUçÔES E SERVIçOS LTDA - ME - inscrita no CNPJ sob no

17.707.52710001-53, vencedora do Certame Licitatório com valor de R$

41.082,69, visto que a RECORRENTE a pesar de apresentar um valor inferior

foi DESCLASSIFICADA dentre outros fatos, por erro na composição da tabela

de Encargos Sociais, conforme consta na ata de análise de julgamento das

propostas.

4
Y

A PreÍeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN buscando à

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO À

PARALELEPIPEDO - METODO BRIPAR, E DRENAGEM DA RUA MONTES

CLAROS, BAIRRO SERRADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO

AMARANTE/RN, CONVÊNIO N" 016/2017 _ SECRETARIA DE ESTADO DE

INFRAESTRUTURA - (SlN), instaurou procedimento licitatório, sob a

modalidade de TOMADA DE PREÇO No 0131202'1.

oaRA GIVIL, TETRÀPLÉNAG€M, LoCÂÇÃo DE MAQUINAS PESAoAS E vEIcI
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No entanto, a douta Comissão Permanente de Licitação se debruçou a

tão bem analisar a proposta de preços apresentada por essa RECORRENTE,

que deixou de verificar ou não se ateve aos detalhes da proposta da LPR

CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDAque apresenta erro similar à proposta da

RECORRENTE QUE FOI DESCLASSIFICADA, no que se refere às alíquotas

da tabela de Encargos Sociais.

Ocone que, a decisão tomada por essa douta Comissão não se mostra

consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie como adiante ficará

demon strado.

III.DAS RAZÕES DA REFORMA.

De início, cumpre registrar que a RECORRENTE tem total respeito pelo

trabalho desenvolvido pela Comissão de Licitação. As razôes aqui lançadas

têm o escopo apenas de trazer ao lume a dissonância entre a decisão do

julgamento das propostas e a legislação e a ju.isprudência que regem a

matéria.

Ocone que, Nobre Presidente, a decisão tomada mostra-se prejudicial

ao certiarrE, diante dos equ ívoco§ encontrados, os quais, passamos a expor,

cu idadosamen te.

coMPosrçÃo DE ENCARGOS SOCTA|S:

Primeiramente, temos que relatarque a empresa LPR CONSTRUçÔES

E SERVIçOS LTDA, é uma empresa optante pelo Simples Nacional, e como

tal pode usufru ir dos benef ícios da Lei Complementar 12312006.

No entanto é imperioso informar que a Lei Complementar no 12312006,

trás inúmeros benefícios para as empresa, porém trás também obrigaçôes,

principalmente quando as mesmas são optantes pelo regime tributário do

Simples Nacional, como é o caso da empresa LPR CONSTRUçÓES E
\
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SERVIçOS LTDA inscrita no CNPJ sob no 17.707.52710001-53, como é

comprovado no arquivo em anexo.

As empresas optantes pelo Simples Nacional enquadradas nos Anexos

lV e V, ficam dispensadas do pagamento das demais contribu ições instituídas

pela União, inclusive as contribuiçôes para as entidades privadas de serviço

social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o

artigo 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social

autônomas, tradicionalmente tratadas como contribuições para terceiros

conforme art. 13, § 3o, da Lei Complemenlar 12312006 e o artigo 240 da

Constitu ição Federal.

Enquadram-se, as contribuições ao Salário-Educação, INCRA, SENAI,

SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR SEST, SENAT E SESCOOP.

Portanto, em sua composição de encargos sociais a empresa LPR

CONSTRUçÔES E SERVIçOS LTDA, em sua composiçâo de Encargos

Sociais deveria ZERAR as alíquotas referen tes às parcelas do INCRA (0,20) e

SAúR|O EDUCAçÃO (2,50), assim como fez com as alíquotas do SESI,

SENAI E SEBRAE, o que comprova que a empresa assim com essa reconente

NÃO ATENDEU o art. 13, § 30, da Lei Complementar 12312006 e o artigo 240

da Constituiçáo Federal, onde, mesmo que digamos, por desconhecimento da

Lei, pode e deve ser considerado como obscuridade de lucros, sendo um ato

lesivo contra a administraçáo pública.

falha no _

x

t

i5

,Jal



PM S GA/RN
Fnlha no

R sENA
r!il§ist$m[6!rrMnümn

oBRÀ ctvtt., ÍERRAPLENÂGéM. LocaçÂo oE MÁeutNAs pEsaDAs E vEicuLos.

cq, oÉa4irc&t--

ê

Todas as microempresas e empresas de pequeno porte que optaram por

esse regime diferenciado são obrigadas a elaborarem suas propostas

obedecendo ao que determina a Lei Complementat 12312006, como prova

vejamos o que trata o art. 1 
o:

Art. 'lo - Esta Lei Complementar estabelece

normas gerais relativas ao tratamento

diferenciado e Íavorecido a sêr dispensado às

microempresas e empresas de pequeno porte no

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, especialmente

no que se refere:

l- à apuração e recolhimento dos impostos e

contribuições da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, mediante regime único

de anecadação, inclu sive obrigações acessórias;

x
RúlB.uíu.43-lagoàÂzul.tlata[RN-CIP59135-30 Íê1.{34}9 9148 B14 Ein:iil:.rerj ((trgaâllrirr;

CNP, 2 1.410.13?/m0].59 - lnscÍi(ão Értadurl:,r0..11E.094-4

TABETA DE €.T{CARGOS §OCIÂI§
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"Na tabela de encargos sociais, mais grosseiro

eÍro neste, uma vez que ela, por se tratar de

empresa optante do Simples Nacional, conforme

Anexo lV da lei complementar 12312006, deveria

ter zerado as alíquotias, em principal, para o

Sistema "S', conforme preconiza o art. 13, § 30 da

mesma lei, restando evidenciado

descon h ecimen tro, desaten çáo, qu içá desprezo a

este quesito."

Ressalto que as contribuições do Sistema S que compõem os Encargos

Sociais são, (SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO) e

devem ser reürados, pois são gastos relaüvos às contribuições que as

empresas do Simples estáo dispensadas de recolhimento, conÍorme dispõe o

art. 13, § 30, da mesma Lei Complementar.

O Tribunal de Contas da União recomenda que a proposta de preços da

empresa vencedora do certame e que seja optante pelo Simples Nacional,

esteja de acordo com o previsto na LC 12312006 no que diz respeito aos

tributos que compõem as contribuições do Sistema S que compõem os

E n cargos Sociais:

A proposta de preços da empresa vencedora do

certame, comprovadamente optante do Simples

Nacional deve estar de acordo com as

N
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ll - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e

previdenciárias, inclusive obrigaçÕes acessórias;

Dessa forma a proposta de preços da LPR CONSTRUçÕES E

SERVIçOS LTDA, faz jus, a mesma observação efetuada por essa doutia

Comissão Permanente de Licitação, para a proposta da RECORRENTE,

conforme segue abaixo:

x
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disposições previstas na LC 12312006 quanto aos

tributos que integram a composição de BDI e às

contribuições do Sistema S que compõem os

Encargos Sociais da obra, por se tratar de um

regime diferenciado e favorecido dispensado às

ME e EPP por força de expressa previsão

constitucional, de modo que os benefícios

hibutários conferidos pelo Simples Nacional

estejam devidamente refletidos nos preços

con tratados pela Admi n istraçáo Pú bl ica. (Acórdão

2.622120'1 3 - Plen ário)

ÍV.OA CONCLUSÃO

V.DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, REQUER:

&

Diante de todo exposto, fica claro que a proposta de preços da empresa

LPR CONSTRUçÔES E SERVIçOS LTDA, possui os mesmos eÍros nas

alíquotas dos Encargos Sociais apontados na proposta da RECORRENTE, não

atendendo às leis vigentes quanto a elaboração da composição de Encargos

Sociais, quando informa valores de alíquotas a serem recolhidas não

condizentes com seu regime tributário e a até mesmo informando alíquotas que

não serão devidamente recolhidas, sendo assim solicitamos que seja aplicado

o PRINGIPIO DAISONOMIA naanálisedaspropostas de preços.

a) Seja julgado provido o presente recurs'f,, com efeito, para que seja

recon h ecido o equ ívoco oconido e, náosendoeste o enten dimento, faça

este recu rso subir, devidamente informados, à autoridade superior, em

conformidade com o parágrafo 4o, do artigo 109, da Lei no 8.666/1993,

observando-se ainda o disposto no parágrafo 3o do mesmo artigo.

,o l_ \t.l t
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b) Reconsiderada a decisão proferida na Ata de Reunião de 13 de

setembro de 2021, julgar procedente as razões ora apresentadas,

decidindo por desclassificar a propostia de preços da empresa LPR

coNSTRUçOES E SERVrçOS LTDA;

c) Agendar nova data para que as empresas HABILITADAS

apresentem nova proposta de preços;

d) Que seja oficiado ao llustre representante do Ministério Público

Estadual a fim de acompanhar o feito do presente certame Licitatório, ou

com toda certeza notificaremos em momento oportuno caso se faÇa

necessário.

Nestes Têrmos,

Pede deÍerimento.

Natal/RN, 16 de setembro de2021 .

R SENA L Ão E sERVrç DE ENGENHARIA EIRELI
AULVICTOR VALENTIM DE SENA

CPF: 051 .193.374-65
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Iltlllrrut
L.F SR. PTE§IOE}TÍE DA JUXÍA C(»IERCIAL DO ESTATX) OO RIO GRAI{DE DO IIORTE
NOXE: RAUL VICTOR VAIEiIÍfl OE §EllA lrsrêr r V.Sr. o r.qü!Ílm.íno dor r.gülnt r pÍoc.d&n ntot
llrtrdor :baho:

RopraadrtÍlt Lógal da EíDíut / Alcnl! Auxiliaa óo CoínáÍdo: Aisinal§â:

N6r.l: RAt L VICTOR VALENTIM DÉ SÉNA I TcLíone do contâb: (8.4) 0 Írlna.corng@hotrmil.oaí
L@êl: Nâtal - RN

NNE

REGISTRO DO to

002 02í oADOS (EXCETO NOMEALT

214 de atMdado3 econômhaG

1

2. PÂNA USO DA JUIÚTA GOTERC

§ rbÍt,fr/Âlrn6ro /ãüpfo / otúur
f,] CtOa rorlcrae doi O6í.rb. dú Éch. r rdmhhf€&Í€ sn vd*rdc dc 1@ d.. ( §pF. Ro )
0 Cgnpronntc oc a.güÍüb d. tü.vlço.

I Ooorrl.ltlo dr ccrür PÍúda da Noíú Enprsr.rhl a AlMdâdaü &ídÉ
§ oae - ocnl.o Bfaho d. Érüdt
E ortc r ccpacrtcal:

3- PÀRA U§o DA JUa{TA CO ERCIAL - Rcslbo dc Ênlrcgr
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rdatú Íaz€í a aúlist lnlrt[oc. do p.diro, odnaado p.lo d€ÍaÍiÍnúrlo qJ (úboÍ.ndo sxioâncà, d€ acoído sn a bgislaÉo vigEnt .
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lltsTRUuENTo DE ALTEHAçÂo DE EltPRESÁRlo tNotvtDUAL

RAUL VICTOR VALENNU DE SENA

Pelo presente in§rumenlo partiü,laÍ de alteraçáo de Empresário lndiüdual,

RAUL VICTOR VÁLENTIÍI| DE SENÀ brasileiro, 6olteiro, omprosáÍio, portador

da Carleira Nacional de Habllitação (CNH) nr 03284769600 - DETRAIVRN,

inscrito no CPF sob nr 051 .193,374{5, re§denle e domiciüado na rua Bauru, ne

43, no conjunto Gramorá, no bairro l-agoa Azul, na cidade de NâtaURN, CEP

59Í3il110, Bmpreúrio individual denominado BAUL VIGTOR VALEiÍnil DE

§EllÀ com s€dê na rua Bauru, nc 43, no baino Lagoa Azul, na cidade de

NataíBN, CEP 5913$430, inscrito no CNPJ sob nt 23.r$0.I32000t{9,

registrado na Junta Corn€rcial do Estado do Rio Grande do Node (JUCERN) sob

NIHE nr 2tlt 0135?p82, íesolve através do presente inslÍumento alterar o seu

instrumento de inscÍiÉa e alteração(Õee), mediante as s€guinles cláusulas:

CLÁU§ULA PRIÍIIEIRÀ- DO OBJETO

O obiêto social p6s§ará, a partir desto ato, a ser as aüvidadee de: aluguel de

maqulnas o equipamentos para construção sêm oporador, excato andaimes;

serüços de operaçáo e íomecimento de equipamentos paÍa ttansportê ê

elevação de cargas e psssoas pâra uso ôm obrast c,onstruçâo de ediÍícios; obras

do acabamento da construÉo; obÍas do ienaplenagem: colsta de resíduos fiáo-

pedgosos; construçáo de rodovias e Ígnoüas; s€rviços de prroparagâo do

tonono; g€stão de redes d€ esgoto; obras de uôanização (ruas, praças e

calcadas); manutençâo e reparagâo de maquinas ê equipamentos de

teÍradenagem, paümentaçáo e conslruçáo, exceto tratorês; construçáo do

rcdes de abastgcim6nto de água, coleta do êsgoto o constíuçôos corâlalas,

{

1,

2t ALTERAçÃO
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oxosto obras de inigaÉoi colsta do resÍduG poÍigosos; alugusl do andaiÍnss:

montagsm d6 6trutrr8s motálicas; poíruraçô8s ê sondaggn§; obras de

acâbâm€nto êm gs6so e ê§tuquê; ssÍÚ@ êsFociaüzad§s pâra con§trução;

locação de automóv€ls sem condutor.

CLÁSULA SEGUNDA . OÀS RATIFICAçOES

Permaneoem lnalteradas as deÍnais dáusulas náo alcançadas pêh pres€nto

instruÍÍEnto.

E por estar assim justo e da acordo, assina a presente ALTÊRÂÇÂO, orn uma

única üa para aquivaÍnorTto na Junta GomsÍdal do Estado do Rio Grarde do

Norte.

NataURN, 26 de levereiro de 202'1.

RAUL VICTOR VÂIENÍIM DE SENA

x

h
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA, com inscriçâo ativa no CRC/RN, sob o n" 6516/Gl, Inscrlto no CPF n'
7505568&472, OECLARO, sob as pênas da LEi Psnal, e sem prejuízo das sanções administrativas ê cÍvêis, que

êste documenlo ê aulêntico e condiz com o oÍiglnal.

\'Ct-!trl@ O tt{,tallo g 2alOl/202! 1r'5a gO! l' 10210953228.
,rolocorat 21o0aazãl D! Zl / O2/ZOlL.
c6too Dt vrttrtctçlo, l2to2o5r2lr. cttit Dl atDt. 2!ator.r2ooot59
lfl,lr 24101t!r902. croã Erllloa DO IDEI'IIO dt 2al0!/20?l.
t^gr. !,teror vltttttM Dt l&

JV_-C_E8N
D§tr Dt lrtrDl !ÀItalo

Brcâttltto-@rll,
çí . r.iLr lr , ra , iov. b!

\

N" do RBgistro NomeCPF

6516/0-1 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA75055686472

À váll.Ld. llot. dtÚto. 6 tIru. alc. rr.1r! I c.{Ew.çL <L o c.mt.tôd. ú E.D.dtv§. Do6.t.
lalorr..rô .@ r..F.tls caidlCo .r. ElrtlacL.

çã

rDENrFrcAÇÃ9 DO(s) ASS| NANrE(S)
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Oocurl|Íb §.íECR gO . Â:eQUÉirá€ilTO , ChÊCl(rtÍ / coúPFov^raÍÊ O€ fxA€O^

NIRE Cód. taáu!ú úrldlct
23es

Protocob Rode§aín
RNP21076,t I 240

r$lllIltIil r$ltflllilil§
ILit. SR" PRES'DEJI.TE DÀ JUI{TA CO ÉRCIAL OO ESTADO DO RIO GRÀNDE OO NORTE.

NOIíIE: R SÊt{A LOCAçÂO E SERVIçOS DE ENGENHÂRIA EIRELI Í.quer. V.S!. o requ.Ítmento dos
seguintr3 pÍocodim.ntoa llst doa rb.iro:
REGISTRO OO

@2 1
TE D E OE NOME

EtltPRESÂRIAL
046 ÀLTE RAÇÃ0/TRAN S FoRIúAcAo

lrol.cgm.br

c)5 doorírêÍlio§ 4iÍns ildicado! b.âm r.cobk os r co.ríüdos, ma3 írÕo á gaÍanta ds q(E g p€dilo sará dotarito, cabando ao vqgal ou
retatoÍ lrzoÍ s aÍCtss *rtí,nr€ca do p€dldo, oplnsndo pab d€lsÍiínonto ou eho.8ítdo orlgâflcir, de acoÍdo co.r.logisbçào vi§pnt3,

t4

REDÉSIM

de nome ou
Atê{"âçáo & naturoza iurÍdica,21,

Alü4o dg contabilisla ou da empresa dê oíltabilk de fV.1232

-J247

RooÍôú,§tb LcCd (la E Ípír.n / AeoÍúa Arxilitt ô Cqnérdo: ÁssinatJrr

ilo.na: FRÂNCISCO DAS CfIAGAS D€ PÂlVÂ | TelôíoÍls de oonlâb: (8,1) 32,I1.180 I
Local: llatd - RN Deá:2$06,no21

2. PARA USO DÂ I

E cóel rftorOr dor OGrrríbc ôa $cbo o súninÉüa(bÍ€s coín v.IdaÍb do í80 d'.3 ( CPF o RG )

B orüora ccFcmc-

E ÂDe.Ina I ÁltsÍ.çào / Erün@ / Outog

3. PARA USO DA JUNTÂ COMERCTAL. Rêcibo de êntrsga

Local Carimbo e Assinatura:

l. vlÀ. JuíTA CO ÊRçrÂL

PÍ!üooob Jutllr
21sí539 xxx

k

REOUER'MEI{TO

EvaxÍô Ârc,ftaNÍ(}

Recebido ern:

_t_ l_

ÂÍo EYEI,.I; iOTOE EVÊr,rÍo
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ATO COÍ.I§TÍTUNVO DE ETPRE§A II{DIVIOUAL DE BE§FOHSABIUDADE

LTTITIDA pOR TRÂNSFOnXAçÀO DE ErpnE§Ánrc

R SE}{A LOCAçÃO E SERV|çOS DE ENGENHAÊ|A EIRELI

CNPJ : 23-'13{1.í 3ilm0l -59

BAUL VrcTOB VALE}ÍTIU DE SEilÀ brasileiro, soltoiÍo, empresário, nalural

d6 NatauRN, nascido em 0d0t/Í986, portúr da Códula ds kbntidade (RG)

nv 1.803.715 - SSP/RN e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nr

032t476S00 - DETHAII/RN, irscí,lo ío Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob

n0 051. t 93.374-65, íeslrento ê domicillffi na rua Bauru, n{ 43, coniunio

Gramoré. no bairro Lagôa Azul, na cuade ds NârayRN. CÉP 59135-{30.

Empresário lndivkJual denomin* RAUL VICTOF YALEilTn OE SÊilA, com

s€de na rua Bauru, no rl3, no baino L4goa Azul, na cidade dê NatayRN, CEP

59Í35-430, inscrito no CiIPJ sob nc 23"ilitr.'132(Xl0í-§, regislrado na Junlâ

Comercial do Estado do Rio Grarde do NoÍto (JUCERN) sob NIRE nr

241Ot357982, lazendo uso do qre permite o § 3e do art. 968 da Lei no

10.406/2002. corn rcdação allerada pêlo aít. 10 da Lei comdeÍnenl,aí ne

128n0n€. ora translorma seu Íogístro de Empresário lndivídual em Empresa

lndrüdual da Besponsabilidade Limitada (ElRELl), a qual íager-sê-á doravante

p€lo pÍgsoÍile elo constrtutivo, conÍoÍms sêguê:

cLÁusuLA pRtÍrtErRA - DATRA}{sFoRuAçÃo E DExoutNAçÃo

PoÍ este instrum€nto, Íica transíorma& o EmpÍesário lncliüdual RAUL VICTOB

VALEXTIiI IrE SENÀ em Empresa lndiúdual de Besponsabilidade Limitada

X

x
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(ElBELl) sob a denominaçâo de R sEllA LocAçÃo E sERvlços DE

EHOENHARIÂ EIRELI, com sub-rogaçâo de todos os diÍeitos e obrigaçôes

pertinentes, assumindo a responsabilidadê de todo o acervo do Empresário

lndividual sucedido, inclusive no capital iníormado na cláusula subsequente,

garanlidos todos os direitos a seus credores e manlendo os móveis, utensílios

e acêssóraos, sêm haver interrupção de conlinuidade de espéciê algúma.

CLÁUSULA SÊGUNDA- DO CAPITAL

O capital da EIRELI ssÍá R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), represenlado

FDÍ uma única quota de igual valor, lotalmente integralizado da seguinte Íorma:

R$ 300.000,00 (trêzentos mil reais) com o acervo do Empresário lndividual ora
- tíansÍoÍmado e R$ 2m.000,00 {duzentos mil reais) integralizados nêste ato em

moada coríent€ do país polo empresário titular.

cLÁusuLA TEBCE|EA - DÂ TRANSCRTçÃO DO ATO CONSTITUTIVO

B SENA LOCAÇÃO E SERV|çOS DE ENGENHÂR|A ETHELT

CNPJ : 23.430.1 32lo001 -59

RAUL VICTOF VALEI{ÍU DE SENA, brasileiro, solteiro, empÍesáÍio. naluíal

de Natal/RN, nascido em 0410111986, FlorladoÍ da Cdnlula ds ldenidade (HG)

ne 1.803.715 - SSP/BN e da Cartêira Nacional de Habilitação (CNH) n§

/1

h
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Para tanlo, p8ssa a transcrever, na integra, o ato consülutivo da reÍerida

EIHELI.

ATO CONSTÍTUTIVO DE EIIP RESA INÍXVIDUAL DE RESFONSABIU DADE

LTUTTADA (E|REL0



03284769600 - DÊTRANIRN, inscíito no CadastÍo de Pessoa Física (CPF) sob

n, 051.193.374-ô5. resldênle e domirilia(b na rua Bauru, ns 43, coniunlo

Gramoré, no bairro Lagoa Azul, na cidade de |{alâyRN, CEP 59135-4Í10, ttulaí

da Empresa lndiüdual do Responoabilidado Umítada (ElRELl), denomrnada R

sEilÂ LOCÂçÃO E §EBVIçOS DE EflOEt{HARtA AREU. com sede na rua

Bauru, nc 43. no baino Lapa Azul, na cidade de Natâl/HN. CÊP 59135-430.

rlscíila no C}{PJ sob ns 23.i1Íl0.í32{t001€e, resofoe na lorma abarxo, trazer

ssu ato constitutivo na integía:

CLÂUSULA íT - DO NOI,IE ÊI'PBESABIÂL

A EIRELI gÍará sob o nomê empresarial R S€t{A L(rcAçÂO E SEBVIÇOS DE

ENGETTHARIA ÉIRELI

CLÁUSULA?_DÂSEDE

A EIBELI tom s6de na rua Bauru, nc 4{}, no hino L4oa Azul, na cilade de

NatâlrRN, C,EP 59 1 35-{:'0.

CLÂUSULA 3t - DO CAPTTAL

O caprtal da EIRELI é Rl$ 500.000.00 (Srinhsntos mil reais). represenlado por

uma únir:a quota de fual valor, totalmcnte integralizado nestê ato, em moeda

coÍrente do pals pelo empresáÍio tilulaÍ.

Parágralo Unbo - A responsabilldade do ütlht da ÊlRELl é limitada ao btal do

capital inlegralizado.

CLÁUSULA 4T. DO OEJETO

A EIRELI terá coÍÍro obpto es alividades de: aluguel de máquinas e

ina4de9Pág
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equipamentos para eonstrução sem ryeradoÍ, exceto andalmes (CNAE: 77.32-

2-01); serviços de operação e Íornêcimenio de equipamentos para tÍansporte e

elevaçâo dê caÍgas e pessoas para uso em 6ras (CNAE:43.99-1-04);

construção de ediiÍcios (CNAE: 41.20-4-@); oôras de acabamênto da

construção (CNAE: ,8.30-4-99): obras de terraplenagem (CNAE: 43.13-4-00):

coleta de resíduos nào-perigosos (CNAE: 38.11-4-00); seíviços de preparaçáo

do terreno para construção (CNAE: 43.19-3-000; gestào de Íedes de esgoto

(CNAE: 37.01-1-00): manulençáo e reparação de máquinas o êquipamêntos de

terraplenagem, pavimentaÉo e construção, oxcgto tíatoÍes {CNAE; 3i1.14-7-

1 7)i construção d€ Íedes de abastecimenlo de água, colsta de osgolo e

-construçõês coÍr€latas, excolo obras de irígação (CNAE: 42.22-7-01); colota

de resíduos perigosos (Cl,tAÊ: 38.12-2-00); peÍÍuíaçoes e sondagens (CNAE:

43.Í2-6-00); obras de âcabamento em gesso ô estuque (CNAE: 43.30-4-03):

serviçoe especializados para construçáo (CNAE: 43.99-1-99); locação clê

automóveis sem coídutor (CNAE: 7I.11-0-00): obras de uÍbanizaçáo (CNAE:

42.13-8-00), incluin&: asÍallamenlo de úas públicas (ruas, estÍadas, avenldes,

alamedas, pÍaças, becos, vielas e largos); @nstrução, relorma, manutenÉo e

recuperação de ruas, praças. cahada§, paÍques, chafarizes e

eslacionamentos; §erviço de calçamenlo e paümentação de logradouros;

serviços de Íresagem e írisagem de vias púUicas; aplicaçào de lama asÍáltica

em üas públicas; construção, reÍorma, manutsnção e recuperação de sarjetas,

descidas d'água, bigodc e similares em üas públicas.

:CLAUSULA 5t - OA ADMINISTRAçÂO -

A administraçáo da EIRELI será exercida pelo empreúrio RÀUL VICÍOR

VÂLEilnU DE SEilA com os poderes e alribuições de representá-la aliva e

passivamente, iudicial e exlra.judicialmente, dolá-la de todo o apaÍato material

técnico e humano que lhe permita desenvolvsr suas atividades, Íicando{he

k
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para quaisquer oulros Íins alhebs aos seus objêtivos

- ParágraÍo Único. A EIFELI poderá conslituiÍ pÍocurado(es), com poderes

especÍÍicos e oxpÍêssos.

O titular poderá Íixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as

disposiçôes regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 7! - DA DECLARAçÃO DE DESEMPEDIIIENTO

O âdministrador dedara sob as penas da lei que não está impedido por lei

ospecial, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acêsso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de prevaricaçáo. peita ou

- suborno, concussão, pêculalo; ou conlra a economia popular, contra o sistema

Íinanceiro nacional, eontra as normas de deíesa da concorrência, contra as

relações de consumo, a Íé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 8. - DO EXERC.C|o CO}ITÁBIL

O exercicio contábil coincidirá com o ano ciül encenando-se aos 31 d€

dezembro de cada ano, quando ssrão elaboÍados o inventário e os balanços de

resullado patrimonial e econômico, cabendo ao titular os lucros e/ou

componsar as perdas apuradas no exercício.

&
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CLÂUSULA 69 - DA RETIRADA DE PRôLABORE
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CLAUSULA9T * DA DECLÂRÂçAO DE UNICIDADE EITPRESARIAL

O empresário titular declara sob as penas da lei que não possui sob sua

titularidade nenhuma outra empíesa ne moda,lidade de EIRELI registrada,

CLÁUSULA 1O - DO INíOO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O Empresário lndividual primiüvo iniciou suas atlvkdadss em 07/10/2015 e

prosseguirá transÍormado em ÊlRÊLl a partrr da data dê deÍeíimento dêstê

- instrumento pela Junta Comercial do Eslado do Rio Grande do Norle e tem

prazo de tluração por lêmpo imleterminado.

clÁusulÂ 1't - oA MoBTE OU |NTERDTÇÃO OO TrrULÂR

Fdecen& ou sôndo interditado o titulaí, a 9mpíesa continuará suas atividadês

com os herdeiros, sucessores e o incapaz, Náo sendo possÍvel ou inexislindo

interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado

com base na situaçáo patrimonial da empresa, à data da resoluçào, veriíicada

em balanço especialmente levantado.

cLÁusuLA 12 - orsPosrÇÕEs GERÀS

- A EIRÉLI reger-se-á legalmente pelos teímos da Lei na 10.406 de l0 de lanoiro

de 2002 {Código Civil) e subsidiariamênte pela Lei ne 6.404 de 15 de dszembro

de ,l976 (Lei das SociedadesAnônimas).

CLÀUSULÂ 13 - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de NatayRN, para qualquer açáo Íundada nesle

instrumenlo, renunciando-se a gualquer outro por muito especial que sela.

k
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E em virtude de atender nos pÍêsêntês lormos os Íequisilos da legislação

' úgente, firma esle instrumento em única via gue será d€stinado ao registro e

arquivamento na Junta Gomercial do Estado do Bio Grande do NoÍlê, peÍa que

pÍoduza os €úeitos legais.

NatallRN. 21 de junho

VICTOR VALENTIM DE SENA

v
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TERMO DE AUTENT]CIDADE

Eu, FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o n'006516, expedida em

1810612002, inscrito no CPF n' 75055686472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sançôes

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF N" do Registro Nome

75055686472 0065'16 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA

s
cERTISIco o EEcISaio Ell 06/O7/?OZL 13:48 SoB Í' 2,I600L589L8.
ERoToClLo: 210a51539 DE OS /O1 /2OZL.
cóDroo DE vEnraacÀçÂo, 1210t810082. cmi, DÀ SBDE: 23430132000159.
NIRE. 2{600158914. CaL BFEÍIOS DO R!OISÍRO Êll|t 2L/O6/202L,
R slNÀ Í.ocÀçf,o E sEavrÇos D8 §ttGEt{nÀRrÀ ErilLr

JUCEBN DE!'YS DE TIRÀIDÀ AÀ&RBIO
sEcPETÍf,rô-cÉeÀÍ,

,n- rêdêstE- rn. gow.b!

\
À váIrdádê d..rê do.m.DEo, se i'ipr.Eso, íicà sui.iro a cqlprovaÇão d. !É âurariciitàd. 6a rcsp.cttro6 por!ãiB

itrlolMndo e.u€,.EFcElvoE códi9o6 d. v.rllicâção.
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