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ILUSTRISSÍMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA DE CONCORDIA DO 

PARÁ 

Ref.: Pregão Presencial - SRP n° 09/2019 - 008 

ROSEAILDO L. ARRUDA — ME, inscrita no CNPJ sob n° 07.104.510/0001-58, com sede 

na Rua Bezerra de Menezes, n° 280, Nova Aurora, Concordia do Pará, CEP n° 68.685-000 

(doc. 01), tendo como sócio proprietário ROSEAILDO LIMA ARRUDA, brasileiro, 

casado, empresário, portador do RG n° 4378506 SSP/PA, inscrito no CPF sob o n° 

698.186.652-82 (doc. 02), neste ato representada por seu procurador GEMERSON 

ALENCAR DE SOUSA, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/PA n° 18.355 

(doc. 03), procuração anexa (doc. 04), VEM APRESENTAR, TEMPESTIVAMENTE, suas: 

CONTRARRAZÔES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

interposto por VIRTUAL TELECOM LTDA — ME, inscrita no CNPJ sob n° 

08.407.644/0001-00, com sede na Rua Marechal Rondon, n° 7I9-B, Severino de Oliveira, 

CEP n° 68.675-000, Mãe do Rio/PA, no Pregão Presencial - SRP n° 09/2019 - 008, 

mediante as razões de fato e direito a seguir aduzidas: 
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1- DOS FATOS 

Trata-se de recurso administrativo interposto por VIRTUAL TELECOM LTDA -

ME, que se insurge contra a "decisão de descredenciamento na abertura do pregão 

presencial", alegando que a decisão proferida pela pregoeira fere o princípio da legalidade 

da Administração Pública, sustentado em síntese a ilegalidade o procedimento adotado pela 

pregoeira, bem como questiona a legalidade da habilitação e da proposta comercial da 

empresa vencedora. 

Nestes casos, Autoridade Superior, é importante ressaltar que nos procedimentos 

licitatórios é comum a licitante IRRESIGNADA sucumbirem no curso do processo 

licitatório em virtude da inobservância das regras estipuladas no instrumento convocatório e 

nas Leis de Licitações e Contratos e do Pregão.  

Ilustre Autoridade Competente, no caso em questão, após uma leitura atenta da 

ata de realização do Pregão Presencial - SRP n° 09/2019 - 008 e da redação confusa das 

razões recurso da licitante descredenciada do certame se denota que as razões 

recursais, se trata de mera insatisfação do RECORRENTE com o resultado do 

certame, visto que não aponta qualquer ilegalidade que venha comprometer a 

credibilidade do resultado da licitação. 

Contudo, em que pese à indignação da licitante RECORRENTE contra a decisão de 

seu descredenciamento e de habilitação da ROSEAILDO L. .ARRUDA - ME, o recurso 

não merece prosperar pelas razões a seguir apresentadas. 

II - PRELIMINARES 

2.1 - DA TEMPESTIVIDADE 

De início, verifica-se que as contrarrazões, ora apresentadas preenchem o requisito 

da tempestividade, pois o registro para a intenção de recurso ocorreu no dia 16 de abril de 

2019, sendo determinado o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do recurso, tendo 

término no dia 23 de abril de 2019. 

Sendo assim, pela questão legal, do Art. 4°, inciso XVIII da Lei n° 10.520/2002, bem 

como pelo princípio da isonomia foi concedido o mesmo prazo de 3 (três) dias úteis a 

RECORRIDA a apresentar suas contrarrazões e tendo como data limite o dia 26 de abril de 

2019 Assim, esta peça é tempestiva.  
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2.2 - DA PRECLUSÃO 

Inicialmente, consta na ata de realização do Pregão Presencial - SRP n° 09/2019 -

008, a data da sessão, dia 16 de abril de 2019, horário da sessão às 10 horas, e o ato 

administrativo motivado e bem como fundamentado da senhora pregoeira, no qual 

descredenciou a RECORRENTE do supracitado certame. 

Após a finalização de todos os procedimentos legais realizados pela pregoeira em 

observância ao Edital e a Lei n° 10.520/2002, foi oportunizado a IRRESIGNADA a 

manifestação na realização ao interesse na intenção de recurso. 

Neste no momento oportuno a RECORRENTE manifestou o interesse em registrar 

sua intenção de recurso fundamentada na seguinte motivação, in verbis: "motivo de 

intenção: o representante da VIRTUAL TELECOM LTDA - ME, inscrita no CNPJ 

sob n° 08.407.644/0001-00, Sr° Nelson Rangel Nunes de Sousa, RG n" 5229661, CPF n" 

001.196.022-10 manifestou a intenção de interpor recurso administrativo pelo motivo 

de seu DESCREDENCIAMENTO, sendo lhe concedido o prazo de 3 (três) dias uteis para 

apresentar recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar a partir do dia 16 de abril de 

2019." 

A pregoeira neste ato demonstrou habilidade técnica no âmbito da licitação por 

finalizar o ato administrativo fundamentando a concessão do prazo legal das razões 

recursais, e das contrarrazões, amparando-se legalmente no Art. 4°, inciso XVIII da Lei n° 

10.520/2002. 

Todavia, Autoridade Competente, no dia 22 de abril de 2019 a RECORRENTE 

apresentou suas razões fundamentadas além do motivo exarado na intenção de 

recurso, sobre seu DESCREDENCIAMENTO na abertura da sessão pública do 

pregão, também acrescentou mais um motivo no qual não consta no registro da 

intenção de recurso. 

Ilustre Julgador, como é notório, sempre que não coincidirem os motivos na 

intenção do recurso e as razões do recurso, este não deve ser conhecido. 

A RECORRENTE deve apresentar todos os motivos de sua insurgência, no 

momento da manifestação da intenção de recorrer. Não basta transparecer sua 

discordância, deverá apontar os motivos do conflito. O mérito do recurso será adstrito 

à motivação disposta na ata da sessão pública.  
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Novas argumentações apresentadas nos memoriais recursais não podem ser 

conhecidas pela Pregoeira, nem tampouco pela Autoridade Superior, â luz da melhor 

doutrina.  

Assim, preliminarmente, requer a Autoridade do Certame e a Superior que não 

seja conhecido o recurso no que tange a alegação da quarentena do sócio proprietário 

da RECORRIDA, por anteriormente ser servidor da Administração Pública da 

Prefeitura de Concordia do Pará, fundamentado na Lei Federal n° 12.813/13 tendo em 

vista que tal motivo não foi apresentado na sessão, estando PRECLUSA a 

argumentação. 

III- DO DIREITO 

3.1 - DA LEGALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO 

A RECORRENTE em suas razões questiona a legalidade do processo licitatório, e 

sustenta que o ato praticado pela autoridade administrativa (pregoeira) quanto ao seu 

descredenciamento na sessão pública do Pregão Presencial - SRP n° 09/2019 - 008 foi 

realizado de maneira ilegal.  

No caso em tela, examinando a ata da sessão do Pregão Presencial - SRP n" 

09/2019 - 008 e a redação confusa das razões do recurso da RECORRENTE verifica-se 

o bom preparo técnico da pregoeira desta Prefeitura ao conduzir o certame licitatório, 

pois autoridade da sessão em respeito o princípio da legalidade identificou durante 

sessão pública do credenciamento que a IRRESIGNADA tentaria exercer o gozo do 

beneficio trazido no subitem 4.1.2.1 do Instrumento Convocatório sem apresentar 

declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3° da Lei Complementar n° 

123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4" do 

art. 3° da mencionada Lei, logo a pregoeira aplicou a sanção prevista no subitem 4.3 do 

Edital pelo não cumprimento do requisito exigido no Edital do Pregão Presencial - SRP 

n" 09/2019 - 008. 

O fundamento para essa assertiva do descredenciamento da RECORRENTE 

pela autoridade administrativa da sessão pública do Pregão Presencial - SRP n" 

09/2019 - 008 encontra amparo legal, devido a IRRESIGNADA ter apresentado a 

certidão de enquadramento em microempresa emitida pela JUCEPA no ato do seu 

zcredenciamento no certame licitatório, conforme estabelecido no subitem 4.1.2.1 do 



CNPJ 07.184.518/0801-58 I.E: 15.242.314-1 
Rua Bezerra de "lanem, 2130 - Nova Aurora 
Concordia da Pará - PA - CEP: 62.685-01:19 

Contata (91) 99192-2219 
e-mail: agypcontatuWgmail.cam Contabilidade & TI 

Instrumento Convocatório para poder gozar da prerrogativa da Lei Complementar n° 

123/06. Todavia a documentação estava incompleta, conforme consta a informação na 

ata da sessão do Pregão Presencial - SRP n" 09/2019 - 008. 

Corroborando com a tese alhures referida, em uma passagem das razões do 

recurso a RECORRENTE afirma que tal exigência do subitem 4.1.2.1 do Instrumento 

Convocatório não possui qualquer obrigação em ser cumprida, e reforça dizendo que 

ainda fosse uma exigência legal a RECORRENTE tinha apresentado sua certidão de 

enquadramento em microempresa emitida pela JUCEPA, no qual é suficiente para 

comprovar a condição de microempresa, portanto apta a receber o beneficio da Lei 

Complementar n" 123/06. 

Conforme se pode observar Autoridade Superior, a RECORRENTE queria 

exercer um direito sem respeitar a norma editalícia da licitação. 

Ilustre Autoridade, o certame prosseguiu com o credenciamento do outro 

participante da licitação e quando a pregoeira oportunizou na sessão pública a 

RECORRENTE para manifestar seu interesse de abrir mão dos benefícios da Lei 

Complementar n° 123/06, a IRRESIGNADA se limitou a manifestar o interesse de 

recorrer contra seu descredenciamento da licitação e nada mais, conforme se pode 

observar nas informações exaradas na ata da sessão do Pregão Presencial - SRP n" 

09/2019 - 008. 

Sendo assim, a não resta dúvidas que a pregoeira realizou o procedimento legal 

adequado em manter o descredenciamento da RECORRENTE do certame licitatório 

devido IRRESIGNADA descumprir a norma estabelecida no instrumento convocatório 

e na Lei n" 8.666/93. 

O Edital e a Lei supracitada determina a todos os participantes da licitação e o 

pregoeiro submetam-se àquelas exigências, NÃO SENDO POSSÍVEL ELIMINAÇÃO OU 

FLEXIBILIZAÇÃO DE EXIGÊNCIAS POSTERIORES DA ABERTURA DA 

LICITAÇÃO, sob pena de infringir o princípio da legalidade e os demais princípios 

basilares do procedimento licitatório, conforme preconiza o Art. 3° da Lei n° 8.666/93. 

Assim vejamos: 

Art. 32  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da 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. 
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Destarte, se pode verificar que a legalidade, como princípio de Administração 

Pública, regula toda atividade funcional dos servidores públicos e dos administrados, e deles 

não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade administrativa, civil e criminal, conforme o caso. Na situação em tela, 

verifica-se que a pregoeira não desviou do seu dever de obedecer a norma editalícia e legal 

da licitação, bem como aplicou-as de maneira correta e adequada a RECORRENTE quando 

foi necessária. 

É cediço, portanto, que o Edital constitui lei entre os licitantes e que de suas 

disposições ninguém pode se furtar ao cumprimento. 

O ilustre professor MARÇAL JUSTEN FILHO segue o mesmo entendimento: 

No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso 
significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade 
administrativa. A lei define as condições de atuação dos agentes 
administrativos, estabelecendo a ordenação (sequência) dos atos a 
serem praticados e impondo condições excludentes de escolhas 
pessoais ou subjetivas. (In Comentários á Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5' edição/1998 
-p. 62).  

Neste sentido, observa-se que a autoridade do certame licitatório utilizou em seu 

julgamento para o descredenciamento da RECORRENTE pautada no princípio do 

julgamento objetivo, no qual é decorrência lógica do princípio da vinculação ao Edital. Esse 

princípio, vincula o servidor público a se ater ao critério fixado no ato de convocação e na 

Lei de Licitação, evitando o subjetivismo no julgamento. 

3.2 - DA IMADEQUADA UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

A RECORRENTE alega em suas razões de recurso que o sócio proprietário da 

RECORRIDA como anteriormente era servidor público da Prefeitura de Concordia do Pará 

até em dezembro de 2018 não pode ter sua empresa contratado pela Administração, 

conforme preconiza o Art. 6°, do inciso II, da alínea "c", da Lei n° 12.813/03. 

nata vênia, a solicitação para inabilitação da RECORRIDA com base legal na 

legislação supracitada na forma análoga a ser aplicada a Prefeitura de Concordia do Pará não 

encontra amparo legal algum, pois a Lei supracitada expressamente traz em seu preambulo 

uma vinculação destinada a servidores públicos do poder executivo federal e não se estende 

a servidores públicos da Prefeitura de Concordia do Pará.  
42(/ 
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Ademais, cumpre ressaltar que não há qualquer legislação do Município de 

Concordia do Pará análoga a supracitada que impeça o sócio proprietário ROSEAILDO 

LIMA ARRUDA de celebra contrato com Prefeitura. 

Neste contexto, é oportuno informar que há autonomia municipal, para criar suas 

próprias leis independendo de ordens de outro ente federado, e a Constituição Federal de 

1988 deixa claro em seus Art. 20 e 30 que os Municípios possuem capacidades política 

própria para legislar sobre seus servidores. 

IV. DO PEDIDO 

Diante de todo exposto, REQUER: 

4.1 — Que a Autoridade Competente conheça e receba as CONTRARRAZOES 

DO RECURSO pela tempestividade; 

4.2 - Que acolhida a preliminar arguida para não conhecer do recurso da 

licitante VIRTUAL TELECOM LTDA — ME tendo em vista que um dos motivos 

apresentados nas razões do recurso não se coincidem com o motivado na intenção de 

recurso; 

4.3 - Na eventualidade de ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito melhor 

sorte não assiste a RECORRENTE, pugnando assim, pela improcedência das 

RAZÕES DO RECURSO, tendo em vista os fundamentos de fato e direito acima 

expostos pela RECORRIDA, bem como pela manutenção da decisão da pregoeira em 

habilitar a RECORRIDA. 

Nestes termos 

Pede Deferimento 

Belém/PA, 26 de abril de 2019.  
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Documentos Anexos: 

Doc. 01 — Ato Constitutivo da Empresa (Requerimento de Empresário); 

Doc. 02 — CNH do Sócio Proprietário; 

Doc. 03 — Identidade Profissional do Advogado (OAB/PA); 

Doc. 04 — Procuração; 

Doc. 05 — Certidão Simplificada Digital. 
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som. De ~se Desola° 00 nENTO ~~1~~~ COPICRICAO 00 ~TO 

10~10~X~Cit )00000000000000nonononuonOnonconaOnononnocxX 
MOOOMMUCCOM ~0~300~. 	 ACCOL~~5100000000c 
.acra ealintiOMOL 
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LOGRADOURO Ma Im Me.) 
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280 

COmPteMENTO 
~moo& 

tuain0o0annTO 

NOVA AURORA 

cu. 

68685000 

n" 
no n.... onon 

tauratzliim 
CONCORDA DO PARA 

to 

PA 

PAIS 

BRASIL 

CORREIO EILETROMICO ~~ 

agdcontatálida~119truntoorn 

vALOR CO CAPITAL - ai 

100.00000 

v.LOR 00 CAPITAL por 5•1~1 

CEM ~ REAIS 
conto° or. ATIMOADE ecoas* 0ener,A0 DO 0~10 

(CNAE F1Ta1) 

Ativklada Principal 

5920~ 

~Mata Securidirlall 

5599803 
9511800 
toaram 
2005000t 

PROVEDORES DE ACESSO 	REDES DE COMUNICAÇÕES: 
SOE 	 MULTIMICIA SCM 

REPARAÇÃOE 	 DE COMPUTADORESELD~~/ENTOS PERIFÉRICOS. 
AL 	DEMÁQUINAS EQUIPAMENTOS PARA 

TRAINAMENTO ELI INFORMATICA. 

200000CC 
annaGat 
nano= 
lOnnOnt. 
)0Matax 
~Ca 

CATA O* nen DAS *WH:~ 
2/1/2005 

NOMERO o* eita00ÇA0 No em"' 
07104510000156 

imessamemsaimamw 
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rJCJse-41 	R9 	L..._ 1 • ei>ot- 4°62 
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Certifico o Registro em 22/11/2017 
Arquivamento 20000543399 de 22/11/2017 Protocolo 175921555 de 22/11/2017 
Nome da empresa ROSEAILDO L ARRUDA ME NIRE 15101292697 
Este documento pode ser verificado em http //regin incepa pa gov br/regin pa/TELAVALIDADOCS aspx 
Chancela 42396582543450 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://reginjucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  

CONTROLE: 4230359173650 CPF SOLICITANTE: 777.514.422-04 RIRE: 15101292697 EMITIDA: 03/12/2018 PROTOCOLO: 186050771 



Protocolo Arquivamento: 175921555 Ne Arquivamento: 20000543399 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA ROSEAILDO L. ARRUDA ME 
PROTOCOLO 175921555 - 22/11/2017 
ATO 002 - ALTERAÇÃO 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 15101292697 
CNP] 07 104510:0001-51 
CERTIFICO O REGISTRO EM 22.11:2017 
SOB N: 20000543399 

Marcelo A. P. Cebolão 
Secretário Geral 

22/11/2017 
1 Certifico o Registro em 22/11/2017 

Arquivamento 20000543399 de 22/11/2017 Protocolo 175921555 de 22/11/2017 
Nome da empresa ROSEAIL DO L. ARRUDA ME NIRE 15101292697 
Este documento pode ser verificado em http //regin tucepa pa gov gr/regro pa/TELAVALIDADOCS aspx 
Chancela 42396582543450 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.briautenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
CONTROLE: 4230359173650 CPF SOLICITANTE: 777.514.422-04 NIRE: 15101292697 EMITIDA: 03112/2018 PROTOCOLO: 186050771 
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USO OBRIGATÓRIO 
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS 

(AO 13 de Leo W1306/14) 

wi  

oI 



Contabilidade & TI 

CNPJ 07.104.510/0001-58 I.E: 15.242.314-1 
Rua Bezerra de Menezes, 280 - Nova Aurora 
Concordia do Pará - PA - CEP: 68.685-000 

Contato: (91) 99192-2210 
e-mail: agypcontato gmail.com  

    

    

PROCURAÇÃO 

4)utorgante:ROSE:XIIAM I s, RR 	— ME, inscrita no CNP.' sob d.  (17.104.510'00H- 

'8. :)...,ste 	 re 	-ócio proprietário ROSEAILDO LIMA ARRE D.‘, 

tt: do P(i n" 4378506 SSR1PA. inscrito no ('P1.  sob o n" 

6:)8.186.652-82 	et ldereç comercial na Rua Bezerra de Menezes, n° 280. Nov a Aurora. 

t: 1 l) n'l 68.685,4 tOtl. ( . ..acordltt 	.).ira. 

Outonta4 
	

AS01‘ AI .11N( ',R DE SOUSA, brasileiro. casado. advogado. portador 

Join 	•ite-tluado na \ lameda José HL:jota n" 65. Sala 17. l\ aia rd. 

[ 1  n' 60.tif(1- 	Mem P. 

Poderes: Pele prd:--.:ittc instrumento e na melhor forma de direito, o Outorgante nomeia ,eu 

siaste PrOCiratjur ç) advogado. ácinia Outorgado, conferindo-lhe pleno e geral poderes. para 

ci teses '. ;ot„I 1.0 	ocedimcind 	t:tforio. especificamente na licitaçào modalidade Pregáto 

Prcsenctli - 	' (•1 ) 7.:(11L) 	t 	d:t Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará. podendo 

lanai 	escliree•m..ntes. :ormular ofertas e demais negociações. assinar ata> e 

Lidálarações. irar dói:Lanemos re,:cner notificações. interpor recurso. realizar contrarrazites 

áLn, ttr-e: e in:ttgib til -se qua::to :.:, desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes 

.itt bom cnnirtllinet 1. da deis. . .10 i:e...t:gsse do Outorgado. 

Belém-PA. 26 de abril de 2010. 

ll 

.OsE NO.MIMA; 121ZUDA 
(. PU n°. 69 .186.6 2-82 



f..mgRESA 
Nome Empresarial ROSEAI 

Inicio da atividade ara&rfamelt940 ate 
_Co istibitivo 

SITUAÇÃO STATUS 

REGISTRO A-rtvo Sem Status 
Data Número- 

20000~ "-- 22/11/2017 

CNPJ: XXXXXX „ NIRE: XXXXXX 
Endereço: XXXXXX 

eial e são vigentes na data de sua expedição. Certificamos que as informações abaixo cai 

- 02/01/2005 

Endereco: 
RUA BEZERRA DE_ 

CAPITAL SOCIAL 

Microempresa 

OBJETO SOCIAL 
ATIVIDADES DE-COI~LIDADE- - 
ATIVIDADES beis",Ortiikt:TbOaffÁmbrr 	cOwyMIL E TRIBUTARIA -ry  
ATIVIDADES DICONSIJ,PORIATgy GSM etai,EsARIAt, EXCETO OSSLILTPRIATBage,A 
PR EPARAÇÂOOÉOCICU~i-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. DE APOIO AomiNtint~o MÃO 
ANTERIORMENTEIEOITALE°UCIYADADI) :: 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO; 
COMÉRCIO VAIREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAr  

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 
RECARGA DE CARTUCHCSA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 
COMÉRCIO VAREJISTA DEESPEC. 1DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFC/RMATICA; 

PROVEDORES DE ACESSOÀS REDES DE:COMUNICAÇÕES; 

SERVIÇOS DE:COMUNICAÇADMULTIMnASCM 
R EPARAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, 
ALUGUELDE MÁQUINAS E EDUIPAMENTOS PARA ESCRITDRIO; 

TRAINAMENTO EM INFORAMTICA.  

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO 

Ato: 	002-ALTERAÇÃO 
Evento: 021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 

Natureza Jurídica: EMPRE 

NIRE(sede) 

151012e2697`  

PORTE 

R$ 100.000,00 
CEM MIL REAIS 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

.:;•ÇÇRTIPA04$1141̀44r5194P#NNÇOTAL  

página 1/2 
195645499 

111M1111111111111111 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://reginjucepa.pagovtdautenticacaodocurnentos/autenticacao.aspx  
CONTROLE: 3669037617009 CPF SOLICITANTE: 698.186552-87 NIRE: 1 51 01 29 2697 EMITIDA: 11/04/2019 PROTOCOLO: 195645499 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

T10~40 S$ L$ICADP 015 TAL 

JucEPA 

ciai e são vigentes na data de sua expedição. 

Nome do E 

Identidade: 

Estado civil: 

69878665287 
Regime de bens clitnunbão parcial  

BELÉM - PA, 11 de Abril de 2019 

rernancic Ni tvhn Velas:c:o .11 llll iot-
Seertrtárin tient] 

Certificamos que as informações abaixo, 

Nome Empresarial ROSEAltpci. 

Natureza Jurídica: EMPRESA" 
NIRE(sede) 

1510129Yfig7. 

Endereco: 
RUA BEZERRA DEI 

inicio da atividade 

02/01/2005 

EMPRESÁRIO 

Observação 

A aceita 	
_

çárittesta.sertMãOestS cOndeion cael 	
, 

ada a verificação de sua autentiade na interne* 
. 

, 	. . 
regin.jucepa:pe:oodad r raipaketavatidadocs.aspx Código de Controle eProtocole end-ontra 	rodape , .  
deste documento_ totidãtícratida com base na IN DREI N° 20, de 05 de dezembrode 2013: 

página 2/2 

195645499 

II IIIIIIINIIIIIIIIIIIII~ 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://reginjucepa,pa.gov.briautenticacsodocumentos/autenticacao.aspx  
CONTROLE' 3669037617009 CPF SOLICITANTE: 698.186652-87 NIRE: 15101292697 EMITIDA: 11/04/2019 PROTOCOLO: 195645499 
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USO OGIRIGATO4/0 
P. IDENTIDADE GIVII PARA TODOS OS FINS LEGAIS 

(An. 13 Os LP. n• S1•4941 
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