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AO PREGOEIRO  

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS  

A AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 – SEMINF     

OBJETO: “registro de preços que objetiva a futura e eventual contratação de 

empresa (s) para o fornecimento de materiais de elétrico de iluminação pública, 

para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura de Juruti-PA.” 

 

 

 

 

 

 

 

PERENHA E DIAS LTDA, inscrita no CNPJ: 

28.383.618/0001-05, situada em Avenida Manoel Jose de Arruda, n° 2867, Área 

Remanescente - Bairro Grande Terceiro, CEP 78065-700 - Cuiabá/MT, 

Telefone:(65) 3028-4200 E-mail: juridicos.mep@gmail.com, neste ato 

representado por sua procuradora, Sra. Geovanna Conceição da Cruz Santos, 

brasileira, casada, portadora da cédula de Identidade RG nº 22.38.238-0 

SSP/MT, inscrita no CPF nº 045.667.811.51, vem, com o devido e costumeiro 

respeito, á presença de Vossa Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO frente ao 

edital já referenciado, pelos motivos de fato e direitos: 

mailto:juridicos.mep@gmail.com
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I – DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO  

O art. 24 da Lei nº º 10.024/20191 prevê o prazo legal para 

apresentação da impugnação pelo licitante. Outrossim, o edital em seu item 18.1 

dispõe que o prazo para apresentação da impugnação, qual seja, até 3 (três) 

dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão.  

A presente impugnação está sendo protocolada em 24 de 

janeiro de 2023, portanto, tempestiva. Assim, não resta qualquer dúvida que a 

Impugnante é parte legítima para apresentar a presente impugnação, e o faz 

tempestivamente, devendo ser recebida pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de 

apoio para que, na forma da lei, seja processada e julgada, produzindo seus 

efeitos para o Edital de Licitação do Pregão eletrônico 03/2023. 

 

II – DOS FATOS 

Foi publicado o Edital Pregão Eletrônico N. º 03/2023 pela 

Prefeitura Municipal de Juruti, com a realização do referido certame no dia 

30.01.2023, tendo o respectivo pregão como objetivo: “registro de preços que 

objetiva a futura e eventual contratação de empresa (s) para o fornecimento de 

materiais de elétrico de iluminação pública, para atender as necessidades da 

secretaria de infraestrutura de Juruti-PA ” 

A Impugnante tendo interesse em participar da licitação 

supramencionada, adquiriu o respectivo Edital. Ao verificar as condições para 

participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a exigência que vem 

assim redacionada: 

“10. Prazo e Local de Entrega  
10.1 O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias a contar da data 
do recebimento da Requisição emitida pelo ordenador de 
despesas de cada Secretaria; sendo que a quantidade licitada 
será entregue de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal solicitante. ”  

                                                           
1 Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 
edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

 



 
  
 

Av. Manuel José de Arruda (Beira Rio), 2867 - Grande Terceiro - Cuiabá  MT – Cep 

78.065-700 Telefone: 65 2127-6585 - Site: dahm.com.br 

Com todo respeito, não se pode admitir que a presente 

disputa se mantenha adstrita aos termos impostos pelo Edital, quando se sabe 

que tal exigência é absolutamente abusiva, pois diminui o caráter competitivo do 

certame, indo de encontro às normas e princípios regulamentadores das 

licitações. 

 

III – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

De proêmio, insta salientar que todos os procedimentos de 

natureza administrativa devem obedecer, de forma integral, os princípios 

previstos no artigo 37 da Constituição Federal, em especial o inciso XXI, que 

trata sobre o processo licitatório público, senão vejamos: 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” (Grifo nosso). 

O dispositivo supracitado positiva, em sede constitucional, 

o princípio da igualdade ou isonomia no âmbito dos procedimentos licitatórios. 

O princípio é decorrência direta do direito fundamental à 

igualdade elencado no artigo 5º da Carta Magna e estabelece que, em 

igualdade de condições jurídicas, o Estado deverá dispensar o mesmo 

tratamento aos seus administrados, sem estabelecer entre eles quaisquer 

preferências ou privilégios. 

Mais especificamente no âmbito das licitações, em que o 

objetivo da Administração é a obtenção de uma obra, serviço, compra, alienação, 

locação ou prestação de serviço público, o princípio da igualdade visa 

assegurar que todos os administrados possam se candidatar, em 

igualdade de condições, para o fornecimento de seus serviços, sem o 
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estabelecimento por parte da Administração de qualquer preferência ou 

privilégio a um ou a outro. 

Como ensina José dos Santos Carvalho Filho, a igualdade 

“significa que todos os interessados em contratar com a Administração devem 

competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem 

não extensiva a outro.” 

Sobre a matéria leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro que: 

“O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em 

que esta visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor 

proposta, como também assegurar igualdade de direitos a todos os 

interessados em contratar”. 

Desse modo, resta evidente que a Constituição Federal 

convida a Administração Pública a oferecer a todos os administrados igualdade 

de oportunidades nas compras. Por meio do princípio da igualdade, o que a 

ordem jurídica pretende, frise-se por oportuno, é firmar e confirmar a 

impossibilidade de tratamento desigual injustificado. 

 

III.I – DO PRAZO EXÍGUO PARA ENTREGA DO ITENS   

Em relação aos serviços a serem contratados, verifica-se, 

que o prazo de entrega deverá obedecer ao prazo máximo de 5 dias após o 

recebimento da autorização de entrega contar da data do recebimento da 

Requisição, conforme disposto no item 10.1 do edital. 

Todavia, tal prazo é INSUFICIENTE para que seja dado 

início a prestação dos serviços por qualquer empresa. A exiguidade do prazo 

pode ser verificada pelo simples fato de que a entrega dos materiais - ainda que 

em disponibilidade imediata - depende de um prazo razoável para cumprimento 

dos rituais internos da empresa, tais como: solicitação junto ao fornecedor, 

expedição da ordem de entrega, verificação do estoque, emissão da nota fiscal 

do produto, dentre outros.  
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De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, 

é vedado aos agentes públicos: 

“I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato; ” 

Ora, na medida em que o indigitado item do Edital está a 

exigir prazo muito curto – incompatível com o mercado, irrazoável, restritiva à 

participação de interessados ou injustificada, não restando dúvida que o ato de 

convocação de que se cogita consigna cláusula manifestamente 

comprometedora do caráter competitivo que deve presidir toda e qualquer 

licitação. É clarividente que a imposição de prazo tão diminuto para entrega do 

material inviabiliza a participação. 

Na fixação do prazo de entrega do produto deve-se levar 

em consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante, de 

forma a permitir que o maior número de interessados tenha condições de 

participar da licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo que o licitante vencedor 

disporá entre o recebimento da ordem de compra e a efetiva entrega dos 

produtos, considerando o seguinte sistema operacional: separação do produto 

licitado, carregamento e deslocamento da sede da empresa até o 

Município.  

Ressalta-se que os insumos necessários não são 

produzidos pela empresa, sendo obtidos junto aos respectivos fabricantes e, 

ainda que haja uma compra constante, sempre há sujeição a questões 

mercadológicas que não permitem que seja assumido o compromisso de entrega 

no exíguo prazo indicado no edital. 

Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais se manifestou em decisão liminar, nos seguintes processos:  

“[...] se mostra desarrazoada e excessiva, comprometendo o 
caráter competitivo do certame, já que contribui para afastar 
potenciais fornecedores, incapazes de assumir tais obrigações 
em razão da distância entre suas sedes e o município, 
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privilegiando apenas os fornecedores locais, o que contraria o 
disposto no inciso I do §1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93. 
(Denúncia nº 862.524 – Relator: Conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, sessão de julgamento para referendo pela Primeira 
Câmara em 1º/11/2011).” 

Por isto, a importância da Administração Pública, no 

exercício de suas atividades, pautar-se em um planejamento, de forma a não 

submeter o licitante vencedor a súbitas necessidades, colocando-o em eterno 

estado de prontidão para atender a demandas em prazo demasiado exíguo. 

Como se não bastasse, o item objurgado fere igualmente o 

princípio da MOTIVAÇÃO, visto que, para ampliação ou restrição de empresas 

interessadas em participar do certame, deve ser obrigatoriamente motivada. 

Conforme assevera Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“6 °Principio da motivação: 

17. Dito princípio implica a Administração o dever de 

justificar seus atos, apontando- lhes os fundamentos de 

direito e de fato, assim como a correlação logica entre os 

eventos e situações que se deu por existentes e a providência 

tomada, nos casos em que este ultimo aclaramento seja 

necessário para aferir-se a consonância da conduta 

administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.” (in curso de 

Direito Administrativo ,29º ed., pag 115) (Grifo nosso) 

Conclui-se que, a cláusula do edital que aqui está sendo 

discutida, fere preceitos básicos do direito administrativo, ainda, descumpre com 

a legislação no momento em que exclui possíveis concorrentes, e por fim, é 

completamente desamparado dos princípios da licitação pública e o objetivo 

principal que é o interesse público.  

Portanto, não há como manter a referida cláusula e buscar 

a proposta mais vantajosa ao mesmo tempo, posto que é algo impossível de se 

cumprir em sua totalidade, ficando clarividente o tamanho absurdo dessa 

exigência, conforme entendimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso:  

“JULGAMENTO SINGULAR N° 188/LCP/2017 
 PROTOCOLO Nº: 26.256-0/2015 
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
BANDEIRANTES 
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INTERESSADA: SOLANGE SOUSA KREIDLORO 
Diante do exposto, e de acordo com o parecer Ministerial, 
mantenho a presente irregularidade constante no item 1.1, com 
aplicação de multa no valor de 6 UPFs/MT à Sra. Solange Sousa 
Kreidloro (Ordenador de Despesas), com fulcro nos arts. 75, III 
da Lei Complementar nº 269/2007 e art. 289, II do Regimento 
Interno, c/c inciso II do art. 2º e alínea “a” do inciso II, do art. 3º 
da Resolução Normativa TCE-MT 17/2016. 
Quanto à irregularidade relativa à exiguidade do prazo de 02 
(dois) dias para a entrega dos bens licitados, verifico que as 
alegações da defesa não merecem prosperar, pois a 
inexistência de impugnação ao edital de convocação, bem 
como o fato de que o referido certame envolve o 
fornecimento de pneus para os mais diversos veículos do 
Município, os quais não poderiam aguardar indefinidamente 
a entrega dos produtos, não servem de justificativa razoável 
para a inclusão da referida exigência, mostrando-se 
excessiva e comprometendo o caráter competitivo do 
certame, uma vez que inadequadas.  
A exigência de que os produtos sejam entregues em prazo 
exíguo após o recebimento da autorização de fornecimento 
expedida pela Prefeitura é irregular, uma vez que tal medida 
restringe o universo dos licitantes, privilegiando apenas os 
comerciantes locais. ” (Grifo nosso) 

Neste aspecto, esta Corte de Contas se manifestou: 

“Licitação. Edital. Violação ao caráter competitivo. Exigência de 
entrega de bem em prazo exíguo. A previsão em edital licitatório 
de prazo exíguo para entrega de produtos ou prestação de 
serviços para atendimento da frota municipal prejudica o caráter 
competitivo do certame, contrariando o inciso I do § 1º do art. 3º 
da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que privilegia os fornecedores 
locais e restringe a participação de potenciais interessados, que 
ficam impossibilitados de cumprir as obrigações previstas devido 
à distância entre suas sedes e o município licitante. (Denúncia. 
Relator: Conselheiro José Carlos Novelli. Acórdão nº 13/2013-
TP. Processo nº 17.880-2/2014). 
Apenas em situações excepcionais e de emergência, seria 
justificável a exigência de cumprimento de prazo tão exíguo 
e de condição tão rígida, o que não é o caso da contratação 
em tela. 
O Município poderia adotar outras medidas para evitar o 
atraso na entrega dos produtos, em decorrência de sua 
distância geográfica para com outros Municípios e Estados 
Brasileiros, a exemplo de manter estoque de produtos para 
situações emergenciais. 
Ademais, caso fosse de interesse da Administração Pública 
empreender tratamento favorecido e simplificado à micro e 
pequenas empresas sediadas no local na qual se realizou a 
licitação, deveria ter realizado o certame em consonância com 
os ditames da Lei Complementar nº 123/2007, o que não ocorreu 
nos autos. 
Assim, configurada a irregularidade, prossigo na análise quanto 
à responsabilidade pela sua ocorrência.  
Ante o exposto, nos termos do artigo 1º, XV e § 3º do artigo 91 
da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica TCE/MT); artigo 
90, inciso II e 91 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno 
TCE/MT), acolho integralmente o entendimento técnico e o 
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Parecer nº 725/2017 do Ministério Público de Contas e decido 
no sentido de:  
I - julgar PROCEDENTE a presente Representação de Natureza 
Interna, proposta pelo Ministério Público Estadual, nos termos 
do artigo 226, do Regimento Interno;  
II - DECLARAR a ilegalidade, sem pronúncia de nulidade, do 
Pregão Presencial nº 57/2014, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Nova Bandeirantes, em virtude do descumprimento 
dos artigos 37, XXI, da CF e arts. 3º da Lei nº 8.666/93. 
II – aplicar MULTA 12 UPF´s/MT à Sra. Solange Sousa 
Kreidloro (Ordenador de Despesas), sendo 6 UPF´s/MT, em 
razão da exigência indevida no edital de pneus de 
procedência nacional, (GB13, item 1.1) e 6 UPF´s/MT, em 
razão da exigência de que os produtos sejam entregues em 
prazo exíguo (GB13, item 1.2), ambas com fulcro nos arts. 75, 
III da Lei Complementar nº 269/2007 e art. 289, II do Regimento 
Interno, c/c inciso II do art. 2º e alínea “a” do inciso II, do art. 3º 
da Resolução Normativa TCE-MT 17/2016.” 

Assim, o prejuízo para a Administração Pública em se 

manter este curto prazo de fornecimento de produtos e serviços é imenso, dado 

que inviabilizaria a participação das concorrentes, em função de não ser possível 

cumprir o lapso de tempo indicado no edital. 

Noutro giro, o aumento deste prazo de entrega para os itens, 

não acarretará qualquer ônus à Administração Pública, sugerindo-se, portanto, 

que seja o prazo de dilatado de maneira suficiente para suprir a necessidade 

administrativa e adequada à possibilidade de cumprimento por parte da futura 

contratada. 

Deste modo, solicitamos que seja estipulado como prazo 

para entrega no mínimo 20 (vinte) dias para a entrega dos itens, visto que, é 

impossível uma empresa conseguir separar o produto, carregar o produto e 

transportar, sem que esse prazo seja modificado, portanto, com a alteração 

acaba visando que mais empresas possam vir a participar do certame, tendo 

uma maior vantajosidade para toda a sociedade, em específico a economia na 

compra do produto por parte deste órgão licitador. 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À vista de todo o exposto, é imperioso destacar que o Edital 

é a principal peça de um processo de licitação, especialmente por ter efeito 

vinculante.  

Isto significa dizer que em razão do “Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório”, uma vez publicado, salvo 

modificações em razão de Impugnação das partes interessadas, ninguém, nem 

mesmo a Administração, pode descumpri-lo. Nele são fixadas as regras que 

devem prevalecer durante todo o processo licitatório, estendendo-se a sua força 

vinculante até mesmo durante a fase de cumprimento das avenças contratuais. 

Nesse sentido, a Impugnação ao edital de licitação é 

extrema relevância e deve ser feita sempre que o interessado verificar dirigismo 

ou a ocorrência de exigências exageradas ou injustificáveis. O ato convocatório 

deve ser claro e objetivo, com vistas a não ensejar dúvidas que possam 

comprometer as habilitações das licitantes. O PRINCIPIO DA IGUALDADE deve 

prevalecer entre todos os licitantes, sendo vedadas cláusulas ou mesmo 

interpretações que possam de qualquer forma restringir ou impedir a livre 

participação de todos os concorrentes. 

Desta feita, tendo em vista, os apontamentos importantes 

e vitais para o sucesso deste procedimento licitatório, expostos na presente 

peça, solicitamos a vossa apreciação destacando por fim, que a repetição de 

certames acarreta custos administrativos desnecessários, atrasos na obtenção 

do produto desejado (quando a demora na realização da licitação puder acarretar 

a ineficácia da licitação = custo temporal da licitação) ou ainda, pode trazer 

prejuízos ao ente público, inclusive superiores aos possíveis benefícios (custo 

econômico). 
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V – DOS PEDIDOS 

Requer que a presente IMPUGNAÇÃO seja recebida e 

julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de que: 

a) Seja alterado o prazo de entrega dos itens do 

presente edital, para 20 (vinte) dias, a fim que não 

seja restringido a participação no certame, 

possibilitando assim a manutenção da lisura e 

legalidade do mesmo. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2023 

 

  

GEOVANNA CONCEIÇÃO DA CRUZ SANTOS   

REPRESENTANTE LEGAL 

RG Nº 22.38.238-0 SSP/MT  

CPF Nº 045.667.811.51 

 



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

PERENHA E DIAS LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMACAO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

1

1

1

1

020

046

2001

2211

CUIABA

18 Junho 2021

Nº FCN/REMP

MTP2100073297

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

21/080.521-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MTP2100073297

Data

18/06/2021

766.955.901-25 DANIELA DE ARRUDA DIAS 18/06/2021

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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D. DE ARRUDA DIAS EIRELI 
CNPJ: 28.383.618/0001-05 

ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 

DANIELA DE ARRUDA DIAS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/01/1975, casada em 
regime parcial de bens, Advogada, CPF nº 766.955.901-25, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 
06745245, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) Rua São Paulo, Nr 30, 
QUADRA 11, Bairro: JARDIM EUROPA, CEP 78.065-390, Cuiabá, MT, BRASIL. 

 
Denominação Social: - “D. DE ARRUDA DIAS EIRELI”, com nome fantasia DAHM MIDIAS, 
estabelecida na Av. CARMINDO DE CAMPOS, Nr 506, SALA 01, Bairro: JARDIM PETROPOLIS, 
CEP: 78070-100, Cuiabá- MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.383.618/0001-05, devidamente 
registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51600132945 em 09/08/2017. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa fica neste ato transformada EMPRESA LTDA 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. Admite-se neste ato o novo sócio ITAMAR ALEXANDRE PERENHA, 
nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 19/05/1972, casado em regime parcial de bens, Empresário, 
CPF nº 581.583.911-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 08273561, órgão expedidor SSP - MT, 
residente e domiciliado no(a) AVENIDA ERICO GONCALVES PREZA FILHO, Nº 900, BAIRRO 
JARDIM ITALIA, ALAMEDA SAN VINCENZO, CASA 07, CUIABA-MT, CEP 78060-758. 
 

 

TRANSFERENCIA DE QUOTAS 
 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sócia DANIELA DE ARRUDA DIAS transfere suas quotas de 
capital social, que perfaz o valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente 
ao novo sócio ITAMAR ALEXANDRE PERENHA, já qualificado: cede e transfere, quitação. 

 
Após a cessão e transferência de quotas, fica assim distribuído: 
DANIELA DE ARRUDA DIAS, com 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) 
ITAMAR ALEXANDRE PERENHA, com 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) 
Totalizando o valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais). 

 
O sócio, aqui admitido, na condição de cessionários da parte cedente da sócia DANIELA DE 
ARRUDA DIAS, a partir deste contrato assumem todos os deveres e direitos sociais que lhe foram 
cedidos e transferidos pela cedente,passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos 
direitos e obrigações asseguradas aos demais sócios.^ 
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 

CLÁUSULA QUARTA. - A administração da sociedade caberá aos sócios DANIELA DE 
ARRUDA DIAS e ITAMAR ALEXANDRE PERENHA, ISOLADAMENTE, com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

 
 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
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CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Em Virtude da transformação a razão social passa a ser PERENHA E DIAS 
LTDA . 

 
CLÁUSULA SETIMA– Altera-se o nome fantasia para DAHM PAINÉIS E ILUMINAÇÃO. 

CLÁUSULA OITAVA. Altera-se o objeto social para: 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUCAO; COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E 
ABAJURES; FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS; REPARACAO E 
MANUTENCAO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS; INSTALACAO E MANUTENCAO 
ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS 
ELETRICOS; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS 
PERIFERICOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS; 
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E 
DOMESTICO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO ATACADISTA DE 
OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS; COMERCIO  ATACADISTA DE 
MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; ATIVIDADES 
AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS; SERVICOS DE ENGENHARIA, COMERCIO 
ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E  SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E 
OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET. 
 

CNAE FISCAL 
 

4754-7-03 – Comércio Varejista de Artigo de Iluminação 
...4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria 
4742-3-00 – comercio varejista de material elétrico 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
4649-4-06 – Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos. 
9529-1-99 – Reparação e manutenção de objetos e equipamentos 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças 
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 
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71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e 
comunicação 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 

 
CLÁUSULA NONA - Os sócios resolve alterar o endereço da empresa para Rua Manoel Jose de 
Arruda, nº 2867, área remanescente, bairro Grande Terceiro, CEP  78.065-700, Cuiabá, Mato Grosso. 

 

CLÁUSULA DECIMA- A Sócia DANIELA DE ARRUDA DIAS resolve alterar seu endereço 
residencial para AVENIDA ERICO GONCALVES PREZA FILHO, Nº 900, BAIRRO JARDIM 
ITALIA, ALAMEDA SAN VINCENZO, CASA 07, CUIABA-MT, CEP 78060-758. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e 
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

 
Em face das alterações acima, o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as 
condições e cláusulas seguintes: 
 

 
 

DANIELA DE ARRUDA DIAS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/01/1975, casada em 
regime parcial de bens, Advogada, CPF nº 766.955.901-25, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 
06745245, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) AVENIDA ERICO 
GONCALVES PREZA FILHO, Nº 900, BAIRRO JARDIM ITALIA, ALAMEDA SAN 
VINCENZO, CASA 07, CUIABA-MT, CEP 78060-758. 

 
ITAMAR ALEXANDRE PERENHA, nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 19/05/1972, 
casado em regime parcial de bens, Empresário, CPF nº 581.583.911-68, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE nº 08273561, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) AVENIDA 
ERICO GONCALVES PREZA FILHO, Nº 900, BAIRRO JARDIM ITALIA, ALAMEDA SAN 
VINCENZO, CASA 07, CUIABA-MT, CEP 78060-758. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o nome empresarial de PERENHA E DIAS 
LTDA. 

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia: DAHM PAINEIS E ILUMINAÇÃO     

.CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social será: 
 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUCAO; COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E 
ABAJURES; FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS; REPARACAO E 
MANUTENCAO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS; INSTALACAO E MANUTENCAO 
ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS 
ELETRICOS; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS 
PERIFERICOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS; 
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E 
DOMESTICO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO ATACADISTA DE 

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO 
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OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS; COMERCIO  ATACADISTA DE 
MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; ATIVIDADES 
AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS; SERVICOS DE ENGENHARIA, COMERCIO 
ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E  SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E 
OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET. 
 

CNAE FISCAL 
 

4754-7-03 – Comércio Varejista de Artigo de Iluminação 
4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria 
4742-3-00 – comercio varejista de material elétrico 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
4649-4-06 – comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos. 
9529-1-99 – Reparação e manutenção de objetos e equipamentos 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças 
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e 
comunicação 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-
1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - 
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 63.19-4-00 - 
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da sociedade é na Rua Manoel Jose de Arruda, nº 2867, área 
remanescente, bairro Grande Terceiro, CEP 78.065-700, Cuiabá, Mato Grosso. 
. 
CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade iniciou suas atividades em 09/08/2017 e seu prazo de duração 
é indeterminado. 

 
CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 
quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, em ato anterior em moeda corrente do 
País, pelos sócios: 

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

 
SÓCIOS % COTAS CAPITAL 

DANIELA DE ARRUDA DIAS 50% 50.000 50.000,00 

ITAMAR ALEXANDRE PERENHA 50% 50.000 50.000,00 
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Totalizando o valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil  Reais). 

 
CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão, a alteração contratual pertinente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 
CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá aos sócios DANIELA DE ARRUDA 
DIAS e ITAMAR ALEXANDRE PERENHA, isoladamente, com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

 
CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apurados, 
e mensalmente poderá ser feito uma antecipação de lucros, decidido de comum acordo entre os sócios 
administradores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As quotas de capital não podem ser alienadas a terceiros, 
estranhos a sociedade, sem que seja dado o direito de preferência aos sócios administradores que nela 
permanecerem, sendo-lhes assegurada tal preferência em igualdade de condições. 

 
Paragrafo primeiro - No caso de morte, interdição, falência ou insolvência de quaisquer dos sócios, a 
sociedade não será dissolvida, continuando com os sócios remanescentes e/ou, se assim eles 
deliberarem, com os herdeiros do sócio falecido, interditado, falido ou insolvente. Caso não haja 
acordo nesse sentido e, não sendo possível, assim, a continuação do empreendimento com os 
herdeiros do sócio falecido, interditado, falido ou insolvente, seus haveres serão apurados em balanço 
especial, levantado para tal fim, e serão pagos aos legítimos herdeiros em até 12 (doze) parcelas 
mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela 120 (cento e vinte) dias após a 
ocorrência do evento (falecimento, interdição, falência ou insolvência).Parágrafo segundo – O 
pagamento dos haveres devidos ao sócio excluído ou retirante será efetuado nos mesmos termos do 
caput desta cláusula. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Nos termos do artigo 1.085 do Código Civil (Lei n. 
10.406/2002), que deverá ser integralmente observado, o sócio que puser em risco a continuidade da 
sociedade, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá ser dela excluído mediante simples 
alteração do contrato social. 
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Parágrafo único – Para efeito do disposto nesta cláusula, são dessa natureza e, portanto, consideradas 
justa causa, a prática, entre outras similares, dos seguintes atos: 

 
a) divulgação ou revelação, as concorrentes ou a terceiros, de segredos ou estratégias empresariais da 
sociedade, ainda que eles não façam, direta ou indiretamente, efetiva utilização de tais informações 
privilegiadas; 

 
b) fornecimento, a terceiros, sem real necessidade, a bem do empreendimento, de informação sobre 
a situação  econômico financeira  da sociedade ou sobre  qualquer outro  que não  foi objeto  de 
divulgação, pela sociedade; 

 
c) o estabelecimento individual, ou como sócio de sociedade empresária, em atividade idêntica ou 
similar ao objeto social desta, ainda que a atividade seja considerada irregular ou de fato; 

 
d) imposição ao sócio, de qualquer de restrição creditícia que impeça ou dificulte a obtenção de 
credito, pela sociedade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que 
não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, 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 a propriedade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declara para os efeitos 
de enquadramento como microempresa que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá 
no ano da constituição, o limite fixado no paragrafo I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas 
no art. 3º daquela Lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Fica eleito o foro de CUIABA para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando os sócios justos e contratados, assinam 
o presente instrumento. 

 
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2021 

 
 

 

DANIELA DE ARRUDA DIAS 
Sócio/Administrador 

 
 

 
ITAMAR ALEXANDRE PERENHA 

Sócio/Administrador 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201835403 em 18/06/2021 da Empresa PERENHA E DIAS LTDA, CNPJ 28383618000105 e protocolo 210805218 -
18/06/2021. Autenticação: A747E811C1AA1CB2139E06C894E96BE85BF77. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/080.521-8 e o código de segurança ZrRc Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 21/06/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

21/080.521-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MTP2100073297

Data

18/06/2021

766.955.901-25 DANIELA DE ARRUDA DIAS 18/06/2021

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

581.583.911-68 ITAMAR ALEXANDRE PERENHA 18/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201835403 em 18/06/2021 da Empresa PERENHA E DIAS LTDA, CNPJ 28383618000105 e protocolo 210805218 -
18/06/2021. Autenticação: A747E811C1AA1CB2139E06C894E96BE85BF77. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/080.521-8 e o código de segurança ZrRc Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 21/06/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o 
número do protocolo 21/080.521-8.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PERENHA E DIAS LTDA, de CNPJ 28.383.618/0001-05 e
protocolado sob o número 21/080.521-8 em 18/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número
51201835403, em 18/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

766.955.901-25 DANIELA DE ARRUDA DIAS 18/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

766.955.901-25 DANIELA DE ARRUDA DIAS 18/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

581.583.911-68 ITAMAR ALEXANDRE PERENHA 18/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/05/2021

Documento assinado eletronicamente por Eliabe Da Costa Santos, Servidor(a) Público(a), em
18/06/2021, às 15:40.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201835403 em 18/06/2021 da Empresa PERENHA E DIAS LTDA, CNPJ 28383618000105 e protocolo 210805218 -
18/06/2021. Autenticação: A747E811C1AA1CB2139E06C894E96BE85BF77. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/080.521-8 e o código de segurança ZrRc Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 21/06/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Eliabe Da Costa Santos888.351.201-44

KENNER LANGNER DA SILVA735.399.371-53

Cuiabá. sexta-feira, 18 de junho de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201835403 em 18/06/2021 da Empresa PERENHA E DIAS LTDA, CNPJ 28383618000105 e protocolo 210805218 -
18/06/2021. Autenticação: A747E811C1AA1CB2139E06C894E96BE85BF77. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/080.521-8 e o código de segurança ZrRc Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 21/06/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em 

conformidade com a Medida Provisória nº 

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 

meio da comparação deste arquivo digital com o 

arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.



 
  
 

Av. Manuel José de Arruda (Beira Rio), 2867 - Grande Terceiro - Cuiabá  MT – Cep 

78.065-700 Telefone: 65 2127-6585 - Site: dahm.com.br 

 

PROCURAÇÃO 

Por meio deste instrumento particular, PERENHA E DIAS LTDA, estabelecida na 
Avenida Manoel Jose de Arruda, nº 2867, Bairro Grande Terceiro, município de Cuiabá, 
Mato Grosso registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº. 
51201835403, em 18/06/202, inscrita no CNPJ sob o nº 28.383.618/0001-05, neste ato 
representada por DANIELA DE ARRUDA DIAS, nacionalidade brasileira, nascida em 
11/01/1975, casada em regime parcial de bens, Advogada, CPF nº 766.955.901-25, RG 
nº 06745245, órgão expedidor SSP - MT, nomeia e constitui sua bastante procuradora a 
Sra. GEOVANNA CONCEIÇÃO DA CRUZ SANTOS, brasileira, solteira, portadora 
da cédula de Identidade RG n° 22.38.238-0 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob nº 
045.667.811.51 e/ou Sra. THALIA KELLY DA CONCEIÇÃO brasileira, solteira, 
portadora da cédula de Identidade RG n° 2745762-1 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob nº 
063.430.061-09, a fim representa-la para participar de licitações de todas as modalidades, 
estando autorizada a manifestar-se verbalmente, ofertar descontos, assinar atas de sessão, 
renunciar e interpor recursos, apresentar representações, defesa e denúncias, solicitar 
informações e documentos, impugnar editais, realizar questionamentos, formular 
propostas, oferecer lances de preços , assinar, entregar e retirar documentos, assinar 
instrumentos contratuais , atas de registro de preços e empenhos, autorizar adesões, 
renovações, aditivos, solicitar reajustes, reequilíbrios, repactuações,  receber intimações 
e notificações, desistir ou não de recursos, credenciar terceiros em pregões presenciais, 
tomadas de preços, concorrências, Concurso, leilão, diálogo competitivo e cartas convite, 
bem como praticar todos os demais atos pertinentes à licitações em geral e ao certame 
especifico, em nome da outorgante, INCLUSIVE SUBSTABELECER e tudo mais que 
for lícito e necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, pelo que darei 
por bom, firme e valioso. 

 

Cuiabá, 25 de março de 2022. 

 

 DANIELA DE ARRUDA DIAS  

Sócio Administrador 

 

DANIELA DE 
ARRUDA 
DIAS:76695590125

Assinado de forma digital por 
DANIELA DE ARRUDA 
DIAS:76695590125 
Dados: 2022.04.08 12:20:26 -03'00'
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Os resultados de validação são baseados nos tipos de assinatura a seguir:

Assinatura avançada e selo avançado: certificados da Autoridade de certificação da França.

Assinatura confiável do DocuSign: certificados da Autoridade de certificação dos Estados Unidos da DocuSign e de Autoridades de certificação

licenciadas na Índia, na Costa Rica, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador, na Guatemala, no Japão, no Vietnã e nos Estados Unidos da

América.

ICP-Brasil: certificados sob a infraestrutura de chave pública brasileira.

Assinatura qualificada e selo qualificado: certificados emitidos de CAs de acordo com o EUTL.

Validador Fazer upload Validar Analisar

Resultados

Nome de arquivo

3 - Procuração Geovanna e Thalia - DAHM LED - Digital.pdf

Status

  1 de 1 assinaturas válidas

Assinado por: DANIELA DE ARRUDA
DIAS:76695590125 
Status:  Válida 
Nome: DANIELA DE ARRUDA DIAS:76695590125
E-mail: dani.arrudadias@bol.com.br
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ValorTotalAtoDataRealizacaoAto

7,9000 28/03/2022 00:00:00

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário - Corregedoria Geral da Justiça

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Página: 1 de 1

Código de controle da certidão:

2FA4D224-FA67-435D-9241-B67FD159FFD5

Emitida às 16:24 do dia 31/03/2022.

Informações do Cartório

Cartório: Cartório de Paz e Notas

Rua João Batista S. de Oliveira, nº 26, Coxipó da Ponte - MT

Atribuição:

Nome do Serventuário:

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juizo de Paz e de
Tabelião de Notas

Antonio Xavier de Matos

CERTIDÃO

Relativo a selo digital ou selo físico utilizado em ato notarial e de registro registrado em livro de
registro notarial e de registro consignado em livro.

Certifico que este ato notarial e/ou de registro foi realizado pelo Cartório de Paz e Notas ,
localizado no município de Coxipó da Ponte, pertencente à Comarca de Cuiabá,
contendo as seguintes informações:
Informações do Selo

Valor:

Tipo de Selo:

R$7,90

Digital

Série do Selo: BSL-56817

Protocolo:

Livro:

Folha:

Identificador (termo assento ou instrumento):

Micro Pequena Empresa:

-

-

127097

-

-

Data de Realização do Ato: 28/03/2022

Nome:

Registro:

Hora de Realização do Ato:

DANIELA DE ARRUDA DIAS

-

14:11:08

Natureza de Ato: 12 - Reconhecimento de Firma

22Código do Ato:

CPF:

Nº do Cartão de Autógrafo:

Matrícula:

766.955.901-25

127097

-

Informações do(s) Ato(s)

-Obs.:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, no
endereço: http://www.tjmt.jus.br/selos.

Certidão emitida com base no Provimento nº 53/2008-CGJ, de 29/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina

(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

 

  
CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 2751e6b27e43728174cac126ab16c51571899615e75ffc56efa7f5e50395fea2 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 57865 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado " DAHM LED 3 - Procuração Geovanna e Thalia - DAHM 
LED - Reconhecida Firma", cujo assunto é descrito como " DAHM LED 3 - Procuração Geovanna e Thalia - 
DAHM LED - Reconhecida Firma", faz prova de que em 31/03/2022 17:27:10, o responsável Merces 
Assessoria Eireli (20.231.876/0001-56) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram 
reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Merces Assessoria Eireli a responsabilidade, única e 
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 31/03/2022 18:10:12 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xa757d5071f841371785e14aff1d81f67c16d020a6fb4d70e4df573c294146df5. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MERCES ASSESSORIA EIRELI tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MERCES ASSESSORIA EIRELI a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MERCES ASSESSORIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo
3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/02/2022 14:34:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MERCES ASSESSORIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 83210801181501210593-1 a 83210801181501210593-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 83210506180829340785-1; Data: 05/06/2018 08:37:02

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY90380-66HR;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular



Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 83210506180829340785-2; Data: 05/06/2018 08:37:02

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY90379-UYNN;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular



Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 83210506180829340785-3; Data: 05/06/2018 08:37:02

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY90378-D6SJ;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MERCES ASSESSORIA EIRELI tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MERCES ASSESSORIA EIRELI a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MERCES ASSESSORIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo
3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/07/2021 15:16:24 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MERCES ASSESSORIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 83210506180829340785-1 a 83210506180829340785-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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