
 

 

 

 
 

C A T A R I N E N S E  P N E U S  
RAZÃO SOCIAL: AURORA E-COMERCE LTDA 

CNPJ: 44.545.120/0001-40 – I.E: 261456830 

RUA JOAO PLANINCHECK, Nº 229, NOVA BRASILIA 

JARAGUA DO SUL-SC – CEP: 89.252-220 

AO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ 

 

 

Pregão Eletrônico n.º: 072/2022 

Data de Abertura da Sessão: 10/11/2022 às 10h 

 

 

Objeto: eventual aquisição de pneus e lubrificantes para atendes às 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e 

Turismo.  

 

AURORA E-COMERCE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente 

inscrita no CNPJ sob o n.º 44.545.120/0001-40, estabelecida à Rua João 

Planincheck, n.º 229, bairro Nova Brasília, cidade de Jaraguá do Sul/SC, neste 

ato representada por sua representante legal, Sra. Francisca Coelho, brasileira, 

solteira, empresária, inscrita no RG sob o n.º 03926376973 e CPF n.º 

051.379.798-05, com endereço para intimações na sede da pessoa jurídica e no 

endereço eletrônico juridico@aurorapneus.com.br, apresentar, com fundamento 

nos dispositivos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei complementar 123/2006 

alterada pela LC 147/2014, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelas razões fáticas e 

jurídicas que seguem.  

 

A licitação tem duas finalidades precípuas, consistentes na obtenção da 

proposta mais vantajosa ao interesse público e a concessão de iguais 

oportunidades a todos os que pretendem contratar com a administração Pública, 

em consonância ao princípio da isonomia. 

 

Tais objetivos somente são atingidos se respeitada a ampla 

competitividade entre todos os participantes do certame, que de maneira leal 

acudam à licitação, se habilitem e apresentem suas propostas exatamente como 

determina as regras do edital e legislação pertinente à matéria. 

 

No instrumento convocatório há a seguinte previsão:  
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Pág. 13 do Edital.  

 

Tem, porém, que a exigência de fabricação de 6 meses, apresenta-se 

como medida restritiva e prejudicial à economicidade do certame, conforme será 

exposto na sequência. 

 

I.  FABRICAÇÃO DE 6 MESES  

 

Estabelece o artigo 3º e seus vários parágrafos da Lei de Licitações que 

a nacionalidade do produto oferecido pelo licitante deve ser considerada em caso 

de empate entre as propostas ofertadas. Logo, somente quando um produto de 

fabricação nacional concorre com um produto de fabricação estrangeira é que a 

nacionalidade do produto deve ser tida como vantagem para o licitante que a 

oferece. Cabe, aqui, fazer à transcrição do dispositivo legal invocado: 

 
Lei nº 8.666/93: 
Art. 3 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada com 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. 
Parágrafo primeiro - 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; 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas 
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 
1991.   
Parágrafo segundo - Em igualdade de condições, como critério de 
desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 
I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capacidade 
nacional; 
II - produzidos no País; 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
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IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa 
e no desenvolvimento de tecnologia no País. (Inciso acrescentado pela 
Lei nº 11.196, de 21.11.2005 - DOU 22.11.2005) 
Parágrafo terceiro - A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 
Parágrafo quarto - (Vetado pela Lei nº 8.883, de 08.06.94). (...) 

 

Parte expressiva das empresas que participam de certames licitatórios 

são importadoras de produtos. Para que os produtos sejam fornecidos em solo 

brasileiro há todo um trâmite a ser seguido, sendo que só o desembaraço junto 

à Receita Federal se desenrola em um prazo de cerca de 4 (quatro) meses.   

 

Não bastasse este lapso temporal, é importante frisar que o contrato a ser 

firmado é para fornecimento em um período de 12 (doze) meses. Diante disso, 

a licitante necessitará de um estoque de produtos para suprir as necessidades 

dos órgãos requisitantes na vigência do contrato, o que, por si só, torna 

incoerente a exigência de 06 (seis) meses da fabricação, já que os produtos 

deverão estar em estoque no transcurso do contrato.  

 

Outrossim, as mercadorias, objetos deste certame, têm prazo de validade 

de 05 (cinco) anos, o que torna desnecessária a exigência de fabricação inferior 

a 06 (seis) meses, uma vez que os produtos se encontram em perfeitas 

condições de fornecimento.  

 

Por outro lado, o contido no Edital de Convocação da Licitação desta 

Municipalidade direciona, de uma forma velada, para o fornecimento de produtos 

nacionais. Ação contrária ao disposto no artigo 3º da Lei de Licitações, pois, veda 

a participação no processo licitatório de produtos importados, quando, na 

realidade, a lei federal não impõe qualquer limitação neste sentido, colocando a 

nacionalidade do produto e serviço oferecido somente como critério de 

desempate. 

 

Mesmo se fôssemos analisar a redação dada pela Lei nº 12.349/2010, 

ainda assim não seria coerente a limitação a produtos de fabricação nacional. 

Cabe aqui, realizar à transcrição do dispositivo legal invocado: 
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Lei nº 8.666/93: 
Art. 3º  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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)     
(Regulamento) 
§ 1º 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, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, 
de 2010) 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas 
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 
1991. 
§ 2º Em igualdade de condições, como critério de desempate, será 
assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital 
nacional; (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 
II - produzidos no País;  
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa 
e no desenvolvimento de tecnologia no País. (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005) 
§ 3º  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das 
propostas, até a respectiva abertura. 
§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 5º Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser 
estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e 
para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. 
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
§ 6º  A margem de preferência de que trata o § 5o será estabelecida 
com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior 
a 5 (cinco) anos, que levem em consideração: (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.713, de 2012)        (Vide Decreto 
nº 7.709, de 2012)        (Vide Decreto nº 7.756, de 2012) 
I - geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais;  
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; 
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
IV - custo adicional dos produtos e serviços; e (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010) 



 

 

 

 
 

C A T A R I N E N S E  P N E U S  
RAZÃO SOCIAL: AURORA E-COMERCE LTDA 

CNPJ: 44.545.120/0001-40 – I.E: 261456830 

RUA JOAO PLANINCHECK, Nº 229, NOVA BRASILIA 

JARAGUA DO SUL-SC – CEP: 89.252-220 

V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.  (Incluído 
pela Lei nº 12.349, de 2010) 
 § 7º Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes 
de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá 
ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no § 
5o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
§ 8º As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos 
ou grupo de serviços, a que se referem os §§ 5o e 7o, serão definidas 
pelo Poder Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o 
montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos 
manufaturados e serviços estrangeiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 
2010) 
§ 9º As disposições contidas nos §§ 5o e 7o deste artigo não se aplicam 
aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no 
País seja inferior: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010) 
II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7o do art. 23 desta Lei, 
quando for o caso. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
§ 10.  A margem de preferência a que se refere o § 5o poderá ser 
estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos 
Estados Partes do Mercado Comum do Sul - Mercosul. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010) 
§ 11.  Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e 
obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, 
exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade 
integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a 
partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, 
industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de 
financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo 
Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
§ 12.  Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao 
aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e 
comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo 
federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia 
desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo 
produtivo básico de que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. 
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) (...) 

 

É evidente que Administração deve fixar condições de participação 

e exigências licitatórias necessárias à satisfação do interesse público almejado, 

porém, não pode desconsiderar os princípios e regras impostas pela Lei n° 

8.666/93. 

 

Assim, esta impugnante não concorda com exigência de fabricação 

inferior a 6 (seis) meses, haja vista que ela direciona o edital à aquisição de 

pneus de fabricação nacional, excluindo-se os de fabricação estrangeira, o que 

é vedado por lei. Em razão disso, pugna pela reforma da decisão, a fim de que 

seja ampliada o prazo de fabricação para, no mínimo, 12 (doze) meses.  
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II. PEDIDOS  

 

Ante ao exposto, requer-se:  

 

O recebimento e consequente provimento da presente impugnação 

amparado nas razões acima expostas, requerendo que a Comissão de Licitação 

responsável retifique os pontos apontados no edital, a fim de estender a 

fabricação para 12 (doze) meses.  

 

No caso de deferimento, que haja a retificação do edital e intimação 

da empresa acerca da decisão no e-mail: juridico@aurorapneus.com.br. 

 

Nesses termos, 

pede deferimento. 

 

Jaraguá do Sul/SC, 07 de novembro de 2022. 

 

 

___________________________ 

Francisca Coelho 

Representante Legal 

 

 

 

 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AURORA E-COMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.545.120/0001-40
Certidão nº: 33912514/2022
Expedição: 07/10/2022, às 14:08:08
Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AURORA E-COMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 44.545.120/0001-40, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.
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Protocolo: 223232670

CONTROLE: 18395426244308 CPF SOLICITANTE: 051.379.798-05 NIRE: 42206895041 EMITIDA: 26/09/2022 PROTOCOLO: 223232670

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

   

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: FRANCISCA COELHO
CPF/CNPJ: 051.379.798-05
Email: franciscacoelhopartner@yahoo.com

DADOS DA EMPRESA
Nome: AURORA E-COMERCE LTDA
NIRE: 42206895041

ARQUIVAMENTO SOLICITADO
Número Arquivamento Páginas

20217320910 4
20224077627 4
TOTAL DE PÁGINAS 8

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO
Código de controle: 183.954.262.443.08
Emissão: 26/09/2022 20:12:35

SANTA CATARINA, Terça-Feira, 27 de Setembro de 2022

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO



CONTROLE: 18395426244308 CPF SOLICITANTE: 051.379.798-05 NIRE: 42206895041 EMITIDA: 26/09/2022 PROTOCOLO: 223232670

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 09/12/2021   Data dos Efeitos 09/12/2021
Arquivamento 20217320910 Protocolo 217320910 de 09/12/2021 NIRE 42206895041
Nome da empresa CATARINENSE COMERCIO DE PNEUS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 562455991868407
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2021Blasco Borges Barcellos -  Secretário-geral em exercício

09/12/2021

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
A sociedade adotará o seguinte nome empresarial CATARINENSE COMERCIO DE

PNEUS LTDA
FRANCISCA COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/11/1958,
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 051.379.798-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE
nº 37224151, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA 2300,
11, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC, CEP 88330432, BRASIL.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições
e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial CATARINENSE
COMERCIO DE PNEUS LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SAMUEL
ROCHA, 11, S JUDAS TADEU, BALNEARIO CAMBORIU, SC, CEP 88.332-410.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades
econômicas COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;
PROMOÇÃO DE VENDAS; COMÉRCIO A VAREJO DE  PEÇAS E ACESSÓRIOS
USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS  NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s)
a(s) atividade(s) de COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
AR; PROMOÇÃO DE VENDAS; COMÉRCIO A VAREJO DE  PEÇAS E
ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A
VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS  NOVOS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento  e
seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em
30.000 (Trinta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão
distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO Nº de Quotas Valor Percentual

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U6j214rb0Gqbt69dJhtbmse2FdxbbqCiHydJ0HnMFgY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05137979805-FRANCISCA COELHO



CONTROLE: 18395426244308 CPF SOLICITANTE: 051.379.798-05 NIRE: 42206895041 EMITIDA: 26/09/2022 PROTOCOLO: 223232670

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 09/12/2021   Data dos Efeitos 09/12/2021
Arquivamento 20217320910 Protocolo 217320910 de 09/12/2021 NIRE 42206895041
Nome da empresa CATARINENSE COMERCIO DE PNEUS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
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09/12/2021

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
A sociedade adotará o seguinte nome empresarial CATARINENSE COMERCIO DE

PNEUS LTDA

FRANCISCA COELHO 30000 R$ 30.000,00 100 %

TOTAL 30.000 R$ 30.000,00 100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda
corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida  ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) FRANCISCA COELHO  que representará(ão) legalmente a sociedade e
poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens
imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os
lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei,
que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro BALNEARIO CAMBORIU para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual,bem como para o
exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
A sociedade adotará o seguinte nome empresarial CATARINENSE COMERCIO DE

PNEUS LTDA
Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Empresa
de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no
§ 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via
única.

BALNEARIO CAMBORIU, 9 de dezembro de 2021.

 FRANCISCA COELHO
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090 - CONTRATOEVENTO
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217320910 - 09/12/2021PROTOCOLO
CATARINENSE COMERCIO DE PNEUS LTDANOME DA EMPRESA
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TERMO DE AUTENTICACAO

MATRIZ

EVENTOS
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Req: 81200001343615 Página 1 

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CATARINENSE COMERCIO DE PNEUS LTDA 

CNPJ nº 44.545.120/0001-40 

FRANCISCA COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/11/1958, SOLTEIRA, 
EMPRESÁRIA, CPF nº 051.379.798-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 37224151, órgão expedidor 
SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 2300, 11, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC, 
CEP 88330432, BRASIL. 

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CATARINENSE COMERCIO DE PNEUS LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado de 
Santa Catarina, sob NIRE nº 42206895041, com sede Rua Samuel Rocha, 11 , S Judas Tadeu Balneário 
Camboriú, SC, CEP 88332410, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o 
nº 44.545.120/0001-40, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

NOME EMPRESARIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial CATARINENSE COMERCIO 
DE PNEUS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial AURORA E-COMERCE LTDA. 

ENDEREÇO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 
JOAO PLANINCHECK, 229, NOVA BRASILIA, JARAGUA DO SUL, SC, CEP 89.252-220. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; PROMOÇÃO DE VENDAS; 
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social passa a ser JARAGUA DO SUL, SC. 

CLÁUSULA QUINTA. As 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, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
AURORA E-COMERCE LTDA 

CNPJ 44.545.120/0001-40 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45k9LOTLGt-etw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05137979805-FRANCISCA COELHO
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DO NOME EMPRESARIAL 
 

Cláusula Primeira - A sociedade adota o seguinte nome empresarial AURORA E-COMERCE LTDA. 
 
 

DA SEDE 
 

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA JOAO PLANINCHECK, 229, 
NOVA BRASILIA, JARAGUA DO SUL, SC, CEP 89.252-220. 
 
 

DO OBJETO SOCIAL 
 

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades: COMÉRCIO A 
VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; PROMOÇÃO DE VENDAS; COMÉRCIO A 
VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO 
A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 
 
 

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO 
 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 09/12/2021 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

 
DO CAPITAL SOCIAL 

 
Cláusula Quinta - O capital social será de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 (Trinta 
Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte 
forma: 
 

SÓCIO Nº DE QUOTAS VALOR PERCENTUAL 
FRANCISCA COELHO 30.000 R$ 30.000,00 100% 

TOTAL 30.000 R$ 30.000,00 100% 
 
Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país. 

 
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) 
FRANCISCA COELHO que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e 
qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. 
 
Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de 
autorização da maioria. 
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DO BALANÇO PATRIMONIAL 
 
Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. 
 

 
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR 

 
Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da empresa, 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 a propriedade. 
 
 

DO FORO 
 

Cláusula Nona – As partes elegem o foro JARAGUA DO SUL para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 
 
 

DO ENQUADRAMENTO 
 
Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte 
- EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em 
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 
 
O sócio lavra o presente instrumento. 
 
JARAGUA DO SUL, SC, 2 de agosto de 2022. 
 

 
 
 

FRANCISCA COELHO 
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